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Förord 
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Sammanfattning 
Den här kandidatuppsatsen behandlar miljöproblem som kan uppkomma i samband 

med användarfasen i ett klädesplaggs livscykel. Den del i användarfasen som 

fokuserats på är tvätt och hur tvättmedel kan bidra till mindre negativa 

miljöpåverkningar. Det är främst energiförbrukningen som gör användarfasen 

miljöbelastande. Syftet med arbetet är att se om alternativa tvättmedel, som påstås 

vara mer miljövänliga alternativ till traditionella tvättmedel, fungerar med avseende 

på tvättresultat och hur de kan leda till miljöförbättrande åtgärder.  

Efter direktiv från uppdragsgivarna Teknologisk Institut och Tænk utformas tester för 

att undersöka tvätteffekt, mekanisk bearbetning och bakteriehämmande effekt på åtta 

alternativa tvättmedel (fem lågtemperaturtvättmedel och tre tvättbollar). Alla metoder 

som används i utförandet baseras på internationella standarder samt interna 

arbetsmetoder på Teknologisk Institut. 

Många faktorer har betydelse för resultatet av en rengöringsprocess och tvättmedlet 

har en central roll. Genom att vidta miljöförbättrande åtgärder i samband med tvätt 

måste tre faktorer förändras och effektiviseras: tvättmedel, energiåtgång samt 

vattenavfall.   

Resultaten av testerna visar att fyra av de fem testade lågtemperaturtvättmedlen 

klarade att tvätta rent i en temperatursänkning från 40 till 15°C. Inga av tvättbollarna 

tvättade rent med ett godkänt resultat. Testerna med den mekaniska bearbetningen 

visar ingen ökad bearbetning med tvättbollars närvaro och resultaten från den 

bakteriehämmande effekten visar att bakterier är temperaturkänsliga och dör inte i 

tvättemperaturer under 60°C.  

Bakteriers närvaro i tvätt, smutsens betydelse i testerna samt frågan om vad som är 

rent eller smutsigt diskuteras i relation till erhållna resultat. Slutsatsen säger att en 

temperatursänkning från 40 till 15°C vid användning av lågtemperaturtvättmedel 

fungerar utmärkt och gynnar miljön på ett önskvärt sätt. Andra alternativa tvättmedel, 

såsom tvättbollar och tvättnötter, ger dåliga tvättresultat och för att skona miljön kan 

enbart vatten användas med likvärdigt tvättresultat.   

Nyckelord: Tvätt, tvättmedel, energiförbrukning, miljöpåverkan, alternativa 

tvättmedel, tvätteffekt, mekanisk bearbetning, bakteriehämmande effekt.  
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Abstract 
This bachelor thesis deals with environmental problems due to the consumer care 

phase in the lifecycle assessment of a garment. The focus within the consumer care 

phase is on laundry and how laundry detergents can contribute to lower negative 

environmental impacts. It is mainly the energy consumption that makes the consumer 

care phase an environmental burden. The objective of the thesis is to find out if 

alternative laundry detergents, which claims to be more environment-friendly than 

traditional detergents, is working in terms of washing results and how they can result 

in improvements of the environment.    

Subsequent to directive from the job initiator Teknologisk Institut and Tænk the tests 

is designed to investigate the effects of cleaning, mechanical stresses and inhibition of 

bacterium on eight alternative laundry detergents (five low-temperature detergents 

and three washing balls). All testing methods that are used in the execution are based 

on international standards and in-house working methods at Teknologisk Institut. 

Many factors have a value to the result of a cleaning process and the laundry 

detergent has a central function. To make improvements of the environment must 

three elements change and make more efficient: laundry detergents, energy 

consumption plus wastewater.   

The results of the tests indicates that four of the five tested low-temperature 

detergents managed to wash clean with reduced temperature from 40 to 15°C. None 

of the washing balls washed with an accepted cleaning result. The tests of the 

mechanical stresses indicates no increased stress with the presence of washing balls 

and the results from the effect of inhibition of bacterium displays that bacterium are 

sensitive to temperature and do not die in washing temperatures below 60°C.  

Bacterium’s presence in laundry, the soil’s meaning in the tests and the question 

about what is clean versus dirty is discussed in a relation to the obtained results. The 

conclusion states that a reduction of temperature from 40 to 15°C  when using low-

temperature detergents is working without any problems and benefits the environment 

on a desirable way. Other alternative laundry detergents, such as washing balls and 

soap nuts, provides poor cleaning results and to spare the environment can water as a 

single medium be used with similar cleaning results.  

Keywords: Laundry, detergent, energy consumption, environmental impact, 

alternative detergents, washing effect, mechanical action, decreasing bacterial effect.
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1. Inledning 
Miljön står ofta i fokus när det gäller förbättrande åtgärder och förändringar i 

textilbranschen. Olika textila material och produkter påverkar miljön olika mycket 

beroende på den avsedda användningen. Åtgärder för att förbättra miljön bör därför 

anpassas efter varje produkts livscykel. Miljöförbättrande åtgärder och miljövänligt 

utförande definieras i arbetet som handlingar vilka minskar de negativa 

miljöpåverkningarna. Miljöpåverkningar som kan anses negativa är till exempel 

koldioxidutsläpp som påverkar den globala uppvärmningen samt utsläpp av 

restprodukter som orsakar försurning och övergödning.    

 

I ett klädesplaggs livscykel ligger den största resursförbrukningen (energi-, koldioxid-

, syreförbrukning och avfall) under användarfasen [1 s.78], det vill säga den tid när 

plagget finns hos konsumenten. Att tvätta och torka kläderna upptar den största delen 

av fasen. Under ett år tvättar en skandinavisk familj på fyra personer cirka åtta tvättar 

i veckan [2 s.95] vilket motsvarar cirka 416 tvättar1 om året. Energimässigt betyder 

det att familjen årligen förbrukar mer än 2100 kWh
2
 el på tvätt och torkning.  

 

Miljöpåverkan under användarfasen ligger framförallt i hur man tvättar sina plagg; 

hur mycket vatten man använder, i vilken temperatur man tvättar, vilken mängd textilt 

material man tvättar per maskin, vilket typ av tvättmedel man använder och hur 

plagget sedan torkas. Genom att vidta miljöförbättrande åtgärder under användarfasen 

kan både energiåtgång samt vatten- och luftföroreningar drastiskt minskas. År 1996 

införde EU ett krav på energideklaration hos vitvaror, som tvättmaskiner och 

torktumlar, och sedan dess har vitvarors energiförbrukning minskat och allt fler gamla 

produkter har ersatts med nya och mer energisnåla. För att sänka energiförbrukningen 

ytterligare uppmanas hushållen av myndigheter, tvättmaskins- och 

tvättmedelsproducenter att tvätta i lägre temperaturer för att spara energi på 

tvättvattnets uppvärmning.  

 

En annan miljöfrämjande åtgärd för hushåll är att använda ett tvättmedel som är mer 

skonsamt för miljön. Ett traditionellt
3
 tvättmedel kan påverka vattenkvaliteten och 

vattenlevande organismer negativt, det vill säga skada eller utrota, samt kräver 

normalt varmt vatten för att kunna ge goda tvättresultat [1 s.78]. Idag finns det flera 

olika alternativ ute på marknaden som sägs vara mer skonsamma mot miljön än de 

traditionella. Till de alternativa tvättmedlen räknas bland annat tvättbollar, tvättnötter 

och lågtemperaturtvättmedel. Inga av dessa tvättmedel har haft något större 

genomslag på tvättmedelsmarknaden och osäkerheten kring deras funktion är stor.  

                                                        

1 8 tvättar/vecka*52 veckor/år=416 tvättar/år   
2 Genomsnittlig energiförbrukning per tvätt: 1,2 kWh [3] 

Tvätt/år: 416 tvättar/år*1,2 kWh = 499kWh/år  

Genomsnittlig energiförbrukning av torkning efter tvätt: 3,9 kWh [4] 

Torkning/år: 416 tvättar/år*3,9 kWh =1622kWh/år  

Total energiförbrukning/år: 499 kWh + 1622 kWh = 2121 kWh 

3
 De marknadsledande tvättmedlen som normalt tvättar rent i temperaturer från 30°C benämns i 

fortsättningen som traditionella tvättmedel.  
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1.1. Syfte 
Syftet med denna rapport är att utreda alternativa tvättmedels verkningsgrad, det vill 

säga hur bra de fungerar, samt föra en diskussion kring tvättmedlens miljöpåverkan. 

Genom tester som kartlägger tvättresultatet och litteraturbaserade studier kring 

påverkan på miljö kommer en slutgiltig bedömning att göras. Rapporten bygger på 

följande frågeställningar: 

 Vilken verkningsgrad har alternativa tvättmedel?  

 Vad är ett önskvärt tvättresultat? 

 Hur påverkar mekanisk bearbetning och bakteriehämning tvättresultatet? 

 Vilken påverkan har de alternativa tvättmedlen på miljön och hur skiljer de sig 

från varandra med avseende på miljöpåverkan? 

 Kan tvättemperaturen sänkas från 40ºC till 15ºC? 

1.2. Uppdrag 
Uppdraget har utformats i samråd mellan skribenter, handledare på Teknologisk 

Institut respektive Textilhögskolan i Borås samt av den externa uppdragsgivaren 

Taenk. Uppdraget innebär utförande av tester på alternativa tvättmedel. 

1.2.1. Uppdragsgivare 
Arbetets uppdragsgivare är Teknologisk Institut i Köpenhamn. Teknologsik Institut är 

en oberoende och icke vinstdrivande institution som ämnar utveckla befintliga 

tekniker och forska kring teknisk utveckling till förmån för danska industrier. 

Teknologisk Institut leder utbildningar, certifieringar och föreläsningar för företag 

och vill bidra till att säkerställa och utveckla ett företags kvalitet [5]. Institutet är ett 

godkänt enligt Godkendt Teknologisk Service (GTS) vilket innebär att deras 

oberoende och kvalitet är godkänd av den gemensamma branschföreningen GTS [6].  

Tænk är den danska motsvarigheten till det svenska ”Rån och Rön”, 

Konsumentverkets tidning. Likt dess svenska motsvarighet är det en 

konsumentinriktad tidning och hemsida som utvärderar och testar produkter. Tænk 

ges ut av Forbrugerrådet4 och har som vision att skapa förändring till förmån för 

konsumenterna [7]. Taenk och Teknologisk Institut delar intresse för detta arbete. 

Lågtemperaturtvättmedlen som testas är utvalda av Taenk som också står för 

materialkostnader av projektet. Efter avslutade tester kommer resultatet att ligga till 

grund för en artikel om lågtemperaturtvättmedel i deras tidning samt på deras 

hemsida.  

1.2.2. Direktiv för test 
Testerna kommer att utföras på Teknologisk Institut enligt deras interna 

arbetsmetoder och branschstandarder. Det som skall utredas är: 

 Tvätteffekten hos utvalda tvättprodukter 

 Påverkan av mekanisk bearbetning från tvättbollar 

 Bakteriers beteende efter tvätt hos Taenks utvalda tvättprodukter  

                                                        

4
 Danmarks motsvarighet till svenska Konsumentverket 
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1.2.3. Presentation av testprodukter 
Lågtemperaturtvättmedel som kommer testas är utvalda av Tænk och representerar 

marknadsledande produkter på den danska marknaden. Alla tvättmedel är i flytande 

form, anpassade för kulörtvätt och kan tvätta rent i kallt vatten (15°C). Tvättbollarna 

är utvalda av skribenterna till arbetet. Urvalet av tvättbollar representerar de mest 

tillgängliga och vanligast förekommande alternativen som återfinns på marknaden. 

Nedan följer en presentation av produkterna och producenternas syn på produkternas 

verkan och påstådda tvätteffekt. En mer utförlig produktbeskrivning återfinns i bilaga 

1. Informationen är hämtad från respektive producents hemsida eller från 

produktförpackningarna.  

1.2.3.1. Lågtemperaturtvättmedel 

Ariel Excel Gel:  Ett tvättmedel i trögflytande gel form. Innehåller färgämnen, 

optiskt vitmedel och parfym samt har ingen miljömärkning. 

Produkten sägs kunna tvätta ”strålande rent i 15°C”. 

Tillverkas i Belgien. 

Netop: Påstås tvätta rent i ”kalla” temperaturer (15°C). Sägs fungera 

för både kulör och vitvätt. Godkänd av det danska Astma 

och Allergiförbundet. Tillverkas i Danmark.   

Biotex:  Sägs vara verksamt i temperaturer från 15°C. Innehåller 

färgämnen och parfym och är inte miljömärkt. Tillverkas i 

Danmark.  

Care: Påstås tvätta rent i ”kalla” temperaturer. Uppmanar på 

flaskan till att sänka temperaturen från 60°C till 30°C och 

från 40°C till lägsta möjliga temperatur. Är certifierad enligt 

Svanen och Astma och Allergiförbundet i Danmark. 

Tillverkas i Danmark.  

Tusinfrynd: Producenten uppmanar att sänka tvättemperaturen för att 

skona miljön. Innehåller ett särskilt enzymsystem som är 

lämpat för tvätt i kallt vatten. Är certifierad med Svanen. 

Tillverkas i Danmark.  

1.2.3.2. Tvättbollar 

Green Washing Ball: Innehåller keramiska pärlor av naturlera vilka sägs påverka 

vattnets struktur och gör det mer lämpligt att tvätta med. 

Innehållet aktiveras av dagsljus och sägs ha en antibakteriell 

Bild 1.1. Alla testprodukter. 
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effekt. Sägs vara verksam i temperaturer upp till 60°C. 

Tillverkas i Sverige.   

Eco Balls: Tvättbollarna sägs öka vattnets pH till över 10 och därmed 

aktiveras vattnets molekyler som tränger igenom plaggets 

fibrer och försvagar kopplingen mellan plagg och smuts. 

Ecoballs lämpar sig för lättare smutsade plagg, sängkläder, 

träningskläder i inomhusbruk, färgade plagg med mera. 

Tvättbollen är verksam i temperaturer upp till 60°C. 

Ingredienserna är kemikalier, men sägs vara mycket mildare 

än normalt tvättmedel och är därför inte miljöskadliga eller 

giftiga. Tillverkas i England.  

Granit tvättboll: Tvättbollen innehåller mineralrik lera. Mineralerna gör att 

vattnet blir mjukare och minskar dess ytspänning vilket gör 

att vattnet kan rena plaggen. Bollen är doftfri, allergivänlig 

samt fri från fosfater och andra kemikalier. Fungerar i 

temperaturer mellan 40 och 60°C. Kräver vid normalt 

smutsad tvätt en tillsats av vanligt tvättmedel. Säljs under 

olika namn beroende på återförsäljare. Tillverkas i Kina. 

1.3. Metod 

Det här arbetet är utformat i enlighet med en vetenskaplig struktur och kan delas in i 

två separata delar. Ena delen är teorin som kommer att samlas in och bearbetas likt en 

litteraturbaserad studie. Den teoretiska delen ämnar ge en djupare förståelse i ämnet 

samt ligga till grund för diskussionen i arbetet.  

Den andra delen av arbetet består av laboratorietester för att utreda tvättresultatet. 

Tvättresultatet i det här arbetet definieras som synligt och osynligt resultat efter 

vattentvätt i maskin med tvättmedel. Efter tvätt är det önskvärt att både synlig smuts, 

såsom fläckar och missfärgningar, samt osynlig smuts, det vill säga mikroorganismer 

såsom bakterier, avlägsnas. Tvättresultatet består av tre separata delar: 

 Tvätteffekten: visar det synliga tvättresultatet av smutsreducering. 

 Mekanisk bearbetning: visar eventuellt synbart slitage på textilierna.  

 Bakteriehämning: visar det osynliga resultatet av eventuell bakteriehämning. 

 

De laboratoriebaserade testerna kommer att utföras enligt kvantitativa metoder utifrån 

branschknutna standarder och interna arbetsmetoder på Teknologiskt Institut. 

Standarderna och de interna arbetsmetoderna bygger på ett standardiserat 

informationsinsamlingssystem som tillåter generaliseringar.  

1.3.1. Tidigare studier 

Inför arbetet ska studier som tidigare utförts inom samma ämnesområde läsas och 

granskas, dels för att skapa medvetenhet om vad som redan har gjorts men också för 

att ge en uppfattning om vad som är lämpligt att utföra i arbetet inom givna ramar. 

Presentation och resultat av studierna som granskas återfinns i bilaga 2.  



 10 

1.3.2. Bearbetning och analys av litteraturbaserad studie 

En inledande informationssökning ska ligga till grund för de källor som används i 

arbetets teoretiska del. Informationen som hämtas från källorna ska bearbetas och ha 

relevans för testerna och diskussionen.  

1.3.3. Metod för genomförande av tester 

Tvätteffekten utförs med hjälp av Svanens standard för test av tvättmedel ”Nordic 

Ecolabeling of Laundry detergents and stain removers” Version 6.0 (13 oktober 2008 

– 30 juni 2012). Denna i sin tur tar hjälp av standarden DS/EN 60456 “Clothes 

washing machines for household use – Methods for measuring the performance” 

Version 3 (2005-04-19) vid vissa stycken för utökad detaljbeskrivning.  

I en förstudie till tvätteffekten kommer olika tvättprogram på tvättmaskinen Miele 

Novotronic W375 att utföras. Förstudien ska motivera val av tvättprogram i testet av 

tvätteffekt och beskrivs mer utförligt i bilaga 3.  

Utförandet av den mekaniska bearbetningen sker enligt en metod utformad av Frants 

Szaraz på Teknologisk Institut. Metoden innehåller standardiserat testmaterial. 

Det samlade resultatet för bakteriehämmande effekt avgörs av ett tvådelat test. En del 

av testet undersöker kvarvarande bakterier på ytan efter tvätt och det andra 

undersöker de kvarvarande bakterierna inne i textilen. Testerna kallas således ”ytligt” 

respektive ”grundligt” test. Det ytliga bakterietestet utförs enligt produktbeskrivning 

för produkten Hygicult® TPC. Det grundliga testet utförs efter interna testmetoder på 

Teknologisk Institut.  

1.3.4. Analys och bedömning av utförda tester 

Analysen och bedömningen av tvätteffekten sker i enlighet med Svanens standard och 

av standarden uppsatta gränsvärden. För bedömningen krävs referensvärden som tas 

fram specifikt för detta arbete med hjälp av referenstvättmedel i 40°C. De slutgiltiga 

resultaten av testerna kommer att värderas mot varandra i ett poängsystem. 

Poängsystemet byggs upp för att på ett mer illustrativt sätt visa resultatet från testerna 

av tvätteffekten. Systemet är baserat på de bästa och sämsta resultaten och placeras på 

en tiogradig skala. Detta ger ett intervall som tillåter en indelning och jämförelse av 

produkterna. Utefter denna tiogradiga skala ges produkten ett betyg av ickegodkänd, 

godkänd eller väl godkänd.  

Analysen av den mekaniska bearbetningen sker enligt Teknologisk Instituts interna 

metod. Bedömningen av resultaten sker mot ett referensvärde som tagits fram med ett 

referenstvättmedel i test tillsammans med övriga produkter.  

Resultaten från det ytliga testet av den bakteriehämmande effekten analyseras enligt 

produktbeskrivningen för använd produkt. Resultaten jämförs med en bildlig referens 

och bedöms efter uppsatta gränsvärden. Resultaten från det grundliga testet analyseras 

och bedöms enligt den interna metoden på Teknologisk Institut med stöd från dansk 

standard DS/EN 1276.   

1.4. Avgränsning 
Den teoretiska delen i arbetet har inriktats på tvättmedlets funktion i hushållstvätt och 

dess miljöpåverkan. Tvättmaskinen och andra parametrar runt omkring som också 

spelar in på tvättresultat har inte behandlats mer än nödvändigt för att tvättmedlets 
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funktion ska bli tydligt. Den kemiska beskrivningen av innehållet i tvättmedlen och 

den molekylära nivån på rengöringsprocessen har uteslutits då det för diskussionen 

och resultatet inte är av vikt. De psykologiska aspekterna kring tvätt och renlighet har 

inte heller de behandlats mer grundligt än vad som har krävts för att kunna föra en 

diskussion om det tillsammans med resultat. I arbetet har det inte gjorts någon 

skillnad på typ av klädesplagg, var de är placerad på kroppen eller i vilka 

sammanhang de har använts. Alla kläder och textilier har antagits vara lika. 

Alla texter och sammanhang som har skrivits och refererats från är ur ett västerländskt 

perspektiv och fokus har legat på de nordiska länderna. Norden valdes då skribenterna 

är från Sverige, arbetet utfördes i Danmark och mycket av den forskning som har 

refererats till är gjord i Norge. I vissa stycken har ändå jämförelser gjorts med andra 

världsdelar just för att få ett perspektiv på hur traditioner och uppfattningen om hur 

man ska tvätta kan skilja sig åt.  

Den miljöfokusering som har valts till arbetet är hur tvättmedlet kan bidra till en 

minskad negativ miljöpåverkning. Vad man kan göra överlag runtomkring själva 

tvättförfarandet, som till exempel utesluta torktumling och sköljmedel har inte 

undersökts, då det inte kan relateras direkt till utförandet av testerna. Bedömningen på 

hur de alternativa tvättmedlen påverkar miljön har begränsats till att behandla 

kemikalier och deras miljöpåverkan genom avfallsvatten samt energiförbrukningen.     

Utifrån den angivna tidsramen, varav fem veckor på Teknologisk Institut, har 

begränsningar av laboratoriearbetet utformats. Omfånget på testprodukter har 

begränsats till åtta stycken. Produkter för kulörttvätt har valts att testas framför 

vittvätt, då testerna för vittvätt hade inneburit det dubbla antalet testcykler. Tvättnötter 

har valts att inte testas i det här arbetet dels för att det redan fanns befintliga resultat 

av produkten men också för att det inte fanns något intresse att testa dem vare sig från 

Tænks eller Teknologiskt Instituts sida. I bakteriehämmande testerna kommer endast 

lågtemperaturtvättmedel att testas då resultaten är mest intressanta utifrån en möjlig 

temperatursänkning. I testet för den mekaniska bearbetningen kommer endast 

tvättbollar att testas då de påstås få ett bättre tvättresultat vid en ökad bearbetning. 
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2. Teori 

2.1. Tvätt 

En norsk studie från det Norska Institutt for forbruksforskning [2 s.95] visar att det 

finns många anledningar till varför människor tvättar sina kläder. Att se ren ut, inte 

lukta illa, vara hygienisk, följa traditioner eller vårda sina kläder är några av 

anledningarna. Strävan efter att inte lukta illa är en av de viktiga anledningarna till 

tvätt. Doften och känslan av nytvättat spelar en större roll än att ha rena kläder. 

Speciellt unga människor anses vara känsliga för lukter och avgör om ett plagg måste 

tvättas genom att lukta på det. Strävan efter nytvättade och manglade lakan är 

exempelvis en anledning till varför hushållen tvättar oftare. Fläckar, det vill säga 

synlig smuts, avlägsnas idag genom tvätt i maskin – en utveckling som förändrats 

sedan 50-talet då man enbart tvättade bort fläcken så att hela plagget inte behövde 

tvättas. Fläckfria kläder ansågs på den tiden vara rena medan idag anses ”nytvättade” 

kläder vara rena. Utvecklingen har medfört att det tvättas fyra gånger så mycket idag 

som det gjorde för 40 år sedan.  

God hygien, det vill säga bakteriefritt, är en annan anledning till varför ren tvätt 

eftersträvas. Enligt studien lever många kvar i tron om att tvätt endast blir ren vid 

höga temperaturer eller vid en koktvätt.  Det har under senare års utveckling blivit ett 

problem då nyutvecklade textilier inte klarar av de högre temperaturerna.  

En teori om varför plagg tvättas är att de helt enkelt inte har någon annanstans att ta 

vägen. Är ett plagg använt, men inte anses vara smutsigt, kan det inte läggas tillbaka 

bland de rena kläderna i garderoben. Efter att plaggen legat utspridda är den enda 

lösningen för att städa undan att lägga dessa klädesplagg i tvätten. Detsamma tenderar 

att hända när en person anser sig vara nytvättad och vill ta på sig nytvättade kläder. 

De gamla använda, men fortfarande inte smutsiga, kläderna slängs då i tvätten.  

En del menar att det är ekonomisk riktigt att tvätta oftare då tvätten ej blir lika 

smutsig och ej kräver lika hård rengöring, medan andra hävdar motsatsen och menar 

att kläder som tvättas ofta slits ut snabbare och ersätts med nya plagg.  

En annan anledning till varför ren tvätt är viktigt är det sociala sammanhanget. Det 

anses vara viktigt som människa att vara hel och ren. Det finns en rädsla för att bli 

utpekad och utstött om kläderna eller kroppen inte uppfattas som ren. Rena kläder 

anses vara en indikation på finansiellt välstånd [2 s.95].  

2.2. Rengöringsprocessen 

Rengöringsprocessen kan definieras som den process då smuts avlägsnas från ytor där 

den inte är önskvärd. Rengöringsprocessen är en komplex process med många 

faktorer som påverkar på olika sätt. Processen och dess resultat beror i huvudsak på 

fyra faktorer:  

 Mekanisk bearbetning 

 Kemikalier (i tvättmedlet) 

 Temperatur  

 Tid  
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Faktorernas förhållande till varandra kan illustreras som 

sektorer i en cirkel, ”The Sinner circle”, se bild 2.1. [8 

washing]. Hela cirkeln representerar det slutgiltiga 

tvättresultatet där faktorerna kan ändra storlek, men i 

förmån för eller på bekostnad av en annan faktor i cirkeln. 

Om till exempel den mekaniska bearbetningen ökas kan 

tiden minskas samtidigt som likvärdigt tvättresultat 

erhålls [9 s.36]. ”The Sinner circle” utökas ofta med en 

femte faktor, vatten [8 washing], då det i regel alltid är 

närvarande.  

 

Vid rengöring av textilier skiftar storleken på de fyra sektorerna beroende på vilka val 

man gör; om man väljer maskinell eller manuell mekanisk bearbetning; vilken 

temperatur man väljer att tvätta i och hur lång tid det tar att värma upp vattnet till den 

valda temperaturen; om man väljer svaga eller starka kemikalier i tvättmedlet och så 

vidare.  

Valen av huvudfaktorerna beror på i sin tur på sidofaktorer [10 s.29]. Sidofaktorerna 

är: 

 Dosering 

 Typ av smuts och smutsningsgrad 

 Textilt material  

 Vattenhårdhet  

 Vattenåtgång 

 

I regel sker processen alltid i fyra steg där det första är blötläggning med vatten av 

både de tvättaktiva ämnena (tvättmedlet) och den nedsmutsade ytan. Det andra steget 

i ordningen är att smutsen lösgörs från ytan på ett sätt som är sammanlänkat med 

vilken typ av smuts som ska avlägsnas och tvättmedlet. Tredje och fjärde steget är 

hålla smutsen flytande i vätskan tills den slutligen sköljs bort med sköljvatten [8 

washing].  

2.2.1. Mekanisk bearbetning 

Den mekaniska bearbetningen har stor inverkan på resultatet av tvätteffekten och sker 

endast när det textila materialet är i rörelse [12]. Bearbetningen är en del av 

rengöringsprocessen men också en del i det slitage som sker på textilier under tvätt. 

Skonsamma tvättar, exempelvis ulltvätt, har en minskad mängd bearbetning för att 

reducera eventuellt slitage på känsliga textilier [8 domestic laundry]. Den mekaniska 

bearbetningen definieras således som fysisk påverkning. Bearbetningen kan ske 

manuellt eller maskinellt. Den manuella bearbetningen sker med handkraft enligt 

olika tekniker. Den mekaniska bearbetningen som är intressant för det här arbetet är 

den maskinella [12], det vill säga den som sker med hjälp av tvättmaskin 

2.2.1.1. Tvättmaskin 

Den mekaniska bearbetningen i tvättmaskiner påverkas av bland annat av trummans 

uppbyggnad och hastighet [12]. ”The Sinner circle” kopplas också till tvättmaskinens 

tvättresultat. Det är samma fyra huvudfaktorer och vatten som samspelar.  Vattnet är 

Bild 2.1. ”The Sinner circle” 
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grundfaktorn i tvättmaskinen och påverkar storleken på de andra huvudfaktorerna [11 

s.224].  

2.2.1.2. Tvättprogram 

På tvättmaskinen finns flertalet tvättprogram vilka består av tvättning, sköljning och 

centrifugering. Det är kombinationen av dessa som gör ett tvättprogram. Bland annat 

varierar tiden på varje delmoment, antalet sköljningar och varvantalet på 

centrifugeringen. Program väljs utifrån smutsningsgrad, mängd och material på 

tvätten samt skötselråden som återfinns i varje enskilt plagg. Tvättvanor i olika 

världsdelar varierar en del både när det gäller maskin, temperatur och tvättprogram.  I 

Europa återfinns ett brett urval av temperaturer och program från ouppvärmt vatten 

till 95°C. Tvättmaskinerna har oftast ett inbyggt uppvärmningsaggregat som värmer 

upp vattnet till önskad temperatur. I Nordamerika och Asien saknas möjligheten att 

värma upp vattnet och man tvättar vanligtvis med varmvatten från 

varmvattensberedare eller använder kallvatten [11 s.227-231].  

2.2.2. Tvättmedel  

Tvättmedel är benämningen på sammansatta tvättaktiva komponenter som 

tillsammans med vatten kan ha en renande verkan på textila material. Tvättmedlet 

spelar en viktig roll i det andra och tredje steget i rengöringsprocessen där dess 

direkta uppgift är att avlägsna smuts från nedsmutsade ytor och hålla smutsen 

separerad därifrån tills sköljvattnet kan spola bort både smuts och tvättmedel. 

Tvättmedel förekommer både i flytande och i pulveriserad form, som koncentrat eller 

i utspädd version. Val av tvättmedel till rengöringsprocessen beror till största del på 

materialet som ska rengöras. 

Textiltvättmedlets historia hade sin början redan för 4000-5000 år sedan. Tvättmedlet 

användes primärt för att förbättra vattnets rengörande egenskaper. Såpa var då den 

vanligaste formen av tvättmedel och utvanns systematiskt ur pottaska5 och olivolja. 

Innan dess tvättade hushåll sannolikt sina klädesplagg i enbart vatten, eventuellt 

tillsammans med ett slipmedel som till exempel sand, för att sedan mekaniskt 

bearbeta bort smutsen. Såpan har efter hand ersatts av olika sodan och tvål fram till 

slutet av 1920-talet då dagens syntetiska6 tvättmedel och tensider tog över som 

tvättmedium, med bibehållna funktioner [9 s.99].  

Sedan introduktionen av syntetiska tvättmedel har konstellationen av recept ständigt 

varierat till följd av ekonomiska och ekologiska förändringar [11 s.145]. Alla 

traditionella tvättmedel som brukas idag innehåller i stort sett samma sorter av 

komponenter men i olika kombinationer gällande sort och mängd. Gemensamt för de 

olika sorterna inom varje komponentgrupp är deras funktion i tvättmedlet, skillnaden 

är verkan på tvättresultatet och miljön.  

                                                        

5
 Äldre namn för kaliumkarbonat [13 pottaska].  

6
 De syntetiska tvättmedlen framställs på konstgjord väg. Traditionella tvättmedel är här samma som de 

syntetiska. 
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2.2.2.1. Tensider 

Tensiderna är grunden till tvättmedlets funktion och verkan. En tensid är en kemisk 

förening som inom sig har attraherande och avvisande grupper [9 s.15]. För 

enkelhetens skull kan tensidmolekylen illustreras som ett huvud med en svans där 

huvudet är hydrofilt (vattenattraherande och oljeavvisande) och svansen är lipofil 

(vattenavvisande och oljeattraherande). Vid kontakt med vatten sänker tensiderna 

vattnets ytspänning vilket underlättar både tensidernas verkan och vattnets 

genomtränglighet i textilier. Tensidernas rengörande egenskaper ger sig i uttryck 

genom att de lossar smutsen från det textila materialet och binder in smutsen i mindre 

droppar (se bild 2.2). Förhållandet och spänningarna mellan smuts och underlag 

förändras och på så sätt frigörs smutsen för att sedan hållas flytande i vattnet [14 

s.18].  

 

Bild 2.2. Tensidernas funktion. Steg 1 visar en nedsmutsad textil yta som precis kommit i kontakt med 

tensider i en vattenlösning. Steg 2 visar hur tensidernas svans attraherats till smutsen och brutit loss 

den från det textila materialet. Tensiderna attraheras till både smutsen och den textila ytan. Delar med 

lika attraktioner repellerar varandra och på så sätt hålls smutsen i dropparna separerade från 

materialet och riskerar inte att falla tillbaka.      

Den kemiska strukturen och atomernas laddning på tensidernas huvuden varierar och 

delas då in i fyra undergrupper: katjon-, anjon-, nonjon- och amfotära tensider [9 

s.15]. Användandet av katjontensider är begränsat, men de tre övriga grupperna av 

tensider används i kombination om två till tre sorter [10 s.30]. 

Anjontensider: Den hydrofila delen av molekylen är alltid negativt laddad och består 

vanligtvis av karboxyl-, sulfat- eller sulfonatgrupper. Den hydrofoba delen består för 

det mesta av en kolvätekedja eller en alkylfenolgrupp. Anjontensiderna är den grupp 

av tensider som är enklast att framställa och därmed även billigast. Nackdelen är att 

anjontensiderna lätt reagerar med vattnets egna metaller och bildar svårlösliga 

reaktionsprodukter [9 s.21]. Anjontensider används för att avlägsna partikelsmuts7. 

Exempel på anjontensider är tvålar, såpor, sulfonater och sulfater. Vanliga sulfanoter 

är linjär akrylbensensulfonat (LAS) och alkan- alternativt alkylsulfonater (SAS). Den 

sulfat som traditionellt används är etoxylerad alkoholsulfat (AES). LAS är inte bra ur 

miljösynpunkt då den berikar vattendrag med bensen som påverkar levande 

                                                        

7
 Fast smuts, ej oljebaserad. 
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organismer negativt. Idag är LAS ersatt med mindre skadliga och biologiskt 

nedbrytbara8 anjontensider vars hydrofoba del antingen är en fettalkohol eller en 

fettsyra. SAS klassificeras också som giftig för vattenlevande organismer, men är 

betydligt mindre giftig än LAS [10 s.60-61].  

Nonjontensider: De här tensiderna består av molekyler utan laddning och löses inte 

upp i mindre beståndsdelar i vattenlösningar. Nonjontensiderna är bra på att avlägsna 

fett. Molekylens hydrofoba del består av raka eller grenade kolvätekedjor och den 

hydrofila delen utgörs i stor utsträckning av polymeriserade etylenoxidgrupper (som 

varierar i mängd beroende på tensidens slutgiltiga egenskaper), polymeriserade 

propylenoxidgrupper, glycerolgrupper eller glykolgrupper. Alla nonjontensider som 

används i tvättmedel idag är lätt biologiskt nedbrytbara vilket innebär mycket låg 

negativ miljöpåverkan [10 s.63-67].  

Amfotära tensider: Till den här kategorin klassas tensider som kan uppträda som både 

anjon- eller katjon beroende på den omgivande lösningens pH-värde. I en basisk 

lösning, högt pH, beter sig tensiderna som anjoniska och i sura lösningar, lågt pH, 

uppträder de som katjoniska. Nackdelen med amfotära tensider är att de vid ett 

specifikt pH (olika värden för olika amfotära tensider, beroende på uppbyggnad) har 

väldigt svaga ytaktiva egenskaper och har låg vattenlöslighet [10 s.71-72]. Tyvärr är 

dessa tensider lite oförutsägbara vad gäller ekologisk giftighet då de skiftar 

egenskaper beroende på omgivande miljö. Men generellt sett är de amfotära 

tensiderna lätt biologiskt nedbrytbara och oftast ofarliga för levande organismer [9 

s.47].  

Tensider är den komponent som har störst påverkan på miljön eftersom den upptar 

den största delen som ingrediens i tvättmedel [11 s.186]. Alla tensider som används 

inom samma tvättmedel måste enligt lag vara biologiskt nedbrytbara till totalt 80 

procent [11 s.170]. De flesta tensiders miljöpåverkan är väldigt väl kartlagda och 

EU:s restriktioner angående tensider som är farliga för miljön bör efterföljas vid 

komposition av nya tvättmedel [11 s.189]. 

2.2.2.2. Vattenavhärdare 

Vattenavhärdarens funktion är att göra vattnet mjukt genom att minska mängden fria 

kalcium- och magnesiumjoner. Indirekt bidrar avhärdarna till att öka 

rengöringseffekten genom att binda upp metalljonerna så att tensiderna kan fokusera 

på smutsen. Vattenhårdhetens påverkan på tvättresultatet redogörs vidare i avsnitt 

2.2.8.  

Fosfater var tidigare den dominerande vattenavhärdaren i tvättmedel, men eftersom 

det har visat sig att fosfater har förödande konsekvenser på miljön har användningen 

drastiskt minskat och till och med uteslutits helt i många länder inklusive Sverige. 

Fosfater bidrar till en ökad övergödning9 i vattendrag där avloppsvatten rinner ut. Det 

finns alternativa ämnen till fosfater som till exempel fosfonater och zeolit A, som 

                                                        

8
 Material som är biologiskt nedbrytbart kan brytas ner av mikroorganismer som till exempel bakterier 

och svampar. När nedbrytningen sker med syre närvarande bildas koldioxid, vatten och oorganiska 

restprodukter. När syre inte är närvarande bildas brännbara alkoholer och syror samt svavelväte.  [13 

biologisk nedbrytning] 

9
 Övergödningen i vattendrag gynnar algblomningen, vilket kan leda till vattendragen växer igen och 

ekosystemen som livnär sig där tar skada. [13 övergödning]  
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fungerar tillsammans med så kallade komplexbildare. Tyvärr är varken fosfonater 

eller zeoliter helt ofarliga för miljön eller levande organismer. Fosfonater är 

svårnedbrytbara och påverkar även de algerna i vattendragen. Trots det används de 

flitigt i tvättmedel. Zeolit A kan ge upphov till damm som på längre sikt orsakar 

allergier hos människor och störningar på hälsan hos vattenlevande organismer. 

Ämnet bidrar också till ökad övergödning genom att bilda slam som blir 

ogenomträngligt för solens strålar och på så sätt gynnas tillväxten av alger.     

Komplexbildare: Tillsätts för att vissa avhärdare, till exempel zeoliter, ska fungera. 

Deras funktion är att hjälpa avhärdarna att bilda komplex10 tillsammans med vattnets 

fria metalljoner. Vanliga komplexbildare är polyakrylater, citrater, 

natriumnitrilotriacetat (NTA) och natriummetylendiamintetraacetat (EDTA). 

Polyakrylater är svårnedbrytbara men utgör inget direkt hot mot vattenlevande 

organismer. NTA och EDTA är svårnedbrytbara i naturen. Citrater däremot är 

biologiskt lättnedbrytbara och anses ha låg giftighet för levande organismer.       

Ett alternativ till att tillsätta avhärdare och komplexbildare direkt till tvättmedlet är 

ansluta ett jonbytarfilter till vattenledningen med inkommande vatten till 

tvättmaskinen. Jonbytarfiltret avhärdar vattnet redan innan det rinner in i maskinen 

och man kan då utesluta avhärdande medel i tvättmedlen. Tekniken är vanligt 

förekommande på yrkestvätterier samt i områden med mycket hårt vatten [10 s.78-

84,85].  

2.2.2.3. Alkali  

För att tvättmedlet ska uppnå bästa tvätteffekt bör pH-värdet på tvättlösningen vara 

högt, det vill säga ett pH över 7. Viss smuts, framförallt olika sorters fetter, sänker 

lösningens pH-värde när de förs samman och den önskade tvätteffekten uteblir. Att 

tillsätta ämnen med högt pH, så kallade alkaliska ämnen, kan därför fungera som en 

garanti för att tvättlösningens pH hålls högt. Exempel på alkaliska ämnen i tvättmedel 

är karbonater, silikater och alkanolamider [9 s.43]. Alkaliska ämnen har inga direkta 

negativa miljöpåverkningar så länge de neutraliseras eller späds ut i reningsverken 

innan de släpps ut i vattendragen [15].  

2.2.2.4. Enzymer  

Enzymers funktion i tvättmedel är att bryta ner specifika fläckar och smuts av 

organiskt ursprung. De enzymer som framförallt används är proteas (bryter ner 

protein som äggfläckar och hudavlagringar), amylas (bryter ner kolhydrater som 

choklad och liknande), lipas (bryter ner fett) och ibland cellulas (bryter ned 

mikrofibriller vid slitage av bomullsfibrer) [9 s.105]. Enzymer är proteiner som i 

rengöringssammanhang härstammar från bakterier och svampar. Med hjälp av 

genteknik kan enzymer anpassas efter mer specifika uppdrag för att avlägsna smutsen. 

Nya enzymer har till exempel antimikrobiella samt blekande egenskaper. Enzymerna 

används med fördel i låga temperaturer och är relativt värmekänsliga. Proteas är ej 

verkbar över 70°C, amylas ej över 90°C och lipas maxtemperatur ligger på 50°C. 

Enzymerna orsakar inga kända miljöproblem och de är lättnedbrytbara i naturen samt 

på reningsverk [10 s.90-94].  

                                                        

10
 Komplexbildning är en kemisk reaktion som förenar olika kemiska föreningar till att fungera som en 

enhet.  
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2.2.2.5. Blekmedel 

Blekmedel tillsätts för att bleka eventuella missfärgningar på ljusa textilier och 

förekommer endast i vittvättmedel. Bleksystemet för textiltvätt är syreblekning. 

Systemet åstadkommer blekning genom att angripa dubbelbindningarna som finns i 

molekylerna hos bomulls- och andra cellulosafibrer. Det mest använda blekmedlet är 

perborater (natriummonoperborat). Perborater omvandlas till borat i tvättlösningen. 

Borat återfinns i naturen i grundformen bor och är då inte skadlig för miljön men kan 

i höga halter skada både miljön och vattenlevande organismer [10 s.72-77]. I och med 

ökad användning av kulörtvättmedel har andelen blekmedel minskat på marknaden. 

2.2.2.6. Optiska vitmedel  

Anledningen till varför optiskt vitmedel tillsätts till tvättmedlet är för att eliminera 

gulfärgning, naturlig åldring samt nedsmutsning av vita textilier. De optiska 

vitmedlen består av komplexa aromatiska ämnen såsom bis-stil-bendisulfonsyra 

(DASC) och distyrylbifenyler (DSBP). Genom sina egenskaper omvandlar medlen 

osynligt UV-ljus till synligt, blått ljus och ersätter textilens naturliga gula nyans så att 

ögat luras tro att textilerna blivit vitare och renare än vad de var innan tvätt. 

Användningen av optiska vitmedel av minskat kraftigt de senaste åren då, som 

tidigare nämnt, en tydlig övergång till kulörtvättmedel har skett. De optiska 

blekmedlen som används är inte lättnedbrytbara och giftiga för vattenlevande 

organismer [10 s.88-90]. Generellt får inte miljömärkta tvättmedel innehålla optiska 

blekmedel.  

2.2.2.7. Colorsystem 

I kulörtvättmedel ingår polymerer och enzymer som tillsammans verkar för att färger 

som fäller inte ska falla över till andra textilier i samma tvätt utan håller dem kvar i 

tvättlösningen. Utöver enzymerna som även verkar för att eliminera specifika fläckar 

tillsätts polymerer.  Vanliga polymerer är framförallt polyvinylpyrrolidon (PVP) men 

även polyakrylsyra (PAA) och polyvinylimidazol (PVI) förekommer. PVP har dålig 

biologisk nedbrytbarhet men har låg giftighet hos vattenlevande organismer [10 s.95].  

2.2.2.8. Konserveringsmedel 

Konserveringsmedel är kemikalier som tillsätts till flytande tvättmedel för att 

förhindra tillväxt av mikroorganismer [10 s.32]. Kemikalierna är onödiga för 

tvättmedlets rengörande funktion och kan vara av miljöbelastande karaktär. 

2.2.2.9. Parfym 

Parfym tillsätts för att få den karakteristiska lukten av nytvättat. Tillsatser i 

tvättmedel, såsom parfym, bör användas med försiktighet. Parfymer som ingår i 

tvättmedel kan innehålla kemikalier som vid hudkontakt skapar irritation på kort sikt 

och cellförändringar, såsom cancer och reproduktionsnedsättning, på längre sikt [16 

s.47]. Samma gäller för dessa kemikalier som för konserveringsmedel: de är onödiga 

för tvättmedlets rengörande funktion och kan vara av miljöbelastande karaktär. 

2.2.3. Temperatur 

Temperatur påverkar tvättresultatet genom att möjliggöra funktion hos vissa 

komponenter i tvättmedlet samtidigt som den kan stänga av funktioner hos andra. 

Blekmedel fungerar enbart i höga temperaturer [17] medan enzymer fungerar i lägre 

[10 s.93]. Temperaturen kan också på egen hand verka för ett bättre eller sämre 
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tvättresultat. Olika typer av smuts reagerar olika i kallt respektive varmt vatten och 

bakterier elimineras enbart över vissa temperaturer [18 s.99].  

I Europeiska länder tvättar man vanligtvis i ett spann mellan 30-90°C medan länder i 

exempelvis Nordamerika tvättar upp till 55°C och Asien upp till 25°C. Majoriteten av 

världens befolkning tvättar vanligtvis i ouppvärmt kranvatten. Idag är den vanligaste 

tvättemperaturen i Europa 40°C. Att de lägre temperaturerna har varit vanliga under 

en längre tid i Nordamerika och Japan kan delvis förklaras av användandet av 

Klorinbaserade11 blekmedel för desinfektion, men också en annan uppbyggnad av 

tvättprogrammen [11 s.224-225]. Enligt en konsumentundersökning utförd av Elfor 

under 2005 [19] ser den procentuella fördelningen i de nordiska länderna, mellan 

temperaturerna ut som följande tabell 2.1. 

Tabell 2.1. Utdrag ur konsumentundersökning av Elfor [19]. 

Antal tvättar 30°C 40°C 60°C 90°C Totalt antal tvättar 

Numerisk andel 114 402 224 28 768 

Andel i procent 15 % 52 % 29 % 4 % 100 % 

 

2.2.4. Tid 

Tiden som rengöringsprocessen pågår är framförallt viktig vid maskinell mekanisk 

bearbetning. Den största delen av tiden i ett tvättprogram för maskiner går åt till 

uppvärmning av tvättvatten. Det vill säga att en hög temperatur tar lång tid att värma 

upp och därmed blir det ett långt tvättprogram. På senare tid har det dock kommit 

tvättprogram som av miljömässiga skäl tvättar vid lägre temperaturer och för att 

uppnå samma tvätteffekt som en högre temperatur kompenserar tvättprogrammet med 

en längre mekanisk bearbetning, vilket alltså leder till ett längre program tidsmässigt 

[11 s.226].  

2.2.5. Dosering 

Att dosera korrekt är viktigt. Det finns inget samband som säger att ju mer tvättmedel 

som används per tvätt ju renare blir plaggen. Vid överdosering riskeras det att 

tvättmedelrester stannar kvar i plaggen efter sköljning, vilket kan skapa hårda och 

stela plagg samt ge upphov till hudirritationer. Vid underdosering riskeras tvätten inte 

bli helt ren och då måste den kanske genomgå ytterligare ett tvättprogram. Hur 

mycket tvättmedel som ska doseras sker enligt tvättmedelproducenternas 

rekommendationer. I de angivna doseringsråden kan det utläsas exakt vilken mängd 

som lämpar sig för den utvalda kombinationen av tvättmängd, vattenhårdhet och 

smutsningsgrad. Råden brukar också klargöra om medlet ska hällas i doseringsfacket 

eller direkt i trumman [20].  

                                                        

11
 Klorin är ett handelsnamn för salt av typen hypoklorit. [13 Klorin] 
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2.2.6. Smuts och smutsningsgrad 

I teorin kan man dela in all smuts i två sorter: fast och flytande. Den flytande smutsen 

är i regel enklare att avlägsna från underlag än den fasta. För att avlägsna den fasta, 

även kallad pigmentsmuts, krävs det först att partiklarna väts så att tvättlösningen kan 

komma åt och verka. Om pigmentpartiklarna inte går att väta går de heller inte att 

avlägsna. Tyvärr är inte praktiken lika enkel som teorin. Processen för att avlägsna 

smutsen är mer komplex än så. Olika elektroniska laddningar, på molekylär nivå, i 

smuts och tensider försvårar alternativt underlättar arbetet [9 s.37-40].   

I textilsammanhang förekommer så kallad blandad smuts, alltså smuts som både kan 

kategoriseras som fast och flytande. För att få bort smutsen krävs då en blandning av 

anjoniska och nonjoniska tensider i tvättmedel, då anjoniska tensider avlägsnar 

pigmentsmuts och de nonjoniska tensiderna avlägsnar den flytande [9 s.37-40].  

Smutstvätt kategoriseras efter olika nivåer på smutsningsgrad: lätt, normalt eller hårt 

smutsad tvätt. Utefter smutsningsgraden väljs tvättprogram och dosering av 

tvättmedel. Vad som ska kategoriseras som lätt, normalt respektive hårt smutsat är 

diskuterbart. Enligt Elektrolux [20] är lätt smutsad tvätt textilier utan synbara fläckar 

och som endast behöver fräschas upp. Normalt smutsad tvätt är plagg som använts en 

dag och eventuellt har några synliga fläckar. Hårt smutsad tvätt är plagg som använts 

minst en dag, nära kroppen eller vid tillfällen då de har blivit extra smutsiga. Utöver 

de tre grundläggande kategorierna har Elektrolux definierat ytterligare en kategori 

som väldigt hårt smutsad tvätt där textilier med rejäla fläckar av lera, gräs, mat, vin 

och liknande räknas in. 

2.2.7. Textilt material 

Olika material reagerar olika i kontakt med vatten och tvättmedel. Fibrer med hög 

kalciumhalt (bomull) ter sig helt annorlunda mot en syntetisk fiber med lågt 

kalciuminnehåll. I tvättsammanhang kan det ha stor betydelse. Materialet påverkar de 

hydrofila och de hydrofoba egenskaperna samt vätbarheten och smutsavlägsningen 

[11 s.33].  

Konstfibrer, däribland syntet och regenatfibrer, tål i allmänhet inte höga temperaturer 

eller tuff bearbetning. Naturfibrer som härstammar från djur, till exempel ull och 

siden, ska även de tvättas i låga temperaturer med mild mekanisk bearbetning. 

Naturfibrer från växtriket är däremot mer tåliga. Lin kan tvättas i upp till 60°C medan 

bomull tål att koktvättas (95°C) [20]. Marknaden över fibersorter har växt avsevärt 

under de senaste 50 åren och idag upptar de syntetiska fibrerna en stor plats. I och 

med introduktionen av nya material och fiberblandningar med unika egenskaper har 

producenterna tvingats utforma nya typer av tensider och kombinationer för att ge ett 

fullgott tvättresultat oavsett material. Inga tensider kan än så länge inte ensamt nå upp 

till detta krav, men det löses genom att blanda olika tensider i ett och samma 

tvättmedel [11 s.41, 44].  

Textilier av olika karaktär bör sorteras innan tvätt för att säkra ett jämnt och 

acceptabelt tvättresultat. Textilier sorteras utifrån färg, för att undvika missfärgningar, 

och temperatur [20]. För att tvätta miljövänligt ska tvättmaskinen alltid fyllas till max 

eftersom en tvättmaskin drar lika mycket energi till uppvärmning av tvättvatten vid 

maximal last som vid halvfull. Tvättmaskinen ska dock inte överfyllas eftersom det 

bidrar till ett sämre tvättresultat när varken tvätten eller vattnet har utrymma att fritt 

röra sig runt i trumman. Varken den mekaniska bearbetningen eller sköljningen 

kommer att fungera som de ska. En regel för att undvika överfyllnad är att det alltid 
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ska gå att föra in en hand inemellan tvätten, när den packats i maskinen, utan att 

trumman rör sig inne i tvättmaskinen [21].  

2.2.8. Vattenhårdhet  

När kalcium- och magnesiumsalter förekommer löst i vatten uppkommer något som 

kallas vattenhårdhet [9 s.41]. Vattenhårdheten är ett mått på mängden kalcium- och 

magnesiumjoner som finns i vattnet och ju färre joner, ju mjukare vatten [20]. 

Hårdhetsgraden påverkar förutsättningarna och resultatet för rengöringsprocessen. 

Genom erfarenheter av tvättprocesser har det konstaterats att en blandning av anjon- 

och nonjontensider ger ett bättre tvättresultat när magnesiumjoner finns i vattnet och 

det är därför blandningen syns i de flesta tvättmedlen på marknaden. Ett annat 

samband som kan utläsas är att ju hårdare vatten man har ju mer tvättmedel krävs för 

att uppnå önskad tvätteffekt. Hårdheten på vattnet varierar beroende på geografisk 

orientering [11 s.8]. Sverige har övervägande mjukt vatten medan man på vissa håll i 

Danmark har hårt vatten.  

Hårdheten mäts här i tyska hårdhetsgrader (°dH), där en °dH motsvarar10 mg 

kalk/liter (räknat som CaO). Mjukt vatten ligger vanligtvis mellan 2-5 hårdhetsgrader, 

medelhårt mellan 5-10, hårt mellan 10- 21 och mycket hårt från 21 och högre[22 

s.17]. På doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningarna kan 

hårdhetensgränserna ha andra värden. Doseringen av tvättmedel bör anpassas efter 

producenternas krav för att uppnå bästa möjliga tvättresultat.  

2.2.9. Vattenåtgång  

Mängden vatten som används vid en tvätt har under åren minskat. Kraven på en 

minskad miljöpåverkan av hushållstvätt har medfört en minskad vattenförbrukning. [8 

domestic laundry]. Enligt energimärkningen (se avsnitt 2.4.2) är vattenåtgången en av 

de krav som skall anges för konsumenten. Vattenåtgångens storlek varierar beroende 

på val av tvättprogram och tvättmaskinens märke [41][42][43][44][45][46].  

Vattenåtgången påverkar tvättmedlets inverkan på de smutsiga textilierna samt på hur 

mycket rester av tvättmedel och smuts som kan sköljas bort efter avslutad tvättning 

[11 s.7-8]. Tvättmedel i pulverform tenderar att stanna kvar i textilier efter sköljning i 

högre grad än flytande tvättmedel [23].  

2.3. Bakterier i tvätt 

Vid användning av klädesplagg smutsas det textila materialet av bland annat synlig 

smuts men även av osynliga mikroorganismer, som till exempel bakterier, svampar 

och jäst. Vissa av dessa mikroorganismer kan, under för dem optimala förhållanden, 

utgöra en risk för användarens hälsa. Vanliga bakterier från friska människor bör inte 

orsaka problem varken hos dem själva eller hos andra friska människor. Förutom att 

orsaka sjukdomar kan bakterier i tvätten bidra till dålig lukt. Svettlukten på 

människans kropp och kläder är en konsekvens av bakteriers verkan [24]. Vanliga 

mikroorganismer som återfinns hos smutsiga textilier, som används till klädesplagg 

alternativt för hushållsändamål, till exempel disk och personlig hygien, är: 

Staphylococcus aureus, Bacillus, Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella 

pneumoniae, jäst och svampar [18 s.74 och f.].  

Önskvärt med hushållstvätt bör vara att eliminera så många av mikroorganismerna 

som möjligt för att undvika oönskade lukter eller eventuell smittspridning av 

sjukdomar. Det finns tre olika tillvägagångssätt [18 s.69] för att eliminera 
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mikroorganismer på. Ett av sätten är genom fysisk avlägsning, det vill säga att i 

samband med att den synliga smutsen försvinner med hjälp av mekanisk bearbetning 

så försvinner även de oönskade mikroorganismerna.   

Det andra tillvägagångssättet är termisk avlägsning. Mikroorganismer är känsliga för 

värme och dör i höga temperaturer. Tidigare undersökningar på hur bakterier reagerar 

i tvätt visar att det krävs höga temperaturer vid tvätt eller torktumling för att helt 

eliminera dem [18 s.69]. Andra studier har även visat att populationen av 

mikroorganismer på textilier kan öka efter tvätt i låga temperaturer. I och med nya 

krav och uppmaningar från myndigheter och tvättmedel- samt klädproducenter om att 

spara energi genom temperatursänkningar gynnas överlevnaden för olika typer av 

bakterier [25].  

Det tredje tillvägagångssättet vittnar om att vissa kemikalier och kemiska reaktioner 

fungerar bra vid avlägsning av mikroorganismer. Tvättmedelskomponenter av 

blekande karaktär är ett exempel. Vissa tvättmedel påstås innehålla desinficerande 

ämnen som till exempel Klorin och avlägsnar då eventuella bakterier på den smutsiga 

tvätten. Desinficeringsmedel av de här slagen är inte lämpliga att använda ur 

miljösynpunkt då de kan orsaka stor skada på både människa och miljö [25].  

Att kombinera två eller alla tre av tillvägagångssätten ger en synergieffekt och är att 

eftersträva.  

2.4. Miljö 

Det finns flera förändringar som konsumenter kan göra för att minska den egna 

påverkan på miljön. När det gäller tvätt är Energimyndigheten12, tvättmedels-

företagen, tvättmaskinsföretagen och miljöorganisationerna överens. Konsumenter 

bör: 

 tvätta fulla maskiner 

 använda miljömärkta tvättmedel och inte överdosera 

 tvätta i lägre temperaturer 

 låta kläder hängtorka istället för att torktumlas 

För att själva rengöringsprocessen ska utföras miljövänligt bör man lägga lite extra 

fokus på vissa av faktorerna, som presenterades under det inledande avsnittet av 

rengöringsprocessen, och se till alternativ som erbjuds. De tre viktigaste faktorerna är 

[1 s.81]:  

 Tvättmedel  

 Energiåtgång (från mekanisk bearbetning)           

 Vattenavfall 

De två sista faktorerna; energiåtgång och vattenförbrukningen är relaterade till den 

energi och det vatten som tvättmaskinen gör åt under tvätt [1 s.81]. Anledningen till 

varför det är just de ovanstående tre faktorerna som är viktigast ur miljösynpunkt kan 

härledas till faktiska miljöproblem. Vattenförbrukningen påverkar den direkta 

energiåtgången eftersom uppvärmningen av en större volym vatten kräver mer energi 

än en mindre volym [27]. Energiåtgången kan i sin tur härledas till förbränning av 

                                                        

12
 Energimyndigheten sköter tillsynen av svenskt tvättmedel [26].  
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Bild 2.3. Livscykelanalys på tvättmedel från VIA 

fossila bränslen. Förbränningen medför ökade koldioxidhalter i luften, vilket bidrar 

till den globala uppvärmningen, samt andra luftföroreningar, som kan leda till surt 

regn eller fotokemisk smog [28]. Eventuella miljöfarliga kemikalier i tvättmedlet och 

avfallet riskerar att hamna i naturen om reningsverken inte renar avfallsvattnet på ett 

effektivt sätt. Miljöfarliga kemikalier bidrar till övergödning i vattendrag och 

permanenta skador hos vattenlevande organismer [29].  

2.4.1. Tvättmedel 

På VIA:s hemsida åskådliggörs 

livscykelanalyser för företagets egna 

tvättmedel. För ett flytande tvättmedel 

ser miljöbelastningen i livscykeln ut 

som i bild 2.3. [30]. 

Den största miljöpåverkningen sker i 

användarfasen (blått fält) tätt följt av 

fasen för råvaruutvinning (grönt fält). 

Det kan antas att denna livs-

cykelanalys är representativ för alla 

typer av tvättmedel oberoende av 

producent. Som konsument kan man 

göra störst skillnad genom att påverka 

miljöbelastningen under användar-

fasen, genom att till exempel välja ett 

miljömärkt tvättmedel eller ett 

alternativt tvättmedel som inte 

tillverkas och fungerar som de 

traditionella tvättmedlen. 

2.4.1.1. Alternativa tvättmedel 

Gemensamt för de tvättmedlen som benämns som alternativa är att producenterna 

uttryckligen påstår att medlen kan minska den negativa påverkan på miljön. Den 

minskade miljöpåverkningen kan ske antingen vid tillverkning eller under 

användningen. 

Lågtemperaturtvättmedel: Konceptet bakom lågtemperaturtvättmedel (dansk. 

koldtvands vaskemiddel) är att de tvättar rent i låga temperaturer, redan vid 15°C. 

Tanken med temperatursänkningen är att spara energi. Om man som konsument ändå 

väljer att tvätta i en högre temperatur fungerar dessa tvättmedel även för det 

ändamålet. Lågtemperaturtvättmedel innehåller liknande komponenter som 

presenterades ovan, under avsnittet om tvättmedel. Skillnaden ligger i hur 

nyframtagna tensidsystem samspelar med nya enzymer och i att de utvecklats för att 

kunna verka i kallt vatten, 15°C [31].   

Tvättbollar: Tvättboll är ett samlingsnamn för ett alternativt tvättmedel som bygger på 

ett hårt yttre skal i plast med perforerade hål som innehåller mindre kulor av 

tvättaktiva komponenter. De tvättaktiva komponenterna sänker vattnets ytspänning 

och ökar dess rengörande effekt. Vissa av dessa bollar innehåller högkoncentrerat 

tvättmedel medan andra innehåller mineraler eller keramiska pärlor av naturlera. Alla 

är fria från skadliga kemikalier. Bollarna placeras direkt i tvättmaskinens trumma 

tillsammans med textilierna. Tvättbollarna portionerar ut de tvättaktiva ämnena i små 
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doser när de används i tvättmaskinen och kan brukas mellan 100-1000 gånger. 

Konsumenterna behöver alltså inte tänka på dosering och det kan därmed underlätta 

tvättprocessen. Vid hårt smutsad tvätt brukar det rekommenderas att man tillsätter lite 

av ett annat traditionellt tvättmedel för att få tvätten riktigt ren. Inga av bollarna ska 

användas i högre temperatur än 60 grader.  

Det finns vissa skillnader mellan de olika tvättbollarna. Vissa av dem påstås ha en 

bakteriehämmande effekt, det vill säga vara antimikrobiella, andra inte. En tvättboll 

påstår sig öka den mekaniska bearbetningen tack vare skalets räfflade utformning. 

Exakt vilken boll som lovar vad presenteras mer exakt i bilaga 1. Oavsett olikheterna i 

innehåll och utformning har de ändå samma syfte. Syftet med tvättbollarna är att 

minska användandet av traditionellt tvättmedel och framförallt att få konsumenter att 

sluta överdosera. Alla producenter menar att deras tvättbollar är naturliga produkter 

och att man genom användning undviker att tillföra föroreningar i avloppsvattnet 

[32][33][34].  

Tvättnötter: Det här tvättmedlet har på senare år lanserats på den västerländska 

marknaden som ett mer miljövänligt alternativ till traditionella tvättmedel. 

Tvättnötterna är frukter som växer på trädet Sapindus mukorossi och innehåller 

såpämnet saponin. Frukterna från Sapindus mukorossi är bara en av de frukter som 

kallas för tvättnötter (eng. soap nuts) men är den frukten som innehåller mest saponin 

(36 %) och har därför blivit vanligast på marknaden. Träden återfinns i Nepal, Indien 

och andra sydasiatiska länder, eftersom de kräver en varm och tropisk miljö för att 

kunna växa [35]. Inga bekämpningsmedel eller andra kemikalier behöver tillsättas för 

att träden ska bära frukt, då trädet producerar ämnet saponin för att skydda sig mot 

parasiter, bakterier och svampangrepp [36]. Fruktodlingarna blir på så sätt 

skonsamma mot både människa och miljö. När frukten är mogen att skörda, vintertid, 

är de ca två till två och en halv centimeter stora och gulbrunaktiga i färgen [37]. 

Nötterna knäcks och kärnan plockas bort, eftersom saponinet endast sitter i skalet. 

Skalet kan sedan användas till rengöring av olika slag. Ett alternativ är att använda 

dem till textiltvätt [36].  

Ämnet saponin löddrar i kontakt med vatten och har en lång historia av att användas 

som rengöringsmedel i Sverige. Gullvivan, såpnejlikan och kvillajaträdet är växter 

som innehåller saponin och som traditionellt har använts på de nordligare 

breddgraderna till rengöringsmedel. Dessa växter innehåller ungefär 5-10 % saponin 

[36]. För att använda tvättnötterna som tvättmedel placeras fyra till åtta nötter, 

beroende på smutsningsgrad och temperatur, i en tygpåse och därefter direkt in i 

maskinen. Nötterna kan användas i ungefär två till fem tvättar (40°C). Ett annat 

alternativ är att först koka nötterna och tillverka ett flytande tvättmedel. Tvättnötterna 

påstås kunna användas för all slags tvätt i alla temperaturer. Är det hårt smutsad tvätt 

med många fläckar som ska tvättas rekommenderas en förbehandling av fläckarna 

med en naturlig tvål, till exempel galltvål. Om en vittvätt ska tvättas kan ett naturligt 

blekmedel som till exempel bakpulver tillsättas. För att tvätten ska dofta kan eteriska 

oljor tillsättas till tvätten. Efter tvätt kan nötterna komposteras [38].  

Tvättnötternas negativa miljöpåverkan är låg. Trädet där frukterna härstammar ifrån 

minskar, genom fotosyntesen, halten av den fria koldioxiden i luften. Många av 

tvättnötterna som importeras till och säljs i Sverige är certifierade enligt olika 

miljömärkningar, bland annat European Eco Label [39]. Importen till Sverige sker via 

båt för att åstadkomma minsta möjliga negativa miljöpåverkan [36].  
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2.4.1.2. Resultat från tidigare tester av alternativa tvättmedel 

Tidigare tester som har utförts på alternativa tvättmedels tvätteffekt visar att varken 

tvättnötter eller ett urval tvättbollar fungerar på svårare fläckar. I en undersökning 

gjord av norska Forbrukerraporten (Norges motsvarighet till ”Råd och Rön”) påvisas 

det att till och med enbart vatten tvättar renare än både tvättbollar och tvättnötter. 

Tvättnötterna fick det bästa tvättresultatet av de testade produkterna [40]. Samtidigt 

som tester ger dåliga resultat är det många konsumenter som är mycket positiva till 

resultat de erhållit vid tvätt med båda produktgrupperna. Positiva 

konsumentkommentarer återfinns på leverantörernas hemsidor samt på 

diskussionsforum på internet.  

2.4.2. Energiförbrukning 

Energiförbrukningen för en tvätt beror till viss del på tvättprogrammets upplägg men i 

största grad beror energiåtgången på valet av tvättemperatur. En hög tvättemperatur 

kräver mycket energi för uppvärmning av tvättvattnet. I nedanstående tabell finns data 

sammanställd från olika källor över ett tvättprograms energiförbrukning. Viktigt att 

notera är att viss skillnad finns mellan de olika programmen beroende på tillverkare. 

Data i tabell 2.2 skall ses som generella medelvärden för olika temperaturer och ska 

främst visa skillnaden i energiförbrukning mellan de olika temperaturerna inom 

samma maskinmärke.  

Tabell 2.2. Energiförbrukning på tvättprogram olika temperaturer 

Källa/tillverkare  Energiförbrukning (kWh) 

  15° (kallt) 30° 40° 60° 

Bosch [41]   0,35 0,97 1,47 

Siemens
 
[42]   0,30 0,55 0,8 

Whirlpool
 
[43]   0,5 0,6 0,95 

Groenje
 
[44]   0,42 0,66 1,02 

Karin Svantesson
13

  0,2 0,3 0,4 0,9 

Laundry Detergents [11]   0,3 0,6 1,2 

Husqvarna/Electrolux [45]   0,25 0,75 1,4 

 Medeltal 0,2 0,35 0,65 1,11 

 

Alla värden är tagna från nya hushållstvättmaskiner då energiförbrukningen skiljer sig 

mycket mellan gamla och nya maskiner. Enligt Vattenfall [3] drar en 10 år gammal 

tvättmaskin, på ett kulörprogram i 60°C, 1,8 kWh/tvätt medan en tvättmaskin som är 

yngre än 10 år drar 1,2 kWh/tvätt.  

2.4.2.1. Energiklasser 

EU stadgade, som tidigare nämnts, år 1996 ett system för märkning av vitvaror. För 

tvättmaskiner skall energimärkningen innehålla information om:  

                                                        

13
 Mailkontakt med Karin Svantesson  på Asko, vilka utvecklar tvättmaskiner för Cylinda. (23 april-

3maj 2010) 
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 Energiklass, numrering från A-G där A är det bästa. 

 Energiförbrukning, kWh/tvättcykel för ett standardprogram för 

bomull i 60°C 

 Tvätteffekt, numrering från A-G där A är det bästa. 

 Centrifugens effekt, numrering från A-G där A är det bästa. 

 Kapacitet, angivet i kilogram 

 Vattenförbrukning, angivet i liter 

 Ljudvolym, (dB(A) relativt 1pW)  

 

Energimyndigheten övervakar att reglerna följs. Märkningen görs av säljaren medan 

tillverkaren ansvarar för att informationen på märkningen är korrekt. Tillverkarna har 

på egna initiativ tagit fram märkningar för A+ och A++. Tilläggsmärkningarna ska i 

marknadsföringssyfte framhäva att vitvaran klarar av högre krav än för EU:s klass A, 

men detta är ej reglerat i lag [46].  

2.4.3. Vattenavfall 

Redan tidigare nämndes det varför vattenförbrukningen kan leda till miljöproblem 

genom att bidra till en ökad energianvändning. Värt att notera är att det inte bara är 

uppvärmt vatten som drar energi utan även kallt vatten kräver energi till att pumpas 

runt i vattenledningarna samt vid vattenreningen. En ökad vattenåtgång, uppvärmt 

eller kallt, leder alltså alltid till en ökad energianvändning [47]. Vattenåtgång skall, 

enligt Europeisk förordning, deklareras på maskinens energietikett (se avsnittet ovan). 

Alternativa tvättmedel, såsom tvättnötter och vissa tvättbollar, gör det möjligt att 

utesluta sköljningar då de inte lämnar några tvålrester på tvätten [32].  

Restprodukt från tvättning är det vatten som pumpas ut efter tvättprogrammet är 

färdigt. Vattnet kan innehålla överflödig energi (värme), smuts från textilierna, 

lösryckta fibrer, färgämnen, ämnen från för- och efterbehandlingar samt tvättmedel. 

Vilka rester som finns kvar i vattnet beror på hur smutsad tvätten var, vilken typ av 

tvätteknik som använts samt mängden tvättmedel som tillfördes. Tvättmedlet lämnar 

rengöringsprocessen med avloppsvattnet antingen i oförändrad form eller som en 

reaktionsprodukt till följd av reaktioner med andra material i processen. 

Vattenavfallet ska betraktas som ett förorenat medium och får inte släppas ut i 

vattendrag innan det har renats på reningsverk [11 s.165]. På platser där reningsverk 

utför ett effektivt reningsarbete och jobbar för att öka vattenkvaliteten orsakar 

tvättmedel i regel inte övergödning [29]. Reningsverken kan i teorin ta hand om 

restprodukter i avfallsvattnet men i praktiken har inte alla den kapaciteten.   

2.5. Märkning av tvättprodukter 

För att avgöra ett tvättmedels miljö- och hälsopåverkan finns det flera certifieringar 

eller licenser som kan ge en fingervisning. Certifieringarna införskaffas av företagen 

för att konsumenter lättare ska kunna åskådliggöra vilka krav företagets produkter 

uppfyller. I Sverige är näst intill alla tvättmedel på marknaden miljömärkta. Utanför 

Sverige, däribland Danmark, är det långt ifrån alla tvättmedelsprodukter som är 

miljömärkta.  

Bild 2.4. Exempel på energimärkning av vitvaror 
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2.5.1. Svanen 

Svanen är en nordisk miljömärkning som granskar produkters 

hela livscykel från råvara till avfall. Kriterierna innefattar krav 

om funktionalitet och kvalitet. En deklaration om innehåll av 

farliga kemikalier, hur produktionen går tillväga, energiåtgång, 

resursåtgång och avfallshantering är också med i kraven. Svanen, 

som inte är ett vinstdrivande företag, agerar under uppdrag av 

regeringen och ägs av Sveriges Standardiseringsråd (SSR) 

tillsammans med staten. 

Syftet med arbetet som Svanen utför är att bidra till en hållbar konsumtion genom 

granskning av produkter. Märkningen kan göras på 65 olika produktområden och 

utförs genom en ansökan från företag. Först betalar företaget för att få genomgå en 

utredning av produkterna och sedan betalas en eventuell licens. Varje produkt har 

olika kriterier och vart fjärde år skärps och uppdateras kraven. För att behålla licensen 

måste produkterna leva upp till nya krav som tillkommer [48].  

2.5.1.1. EU Ecolabel 

EU Ecolabel är EU:s motsvarighet till Svanen. Idag kan 

man märka 25 olika typer av varor eller tjänster med EU 

Ecolabel. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv 

och kraven uppdateras kontinuerligt. Ofta följer Svanen och 

EU Ecolabel varandras kriterier [48].  

2.5.2. Astma-Allergi Danmark 

Astma-Allergi Danmarks blå krans 

är en hälsomärkning. Detta betyder 

att fokus ligger på människans 

välbefinnande i första hand.   

Produkter märkta med förbundets 

logotyp får ej innehålla parfym, färgmedel, formaldehyd alternativt 

formaldehydgivande ämnen, optiska vitmedel eller kolofonium. Utöver dessa punkter 

är det också förbjudet att tillsätta ämnen för att förändra utseendet eller dölja dofter. 

Man får inte heller använda fyllnadsämnen, utan alla ingredienser skall fylla en 

funktion.   

Tillverkaren är skyldig att deklarera ett fullt recept med innehåll och koncentrationer. 

De märkta produkterna är också skyldiga att deklarera en full innehållsförteckning på 

förpackningen, även för de produktgrupper där det inte är lagstadgat av dansk lag. 

Astma-Allergi märkningen skall inte ses som en miljömärkning även om dessa två 

märkningar ofta går hand i hand. De har ett samarbete med Svanen för miljömärkning 

[49].  

2.5.3. Bra Miljöval  

Bra miljöval är en märkning med både människa och miljö i fokus. 

Både produkter och tjänster kan märkas och kraven skärps efter 

hand. I likhet med både Svanen och Ecolabel måste produkten 

ständigt utvecklas i takt med de höjda kraven för att få behålla sin 

licens. Bra miljöval har strängast krav på produkter av märkningarna 

Bild 2.5.  

Bild 2.6. 

Bild 2.7. 

Bild 2.8. 
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som finns på den svenska marknaden. 

Syftet med att märka produkterna med Bra Miljöval är att minska produkternas miljö- 

och hälsopåverkan genom att minska användandet av farliga eller skadliga ämnen. 

Kemiska produkter som är märkta med Bra Miljöval får ur hälsoperspektiv inte 

innehålla allergiframkallande ämnen eller parfymer. Ur miljöperspektiv måste de 

kemiska ämnena vara lättnedbrytbara, inte giftiga för vattenlevande organismer och 

inte ansamlas i levande växter och djur. Dessutom måste producenten minimera 

antalet djurförsök. Krav ställs också på dosering, förpackning, transport och 

konsumentinformation [50].  
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3. Utförande 

3.1. Test av tvätteffekt 

För att testa tvätteffekten hos lågtemperaturtvättmedel och tvättbollarna genomförs 

test enligt Svanens standard för test av tvättmedel ”Nordic Ecolabeling of Laundry 

detergents and stain removers”. Standarderna följs för att få ett strukturerat test med 

minimerade risker för fel. Denna standard används sedan tidigare av Teknologisk 

Institut. För att också underlätta arbetet under testerna konstruerades mallar och 

scheman utifrån standarden, allt för att uppnå god upprepbarhet och statistisk 

säkerhet. 

3.1.1. Produkter att testa  

Följande produkter kommer att testas: 

 5 Lågtemperaturtvättmedel  

o A: Ariel Color Excel Gel (15°C + 40°C) 

o B: Netop Koldtvands vaskemiddel (15°C + 40°C) 

o C: Biotex Color Flytande Maskinevask (15°C + 40°C) 

o D: Care Flydende Koldvaskemiddel (15°C + 40°C) 

o E: Irmas Tusinfrynd Koldt Vands Vaskemiddel (15°C + 40°C) 

 3 Tvättbollar 

o F: Green Washing Ball (40°C) 

o G: Granit Tvättboll (40°C) 

o H: EcoBalls (40°C) 

3.1.2. Försök 

Under testerna av tvätteffekt kommer följande ordning att gälla.  

Tabell 3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fintvätt Minitvätt  

 15°C 40°C 40°C  

Ariel X X    

NetOp X X    

Biotex X X    

Care X X    

Tusinfrynd X X    

Green Washing Ball     X  

Granit Tvättboll      X  

EcoBalls     X  

Referenstvättmedel X X X  

Vatten X X X   

Totalt antal "produkter" 7 7 5 19 

X = 5 tvättcykler 
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Antal tvättar: 95 stycken 

Antal testremsor: 380 stycken (se avsnitt 3.1.3.2) 

Antal avläsningar: 7600 stycken (se avsnitt 3.1.6) 

Vidare definieras ”produkt” som ett tvättmedel i en temperatur. Exempelvis Ariel 

15°C tvättas i 5 tvättcykler och kallas för en produkt.  

3.1.3. Material 

Varje tvättcykel består av en laddning som innehåller testremsor, smutslappar, lappar 

för mätning av mekanisk bearbetning (se vidare i avsnitt 3.2), ballast och tvättmedel.  

3.1.3.1. Ballast 

Testerna utfördes enligt standarden på en hushållsmaskin med en kapacitet på totalt 

3,5 kg. Utöver testremsor, slitage- och smutslappar fylls maskinen därför med en 

ballast för att total vikt ska erhållas. Ballasten består av: 

 3 örngott 

 2 underlakan 

 15 handdukar (varav 4 används som stöd till testremsorna och 3 används som 

stöd till smutslapparna) 

 3 bitar för test av slitage. (Dessa går med endast de tre första cyklerna vid test 

av tvättbollar.)  

3.1.3.2. Testremsor 

För test av kulörtvättmedel använder man fem 

olika typer av smuts för att avgöra 

tvätteffekten. Varje smuts finns representerad i 

en ruta och tillsammans bildas en remsa om 

fem rutor (se bild 3.1). För varje produkt 

tvättas 5 tvättcykler med 4 testremsor per 

cykel.  

Testremsorna är standardiserade och inköpta 

från ett tyskt företag vid namn WFK 

Testgewebe GmbH. Företaget är ett av tre som 

tillverkar standardfläckar i enlighet med 

standarden. Genom att köpa testremsorna från 

ett av dessa företag garanteras lapparna vara 

godkända med avseende på sensitivitet, mätyta 

och upprepbarhet. 

Testremorna består, som tidigare nämnt, av 

fem ihopsydda rutor som mäter 100x100 mm ± 

5 mm. Rutorna är av 100 % blekt bomull eller 

en blandning av 65 % blekt bomull och 35 % 

värmebehandlad polyester. Smutsen som finns 

representerad i rutorna är: 

Bild 3.1. Testremsor (de flerfärgade 

långa remsorna) ovanpå smutslappar 

(de större grå styckena).  
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1. Ägg/pigment på bomull (wfk 10N) 

2. Stärkelse (potatis eller ris) på bomull (wfk CS27) 

3. Hudavlagringar / pigment på bomull (wfk 10D) 

4. Hudavlagringar / pigment på bomull/polyester (wfk 20D) 

5. Gammal kakao/mjölk på bomull, (wfk 90MF) 

Ägg/pigment och stärkelse är fläckar gjorda för att mäta enzymeffekten. 

Hudavlagring på bomull, hudavlagring polyester/bomull och kakao/mjölk mäter den 

generella tvätteffekten. 

En remsa monteras på en handduk genom att den sys fast i ytterkant enligt 

beskrivning i standarden.  

3.1.3.3. Smutslappar 

Då hela laddningen i testet ska representera en ”normalsmutsad tvätt” tillsätts 

smutslappar (se bild 3.1.). Dessa har till uppgift att komplettera testremsornas smuts 

för att tillsammans agera som den smuts som vanligtvis redan finns bland alla kläder i 

en tvätt. På smutslapparna finns bland annat hudavlagringar, pigment, fett, protein, 

stärkelse och salter som totalt bildar 24 gram smuts. Smutslapparna monteras vid 

handdukar på samma sätt som testremsorna. 

3.1.3.4. Referenstvättmedel 

Referentvättmedlet, IEC-A*, som användes för referenstvättarna är sammansatt enligt 

standarden EN 60456. För referenstvättarna används 66,5 gram tvättmedel och för 

koktvätten av ballasten mellan varje produkt används 79,6 gram tvättmedel.  

3.1.3.5. Lågtemperaturtvättmedel 

Dosering av testprodukten sker efter producenternas krav och utförs alltid efter 

angivning av ”normalt smutsad tvätt” på 3,5 kg. För att få den exakta doseringen av 

tvättmedlet, vilken motsvarar 3,5 kg tvätt, utformades följande formel;  

 

Dosering för specifika produkter återfinns i bilaga 1. Tvättmedlen skall mätas upp 

med lika mängd från tre olika produktionsserier för att minimera eventuella fel på en 

specifik serie. Flaskorna märktes upp (se bild 3.2) och en milliliterspruta användes för 

att mäta upp rätt mängd.  

· 3,5 = Dp 
Tp 

Mp 

Formel för beräkning av dosering för tvättmedel 

Mp = Angiven dosering av tvättmedel ”p” för  

 normalt smutsad tvätt i mjukt vatten 

Tp = högst antal kg tvätt för dosering Mp 

Dp = Dosering av tvättmedel p för 3,5 kg tvätt  
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3.1.3.6. Tvättbollarnas dosering 

Dosering av tvättbollarna sker enligt producenternas angivelser. Dosering för 

specifika produkter återfinns i bilaga 1. 

3.1.4.  Förarbete 

3.1.4.1. Justering av hårdhet, ph och 

temperatur 

Vattnets hårdhet för test av tvätteffekt skall vara 

5.5 °dH ± 0,5. I testlaboratoriet på Teknologisk 

Institut används reglage på vattenledningarna för 

hårt respektive mjukt vatten och kan justeras efter 

önskad hårdhet. Hårdheten testas på med hjälp av 

ett kit från Merck vid namn Aquamerck® 8039 (se 

bilaga 4) Efter genomförda tester på tvättmaskin 

nåddes en hårdhet på 5.5 °dH. Temperaturen på 

invattnet (ouppvärmt kranvattnet) till maskinen 

skall vara 15°C vilket uppmäts av Teknologisk Institut. Vattnet ska ha ett pH mellan 

7-9. Mätningen av pH gjordes med hjälp av en pH-sticka och gav ett pH-värde på 7,5. 

3.1.4.2. Tvättmaskin 

Enligt standard används en Miele Novotronic W375 då man testar hushållstvätt. 

Maskinens tål en maximal last på 3,5 kg tvätt. Alla tester av tvätteffekten utförs på en 

och samma maskin för att undvika skillnad i resultaten. Varje produkt testas i fem 

tvättcykler och mellan varje produkt skall tvättmaskinen rengöras med en tom 

koktvätt (utan tvättmedel) på kulörtvätt 95°C.  

3.1.4.3. Tvättprogram 

För att bestämma tvättprogram för försöken gjordes inledande tester av de program 

som maskinen erbjöd, detta för att jämföra programmens eventuella skillnader (se 

bilaga 3). Resultatet av testerna ledde till att programval för lågtemperaturtvättmedel 

blev ”Fintvätt” och för tvättbollar ”Minitvätt”.  

Försöken utfördes i den tvättemperatur vilken tillverkaren hävdar att tvättprodukten 

lägst kunde arbeta i samt i 40°C för att kunna göra en jämförelse vid 

temperatursänkningar. För de utvalda tvättmedlen innebar detta att de testades i både 

15 och 40°C. Tvättprogrammet på Miele Novotronic W375 var ”Fintvätt kort 40°” 

och ”Fintvätt kort kallt”. Ett kalltvättprogram innebär att man tvättar med den 

temperatur som invattnet har, alltså 15°C. Alla tvättbollarna testades på 

tvättprogrammet ”Minitvätt” i 40°C.  

3.1.5. Utförande 

För att ständigt påminnas om vikten av upprepbarhet utformades en 

checklista/arbetsbeskrivning som förklarade arbetsgången samt gav nödvändig 

information om program, temperatur, vikning av laddning och dosering av tvättmedel. 

Arbetsgången under testerna såg ut som följande; 

 

Bild 3.2. Märkning och mätning av 

tvättmedel.  
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1. Förberedelser 

2. Märkning  

3. Sömnad 

4. Dosering 

5. Laddning 

6. Tvätt 

7. Efterarbete 

(8. Koktvätt) 

3.1.5.1. Förberedelse och märkning  

Före tvätt märks alla testremsor med ett nummer i övre högra hörnet (se bild 3.3) som 

förklarar vilken produkt som är testad på remsan samt vilken cykel och vilket nummer 

i ordningen som lappen är. Exempel; A15°11 säger tvättprodukt A i 15°C, cykel 1, 

testremsa 1. Allt utfördes enligt schemat för märkning av testlappar (se bilaga 5)  

Före tvätt sys testremsorna fast i kanten av en handduk enligt bild (3.4) 

 

3.1.5.2. Laddning  

För att alltid genomföra alla tvättcykler på samma sätt måste maskinen fyllas enligt 

standard. Svanen hänvisade här till EN 60456 annex C5 efter vilken en mall 

utformades för laddning av tvätten (se bilaga 6). Lagren läggs från botten och uppåt. 

Varje lager ska läggas jämt fördelat och tvätten ska inte tryckas ihop mer än 

nödvändigt. Testremsorna och smutsbitarna ska placeras vikta enligt anvisning med 

remsan uppåt.  

3.1.5.3. Efterarbete 

Efter tvätt rivs ballastsmutsen bort från handdukarna och slängs. Testremsorna rivs av 

från handdukarna och manglas i Miele varmmangel i en temperatur mellan 130-150°C 

(se bild 3.5). Efter mangling hängs de på tork i torkskåp som blåser kall luft (se bild 

3.6).  

Bild 3.3 Märkning av 

testremsa. 

Bild 3.4 Upplägg före 

testremsa sys på 

handduken.  
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Efter en produkt testas i 5 tvättcykler skall maskinen rengöras, vilket görs med en 

koktvätt (95°C) utan tvättmedel. 

3.1.6. Analys och bokföring 

Analys av testremsorna görs i en spektrofotometer, Carl Zeiss Elrepho, vilken mäter 

reflektionen på ytan av textilen och ger värden som bokförs i tabellen enligt standard 

(se vidare kapitel 3.1.7). Värdet som bokförs är en mätning av hur mycket ljus som 

reflekteras från testremsans yta jämfört med den porslinsstandard som man kalibrerar 

maskinen efter. [8 spectrophotometer] Värdena som registreras kan teoretiskt ligga 

mellan 1-100 där 100 har gett den bästa effekten. Före analys av testremsorna måste 

spektrofotometern kalibreras. Detta skall upprepas varje dag eller då maskinens 

inställningar har ändrats. (se bilaga 7) 

Vid analysen uppmäts värden från fyra olika punkter på samma fläck av testremsan. 

Varje mätning görs på testremsans framsida. För att göra en korrekt mätning läggs 

alla fyra remsor från en tvättcykel på varandra och placeras i spektrofotometern. 

Mätvärden registreras och det är viktigt att kontrollera att inga värden mäts över stora 

veck eller stora färgskiftningar.  

Mätvärdena registreras i en tabell i programmet Excel. Alla fyra mätningar per fläck 

registreras och tillsammans bildar de ett genomsnitt t. För varje testremsa bokförs 20 

värden och man får ut 5 medelvärden. Efter alla 5 cykler har registrerats förs 

medelvärdena per cykel ihop till ett medelvärde Yt per fläck. (Yt=t1+t2+t3+t4+t5, där tn 

står för en cykel. Dessa jämförs sedan mot referenstvättmedlet och vattentvätten för 

att se ett resultat av tvätteffekten. Bokförda värden återfinns i bilaga 8.  

3.1.7. Gränsvärden 

För att bedöma tvätteffekten används mätvärdena från bokföringen för att räkna fram 

ΔM, ΔY och medelvärdet ΔM (i fortsättningen kallat average ΔM). 

Om produktens resultat för ΔM, ΔY och average ΔM ligger inom kraven från Svanen 

anses den ha en tillfredställande tvätteffekt. Vidare beskrivningar för hur 

beräkningarna utförs finns i avsnitt 5.1. Följande krav ställs av Svanen för att uppnå 

godkänd tvätteffekt:  

 ΔM måste vara lägre än 10.0 för alla smutstyper 

 Average ΔM måste vara lägre än 5.0 varje enskild typ av smuts 

Bild 3.6  Upphängning i torkskåp. 

Bild 3.5 Upplägg 

före mangling. 
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 ΔY för fläckar med en generell tvätteffekt måste vara lägre än 10.0 med 

undantag för en fläck som tillåts vara över 10 men under 20.  

3.2. Test av mekanisk bearbetning 

3.2.1. Beskrivning av testmetod 

För att testa den mekaniska bearbetningen som en textil utsätt för under tvätt 

genomförs på Teknologisk Institut tester efter en metod av Frants Szaraz. Testet har 

som syfte att mäta den mekaniska bearbetningen som en tvättcykel har på tyget i 

maskinen. Den mekaniska bearbetningens totala effekt beror på intensiteten av 

bearbetningen samt tiden som den pågår [12]. 

3.2.2. Material 

Testerna utförs genom att testbitarna ”Mechanical Action – Laundry technology, DTI 

Textile Series no. VIII” tvättas tillsammans med tvätten i test av tvätteffekten. Bitarna 

är 24x24 cm och har fem stycken cirkulära hål utstansade. Tre bitar tvättas med varje 

tvättcykel och varje tvättcykel upprepas tre gånger per produkt vilket ger totalt 9 

provstycken per produkt. Under tvätten lösgörs trådar på tygbitarna. De lösgjorda 

trådarna räknas och en uppfattning om hur stor den mekaniska bearbetningen varit 

under tvätten bildas. Antalet trådar som lossnar har ett samband mellan intensiteten 

och tiden då den mekaniska bearbetningen utförs.  

3.2.3. Utförande  

Syftet med testerna är att utvärdera om den mekaniska bearbetningen ökar för tvätt 

med tvättbollar mot ett referenstvättmedel i pulverform. Varje produkt (inklusive 

referensen) testas med tre tvättcykler för att säkra den statistiska säkerheten. 

Testerna utförs i Miele Novotronic W375 på Teknologisk Institut i Köpenhamn. De 

produkter som testas är: 

 Green Washing Ball 

 Granit tvättboll 

 EcoBalls 

 Referenstvättmedel 

3.2.4. Analys och bokföring 

Efter tvätt analyseras bitarna och antalet löst hängande trådarna inne i hålen på 

testbiten räknas. De trådar som ska räknas är de som hänger löst utanför tyget men 

som fortfarande har båda ändar kvar inne i tyget. Alla trådar som hänger utanför 

själva tyget räknas från alla fem hål i en testbit och bildar en summa av de alla 

trådarna för en testbit. Sedan beräknas ett medelvärde (MA) av de tre summorna från 

testbitarna av samma cykel.  

I analysen av testbitarna förs alla värden in i en tabell i programmet Excel. 

3.3. Test av bakteriehämnandeeffekt  

Syftet med testerna är att fastställa eventuella bakteriedödande effekt vid tvätt med 

lågtemperaturtvättmedel i 15°C. Tvättmedlen som testas är de samma som testades 

för tvätteffekten och är utvalda av Tænk:  
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 Ariel Excel Gel 

 Netop 

 Biotex 

 Care 

 Irma’s Tusinfrynd 

Som referens tvättas tre tvättar med referenstvättmedlet IEC-A* i temperaturerna 

15°C, 40°C och 60°C, samt en tvätt med bara vatten i 15°C. Temperaturerna som 

testas ska åskådliggöra vad som sker med den bakteriehämmande effekten vid 

temperatursänkningar.   

Testet är uppdelat i två delar där ena delen testar hur mycket bakterier som finns kvar 

på ytan (kallat ”ytligt” bakterietest) efter tvätt i givna temperaturer och det andra 

testar hur mycket bakterier som finns kvar inuti (kallat ”grundligt” bakterietest) 

textilen efter tvätt. Delar av materialet och hela utförandet är samma för de båda 

testerna.  

3.3.1. Material 

3.3.1.1. Bakterier 

Som testorganism används Staphylococcus aureus (SA). SA är en av de vanligast 

förkommande bakterierna i våra omgivningar [51]. 20-50 % av alla friska människor 

är bärare av bakterien och den återfinns främst i näshålan men kan också förekomma 

på andra slemhinnor i kroppen, på nagelbanden och på huden. Bakterierna trivs och 

växer i temperaturer mellan 7-48 grader och allra bäst i 35-37 grader [52 s.253]. 

Bakterien kan orsaka matförgiftning, variga sårinfektioner, lunginflammation, 

hjärnhinneinflammation och infektioner i blodet, hjärtklaffarna, skelettet och lederna 

[52 s.254]. Vissa av dessa infektioner och inflammationer kan bli livshotande för den 

insjukna.  

3.3.1.2. Tygbitar av bomull 

150 stycken tygbitar, 30 x 30 cm, framställs i bomull med en densitet på 180 

gram/m
2
. Bomullen koktvättas 3 gånger innan tillskärning och sömnad. Efter 

tillskärning overlockas kanterna. På mitten av varje tygbit ska en kvadrat om 10 X 10 

cm markeras. På 100 stycken ska kvadraten ha heldragna linjer och på 50 stycken ska 

linjerna vara streckade.    

Till varje tvätt ska det användas 6 stycken tygbitar: 

 3 tygbitar med blod blir inficierade med SA innanför de dragna linjerna 

(streckade linjer) och tvättas i angivna temperaturer. Efter tvätt bestäms antalet 

bakterier på tygbiten.  

 3 tygbitar med blod utan bakterier (tygbitar med heldragna linjer, kallas i 

fortsättningen för oinficierade) och tvättas i samma tvätt som de ovan. Efter 
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tvätt bestäms antalet bakterier på tygbiten. Dessa tygbitar ska visa en eventuell 

kontaminering14 mellan testade tygbitar. 

Ytterligare 3 tygbitar/dag används för att bestämma hur mycket bakterier som finns 

på tygbiten innan tvätt. Efter preparering med blod inficieras de med SA innanför de 

dragna linjerna (heldragna linjer). Dessa tygbitar tvättas inte utan ska användas till att 

bestämma grundantalet av bakterier före tvätt.  

3.3.1.3. Tillväxtmaterial 

I utvärderingen av de ytliga testerna används Hygicult® TPC sliders (se bild 3.7.) 

som är försedda med Total Plate Count Agar på båda sidorna, vilket gynnar tillväxt av 

bakterier, jäst och mögel.  

Till odling av bakterier inför testet och till de grundliga testerna används Tryptic Soy 

Agar-plattor (TSA-plattor). 

3.3.2. Utförande 

Testerna utförs i två tvättmaskiner med tygbitar av standardbomull, som blivit 

nedsmutsade med blod. Tygbitarna blir inficierade med en känd mängd av bakterier, 

varefter de tvättas med de åtta produkterna i respektive temperatur (se ovan) och 

antalet överlevande bakterier bestäms.  

3.3.2.1. Odling av bakterier 

TSA-plattor förses med en renkultur15 av SA. Bakterierna får växa till sig på plattorna 

i 37°C under en dag. Bakterierna skördas genom tillsättning av 4 ml 0,9 % 

Natriumklorid (NaCl) per fläck, varefter bakterierna lossnar med hjälp av en spatel. 

Bakteriesuspensionen samlas upp i en kolv och skakas om grundligt för att säkra en 

jämn fördelning av bakterierna samt att förhindra bakterieklumpar. Denna kultur 

benämns stamkultur. 

3.3.2.2. Framställning av prover 

Alla 9 tygbitar prepareras med 2 ml blod innanför den uppritade kvadraten. 

Tygbitarna torkas därefter i cirka 30 min. Blodet som används är steriliserat hästblod. 

Totalt 3 tygbitar per tvätt och 3 tygbitar per dag inficieras med 2 ml stamkultur per 

tygbit inom den markerade kvadraten. Tygbitarna torkas i ungefär en timme och 

tvättas sedan. Varje produkt tvättas i två cykler med nya tygbitar i varje. 

3.3.2.3. Tvättprocess 

Alla produkter tvättas i angiven temperatur i två tvättcykler vardera. Tvättarna utförs i 

två maskiner och är av märket Miele Novotronic W375, 3,5 kg. En och samma 

produkt tvättas alltid i samma maskin. Iläggningsordningen i maskinen sker på 

samma sätt varje gång och ett schema följs. Mängden tvättmedel är den som är 

angiven för respektive produkt för 3,5 kg och normalsmutsad tvätt samt mjukt vatten. 

Doseringen för varje specifik produkt redovisas i bilaga 1. Tvättmedlet placeras direkt 

i trumman. 

                                                        

14
 Kontamination definieras som nedsmittning, förorening och oönskad tillblandning. [13 

kontamination] Här är kontamineringen oönskad överförelse av bakterier i tvätt mellan inficierade och 

oinficierade tygbitar.  
15

 Population av celler som härstammar från en och samma cell. [13 renkultur] 



 38 

3.3.3. Analys och bokföring  

Analys och bokföringen av de två olika testerna sker efter olika metoder. 

3.3.3.1. Ytligt test 

Sliden skruvas ur det skyddande röret. På de otvättade kontrollbitarna samt på de 

inficierade och de oinficierade tygbitarna efter tvätt pressas sliden (se bild 3.7.) med 

ett bestämt tryck mot den uppritade kvadratens yta. Slidens båda sidor ska komma i 

kontakt med provmaterialet i fyra sekunder. Sliden ska hållas still på samma ställe 

under hela kontakttiden. Efter provtagning skruvas sliden tillbaka i röret. Provtagning 

sker på en inficierad och två oinficierade tygbitar per produkt. Antal provtagningar 

begränsas på grund av tids- och materialbrist. Efter provtagning inkuberas (se bild 

3.7.) rören i 37-gradigt värmeskåp i ett dygn. Räkning av bakterier som växt fram 

görs genom jämföring (se bild 3.7.) av täthet hos växten på sliden med en 

tolkningsmall (se bild 3.8.)  

 

Bild 3.7. 

 

Bild 3.8. 

Resultaten bokförs i en tabell i programmet Excel. 

3.3.3.2. Grundligt test 

Till bestämningen av antalet bakterier på tygbitarna klipps den uppritade kvadraten ut 

och placeras i en steril plastpåse tillsammans med 20 ml sterilt 0,9 % NaCl-lösning. 

Tygbitarna gnuggas i lösningen under en minut för att bakterierna ska lossna från 

tyget, därefter odlas SA-bakterierna på TSA-plattor utifrån olika förtunningar från 

samma tygbit. Bakterierna på plattorna får växa till sig under 24 timmar i 37°C och 

sedan kan en antalsbestämning utföras. Bestämningen utförs på alla otvättade 

kontrollbitar samt på alla inficierade och oinficierade tygbitar efter tvätt. Räkning av 

bakteriekolonier sker för hand. 

Resultaten bokförs i en tabell i programmet Excel. 
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3.3.4. Gränsvärden 

Gränsvärdena för ett godkänt ytligt test är < 5 CFU/cm
2
.  

Gränsvärdena för ett godkänt grundligt test är en reduktion på 10
5
 från värdena på 

kontrollbitarna för aktuell dag till tvättat resultat av inficierade tygbitar. 
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4. Metoddiskussion 
De valda metoderna utvärderas utifrån styrkor och svagheter. Både metoden och 

testernas utförande diskuteras.    

4.1. Litteraturbaserade studien 

Litteratursökningen gav många relevanta träffar i ämnet i sin helhet. Inom ämnet har 

det dock skiftat i informationsmängd för de olika delarna. Vissa ämnesområden har 

varit svårare att tolka än andra vilket kan anses vara en svaghet. De områden där 

förkunskaper direkt saknades, såsom bakterier, har generellt blivit mer begränsade än 

områden där förkunskaperna varit större. Den litteraturen som har använts som källor 

i arbetet gav ändå en bra bakgrund att kunna föra relevanta diskussioner.  

Statistik och data i den teoretiska delen hämtades samt sammanställdes från andra 

undersökningar och forskningsrapporter, vilka har behandlat liknande ämnen. 

Validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten av data ansågs vara trovärdig då 

använda källorna kunde hänvisa till metoder och utvärderingar av dessa. Svagheten 

låg dock i att värden som presenterades ofta inte var generella utan var mest specifika 

och därför svåra att tillämpa i de generella sammanhangen som beskrivs i arbetet.  

När det gällde trovärdighet hos olika källor var det många internetbaserade källor som 

var svåra att bedöma. Viss information kom direkt från producenter till 

testprodukterna och kan därför anses partiska och inte objektivt hållbar. När ett 

företag tillhandahåller informationen kan det alltid anses finnas ett vinnande syfte 

bakom. Dock fyllde källorna sin funktion i att presentera produkterna utifrån 

producenternas perspektiv. Annan information som hämtades från internet tillhörde 

intressesidor och återförsäljare som även de till viss del kunde bedömas som partiska. 

Den informationen som hämtades från olika myndigheter ansågs dock vara objektiv 

och opartisk.  

Internetkällorna ansågs vara mer tidsmässigt hållbara än viss av den tryckta 

litteraturen. Litteratur som författades för mer än 20 års sedan har använts med stor 

försiktighet då det blivit känt att det skett en ganska stor utveckling inom området 

sedan dess. 

4.2. Kvantitativa studien  

Testerna av tvätteffekten genomfördes utan störningar och resultaten var jämna. 

Testet av tvätteffekten var, som tidigare beskrivet, helt uppbyggt enligt Svanens 

standard med stöd av EN 60456. För att få en bra upprepbarhet utformades, utifrån de 

givna standarderna, arbetsbeskrivningar i form av scheman och checklistor. Dessa 

scheman förenklade också det praktiska arbetet för varje test och gav möjligheten till 

att anteckna avvikelser i utförandet för att senare kunna utreda eventuella fel. 

Standarden tillsammans med arbetsbeskrivningarna säkrade testernas validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Undantag för upprepbarheten eller 

generaliserbarheten är valet av tvättprogram vilken anpassades efter 

temperaturangivelsen på produkten (se bilaga 3). Mätvärdena kan därför endast anses 

vara jämförbara vid samma typ av programval. För analysen av den kvantitativa 

studien användes en metod enligt Svanens standard. Jämförelser mellan de olika 

typerna av tvättprogram och därmed mellan lågtemperaturtvättmedel och tvättbollar 

utförs med värdet average ΔM (Medelvärdet av differensen mellan produkt och 

referens).  
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Tvätteffektens testmetod har en svaghet i val av smuts och fläckar. För att testa 

tvättmedel enligt Svanens standard utförs testerna genom att representera en normalt 

smutsad tvätt. Idag kan tvättvanorna se annorlunda ut. En analys- eller testmetod för 

en lättare smutsgrad skulle vara önskvärt för en utökad analys av resultaten. För 

övrigt anses valet av metoder från Teknologisk Institut vara passande då standarden 

från Svanen tillsammans med EN60456 är erkända och vanligt förekommande inom 

branschen. EN60456 är en standard som täcker stora delar av tvättprocessen och 

används inom tvättmaskinstillverkningen som testmetod för att testa tvätteffekt samt 

energi- och vattenförbrukning.  

Testerna för den mekaniska bearbetningen genomfördes utan avvikelser utifrån 

arbetsbeskrivningen. Testet utformades efter arbetsmetod av Frants Szaraz men 

krävde före uppstarten modifieringar vad gällde det praktiska utförandet och antalet 

upprepningar. Detta resulterade i att mätvärdena inte kan anses som generaliserbara. 

Vad gäller validiteten och reliabiliteten kan den anses som godtagbar efter 

problemfria tester. En svaghet i testet är att den upprepade bearbetningen inte mäts 

utan enbart den mekaniska bearbetning vilken tvätten utsätts för under en cykel. För 

att se den långsiktiga bearbetningen hade upprepade tester med samma tygbit krävts 

vilket inte rymdes inom testmetodens ramar eller arbetets tidsram.       

Bakterietesterna utfördes utan störningar och anses ha resulterat i godtagbara 

mätvärden. Värdenas validitet utvärderades tillsammans med erfaren personal på 

Teknologisk Institut. Svagheten i testerna har varit en osäkerhet kring testmetoden 

och utförandet. Arbetsmetoden är utformad av Teknologisk Institut och stor 

tillförlitlighet har lagts till deras kunnande och erfarenheter för testuppbyggnad och 

genomförande. Den unika testmetoden ger en dålig generaliserbarhet medan 

resultaten anses ha god validitet och reliabilitet. 
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5. Resultat 
Resultaten från testerna illustreras i tabeller och är angivna som medelvärden. All 

insamlad data kan ses i sin helhet i bilaga 8, 9 respektive 10.  

5.1. Tvätteffekt 

Tabell 5.1 är en sammanställning av resultaten från test av tvätteffekten och visar 

medelvärdet från varje fläck vilket är baserat på alla testvärden (se bilaga 8) från 

produkten. Medelvärdet Yp är ett samlat medelvärde för alla fläckar inom en produkt.  

 

För utvärdering och analys av tvätteffekten har resultaten beräknats enligt Svanens 

standard (se tabell 5.2). Analysmetoden är baserad på ΔY, ΔM och average ΔM och 

för ett godkänt resultat måste värdena ligga innanför Svanens gränsvärden (se avsnitt 

3.1.7). Alla produkter analyseras mot referenstvätt i 40°C med referenstvättmedel då 

denna anses ha den godtagbara tvätteffekten.ΔY beräknas för att visa skillnaden 

mellan den testade produkten och referensen.  ΔY=Yreferens-Yprodukt. Yreferens(Yr) vid 

beräkning av ΔY är medelvärdet från referenstvätten i 40°C. Detta innebär att ΔY 

visar om produkten har presterat bättre eller sämre än referenstvättmedlet. Ett negativt 

värde innebär ett bättre resultat än referenstvättmedlet. Alla värden måste ligga under 

10 med undantag för ett värde som tillåts vara över 10 men under 20.  

Tabell 5.1. Samlade medelvärden från resultat av tvätteffekt 

 Tvättmedel Tvättbollar Referenser 

 Ariel Netop Biotex Care Tusinfrynd 

Green 

Washing 

ball 

Eco 

balls Granit Referens Vatten 

 
15°C 40°C 15°C 40°C 15°C 40°C 15°C 40°C 15°C 40°C 40°C mini 

40°C 

mini 

40°C 

mini 
15°C 

 

40°C 

40°C 

mini 
15°C 40°C 

40°C 

mini 

Ägg/pigment 62,6 62,3 68,6 71,6 67,0 69,1 70,8 74,9 73,7 75,2 51,5 55,0 55,1 72,1 73,6 67,9 54,3 54,4 52,0 

Stärkelse 32,8 35,6 40,9 48,7 32,7 33,9 39,5 48,3 40,9 49,5 31,9 32,1 31,7 32,5 32,8 31,4 32,0 33,0 31,7 

Hudavlagring 

bom 
53,8 55,0 52,3 53,4 53,4 54,4 52,2 53,9 53,0 54,9 47,7 48,5 51,2 55,8 57,5 56,3 48,5 48,6 48,3 

Hudavlagring 

bom/poly 
58,9 62,0 57,4 61,0 58,2 62,6 55,4 58,3 57,2 60,6 42,5 43,8 50,7 63,2 66,8 63,4 43,8 44,1 43,1 

Kakao/Mjölk  49,1 49,6 51,6 53,7 49,1 50,6 53,9 58,2 55,3 58,7 47,4 47,8 46,6 52,7 52,8 51,7 48,0 48,4 46,6 

Medelvärde 

Yp 
51,4 52,9 54,2 57,7 52,1 54,1 54,3 58,7 56,0 59,8 44,2 45,4 47,1 55,3 56,7 54,2 45,3 45,7 44,3 
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ΔM är skillnaden mellan produktens resultat och referensens resultat, det vill säga; 

ΔM = Mprodukt - Mreferens.  För att nå godkänd tvätteffekt skall alla ΔM beräknas mot 

referenstvätten i 40°C och ha ett värde under 10. ΔM representerar medelvärden för 

en viss typ av fläck, ”ägg/pigment” och ”stärkelse” är som tidigare nämnt fläckar 

gjorda för att mäta enzymeffekten och ges varsitt ΔM. ”Hudavlagring bomull”, 

”hudavlagring polyester/bomull” och ”kakao/mjölk” mäter den generella tvätteffekten 

hos tvättmedlet och bildar tillsammans ett ΔM. Den slutgiltiga värderingen görs av 

”average ΔM” vilket således är ett medelvärde av tre ΔM. Kravet för godkänd 

tvätteffekt i Svanens standard är att average ΔM ska ligga under 5.0. Resultatet från 

försöken gav att Ariel 15°C, Green Washing Ball, EcoBalls och Granit har ett average 

ΔM över 5,0. Av resultaten från tvättförsöken har Ariel, Green Washing Ball, 

EcoBalls och Granit värden som ligger över de tillåtna (färgmarkerat i tabell 5.2.). 

5.2. Mekanisk Bearbetning 

Resultatet från undersökningen om den mekaniska bearbetningen resulterade i 

följande tabell. Komplett tabell över resultatet finns i bilaga 9. 

Tabell 5.2. Beräkningar av  ΔY, ΔM och average ΔM enligt Svanen 

Beräkningar enligt Svanen 

Produkt Ariel Netop Biotex Care Tusinfrynd 
Green 

Washing Ball 
EcoBalls Granit 

Temperatur 15°C 40°C 15°C 40°C 15°C 40°C 15°C 40°C 15°C 40°C 40°C mini 40°C mini 40°C mini 

ΔY 

Ägg/Pigment 11,07 11,3 5,07 2,08 6,66 4,49 2,96 -1,31 -0,1 -1,53 16,42 12,93 12,8 

Stärkelse -0,8 -2,87 -8,1 -15,93 0,07 -1,13 -6,74 -15,51 -8,1 -16,71 -0,45 -0,65 -0,26 

Hudavlagring bom 3,78 2,55 5,2 4,15 4,19 3,18 5,38 3,64 4,55 2,65 8,56 7,78 5,1 

Hudavlagring poly/bom 7,93 4,81 9,36 5,79 8,63 4,22 11,41 8,52 9,6 6,19 20,89 19,64 12,74 

Kakao/Mjölk 3,68 3,16 1,19 -0,9 3,76 2,24 -1,12 5,41 -2,54 -5,88 4,3 3,87 5,02 

ΔM 

Ägg/Pigment 11,07 11,3 5,07 2,08 6,66 4,49 2,96 -1,31 -0,1 -1,53 16,42 12,93 12,8 

Stärkelse -0,08 -2,87 -8,1 -15,93 0,07 -1,13 -6,74 -15,51 -8,1 -16,71 -0,45 -0,65 -0,26 

Hudavlagring bom 

5,13 3,51 5,52 3,02 5,5 3,21 5,22 2,25 3,87 0,99 11,25 10,44 7,62 Hudavlagring poly/bom 

Kakao/Mjölk 

Average ΔM  5,38 3,98 0,74 -3,61 4,08 2,19 0,48 -4,86 -1,44 -5,75 9,08 7,57 6,72 
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Tabell 5.3 Resultat från test av mekanisk bearbetning 

Resultat 

  Cykel 1 Cykel 2 Cykel 3 Medelvärde 

Green Washing Ball 65,33 47,33 50,00 54,22 

Granit 56,67 65,33 48,00 56,67 

Eco Balls 64,33 71,33 69,00 68,22 

Referenstvättmedel 61,00 56,00 61,33 59,44 

 

Värdena från cykel 1-3 är summan av de lösa trådar som fanns på de tre testbitarna 

från en tvätt. Dessa summor bildar sedan ett medelvärde för varje produkt. Detta 

betyder att medelvärdet visar ett genomsnitt på hur många trådar som bryts loss på 

testbiten under en tvätt och därmed ger ett resultat på den mekaniska bearbetningen.  

5.3. Bakteriehämmande effekt 

Resultaten från det grundliga bakterietestet visas i tabell 5.4. Tabellen visar 

medelvärdena för varje enskild produkt på de inficierade och oinficierade tygbitarna 

samt medelvärdet för kontrollbitarna för aktuell dag och reduktionen.  

 

CFU/dm
2
 Inficierade Oinficierade Kontroll Reduktion* 

Ariel Color Excel Gel                                            
15°C Fintvätt Kort  

21 x 10
6
 28 x 10

3
 24 x 10

8
 ~10

2
 

Netop Koldtvands 

vaskemiddel                     
15°C Fintvätt Kort  

10 x 10
7
 68 x 10

4
 18 x 10

9
 ~10

2
 

Biotex Color                                   

15°C Fintvätt Kort  
28 x 10

7
 83 x 10

4
 15 x 10

9
 ~10

2
 

Care Kulörtvätt                             

15°C Fintvätt Kort  
23 x 10

7
 36 x 10

4
 15 x 10

9
 ~10

2
 

Tusinfrynd                                  

15°C Fintvätt Kort  
60 x 10

6
 20 x 10

4
 18 x 10

9
 ~10

3
 

Referens 15°C                                           
15°C Fintvätt Kort  

62 x 10
6
 10 x 10

4
 68 x 10

8
 ~10

2
 

Referens 40°C                               

40°C Fintvätt Kort  
25 x 10

5
 15 x 10

3
 68 x 10

8
 ~10

3
 

Referens 60°C                                
60°C Kulörtvätt Kort  

15 x 10
3
 30 x 10

2
 18 x 10

9
 ~10

6
 

Vatten                                             
15°C Fintvätt Kort  

33 x 10
7
 53 x 10

5
 18 x 10

9
 ~10

2
 

 

* Reduktionen visar den logaritmiska minskningen mellan kontroll- och inficierade tygbitar. 

Tabell 5.4. Resultat från test av bakteriehämmande effekt 
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Alla insamlade värden återfinns i bilaga 10. Enheten för medelvärdena är CFU/dm
2
 

det vill säga antal bakteriekolonier på ytan 10 x 10 cm. Reduktionen visar att det är 

endast referenstvätten i 60°C som kommer ner i ett godkänt resultat, enligt 

testmetodens uppsatta gränsvärden. Bakteriehämningen kommer därför inte att tas 

med i poängsystemet för tvätteffekten då den hämmande effekten tycks bero på 

temperaturen och inte produkten. 

Under rubriken ”Oinficierade” visas en eventuell kontaminering mellan inficierade 

och oinficierade tygbitar. Från resultaten kan det utläsas att en kontaminering alltid 

sker mellan tygbitarna oavsett vilken temperatur. Notera sambanden ju högre 

temperatur ju mindre kontaminering.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från det ytliga bakterietestet visas i tabell 5.5. I tabellen återfinns 

medelvärdet av resultat från bakteriehämmande effekten på ytan av inficierade och 

oinficierade tygbitar samt kontrollbitarna. Enheten för resultaten är CFU/cm
2
, det vill 

säga antalet bakteriekolonier på ytan 1 x 1 cm. Resultaten visar samma som det 

grundliga testet nämligen att bakterierna endast har en godkänd effekt i 

referenstvätten på 60°C. Det som skiljer det ytliga från det grundliga testet är att 

resultaten för en eventuell kontaminering för vissa produkter klarar gränsen för 

godkänt. Då samma produkter inte klarade gränsen för godkänt i det grundliga testet 

visar det egentligen att det ytliga testet är otillräckligt för att beskriva den 

bakteriehämmande effekten. Det grundliga testet kommer därför att ensamt 

representera effekten i efterföljande analys och diskussion. 

CFU/cm
2
 Inficierade Oinficierade Kontroll 

Ariel Color Excel Gel                                            
15°C Fintvätt Kort  

80 1 > 100 

Netop Koldtvands 

vaskemiddel                     
15°C Fintvätt Kort  

> 100 45 > 100 

Biotex Color                                   

15°C Fintvätt Kort  
> 100 > 5 > 100 

Care Kulörtvätt                             
15°C Fintvätt Kort  

> 100 5-45 > 100 

Tusinfrynd                                  

15°C Fintvätt Kort  
> 100 45 > 100 

Referens 15°C                                           
15°C Fintvätt Kort  

> 100 5 > 100 

Referens 40°C                               

40°C Fintvätt Kort  
45-80 1 > 100 

Referens 60°C                                
60°C Kulörtvätt Kort  

1 0 > 100 

Vatten                                             
15°C Fintvätt Kort  

> 100 45 > 100 

Tabell 5.5. Resultat från ytligt bakterietest 
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6. Analys 
Analysen beskriver hur värdena i resultaten har tolkats utifrån uppsatta gränsvärden 

och analysmodeller. 

6.1. Tvätteffekt 

Diagram 6.1. visar tvätteffekten hos de testade tvättmedlen. Värdena är baserade på 

produktens totala medelvärde och illustreras mot vattentvätt samt referenstvätt i 40°C. 

Lägst resultat i testerna hade Ariel, både för 15°C och 40°C, medan Tusinfrynd hade 

de högsta resultaten. Netop, Care och Tusinfrynd presterade bättre än referenstvätten 

vid 40°C medan Ariel och Biotex var sämre. Alla tvättar vid 15°C fick sämre resultat 

än tvätten vid 40°C men samtliga tvättmedel tvättade bättre än enbart vatten. Värt att 

notera är att Tusinfrynd har en bättre tvätteffekt på 15°C än Ariel har på 40°C.     

 

 

Diagram 6.1. 
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Diagram 6.2. illustrerar tvätteffekten hos de testade tvättbollarna. Värdena är baserade 

på produktens totala medelvärde och visas mot vattentvätt samt referenstvätt i 40°C. 

Resultaten här visar att samtliga tvättbollar tvättar sämre än referenstvätten. 

Tvätteffekten för samtliga tvättbollar är mer lik vatten än referenstvättmedlet. Green 

Washingball tvättar, om än med liten marginal, sämre än vatten (se detaljerade siffror 

i tabell 5.1.). 

Enligt analysen i tabell 5.2. kan Ariel, Green Washingball, EcoBalls och Granits 

tvätteffekt underkännas. Ariel har för höga värden på ägg/pigment för både 15 och 

40°C samt ett underkänt average ΔM för 15°C. Därmed ansågs inte Ariel ha en 

tillfredställande tvätteffekt på någon av temperaturerna. Alla tvättbollar har minst ett 

underkänt ΔM samt underkänt average ΔM vilket resulterar i en icke godtagbar 

tvätteffekt. De underkända värden visas i tabell 5.2 med markerade fält. Resultatet för 

tvätteffekten blir därmed att fyra av åtta produkter anses ha en godtagbar tvätteffekt i 

både 15 och 40°C.  

6.1.1. Poängsystem 

För att bedöma tvättmedlens effekt mot varandra samt på ett illustrativt sätt visa upp 

resultaten skapas ett poängsystem. Totalt är det åtta produkten som ska bedömas och 

poängsystemet är uppbyggt på en skala från 1-10 där 1 är det sämsta och 10 det bästa. 

För att bygga upp en skala tas det högsta och lägsta resultatet från average ΔM och 

sätts mot den tiogradiga skalan.  

Resultatet gav att det bästa värdet på average ΔM var -5,8 och det sämsta värdet var 

9,1 detta ger en skala på 15 (från -5 till 10) steg mot den tiogradiga skalan (se bild 

6.1.). För poänggivningen används average ΔM från tvätten vid 15°C då detta är 

undersökningens primära fråga.  

Diagram 6.2. 
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Tabell 6.1. Average ΔM  

Produkt AverageΔM Poäng 

Ariel 5,4 3 

Netop 0,7 7 

Biotex 4,1 4 

Care 0,5 7 

Tusinfrynd -1,4 8 

Green Washing Ball 9,1 1 

EcoBalls 7,6 2 

Granit 6,7 2 

 

Bild 6.1 Den gröna skalan visar det uppbygda poängsystemet från 0-10. Den röda 

skalan visar en skala för averageΔ M. 

Tabell 6.1.  säger vilket poäng produktens 

average ΔM har resulterat i. I bild 6.1 kan det 

läsas av genom att sätta ut average ΔM på den 

röda skalan och sedan läsa av vilket värde det 

motsvaras på den gröna skalan. Exempel. Ett 

värde mellan 10 till 8,5 ges 1 poäng och 8,5 till 

7 ges 2 poäng. Svanens standard översätts till 

poängsystemet genom att värden från 4 och 

högre är godkända.  

 

 

Resultatet blir, precis som enligt Svanen, att Netop, Biotex, Care och Tusinfrynd blir 

godkända (se tabell 6.2.). Utöver detta ges en indelning med icke godkänt, godkänt 

och väl godkänt för att ytterligare illustrera resultatet av produkternas tvätteffekt.   

 

 

 

Tabell 6.2. Illustrativ bild över resultatet för tvätteffekt.  
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6.2. Mekanisk bearbetning 

 

 

Resultaten för den mekaniska bearbetningen illustreras i diagram 6.3 och visar jämna 

resultat mellan Green Washingball, Granit och referenstvättmedlet. EcoBalls 

utmärker sig lite med en högre bearbetning men anledningen till detta kan bero på att 

EcoBalls testades med en mindre tvättladdning, enligt producentens uppmaning. En 

mindre laddning kan bidra till en mer fri rörelse i maskinen och därmed en ökad 

bearbetning. Huruvida denna ökade bearbetning har att göra med bollarna eller den 

minska mängden tvätt kan ej utläsas ur testet. Resultaten tyder därmed inte på ett 

samband mellan en ökad bearbetning och användandet av tvättbollar för Green 

Washing Ball och Granit medan EcoBalls ger ett tvetydigt resultat.  

Diagram 6.3 
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6.3. Bakteriehämmande effekt 

 

Diagram 6.4 visar reduktionen av bakterier som har skett vid tvätt med de fem olika 

lågtemperaturtvättmedlen i 15°C samt referenstvättmedlet i 15, 40 respektive 60°C. 

Diagrammet är en direkt illustration av reduktionen i tabell 5.4. Den främsta 

iakttagelsen som kan göras är att referenstvättmedlet i 60°C ger mer än den dubbla 

reduktionen i jämförelse med alla tvättmedlen i lägre temperaturer. Det kan ännu en 

gång konstateras att bakterier elimineras bäst i temperaturer över 60°C. Skillnaden 

mellan reduktionen i 15 och 40°C är marginell i förhållande till den godkända nivån.  

Diagram 6.4 
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7. Diskussion 

7.1. Lågtemperaturtvättmedel 

En av de viktigaste åtgärderna för att minska negativ miljöpåverkan i samband med 

tvätt är energibesparing. För att minska energiförbrukningen kan det konstateras att 

man bör sänka tvättemperaturen. Lågtemperaturtvättmedel har som syfte att uppnå 

samma goda tvättresultat även om man sänker temperaturen på tvättvattnet.  

Tester av tvätteffekten visade att tvätt i 15°C ger godkänt resultat för fyra av de fem 

testade tvättmedlen. Resultaten visar en skillnad mellan 15 och 40°C där 40°C ger en 

bättre tvätteffekt. Denna skillnad kan dock anses vara marginell då båda 

temperaturerna ligger inom gränserna för godkänd tvätteffekt. Genom detta 

konstaterande kan det antas att lågtemperaturtvättmedel generellt fungerar med 

avseende på tvätteffekten i 15°C. I och med den godkända tvätteffekten för de lägre 

temperaturerna skulle man kunna sänka alla tvättar från 40 till 15°C. Enligt 

tvättvanorna i nordiska länder tvättas 52 procent av alla tvättar i 40°C. En 

temperatursänkning från 40 till 15°C skulle innebära en energibesparing på 0,45 

kWh/tvätt16, det vill säga cirka 70 procent/tvätt17. För åtta tvättar i veckan innebär 

detta en årlig besparing på 98 kWh18, vilket motsvarar en procentuell besparing på 20 

procent19. För konsumenten innebär den minskade energiförbrukningen en ekonomisk 

besparing samtidigt som tvättens negativa miljöpåverkan, framförallt genom 

koldioxidutsläpp vid förbränning av fossila bränslen, minskar.  

Även om den synliga smutsen försvinner vid 15°C försvinner inte den osynliga. Den 

enda temperaturen som gav ett tillfredställande resultat i de bakteriehämmande 

testerna var 60°C. Eftersom varken 15 eller 40°C gav godkända resultat kan man anta 

att temperaturer under 60°C inte gör någon skillnad på den bakteriehämmande 

effekten. Ett sådant konstaterande innebär att påståendet om att det är okej att sänka 

tvättemperaturen från 40 till 15°C, med avseende på tvättresultatet, kan stärkas. 

Sänkningen skulle alltså inte göra någon skillnad för tvättresultatet vare sig på den 

synliga eller på den osynliga smutsen.  

I de lägre tvättemperaturerna kan det uppkomma problem med bakteriekontaminering 

där mikroorganismer sprids från ett nedsmutsat plagg till ett annat. För att undvika 

problem med kontaminering bör sorteringen av plagg innan tvätt ske med stor 

noggrannhet så att plagg som misstänks vara nedsmutsade med mikroorganismer inte 

beblandar sig med plagg utan mikroorganismer. För att helt bli av med problemet om 

kontaminering och överlevnad av mikroorganismer bör tvätten tvättas i minst 60°C. 

De tvättar som tvättas i 60°C idag kan alltså bibehållas då syftet är att avlägsna 

eventuella bakterier på framförallt handdukar, lakan, underkläder och vissa 

träningskläder. Alla klädesplagg som är nedsmutsade är dock inte infekterade med 

mikroorganismer. Om man vet med sig att man bär på en överförbar sjukdom kan det 

vara värt att reflektera över att tvätta i högre temperaturer men misstänks ingen större 

risk kan tvätten tvättas i lägre temperaturer. Att bedöma risken för mikroorganismer 

på de nedsmutsade plaggen kan kanske likställas med den bedömning som görs av 

                                                        

16
 0,65 kWh - 0,2 kWh = 0,45 kWh (se tabell 2.2.) 

17
 0,45 kWh / 0,65 kWh = 0,69 ≈ 70 %   

18
 416 tvättar/år * 0,45 kWh * 0,52 = 98 kWh (se fotnot 1 och tabell 2.1.) 

19
 98 kWh / 499 = 0,196 ≈ 20 % 
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smutsningsgraden innan tvätt, där en bedömning görs utifrån sin egen vetskap. Det 

kan antas vara lättare att bedöma den synliga smutsen än den osynliga men en 

tumregel kan vara att kläder som använts till hygieniska syften såsom underkläder, 

handdukar och lakan ska bedömas som bärare av mikroorganismer i större 

utsträckning än en till exempel en tröja.  

Andra problem som kan uppstå i samband med temperatursänkningar är att det bildas 

avlagringar och bakterieansamlingar inne i maskinen som i sin tur sprider en dålig 

lukt. Producenter av lågtemperaturtvättmedel uppmanar redan nu att konsumenterna 

tvättar en tvätt i 60-90°C med jämna mellanrum för att bli av med eventuella problem. 

Rådet bör följas.  

Informationen om ingredienserna i de testade tvättmedlen och deras specifika 

miljöpåverkan har varit svårtolkade och bedömningen av miljöpåverkan har därför i 

huvudsak utgått från befintliga miljömärkningar. Ariel Excel Gel och Biotex Color är 

de två tvättmedlen som helt saknar miljömärkningar. Ariel innehåller optiskt vitmedel 

och det kan vara orsaken till varför den inte får certifieras. Biotex innehåller 

fosfonater, vilka är skadliga för miljön. Även om ingredienserna inte är miljöfarliga 

kan det finnas andra anledningar till varför vissa producenter inte väljer att 

miljömärka sina produkter. En anledning kan vara kostnaden på införandet och 

förnyelserna av certifieringen är för höga. Miljömärkningen blir snarare en 

kostnadsfråga än en fråga för att skapa positiva miljöpåverkningar. Trender inom 

miljö och hälsomärkning är att det skapas kombinerade märkningar. En av de ledande 

kombinerade märkningarna är Bra miljöval, som redan nu ser till vad som är bäst för 

både människans hälsa och miljö samt har de hårdaste kriterierna av de nämnda 

märkningarna. 

7.2. Tvättbollar 

Tvättbollar sägs vara ett alternativt tvättmedel som tvättar rent för normalt smutsad 

tvätt men påstår att de ej är lämpliga för hårt smutsad tvätt. I testerna som utfördes 

simulerades en normalt smutsad tvätt med olika typer av smuts och fläckar men ingen 

av tvättbollarna kunde leva upp till ett godkänt tvättresultat. Åsikter från 

diskussionsforum på internet har ifrågasatt tidigare utförda tester och det påstås att de 

har varit utförda med fel typ av smuts och smutsningsgrad. Men resultaten visade att 

tvättbollarna i stort sett tvättade med samma effekt som enbart vatten och det kan då 

antas att en tvätt av en annan smutsningsgrad skulle tvätta lika rent med tvättbollar 

som med enbart vatten. Detta faktum leder till att man kan förkasta påståendet om att 

tvättens smutsningsgrad skulle spela roll. Resultatet blir istället att denna studie, 

tillsammans med tester från tidigare studier, bevisar att tvättbollarna saknar 

rengörande funktion i en tvätt. 

Det finns flera andra frågor vilka skulle vara intressanta att diskutera kring tvättbollar. 

Bland annat den ekonomiska och praktiska fördelen med att inte behöva dosera; 

varför de saknar miljömärkning; konstaterandet att tvättbollarna inte gav en högre 

mekanisk bearbetning eller fördelarna med de minska utsläppen av tvättmedel. Men 

allt detta lämnas i skymundan då den viktigaste punkten om godkänd tvätteffekt 

uteblir. Enligt tidigare studier är en av de viktigaste faktorerna till varför konsumenten 

tvättar är för att få ren tvätt, gärna med doft av nytvättat. Utan denna faktor kommer 

tvättbollen inte att bli ett alternativ för marknaden. Det som dock kan diskuteras är 

konsumenters syn på rent och smutsigt.   
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7.3. Tvättnötter 

Tvättnötterna har genom utomstående tvättresultat erhållit liknande resultat som 

tvättbollarna. Precis som för tvättbollarna faller lite av tvättnötternas miljödiskussion 

på att de faktiskt inte ens tvättar rent i simulerade tester. Det spelar ingen roll hur bra 

en produkt är för miljön om den ändå inte fyller en funktion.   

En intressant fråga att diskutera i det här sammanhanget är den funktion som 

tvättbollarna och tvättnötterna fyller, trots underkänd tvätteffekt. Många konsumenter 

har visat sig vara nöjda med både tvättbollarna och tvättnötterna och upplever att de 

får ren tvätt. Kanske kan detta tyda på att det inte behövs tvättmedel för alla tvättar? 

Dessa tvättmedel kanske bara fyller en psykologisk funktion genom att det stoppas 

något i maskinen som kan antas agera som tvättmedel. Mycket av tvätten som tvättas 

idag är inte smutsig utan behöver snarare en uppfräschning och här kanske dessa 

tvättmedel kan uppnå en funktion? Meningen med tvättbollarna och tvättnötterna är 

kanske inte att arbeta bort den värsta smuts från tvätten utan att ge en känsla av 

nytvättat där plaggen inte var speciellt smutsiga från första början. Dessutom skulle 

dessa tvättmedel kunna underlätta en övergång från att använda tvättmedel till att 

enbart använda vatten.  

7.4. Rent eller smutsigt 

Ofta finns det fler anledningar till att tvätta än för att ta bort smuts eller fläckar. 

Många tvättar till exempel enbart för känslan av nytvättat. Om man då enkom tvättar i 

luktfrämjande syfte är fläckarna i det här testet till exempel inte lämpliga att 

utvärdera. I sådana fall bör man nog hellre se på resultaten av bakterietesterna, 

eftersom det är bakterier som orsakar de dåliga lukterna. Ska bakterietesterna följas så 

måste en temperatur på 60°C att uppnås för att bli av med bakterierna som till 

exempel orsakar svettlukt. Om alla kläder tvättades i 60°C för att undvika uppkomst 

och främjande av dålig lukt skulle en ökning av negativa miljöpåverkningar uppstå. 

Dels genom en drastisk ökad energiförbrukning men också genom förkortade 

livslängder hos plagg och material som är känsliga för höga temperaturer.  

Smutsningsgraden som ska representera lätt, normalt respektive hårt smutsad tvätt är 

diskutabel. Uppfattningen vad som är smutsigt och vad som är rent är snarare en 

personlig uppfattning än en vedertagen sanning. Problemet ligger därmed inte 

specifikt i hur bra tvättmedlet tvättar utan hur bra konsumenten kan bli på att själv 

välja program och dosera tvättmedlet utifrån en egen uppfattning om smutsningsgrad. 

Sorteringen av tvätten spelar då en stor roll och genom att tvätta lätt smutsade kläder 

med mindre tvättmedel på ett mer skonsamt tvättprogram kan man spara både 

kemikalie-, vatten- och energiförbrukningen för en tvätt.  

Verktygen för ett förbättrat tvättbeteende i form av nyutvecklade tvättmaskiner, 

tvättmedel och kunskap finns på marknaden, problemet som kvarstår är frågan hur 

man kan förändra hushållens inställning och beteenden till att passa ihop med 

verktygen.  
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8. Slutsats 
Med stöd av utförda tester och diskussion kan följande slutsatser dras: 

 Lågtemperaturtvättmedel fick godkänd tvätteffekt för fyra av fem produkter 

och kan därför anses som ett bra alternativ till traditionella tvättmedel. Netop, 

Biotex, Care och Tusinfrynd fick godkänt medan testerna med Ariel gav ett 

otillfredsställande resultat. 

 Tvättbollarna har inte resulterat i en tillfredställande tvätteffekt och kan 

därmed inte anses vara ett fullgott alternativ till traditionella tvättmedel.  

 Tvättemperaturen för en normalt smutsad tvätt kan sänkas från 40ºC till 15ºC 

vid användning av lågtemperaturtvättmedel, vilket ger en energibesparing på 

cirka 70 procent per tvätt. 
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9. Förslag till framtida studier 
Efter resultat, analys och diskussion kvarstår vissa frågor vilka inte rymdes inom 

ramarna för projektet. För att utveckla området föreslås vidare utredning på 

hushållens beteende kring tvätt och hur dessa beteenden kan förändras. Frågan om 

vad som är rent eller smutsigt samt smutsningsgrad är också intressant för framtida 

studier.  
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Bilaga 1. Produktspecifikationer 

SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Ariel Excel Gel, Color   

PRODUCENT: Procter & Gamble   

FORM: Flytande   

PRIS: 40 Dkkr   

INKÖPSSTÄLLE: Kvickly (DK) 

Super Brugsen (DK) 

Super Best (DK) 

  

FÖRBRUKNING    

VOLYM: 667 ml   

ANTAL TVÄTTAR: 33 tvättar (mjukt vatten)   

PRIS/TVÄTT: 1,21 Dkkr/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 20 ml (mjukt vatten)     

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: 15-95°C  Anjoniska tensider > 30 %, Tvål 5-15 

%, Nonjoniska tensider < 5 % (Mea-

dodecylbenzenesulfonate, Sodium 

Laureth Sulfate och Mea-palm 

kernelate) 

Vattenavhärdare (Fosfonater, 

Trimonoethanolamine etidronate och 

Mea citrate) 

Alkali (Mea-borate) 

Enzymer (Glycosidase, Protease och 

Cellulase) 

Optiska vitmedel (Disodium 

distyrylbiphenyl disulfonate) 

Konserveringsmedel (C12-14 Pareth-7 

och Propylen Glykol) 

Fyllnadsmedel (Natriumsulfat, 

Etanolamin och Kalciumklorid) 

Färgämne 

Vatten 

Parfym (Butylphenyl, 

Methylpropianol, Linalool, Limonene, 

Benzyl Salicylate, Geraniol, 

Citronellol och Hexyl Cinnamal) 

 

 

ANVÄNDNING: Skruva av doseringsbägaren från 

flaskan. Dosera gelen i bägaren, genom 

att trycka ut den från flaskan. Placera 

bägaren i maskinens trumma och starta 

programmet, till exempel för 

kallvatten. Bägaren är utformad så att 

den varken försvinner bland lasten eller 

kläms fast när den rör sig inne i 

trumman. 

  

ÖVRIGT: -   

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Strålande rent från 15°C   

BAKTERIEHÄMNING: Ingen information   

MILJÖ    

TILLVERKNINGSLAND: Belgien   

MILJÖPÅVERKAN: Flytande tvättmedel ger mer 

miljöpåverkan än fasta då de innehåller 

onödiga ämnen endast för att kunna 

hållas flytande. Transport från Belgien. 

  

CERTIFIERINGAR: Inga   

ÖVRIG INFORMATION  

Undvik kontakt med hud och ögon, då frätskador kan uppkomma. Får 

ej förtäras. Personer med känslig hud eller hudskador ska undvika 

långvarig kontakt med produkten.  
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SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Netop, flydende 

koldtvandsvaskemiddel,  

kulör- och vitvask 

  

PRODUCENT: Danlind   

FORM: Flytande   

PRIS: 30 Dkkr   

INKÖPSSTÄLLE: Netto (DK)   

FÖRBRUKNING    

VOLYM: 800 ml   

ANTAL TVÄTTAR: 26 tvättar (mjukt vatten)   

PRIS/TVÄTT: 1,15 Dkkr/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 23 ml
20

 (mjukt vatten)     

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: Ouppvärmt vatten  Nonjoniska tensider > 30 % (Coco-

Glucoside, Glycereth-7-cocoate, PPG-

4-Laureth-5), Såpa 5-15 % (TEA-

Oleate) och amfotära tensider < 5 % 

(Cocamidopropyl Betaine)  

Komplexbildare/Vattenavhärdare 

(MGDA) 

Enzymer (Amylas, Proteas) 

Förtjockningsmedel och skumbildare 

(Sodium Cumenesulfonate) 

Konserveringsmedel (Propylen 

Glykol) 

Vatten 

 

 

ANVÄNDNING: Följ tvättanvisningarna på plaggen och 

doseringsvägledaren på förpackningen. 

  

ÖVRIGT: -   

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Till sängkläder, täcken och kuddar 

rekommenderas fortsatt tvätt i 60°C för 

att eliminera kvalster och deras 

allergener. 

  

BAKTERIEHÄMNING: Danlind lovar att 99,8 % av bakterierna 

kommer att försvinna med tvättmedlet. 

När specifika bakterier, såsom 

salmonella och andra bakterier som kan 

relateras till sjukdomar, ska elimineras 

krävs det tvätt i minst 70°C, men då 

kan fortfarande detta tvättmedel 

användas. 

  

MILJÖ    

TILLVERKNINGSLAND: Danmark   

MILJÖPÅVERKAN: Minskar CO2-utsläppen med 4,1 kg för 

varje förpackning av produkten som 

används. Flytande tvättmedel är ger 

mer miljöpåverkan än fasta då de 

innehåller onödiga ämnen endast för att 

kunna hållas flytande. 

  

CERTIFIERINGAR: Godkänd av Danska Astma och 

Allergiförbundet. Uppfyller krav från 

EU-blomman. 

  

ÖVRIG INFORMATION  

Har ett pH på 8,7. Får ej användas till proteinfibrer, såsom ull eller 

natursilke, då den innehåller verksamma enzymer. Risk för allvarliga 

ögonskador. Får ej förtäras. 

  

                                                        

20
 D=(T/M) x 3,5 = (30/4,5)x3,5 = 23 ml 
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SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Biotex Color   

PRODUCENT: Blumøller/SaraLee   

FORM: Flytande   

PRIS: 29,95 Dkkr   

INKÖPSSTÄLLE: Super Brugsen (DK) 

Netto (DK) 

Super Best (DK) 

  

FÖRBRUKNING    

VOLYM: 975 ml   

ANTAL TVÄTTAR: 21 tvättar (mjukt vatten)   

PRIS/TVÄTT: 1,43 Dkkr/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 32 ml
21

 (mjukt vatten)     

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: 15-60°C  Nonjoniska tensider 15-30 % (Sodium 

laureth sulfate) 

Anjoniska tensider 5-15 % 

Såpa och fosfonater < 5 % (Potassium 

cocoate) 

Enzymer (Amylas och Subtilisin) 

Konserveringsmedel (Iodopropynyl 

Butylcarbamate, Kaliumcitrat, C12-15 

Pareth-7 och Propylen Glykol) 

Colorsystem (PVP) 

Alkohol (Triethanolamine) 

Sodium EDTMP 

Fyllnadsmedel (Kalciumklorid) 

Färgämnen (Cl 19140, Cl 42051) 

Parfym 

Vatten 

 

 

ANVÄNDNING:       

ÖVRIGT: -   

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Med hjälp av två olika enzymer ska 

svåra fläckar lösas upp. 

  

BAKTERIEHÄMNING: Ingen information   

MILJÖ    

TILLVERKNINGSLAND: Danmark   

MILJÖPÅVERKAN: Flytande tvättmedel ger mer 

miljöpåverkan än fasta då de innehåller 

onödiga ämnen endast för att kunna 

hållas flytande. 

  

CERTIFIERINGAR: Inga   

ÖVRIG INFORMATION  

Får ej användas till proteinfibrer, såsom ull eller natursilke, då den 

innehåller verksamma enzymer. Risk för allvarliga ögonskador. Får 

ej förtäras. 

  

 

                                                        

21
 D=(T/M) x 3,5 = (45/5)x3,5 = 32 ml 
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SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Care, flydende  

koldtvandsvaskemiddel, kulörtvätt 

  

PRODUCENT: Danlind   

FORM: Flytande   

PRIS: 30 Dkkr   

INKÖPSSTÄLLE: Dansk Supermarked (DK)   

FÖRBRUKNING    

VOLYM: 760 ml   

ANTAL TVÄTTAR: 19 tvättar (mjukt vatten)   

PRIS/TVÄTT: 1,58 Dkkr/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 31 ml
22

 (mjukt vatten)     

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: 10-60°C  Såpa > 30 % (TEA – Oleate) 

Nonjoniska tensider 15-30 % 

(Laureth-5, 2-Ethylhexyl ethoxylat, 

Ceteareth-25, PPG-4 Laureth-5)  

Amfotära tensider < 5 % 

(Cocoamidopropyl Betaine)  

Enzymer (Protease, Amylase och 

Alanin)  

Konserveringsmedel (Propylene 

Glycol) 

Sodium Citrate  

Vatten 

 

 

ANVÄNDNING: Följ tvättanvisningarna på plaggen och 

doseringsvägledaren på förpackningen. 

Sänk tvättemperaturen och spar på 

strömmen. Sänk från 60°C till 30°C 

och från 40°C till maskinens lägsta 

temperatur. Tvätta rent med annat 

tvättmedel i 60-95°C en gång innan du 

kör en 60°C tvätt om du är allergisk. 

  

ÖVRIGT: -   

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Tvättar rent i ouppvärmt vatten. Till 

sängkläder, täcken och kuddar 

rekommenderas fortsatt tvätt i 60°C för 

att eliminera kvalster och deras 

allergener. 

  

BAKTERIEHÄMNING: Danlind lovar att 99,8 % av bakterierna 

kommer att försvinna med tvättmedlet. 

När specifika bakterier, såsom 

salmonella och andra bakterier som kan 

relateras till sjukdomar, ska elimineras 

krävs det tvätt i minst 70°C, men då 

kan fortfarande detta tvättmedel 

användas. 

  

MILJÖ   ÖVRIG INFORMATION 

Har ett pH på 9. Får ej användas till 

proteinfibrer, såsom ull eller 

natursilke, då den innehåller 

verksamma enzymer. Risk för 

allvarliga ögonskador. Får ej förtäras. 

 

 

TILLVERKNINGSLAND: Danmark   

MILJÖPÅVERKAN: Flytande tvättmedel ger mer 

miljöpåverkan än fasta då de innehåller 

onödiga ämnen endast för att kunna 

hållas flytande. 

  

CERTIFIERINGAR: Certifierat enligt Svanen och godkänt 

av Danska Astma och 

Allergiförbundet. 

  

                                                        

22
 D=(T/M) x 3,5 = (40/4,5)x3,5 = 31 ml 



 63 

SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Tusinfrynd, koldtvands  

koncentreret vaskemiddel 

  

PRODUCENT: Danlind   

FORM: Flytande   

PRIS: 69 Dkkr   

INKÖPSSTÄLLE: Irma (DK)   

FÖRBRUKNING    

VOLYM: 1000 ml   

ANTAL TVÄTTAR: 25 tvättar (mjukt vatten)   

PRIS/TVÄTT: 2,76 Dkkr/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 40 ml (mjukt vatten)     

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: 15-95°C  Såpa > 30 %(TEA-Oleate) 

Nonjoniska tensider 15-30 % 

(Laureth-5, 2-ethylhexyl ethoxylat, 

Ceteareth-25, PPG-4 Laureth 5) 

Amfotära tensider (Cocoamidepropyl 

Betain) < 5 %  

Komplexbildare/Vattenavhärdare 

(MGDA) 

Enzymer (Substilisin, Amylas)  

Konserveringsmedel (Propylen 

Glykol) 

Sodium Citrate  

Vatten 

 

 

ANVÄNDNING: Sänk temperaturen på det normala 

tvättprogrammet för att skona miljön. 

Tvätta rent med annat tvättmedel i 60-

95°C en gång innan du kör en 60°C 

tvätt om du är allergisk. 

  

ÖVRIGT: -   

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Tvättmedlet innehåller ett 

enzymsystem som är särskilt lämpat för 

att använda i kallt vatten. Till 

sängkläder, täcken och kuddar 

rekommenderas fortsatt tvätt i 60°C för 

att eliminera kvalster och deras 

allergener. 

  

BAKTERIEHÄMNING: Danlind lovar att 99,8 % av bakterierna 

kommer att försvinna med tvättmedlet. 

När specifika bakterier, såsom 

salmonella och andra bakterier som kan 

relateras till sjukdomar, ska elimineras 

krävs det tvätt i minst 70°C, men då 

kan fortfarande detta tvättmedel 

användas. 

  

MILJÖ    

TILLVERKNINGSLAND: Danmark   

MILJÖPÅVERKAN: Flytande tvättmedel ger mer 

miljöpåverkan än fasta då de innehåller 

onödiga ämnen endast för att kunna 

hållas flytande. 

  

CERTIFIERINGAR: Certifierad enligt Svanen.   

ÖVRIG INFORMATION  

Har ett pH på 9. Risk för allvarliga ögonskador. Får ej förtäras.   
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SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Green Washing Ball   

PRODUCENT: TH Meyer AB   

FORM: Fast (kulor i större boll)   

PRIS: 299 SEK   

INKÖPSSTÄLLE: Rapsodine.e-butiken.se (SE)   

FÖRBRUKNING    

VOLYM: -   

ANTAL TVÄTTAR: 1100 tvättar   

PRIS/TVÄTT: 0,27 SEK/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 1 boll    

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: Upp till 60°C   Keramiska pärlor i naturlera. 

Exakt vad naturlera innehåller 

framkommer inte av producentens 

beskrivning. 

 

ANVÄNDNING: Lägg bollen i dagsljus 2-3 timmar 

innan första användningen. Lägg sedan 

bollen i tvättmaskinen tillsammans 

med smutstvätten. Ställ in önskat 

tvättprogram och tvätta i max 60°C. 

Placeringen i dagsljus ska upprepas 

med ungefär en månads mellanrum. 

Ömtåliga textilier ska tvättas i en påse. 

Vid hårt smutsad tvätt kan 1/5 av 

normal dosering av traditionellt 

tvättmedel tillsättas. 

  

ÖVRIGT: Innehållet påverkar vattnets struktur 

som gör att smutsen släpper från 

textilen.  

  

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Tvätten blir ren och fräsch.   

BAKTERIEHÄMNING: Bollen innehåller antibakteriella pärlor 

som tar bort mögel, bakterier och dålig 

lukt. 

  

MILJÖ    

TILLVERKNINGSLAND: Sverige   

MILJÖPÅVERKAN: Påstås minska utsläppen i naturen. 

Ingen refill. Innehåller inga giftiga eller 

miljöfarliga kemikalier. Minskat antal 

sköljningar och därmed minskad 

vattenåtgång. 

  

CERTIFIERINGAR: Inga   

ÖVRIG INFORMATION  

[33]   
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SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Tvättboll   

PRODUCENT:    

FORM: Fast (kulor i större boll)   

PRIS: 299 SEK   

INKÖPSSTÄLLE: Granit (SE) 

Ekobutiken.se (SE) 

Universeum (SE) 

  

FÖRBRUKNING    

VOLYM: -   

ANTAL TVÄTTAR: 156 tvättar
23

    

PRIS/TVÄTT: 1,91 Dkkr/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 1 boll     

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: 40-60°C  Mineralrik lera.  

Mineraler: kalcium, natrium, 

magnesium, järn mangan, kisel med 

flera. Även oxider och dioxider av 

mineralerna förekommer. 

 

ANVÄNDNING: Sätt in bollen i maskinen tillsammans 

med tvätten. För smutsad tvätt kan 1/5-

dos av ett vanligt miljövänligt 

tvättmedel tillsättas. Vid svårare 

fläckar blötlägg tvätten tillsammans 

med tvättbollen ca 1 timme innan tvätt. 

Starta tvättprogrammet. 

  

ÖVRIGT: Mineralerna gör att vattnet mjukare och 

minskar dess ytspänning vilket gör att 

vattnet kan rena plaggen. 

  

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Lätt smutsad tvätt blir ren, men fläckar 

av typerna: fett, blåbär, kaffe och dylikt 

försvinner ej pga. avsaknaden av 

tensider och blekmedel. 

  

BAKTERIEHÄMNING: Ingen information   

MILJÖ    

TILLVERKNINGSLAND: Kina   

MILJÖPÅVERKAN: Ingen refill. Innehåller inga giftiga eller 

miljöfarliga kemikalier. Minskat antal 

sköljningar och därmed minskad 

vattenåtgång. Sänk temperaturen: tvätta 

i 40°C istället för 60°C. Transport från 

Kina. 

  

CERTIFIERINGAR: Inga   

ÖVRIG INFORMATION  

Mineralerna är lätt uttorkande och frätande. Doftfri och allergivänlig. 

Fri från fosfater och andra kemikalier. [34] 

  

 

                                                        

23
 3 tvättar i veckan upp till ett år = 3x52 = 156 tvättar 
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SPECIFIKATION   

 

 

PRODUKTNAMN: Ecoballs™ 1000   

PRODUCENT: Ecozone   

FORM: Fast (kulor i större boll)   

PRIS: 499 SEK   

INKÖPSSTÄLLE: Adisgladis.se (SE) 

Ecozone.com (UK) 

  

FÖRBRUKNING    

VOLYM: -   

ANTAL TVÄTTAR: 1000 tvättar    

PRIS/TVÄTT: 0,499 SEK/tvätt   

TVÄTTMEDEL/TVÄTT: 3 bollar     

FUNKTION   INNEHÅLL  

TEMPERATUR: 30-60°C  Calcium Carbonate, Sodium 

Carbonate, Sodium Alpha Olefin 

Sulphonate, Laureth 9, Epoxy resin, 

Polyamide resin, Sodium Citrate, 

Sodium Metasilicate, Cellulose, Iron 

Oxide Yellow, Iron Oxide Red, Aqua. 

 

ANVÄNDNING: Följ tvättanvisningarna på plaggen. 

Fyll maskinen till ¾ (för att bollarna 

ska kunna cirkulera fritt i vattnet och 

mellan plaggen för att uppnå önskat 

resultat.) Placera de tre bollarna i 

trumman. Välj tvättprogram (aldrig ett 

vattensparprogram) Tvättiden bör vara 

ca 30 min för att uppnå bästa 

tvättresultat. Plaggen behöver inte 

genomgå maskinens sköljprogram då 

Ecoballs inte lämnar några rester från 

tvättämnena i plaggen. Lufttorka 

bollarna efter tvätten 

  

ÖVRIGT: Vid kontakt med vatten frigörs 

kalcium- och natriumkarbonatets 

negativa joner och ökar vattnets pH-

grad till över 10. Därmed aktiveras 

vattnets molekyler som tränger igenom 

plaggets fibrer och försvagar 

kopplingen mellan plagg och smuts. 

 MILJÖ 

TILLVERKNINGSLAND: England 

MILJÖPÅVERKAN: 

Ingredienserna är kemikalier, men 

mycket mildare än normalt tvättmedel 

och är därför inte miljöskadliga eller 

giftiga. Ingredienserna är kända 

mineraloxider som kan brytas ner av 

naturen. Transport från England. Att 

fylla maskinen endast till ¾ går emot 

teorin om att det är mer 

energieffektivt att tvätta full maskin. 

En 3.5 kg tvättmaskin kan endast 

fyllas med 2,625 kg. Finns som refill. 

Behöver alltså inte slänga själva 

behållaren utan kan återanvändas. 

Minskar giftiga kemikalieutsläpp i 

våra vattendrag. 

CERTIFIERINGAR: 

Godkända av ”Actions Against 

Allergies” i England. 

 

TVÄTTRESULTAT    

TVÄTTEFFEKT: Ecoballs lämpar sig för lättare 

smutsade plagg, sängkläder, 

träningskläder i inomhusbruk, färgade 

plagg m.m. De tar däremot inte bort 

svåra fläckar på plaggen som: frukt, 

bär, choklad, kaffe, te och blod. Ger ett 

rent plagg utan att matta/bleka färger 

och är skonsam mot vanliga såväl som 

mot känsliga plagg. 

  

BAKTERIEHÄMNING: Det höga pH-värdet ska enligt Ecozone 

döda alla bakterier i plagget. 

  

ÖVRIG INFORMATION   

Parfymfri. Får ej förtäras. [32]   
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Bilaga 2. Tidigare studier 

 

Fra rent til nyvasket Skittent og rent tøy 

Av: Ingun Grimstad Klepp, SIFO, Statens Institutt for forbruksforskning, 2003 

En norsk rapport som undersöker och ger förklaringar på varför vi som konsumenter 

tvättar kläder, hur mycket vi tvättar och vad vi förväntar oss när vi tvättar. Rapporten 

är baserad på flertalet böcker från olika tidsepoker och tar upp den historiska 

utvecklingen som tvätten har haft. Rapporten berättar också om kvinnans roll i 

samband med tvätt samt hur vi numera gått från rena kläder till nytvättade kläder.  

Lav temperatur / Koldvaskemiddel 

Av: Danlind, Novozymes, Teknologisk Institut, DONG Energy. 2006 

Ett dansktforskningsprojekt om lågtemperaturtvättmedel. Rapporten visar resultat från 

tester av lågtemperaturtvättmedel och jämför dessa med energiförbrukningen hos 

tvättmaskinen. Undersökningen av lågtemperaturtvättmedel görs mot 

referenstvättmedel, mot ett traditionellt tvättmedel och sedan enbart vatten. Resultaten 

byggs upp och undersöks mot hypotesen att sänka temperaturen från 60°C till 30°C 

och från 40°C till 20°C. Alla tvättmedel genomgår en miljöbedömning och 

testresultatet diskuteras sedan även mot användarundersökningar. Resultatet av 

rapporten visar att lågtemereturtvättmedlen tvättar sämre än referenstvättmedlen men 

kan ändå ger godkänd tvätteffekt. Med hänsyn till tvätteffekten kan temperaturen för 

tvättar säknas från 60°C till 30°C och från 40°C till 20°C.   

An investigation of domestic laundry in Europe – Habits, hygiene and technical 

performance. 

Av: Anne-Helene Arild, Ragnhild Brusdal, Jan Tore Halvorsen Gunnarsen, Paul M.J. 

Terpstra och Inge A.C. van Kessel. SIFO, Statens Institutt for forbruksforskning. 

2003. 

En sammanställd rapport utförd av norska SIFO baserad på fyra kategorier: 

tvättvanor, attityder, tvättmedel och vanligt använda temperaturers hygieniska 

resultat. Alla kategorier relateras till hygien och tvätteffekt. I undersökningen har man 

också utvecklat en metod för att undersöka det hygieniska resultatet, det vill säga en 

bakteriehämmande effekt. I resultatet framkommer det skillnader mellan olika 

Europeiska länders tvättvanor och tvättresultat samt uppvisar skillnader i olika 

tvättbeteenden mellan olika åldrar. För den del i rapporten där hygieniska effekter vid 

olika temperaturer undersöktes framkom det att tvätt i lägre temperaturer (15-30°C) 

ger dålig effekt på bakteriehämning. De högre temperaturerna (40-60°C) som testades 

gav bättre resultat på den hygieniska effekten.     

Test av alternative vaskemidler 

Av: Berit Brinchmann Njarga. Forbrukerrapporten, Forbrukerrådet. 2008  

I en undersökning gjord av Forbrukerrådet (Norges motsvarighet till Svenska 

Konsumentverket) undersöks rengöringseffekten hos alternativa tvättmedel. 

Tvättmedlen som undersöks är en tvättboll (Ecoballs), tvättnötter, tvättkulor och en 
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tvättmagnet. Testet utgår från den internationella standarden EN60456. Det norska 

testet använder bomull nedsmutsat med sot/mineralolja, blod, kakao och vin som 

testfläckar. Resultaten från undersökningarna är undermåliga och det visar sig att 

ingen av de testade tvättmedlen kan tvätta rent på en godkänd nivå. Traditionellt 

kulört tvättmedel och till och med enbart vatten tvättar renare än de testade 

tvättmedlen. Tvättnötterna fick med små marginaler det bästa resultatet av de fyra 

produkterna.    
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Bilaga 3. Test av tvättprogram för Miele Novotronic W375 

Före test av tvätteffekten genomfördes en utvärdering av tvättprogram på Miele 

Novotronic W375. Syftet med utvärderingen var att utreda en eventuell skillnad 

mellan de programalternativ som Miele presenterade. För att kunna få slutgiltiga 

mätvärden som tillät jämförelse mellan temperaturerna behövdes en och samma 

programtyp för de två testtemperaturer (15 och 40 grader) som krävdes. Detta innebar 

att tvättprogrammet för fintvätt var det enda alternativ som hade båda temperaturer. 

Skillnaden mellan fintvätt och den vanliga kulörtvätten behövde därför utredas. För 

tvättbollarna söktes ett kortare tvättprogram med färre sköljningar vilket återfanns på 

programmet ”minitvätt”. Detta testades också mot kulörtvätt 40 grader.  

Tabell B.1 

Test av tvättprogram - resultat 

  Minitvätt 40° kort Kulörtvätt 40° kort Fintvätt 40° Kulörtvätt 40° lång 

Ägg/Pigment 62,4 75,06 73,17 77,95 

Stärkelse 31,05 32,85 32,84 34,42 

Hudavlagring bom 52,89 57,73 56,06 60,59 

Hudavlagring bom/poly 59,11 67,42 64,36 71,63 

Kakao/Mjölk 45,18 54,94 51,42 64,08 

 Medelvärde 50,126 57,6 55,57 61,734 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram B.1 

 

Testresultaten visade en skillnad mellan programmen där kulörtvätt lång hade bästa 

resultatet och minitvätt 40 grader hade det sämsta. Skillnaden mellan fintvätt och 

kulörtvätt ansågs med stöd av Teknologisk Institut vara godkänd och därmed 

genomfördes testerna för tvättmedel på 40 grader fintvätt. Vad gällde tvättbollarna 

följdes tillverkarnas anvisningar och det kortare programmet valdes. Värt att notera är 

att skillnaden mellan tvättprogrammen inte spelar roll för den slutgiltiga bedömningen 

men har betydelse för vidare upprepning av testerna.  
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Bilaga 4. Reglering av vattenhårdhet 

Hårdheten testas på Teknologisk Institut med hjälp av ett kit från Merck vid namn 

Aquamerck® 8039. Testet görs genom att ta ett vattenprov från tvättmaskinen. 

Vattnet tillsätts en indikator som färgar vattnet till en kopparton. Efter tillsatsen av 

indikatorn droppas det ner en lösning; Titriplex® III (engelska: 

ethylenedinitrilotetraacetic and disodium salt) med hjälp av sprutpipett vilken stegvis 

tonar ner vattnet i färg till det får en grön ton. Då vattnet precis når den gröna tonen 

görs en avläsning av hur mycket av Titriplex® III som sprutats ur pipetten och 

därmed får man ett värde på hårdheten av vattnet.  
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Bilaga 5. Märkning av testlappar och checklista
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Bilaga 6. Placering av last i tvättmaskin 
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Bilaga 7. Kalibrering av spektrofotometer 

 

Kontroll och kalibrering av Elrepho vid tvättmedelsprövning. 

 Starta maskinen genom att trycka på knapp I, II och III. Låt maskinen värma 

upp i ca 30 minuter.  

 Genomför följande steg för kalibrering; 

 Filter 12 väljes (på knapp 2) och kalibreras till noll genom att hålla inne knapp 

4 och justera med knapp 3. 

 Filter 4 väljes (på knapp 2)  

 BaSO4 läggs i apparaten och ställs in till 98,5 

 Tryck på knapp 4 och justera till noll (med knapp 5) 

 Lägg i porslinsbrickan och läs av värdet som ges. Registrera detta i loggboken. 

Värdet borde enligt tidigare avläsningar ligga mellan 77,3-77,8.   
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Bilaga 8. Mätvärden för test av tvätteffekt 
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Bilaga 9. Mätvärden för test av mekanisk bearbetning 
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Bilaga 10. Mätvärden för test av bakteriehämmande effekt 
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