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Sammanfattning 

Arbetets art:   Kandidatexamen, 15 högskolepoäng 

Titel:  Bomullens nya ansikte – Kan man finna ett material som kan 

agera substitut till bomullen för producenter inom 

yrkeskläder? 

Nyckelord:  Yrkeskläder, funktion, kundnytta, hållbarhet, regenatfiber, 

växtfiber, syntetfiber 

Utbildning:  Textil produktutveckling med inriktning mot entreprenörskap 

och affärsutveckling, 180hp 

Författare:   Anna Eriksson, Daniel Norin och Linda Wilén 

Handledare:   Johan Heinerud 

Examinator:   Klas Hjort 

Examination:  2011-05-26 

Syfte:  Syftet med undersökningen är att undersöka, beskriva och 

analysera kring hur vida det finns ett bra substitut till bomull. 

Undersökningen kommer att belysa hur marknaden ser ut i 

dag och vilka material som används. Vidare utreds 

parametrarna funktion, kundnytta och hållbarhet, som kan 

komma att spela roll i valet av material för producenter av 

yrkeskläder.  

Metod:  Uppsatsen utgår från en hermeneutisk ansats som ligger till 

grund för forskningsstudien. För att närmre kunna förstå dess 

forskningsproblem kommer den positivistiska processen 

användas för utvärdering av den kvantitativa undersökningen. 

Den baseras på en deduktiv ansats då den bygger på befintliga 

teorier och forskning. Undersökningen bygger på både en 

kvantitativ- och kvalitativ undersökningsmetod. Vid de 

teoretiska delarna kommer en kvantitativ metod att användas. 

Syftet är att undersöka, beskriva och analysera och kommer 

göras utifrån ett förklarande och förstående syfte. Den 

kommer att utgå från en kvalitativ intervjumetod.  

Teori:  Teoretiska parametrar utreds här, där funktion, kundnytta och 

hållbarhet är de väsentliga delarna i arbetet. Vidare presenteras 

de olika materialval som kan tänkas ersätta bomull för framtida 

bruk. 



 3 

Empiri:  Under empirin presenteras undersökning samt information 

författarna tagit del av gällande intervjuer från branschfolk 

inom sektorn yrkeskläder. 

Slutdiskussion:  I dagsläget finns det inget solklart val av material som skulle 

kunna mäta sig med bomullen gällande de parametrarna som 

uppsatsen tar upp. Vad man väljer att använda istället för 

bomull beror mycket på hur företagen väljer att fokusera 

gällande just funktion, kundnytta och hållbarhet. Faktorer så 

som ledtider och prisaspekter spelar också roll, men dessa har 

uppsatsen valt att förbise. Det handlar om att ha tillräckligt 

starka argument som väger över bomullens fördelar. Där kan 

man exempelvis trycka på miljöfrågor gällande nykommande 

material. Om man bara ska se till att hitta ett bättre alternativ 

hållbarhetsmässigt än bomull så finns det många alternativ att 

välja mellan. 
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Abstract 

Type of exam:  Bachelor diploma, 15 högskolepoäng 

Title:  Cotton’s new face – Is there a material, which can be a 

substitute to cotton for work wear producers. 

Keywords: Work wear, function, customer value, sustainability, rayon 

fibers, plant fibers, synthetic fibers 

Education:  Bachelor of Science with a major in Textile Technology, 

Specialization in Textile Product Development and 

entrepreneurship, 180 hp 

Authors:   Anna Eriksson, Daniel Norin och Linda Wilén 

Supervisor:   Johan Heinerud 

Examiner:   Klas Hjort 

Examination:  2011-05-26 

Purpose:  The purpose of the study is to explore, describe and analyze 

on how there is a good substitute for cotton. The study will 

illustrate how the market stands today and what materials that 

are being used. Further investigation of the various parameters 

of operation, customer value and durability, which may play a 

role in the selection of materials for the manufacturers in 

work wear. 

Method: The essay is based on a hermeneutic approach as a ground for 

the study. To get a deeper understanding for the evaluation of 

the quantitative study of the research problem, a positivistic 

approach is being used. It is based on a deductive approach as 

it builds on existing theories and all ready known research. The 

study is based on both quantitative and qualitative research 

methods. In the theoretical part, a quantitative method is being 

used. The aim is to explore, describe and analyze, and will be 

based on an explanatory purpose and understanding. It is 

based on a qualitative interview method. 

Theory: Theoretical parameters are investigated here, where function, 

customer value and sustainability are the essential elements of 

the essay. Furthermore, presents the various materials that may 

replace cotton for future use. 
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Empiri:  During the empirical study the research are presented as well 

as information the authors noted current interviews with 

professionals in the sector working clothes. 

Summary discussion:  Today, there is no obvious choice of materials that could 

compete with cotton with the current parameters which the 

essay addresses. What companies choose to use instead of 

cotton depends on how they choose to focus on function, 

customer value and durability. Factors such as lead times and 

price aspects also play an important role, but these are 

excluded in the essay. It all comes down to having strong 

arguments that weigh more than the benefits of cotton. For 

example, pressing environmental issues concerning newcomer 

materials. If you only want to find a better alternative in terms 

of durability than cotton, there are many options to choose 

from. 
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Förord 

 
Bomullen har länge varit en fiber som flitigt använts i våra kläder. Sverige med så många 

andra länder kan titulera sig som ett ”Bomullsland” 100 % bomull klingar väldigt bra i 

öronen hos konsumenten. Men vad kommer hända den dag då resurserna av bomull är 

förbrukade? 

 

Då många u-länder snart blir i-länder och befolkningen ökar, kommer även efterfrågan på 

råvaran bomull att öka. Dock är odlingsarealerna redan hårt utnyttjade och det är dags för 

våra textilproducenter att tänka om och se över vilka andra alternativ det finns att ersätta 

bomullen med. 

 

I denna uppsats kan du som läsare följa med i en undersökning som tar upp hur situationen 

ser ut idag gällande bomull och även ta del av hur framtiden kan komma att se ut för den. 

Vidare tar uppsatsen upp nya material som förhoppningsvis kan agera substitut. 

 

Borås, maj 2011 

 

Anna Eriksson, Daniel Norin och Linda Wilén 
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1. Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras dess problembakgrund samt en problemdiskussion. Vidare 

beskrivs uppsatsens syfte och dess avgränsningar, vilket leder vidare till dess problemformulering. 

1.1 Problembakgrund 

Under år 2010 fördubblades nästan priset på råbomull, vilket har lett till högre priser på 

bomull. Varför priset och bristen har ökat beror på flera faktorer. En faktor är att Kina har 

haft två väldigt kalla vintrar, vilket har gjort att skörden har blivit sämre. Indien är världens 

näst största producent av bomull och beslutade sig för att begränsa sin export för att skydda 

den inhemska marknaden.1 Pakistan drabbades av hårda översvämningar år 2010 som 

förstörde över 30 % av landets bomullsproduktion.2 Bristen på bomull har också att göra 

med lågkonjunkturen 2009 och att flertalet textilproducenter inte har lyckats få i gång sin 

produktion i tid. Detta har lett till förlängda ledtider och förseningar i produktion.3 

 

Som diagrammet visar används idag runt 80 miljoner ton bomull per år i hela världen.  

Diagrammet visar att det inte går att producera mer bomull då produktionen av bomull har 

nått sin topp, detta kallas för ”Cotton peak”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildkälla: Textilhögskolan i Borås, Jan Carlsson, 2010.09.01 

 

Den blå linjen visar marknadens behov av bomull i dagsläget, samt hur marknaden kan 

komma att se ut om 40 år, om världen fortsätter att konsumera bomull i samma takt som 

idag. Då levnadsstandarden runt om i världen ökar kommer detta bidra till att fler och fler 

människor vill handla mer kläder. Den röda linjen visar hur mycket bomull som skulle 

                                                      
1 Upphandlingsbolaget, http://www.uhb.goteborg.se/artiklar_leveransproblem_av_arbetsklader (Hämtad 2011.05.04) 
2 CNN, http://money.cnn.com/2010/09/09/news/economy/cotton_shortage_could_inflate_clothing_prices/index.htm  

(Hämtad 2011.05.04) 
3 Upphandlingsbolaget, http://www.uhb.goteborg.se/artiklar_leveransproblem_av_arbetsklader/ (Hämtad 2011.05.04) 
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behövas för att tillgodose den ökande marknaden.  Den vita linjen visar hur bomull och 

oljebaserade material kommer att sjunka i framtiden.  År 2050 kommer den totala 

produktionen på både bomull och olja ligga på runt 40 miljoner ton per år, medan 

marknaden kommer att efterfråga ca 240 miljoner ton. De arealer som bomull kan odlas på 

är redan fullt utnyttjade. 

 

Bomull ses ofta som en bra och ren naturfiber om man jämför med oljebaserade material, så 

som polyester. Men bomull är världens mest besprutade gröda. Bomullen tar upp 2,5 % av 

världens uppodlade mark och man använder hela 25 % av världens 

insektsbekämpningsmedel.4  Att bomullen påverkar miljön på ett dåligt sätt har varit känt sen 

tidigare, men att den hotar både sötvattensförsörjning och den biologiska mångfalden är 

mindre känt. Detta på grund av att bomullen odlas i varma klimat där tillgång på sötvatten är 

begränsad och konstbevattning nödvändigt.5  Bomullen använder 11 % av världens samtliga 

jordbrukskemikalier. Varför det krävs så mycket kemikalier är dels för att de insekter som 

angriper bomullen blir resistenta mot giftet och dels för att få bort det ogräs som suger 

näring ifrån bomullsplantan. När bekämpningsmedel mot insekter används dödar man även 

de naturliga fiender som skadedjuren har. Konstgödsel används även vid odlingarna och 

dessa är inte direkt skadliga men risken för övergödning i närliggande vatten kan resultera i 

stor algblomning.6 

 

Endast 1 % av den totala bomullstillverkningen som odlas idag är ekologisk. Att odla 

ekologiskt innebär att man odlar med gödsel och bekämpningsmedel som är biologiska, samt 

att hela odlingen sker manuellt.7 Det finns dock inga krav på vattenanvändning, endast att 

man inte ska överutnyttja vattenreserverna. Konstbevattning är ett av de stora miljöhoten vid 

bomullstillverkning. Med tanke på att 97,5 % av världens vatten är saltvatten som inte går 

använda vid odling så förstår man att bristen på sötvatten är stor.8 Vatten som avleds från 

floder och grundvatten med syftet att användas av befolkningen, används 70 % av vattnet till 

att konstbevattna jordbruk, 20 % används inom industri och endast 10 % går till 

hushållsanvändning.9 Vid konstbevattning med grundvatten finns det risk för försaltning. Tar 

man för mycket av grundvattnet finns det risk till att saltvatten tränger in och försaltar jorden 

och gör den obrukbar. Om vattnet tas från floder finns risken att man tar för mycket och på 

så sätt torrlägger våtmarker.10 

 

Den konventionella bomullsodlingen idag utnyttjar jorden för hårt då den suger ut de 

mikroorganismer som finns och gör att jorden som nyttjas blir näringsfattig, vilket resulterar 

i att jorden blir obrukbar. Detta kan ödelägga stora delar av dagens bomullsfält och leda till 

en minskning av den totala bomullstillgången.11 

 

Syntetmaterial har haft en dålig klang under många år då många tror att dessa material skall 

kännas plastiga. Köparen av till exempel en arbetsbyxa, vill ha mycket bomull i byxmaterialet 

då de vet att de är slittåliga och känns skönt mot kroppen. Om det står att det är något annat 

än bomull används i plaggen så blir köparen mer skeptisk då man ”vet” sedan tidigare att 
                                                      
4 Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
5Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
6 Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
7 Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
8 Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
9 9Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
10 Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
11 Världsnaturfonden, http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
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bomull är det bästa. Detta tankesätt är problematiskt då det kommer till företagens 

produktutvecklare. Det är svårt att använda sig av alternativa material när användaren inte 

vill förnya sig.12 

 

Viktigt är då, med tanke på att försöka använda nya material, att de håller samma 

funktionalitet som bomull gör. Då yrkesplagg används på daglig basis är det viktigt att nya 

material håller för dess ändamål. Bomull är bra då det kommer till nötning och pilling och 

det är viktigt att de nya material, som kan tänkas vara substitut, har lika hög standard så att 

även sektorn inom yrkeskläder kan använda sig av det.13 

1.2 Problemdiskussion 

Under forskningsperioden kommer uppsatsen att ta upp väsentliga delar angående 

bomullens historia fram till idag och allmän uppfattningen kring fibern ur områdena 

funktion, kundnytta och hållbarhet. Dessa tre områden kommer att vara löpande genom hela 

forskningen och även bäras med då uppsatsen vidare studerar nya kommande material på 

marknaden. Även redan befintliga material kommer att studeras, som kan komma få en 

viktigare roll, då man i framtiden inom branschen för yrkeskläder måste hitta ett substitut för 

bomull. I arbetet kommer man att kunna läsa och följa ett case då författarna genomfört ett 

kort samarbete med företaget Hejco. Hejco är ett företag som tillverkar yrkeskläder till såväl 

sjuksköterskor, byggarbetare och kockar. Företaget grundades 1954 och idag omsätter 

företaget ca 16, 3 miljoner euro/år och finns i fem länder runt omkring Europa. I Sverige är 

de belägna i Borås.14 Hejco har själva tydligt märkt av bristen av bomull. I en intervju med 

vår externa handledare från företaget, Lisa Rosengren produktutvecklare på Hejco, säger hon 

att priserna har stigit avskyvärt under bara det senaste året och att detta har påverkat 

företaget till att de fått höja priserna. Detta är dock inget kunderna uppskattar så därför har 

dom vart i stort behov av att finna ett bra material som kan agera substitut till bomullen. 

Caset bygger på att ett labbtest har genomförts på ett alternativt material och resultatet 

kommer vara en del av rapportens resultat, analys och diskussionsdel. Vad som är viktigt är 

att empirin och den kunskapsbaserande delen av arbetet granskas kritiskt. Källorna måste 

kontrolleras så att dessa ställer sig objektivt och inte är vinklat till någon intressents fördel. 

Dessutom måste de laborationsparametrar som tas upp från Hejco vara normaliserade enligt 

internationella standarder.  

 

Ett problem då man skall jämföra materialens egenskaper är att man måste sätta in materialet 

i ett ”sammanhang”. För att få ett rättvist resultat på så väl tester, samt den information man 

tar del av på redan genomförda tester, är det oerhört viktigt hur materialet är tillverkat och 

producerat. Faktorer så som vikt, garnsnodd, beredningar och lamineringar är 

grundläggande. Man måste jämföra ”äpplen med äpplen”. Detta har lett till problem då 

författarna inte har kunnat genomföra tester på flera material. Det har uppstått 

tidsbegränsningar som lett till att endast ett material har testats.  

 

Forskningen har fokuserats på att sätta in materialet i ett sammanhang som innebär att 

materialen endast riktar sig till sektorn för yrkeskläder där funktion, kundnytta och hållbarhet 

granskas. Funktion är oundvikligt då materialen måste uppfylla en kravspecifikation med 

egenskaper för att de skall gå att använda som yrkeskläder. Kundnytta tas upp med tanke på 

                                                      
12 Bada, http://bada.hb.se/bitstream/2320/6757/1/2010.12.5.pdf (Hämtad 2011.05.23) 
13 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
14 Hejco, http://www.hejco.se/(o5mgvozasl4fdlicytfohf45)/store/default2.aspx?logon=true (Hämtad 2011.04.12) 
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användarnas uppfattning om komfort och ergonomi. Ännu en viktig parameter är hållbarhet 

som spelar en allt större roll i dagen samhälle. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera kring huruvida det finns ett 

bra substitut till bomull. Undersökningen kommer att belysa hur marknaden ser ut i dag och 

vilka material som används. Vidare utreds de olika parametrarna funktion, kundnytta och 

hållbarhet, som kan komma att spela roll i valet av material för producenter inom 

yrkeskläder.  

1.3.1 Problemställning 
Ovanstående syfte leder oss fram till uppsatsens huvudfrågeställning  

- Kan man inom ramarna för funktion, kundnytta och hållbarhet finna ett material som kan agera substitut 

till bomullen för producenter inom yrkeskläder 

 

Uppsatsens ambition är även att besvara underliggande frågor:  

- Har bomullsbristen påverkat valet av material för producenterna inom yrkeskläder 

- Påverkar kundattityden valet av material som används i kläderna? 

- Vilka egenskaper anses som viktiga parametrar vid framställning av yrkeskläder? 

- Vilka material är jämförelsevis bättre än bomull ur miljösynpunkt? 

 

1.4 Problemavgränsningar 

Detta är en studie som kan användas till framtida forskning gällande nya material som kan 

användas istället för bomull. Studien kommer att riktas mot producenter inom sektorn för 

yrkeskläder. Uppsatsen fokuserar på att väga för- och nackdelar, gällande funktion, 

kundnytta och hållbarhet.  Processer såsom färgning, laminering och beredning kommer inte 

att tas upp i uppsatsen. Prisaspekten kommer att väljas bort, detta på grund av den rådande 

ostabila marknaden. Bomullspriserna varierar så pass mycket från dag till dag att det inte 

kommer att tas med i uppsatsen. Då vi väger för- och nackdelar för funktion kommer endast 

de viktigaste egenskaperna för yrkeskläder att tas upp. För att veta vilka de viktigaste 

egenskaperna för funktion är kommer uppsatsen att utgå från de ISO -standard tester som 

används vid tester av material för yrkeskläder. 

1.5 Målgrupp/uppsatsens bidrag 

Denna uppsats riktar sig till aktörer både inom och utanför akademin. Målgruppen för 

uppsatsen är främst personer verksamma i den textila industrin. Uppsatsen innehåll kan även 

användas av textilstudenter samt aktörer inom näringslivet som har ett intresse av att skapa 

sig en djupare förståelse i uppsatsens ämne.  

1.6 Definitioner och nyckelbegrepp 

Yrkeskläder - plagg eller dräkt som bärs av funktionella skäl eller som en form av legitimation. 

Vissa yrkeskläder kan vara utformade för att skydda bäraren eller omgivningen. 

Funktion - materialets egenskaper som är viktiga parametrar för yrkeskläder.   

Kundnytta - rätt typ av yrkes plagg till rätt användare och ändamål, samt hur kunden uppfattar 

plagget inom komfort och funktion. 
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Hållbarhet - då begreppet hållbarhet är ett otydligt och relativt svårdefinierat begrepp 

kommer uppsatsen främst att syfta till begreppets miljöaspekt. 

Regenatfiber - är textila konstfibrer framställda av naturprodukter. Regenatfiber indelas i två 

grupper, cellulosa och cellulosaacetat. 

Växtfiber - räknas till naturfibrer och är uppbyggda av cellulosa och utvinns som regel ur 

spånadsväxter. Vanligtvis delar man upp växtfibrerna i frö- och fruktfiber 

respektive stjälk och bastfiber.  

Syntetfiber - konstfiber framställd av syntetiskt tillverkade organiska polymerer, vanligen med 

oljeprodukter som utgångsmaterial. 

Oekotex – Öko-tex är en frivillig märkning av textilprodukter som visar att de inte innehåller 

några ämnen som är farliga för hud och hälsa. 

REACH- Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, som innebär att alla 

kemikalier som överstiger 1 ton i volym och som antingen produceras inom EU 

eller importeras måste testas i avseende på hälso- samt miljöaspekter. 

 

Med hänsyn till ovanstående målgrupp väntas fundamentala termer och begrepp vara allmänt 

kända och lämnas därför utan vidare förklaring. 

1.7 Disposition 

För att underlätta för läsaren att kunna följa uppsatsens upplägg samt undersökning 

presenteras här en förenklad förklaring över uppsatsen disposition. 

 

1. Inledande kapitel 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras dess problembakgrund samt en 

problemdiskussion. Vidare beskrivs uppsatsen syfte och dess avgränsningar, vilket leder 

vidare till dess problemformulering. 

 

2. Metodkapitel 

I metodavsnittet för uppsatsen presenteras och redogörs val av metoder som ligger till grund 

för uppsatsens forskning. Vidare redovisas uppsatsens grundläggande idéer samt dess 

problematik kring vetenskaplighet och undersökningens tillförlitlighet. 

 

3. Teoretisk referensram 

I uppsatsens teoretiska avsnitt redogörs de olika parametrarna, funktion kundnytta och 

hållbarhet, som ligger till grund för att finna ett bra substitut till bomull. Vidare presenteras 

de olika materialvalen som den fortsatta studien kommer att baseras på. Detta för att 

presentera läsaren inför vårt valda ämne och ge en bredare förståelse kring teoretiska 

begrepp. 

 

4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas uppsatsens bakgrund till intervjuerna samt dess respondenter. Vidare 

behandlas respondenternas svar som sedan sammanfattas och ligger till grund för uppsatsens 

analys och slutdiskussion. Här redovisas även laborationstester samt dess resultat. 

 

5. Analys 

I detta kapitel analyseras och jämförs resultatet av laboration med uppsatsens empiri och 

teori. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Textil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstfibrer
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6. Slutsats 

I detta kapitel författas en slutsats kring resultatet och tolkningen av rapportens empiri. 
Ambitionen är att besvara den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen.  
 

7. Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet redovisas uppsatsens tillförlitlighet gällande källor samt en reflektion 

över uppsatsen i sin helhet. 
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2. Metoddiskussion 
I metodavsnittet för forskning presenteras och redogörs val av metoder som ligger till grund för uppsatsens 

forskningsmetoder. Vidare redovisas uppsatsens grundläggande idéer samt dess problematik kring 

vetenskaplighet och undersökningens tillförlitlighet. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två typer av vetenskapliga förhållningssätt när man pratar om vetenskap och 

forskning. De två inriktningarna heter positivismen och hermeneutiken15. 

2.1.1 Positivism 

För att kunna tolka uppsatsen teoretiska avsnitt kommer ett positivistiskt förhållningssätt att 

användas som utgångspunkt. Forskarens personliga förhållningssätt ska stå i en yttre relation 

till arbetet, då personliga åsikter och känslor inte ska kunna påverka arbetets resultat. 

Forskningsresultatet ska bli exakt det samma även om forskaren byts ut 16.  

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken återspeglas i uppsatsen empiriska delar där dess respondenter har besvarat 

frågor i intervjuer där deras personliga uppfattningar och tolkningar yttras. Fokus ligger på 

att förstå andra människor genom deras handlingar och deras uttalande. Hermeneutiker 

menar på att människor har avsikter som visar sig i deras språk och handlingar som man 

sedan kan tolka för att försöka förstå dess innebörd17. 

2.2 Metodansats 

Valet av forskningsmetodik grundas på uppfattningen om relationen mellan teori och empiri. 

Man brukar tala om de två metodansatserna, den induktiva som kallas upptäckandets väg och 

deduktion som kallas bevisandets väg18. Det finns även ett tredje tillvägagångssätt som kallas 

abduktion. Det är en kombination av deduktion och induktion där forskaren kan röra sig 

mer mellan empiri och teori och låta förståelsen successivt växa fram19.  

2.2.1 Deduktion 

Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 

teorier drar slutsatser om enskilda företeelser, ur den redan befintliga teorin härleds 

hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet.  Med detta menas att forskaren 

använder sig av redan existerande teorier för att få fram kunskap som kan utforma vetskap 

eller skapa en förståelse och förklaring till den insamlade informationen20. Uppsatsen 

kommer att baseras på en deduktiv ansats då den bygger på befintliga teorier och redan 

tidigare forskning om material.  Denna kunskap kommer att stärkas av uppsatsens empiriskt 

insamlade information. De två andra ansatsmetoderna kommer att uteslutas då uppsatsen 

inte bygger på forskarens egna teorier. 

                                                      
15 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning (1994) 
16 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning (1994) 
17 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning (1994) 
18 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (1993) 
19 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Abduktion (Hämtad 2011.04.12) 
20 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (1993) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Abduktion
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2.3 Undersökningsmetod 

Man brukar skilja mellan två huvudformer av metoder inom vetenskapen, kvalitativ 

undersökning och kvantitativa metoder21. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Det mest centrala vid val av en kvalitativ metod är att man med hjälp av olika typer av 

datainsamling skapar en djupare förståelse för det problem som uppsatsen har som syfte att 

studera.22 Kännetecknen för den kvalitativa metoden är närheten till den källa som 

informationen hämtas från.23 I uppsatsen intervjubaserade del kommer den kvalitativa 

metodansatsen att tillämpas för att få en djupare insikt i respondenternas syn på ämnet 

2.3.2 Kvantitativ metod 

I en kvantitativ undersökningsmetod använder man sig av tillvägagångssätt som hämtats från 

naturvetenskapen där statistik, matematik och aritmetiska formler används som riktlinjer för 

hur undersökningen ska genomföras.24 Den avgör även vilka svar som är tänkbara då 

uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till 

undersökningens informationskälla. Detta är nödvändigt för att kunna genomföra tillförlitliga 

analyser, göra jämförelser och pröva dess resultat.25 Vid insamlingen av uppsatsens teoretiska 

delar kommer den kvantitativa metoden att användas då denna del bygger på tidigare 

forskning samt tidigare utförda tester.  

2.4 Undersökningsansats  

Det finns en mängd olika typer av undersökningar, där några av de vanligaste har fått 

benämningar som förklarar dess ansats utan att närmre behöva gå in på en djupare 

förklaring26.  

2.4.1 Förklarande och förstående syfte 

I en förklarande undersökning förbiser man den ifrågasättande delen och man tar inte reda 

på hur och varför i de sociala händelserna som undersöks. Detta kan man kalla en 

förklarande och förstående forskning där man söker svar på hur det uppkommit och varför 

det gjorde det.  Man försöker identifiera orsak och verkan i den sociala företeelsen som 

undersöks27. Uppsatsens syfte är att undersöka, beskriva och analysera frågor som berör 

uppsatsens problemformulering. Detta kommer att göras utifrån ett förklarande och 

förstående syfte då den ska identifiera de bakomliggande faktorerna samt skapa en bredare 

förståelse för hur framtiden kan komma att se ut. 

2.6 Datakällor 

Det finns två grundutgångspunkter när det kommer till datainsamling, primär- och 

sekundärdata och det är upp till uppsatsens författare att kontrollera att den insamlade data 

ärtillförlitlig.28  

                                                      
21 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod (1998) 
22 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod (1998) 
23 Holme Mange, Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1991) 
24 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod (1998) 
25 Holme Mange, Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1991) 
26 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning (1994) 
27 Ruane, Janet M, A och O i forskningsmetodik – En vägledning i samhällsvetenskaplig forskning (2006) 
28 Ejvgård, Rolf, Vetenskaplig metod – Andra upplagan (1996) 
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2.6.1 Primärdata  

Informationen som författaren själv samlat in under uppsatsens gång kallas för primärdata. 

Informationen kan samlas in med hjälp av intervjuer, experiment, enkäter eller observationer. 

Denna typ av data ger uppsatsen en trovärdig och relevant information.29 Primärdatan 

kommer att baseras på de intervjuer som gjorts med de utvalda respondenterna. Intervjuerna 

kommer att göras direkt med respondenten och detta kommer leda till relevant och trovärdig 

information. Även uppsatsens empiriska del i form av laboration kommer att vara en form 

av primärdata. 

2.6.2 Sekundärdata 

Information framtagen av andra människor eller data som tagits fram av ett annat syfte kallas 

för sekundär. Uppsatsen kommer då att grundas på en tolkning av redan befintlig data som 

baserats på en annan primärkälla. Informationen kan samlas med hjälp av vetenskapliga 

artiklar, forskningsrapporter och litteratur.30 För uppsatsen teoretiska del kommer denna att 

hämtas från litteratur och är därför sekundär data. Den sekundära delen i uppsatsen kommer 

att baseras på litteraturstudier hämtad från böcker, föreläsningar, forskningsrapporter samt 

vetenskapliga artiklar 

2.7 Kontaktmetod 
Man delar in kontaktsmetoder i två delar, kvantitativa och kvalitativa intervjuer. I grunden är 

det viktigaste för de båda kontaktsmetoderna att ha ett objektiv förhållande till det som 

undersöks, men dock inte vara helt värdeneutral.31  

2.7.1 Kvalitativa intervjuer 

I denna typ av intervjuer vill man att respondentens åsikter och synpunkter om ämnet får 

komma fram. Därför bör respondenten själv få styra utvecklingen av intervjun i så stor 

utsträcknings som möjligt.32 Syftet med denna typ av intervju är att få in beskrivningar från 

den intervjuade och hur denne tolkat det den upplevt för att forskaren senare ska kunna 

vidaretolka informationen. Det är viktigt att intervjuaren både lyssnar, tolkar svar och ställer 

djupgående frågor. I denna typ av intervju är det viktigt att registrera allt som sagts för att 

kunna lyssna och tolka om det som sagts.33 Uppsatsen kommer att utgå från den kvalitativa 

intervjumetoden då intervjuerna med berörda respondenter kommer att se olika ut beroende 

på deras expertområde. Frågorna som kommer att ställas kommer att behöva längre svar och 

för den typ av intervjuer lämpar sig då den kvalitativa inriktningen.  

2.9 Uppsatsens tillförlitlighet 

Det kritiska är om det har smugit sig in några systematiska eller ickesystematiska fel eller 

skevheter vid utvecklingen av frågeställningen eller vid insamlingen av information.34 

2.9.1 Validitet 

Validiteten är beroende av vad som mäts i uppsatsen. Om informationen mäter något annat 

än uppsatsen syfte kan den vara hur reliabel som helst, men den kan ändå inte användas för 

att pröva uppsatsens frågeställningar. Förutom att vara reliabel måste all information ha en 

                                                      
29 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod (1998) 
30 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod (1998) 
31 Holme Mange, Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
32 Holme Mange, Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
33 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod (1998) 
34 Holme Mange, Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
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definitionsmässig validitet.35 Detta kan förklaras genom att man intervjuar rätt personer, att 

man mäter information med rätt parameter och att de frågor som ställs ger rätt information. 

Inom uppsatsen har detta genomförts genom att intervjua respondenter inom rätt 

yrkesgrupp med relevanta frågor. Samt att granska de svar som ges, mot uppsatsens syfte. 

2.9.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten bestäms av hur undersökningarna utförs och hur noggranna dessa, både vid 

genomförande och vid bearbetningen av informationen. En tillräckligt hög grad av reliabilitet 

är därför en nödvändig förutsättning för att undersökningarna ska kunna pröva de 

påståenden som frågeställningen rymmer. Prövningen av pålitlighet görs genom en 

jämförelse mellan oberoende undersökningar av samma företeelse.36  Då uppsatsen kommer 

att bygga på befintlig information, både från litteratur och från respondenter är det viktigt att 

ha en stor tillförlitlighet på materialet. Uppsatsen kommer att utgå från att den insamlade 

empirin har en lika hög validitet som reliabilitet för att få ett tillförlitligt reslutat.  

 

 

                                                      
35 Holme Mange, Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
36 Holme Mange, Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
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3. Teoretisk referensram 
I uppsatsens teoretiska avsnitt redogörs de olika parametrarna, funktion kundnytta och hållbarhet, som 

ligger till grund för att finna ett bra substitut till bomull. Vidare presenteras de olika materialvalen som den 

fortsatta studien kommer att baseras på. Detta för att presentera läsaren inför vårt valda ämne och ge en 

bredare förståelse kring teoretiska begrepp. 

3.1 Teoretiska parametrar 

I denna studie koncentreras forskningen kring bomullsbristens påverkan hos företag som 

tillverkar yrkeskläder. Detta val gjordes för att materialen i yrkeskläder har högre krav på sina 

egenskaper än om man jämför med vardagskläder som säljs inom modeindustrin. Det är 

också svårare att byta ut materialen då dessa företag har långa produktutvecklingsprocesser, 

långa ledtider och kläderna är mycket dyrare att tillverka. Inledningsvis utreds begreppen 

funktion, kundnytta och hållbarhet. Dessa begrepp anses viktiga, för uppsatsens syfte, att ha 

med då man jämför framtida material som kan ersätta bomullen. Funktion, för att materialet 

rent egenskapsmässigt ska hålla samma standard som bomull. Kundnytta är viktigt att reda ut 

då även slutkonsumenten måste kunna acceptera ett byte av material. Slutligen hållbarhet 

som vävs samman med miljötänk, vilket också är en parameter som man i dagens läge inte 

kan utesluta. Fortsättningsvis redogörs olika intressanta fibrer som ursprungligen kommer 

från olika fibergrupper. Studien vill inte beblanda författarnas och de intervjuades egna 

förutfattade meningar om vilka material som man kan ersätta bomull med. 

3.1.1 Funktion 

Här undersöks de olika materialens egenskaper; drag- och töjhållfasthet, rivningshållfasthet, 

nötningshållfasthet, pilling och krymphärdighet. 

 

Drag- och töjhållfasthet – Detta påverkar hur mycket slitage ett yrkesplagg tål. Då man som 

personal inom exempelvis byggsektorn arbetar mycket utomhus och har ett väldigt 

kroppsligt arbete, måste plagget tåla dragfrekvens, till exempel. om man skulle fastna i ett 

föremål. Plagget får inte spricka lätt.37 

Rivningshållfasthet – Påminner mångt och mycket om drag – och töjhållfasthet och innefattar 

också slitage. Skillnaden är dock att i detta fall måste plagget ha styrka i varje tråd. Ifall ett 

yrkesplagg utsätts för nötning och möjligen får ett hål så skall inte resten av trådarna fortsätta 

att spricka upp utan bestå.38 

Nötningshållfasthet – Detta påverkar materialets komfort. Det innefattar även hur produktens 

utseende kan ändras med blanknötning som det främsta problemet. Tidigare forskning visar 

på att både bomull och konstfibrer så som polyester, polyamid, akryl, modal, lyocell och 

viskos håller måttet.39  

Pilling - Då en textilvara har många korta fiberändar som står ut och samtidigt utsätts för 

nötning, både under tvätt och användning, kan det hända att dom är för starka för att slitas 

av utan bildar noppor istället. De utstående ändarna kan finnas på textilvarans yta redan från 

början och kommer till under tillverkning eller så kan dessa uppstå genom så kallad 

                                                      
37 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
38 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
39 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
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fiberglidning. Noppbildning är främst ett problem hos syntetfibrerna. Det beror på 

syntetfibrerna lätt glider ut på utsidan av materialet men rivs inte av på grund av dess styrka. 

De bildar istället noppor med grannfibrerna. Rent allmänt är det känt att fibrer som är korta, 

fina samt löst konstruerade är mer ömtåliga för att bilda noppor.40 

Krymphärdighet – Krympning av textilier är ett av de stora problemen som kan uppstå under 

tvätt. Det är främst textilier som är tillverkade av cellulosabaserade fibrer och naturfibrer 

som löper risk för krympning. Med andra ord är det de tyger som har god fuktabsorption. 

Syntetfibrer är de som har störst krympningshållfasthet vilket beror på att deras 

fuktabsorption är ringa.  

Gällande krympning finns det olika dimensionskrav på vad som är acceptabelt. Reglerna är 

skriva av konsumentverket och huvudregeln lyder: ”Vid behandling av varan enligt skötselråd skall 

en normalt smutsad vara bli ren och efter behandling bibehålla sin funktion och gå att använda för sitt 

ursprungliga ändamål.”41 

Det kan stundtals vara svårt att precisera huvudregeln till verklighet. I de fall man vill 

definiera regeln mer noggrant används dessa regler: 

Textilvara    Dimensionsändring 

Längd %  Bredd % 

- Plagg av väv, av trikå konfektionerad väv,  +/- 2  +/- 2 

– Stickade plagg och undertrikå och metervaror, Den allmänna regeln gäller42 

3.1.2 Kundnytta 

Viktigt är att slutanvändarna kan acceptera en förändring i material om det skulle behövas i 

framtiden. Som tidigare nämnt har bomull ett gott rykte på marknaden. Det är ett rykte som 

sakteligen kommer ändras då allt fler studier pekar på att bomullen inte alls är miljövänlig.  

 

Under många år har syntetmaterial haft en dålig klang då många tror att dessa material skall 

kännas plastiga. En tidigare undersökning visar på att arbetare inom byggsektorn upplever 

bomull som mest bekvämt att bära mot kroppen då man arbetar. Arbetskläder i syntet 

däremot har en sämre klang och upplevs ofta som obehagliga, varma och att de inte andas. 

Det är viktigt att de material som kommer att jämföras är material som även till känslan 

påminner om bomull. 43  Det går inte att bara se över materialens funktionella parametrar, då 

det ändå är slutanvändaren som kommer att avgöra om plaggen känns bekväma att arbeta i. 

Undersökningens uppfattning är också att arbetarna inte lägger alltför mycket intresse kring 

vad det är för material de bär. Huvudsaken är att ergonomin och känslan är angenäm och att 

funktionen gällande, att till exempel fickor sitter på rätt ställen.44 

 

Författarna kommer att intervjua branschfolk inom sektorn för yrkeskläder för att ta del av 

deras kunskap gällande kundnytta. Det kommer röra sig om frågor angående hur deras 

                                                      
40 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
41 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
42 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
43 Råd och rön, http://www.radron.se/templates/Artikel____3693.aspx (Hämtad 2011.05.09) 
44 Bada, http://bada.hb.se/bitstream/2320/6757/1/2010.12.5.pdf (Hämtad 2011.05.23) 
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kunder och slutanvändare upplever material, om valet av arbetskläder påverkas av materialet 

i deras arbetskläder. Undersökningen kommer även att väga in frågor som berör 

branschfolkets syn på materialanvändningen och hur mycket kunskap de själva besitter 

angående bomull och nya material. Det hade naturligtvis vart optimalt att själv kunna 

intervjua kunderna och slutanvändarna istället för att höra branschfolkets åsikter. Tyvärr har 

detta valts bort då författarna upplevt en tidsbegränsning. Man bör ha detta i åtanke under 

kapitlet ”Kundnytta” och dess tillförlitlighet tar författarna upp under uppsatsens analysdel. 

3.1.3 Hållbarhet 

Under hållbarhet kommer det att vägas in tankar kring hur vida framtiden ser ut för de valda 

materialen. Det är en viktig del i rapporten att forska fram material som i längden skulle 

kunna vara ett bättre och mer hållbart alternativ jämfört med bomull. Kanske kommer 

bomullsodlingen att vakna till liv igen och att detta bara är en tillfällig kris som man går 

igenom. Hållbarhet är en viktig punkt som man i dagens samhälle och bland företag inte kan 

utesluta. Valet av material kommer ur miljösynpunkt bli allt viktigare för samtliga företag 

inom branschen. Att fokusera på miljötänk och hållbarhet kommer inte bara ge vår natur 

belöning utan det finns flera bra anledningar, så som: 

- Konkurrenskraft gentemot andra företag 

- Långsiktigt miljöperspektiv 

- Bra säljargument 

3.2 Materialkonstruktion 
Då man skall jämföra material med varandra, samt besluta sig om att köpa in och använda ett 

material måste man väga in ett visst antal faktorer. Dessa faktorer kan vara avgörande för vad 

som egentligen går att bruka i textila plagg. Bara för att ett material visar sig bra på test där 

siffrorna ser bra ut på papper, så kanske inte det är det bästa materialet ut miljösynpunkt eller 

pris. Dessutom påverkas valet av hur man konstruerar ett material. 

 

Dessa är några av de faktorer man måste se över: 

 

Grundtyp av garn – Här pratar man om antingen stapelfibrer (korta fibrer) eller filamentfibrer 

(långa heldragna fibrer). Vid filamentfibrer kan man också benämna dessa multifilament 

vilket är flera fibrer som är heldragna till garn, eller monofilament som endast är en 

heldragen fiber som bildar garn. Stapelfibrer hålls samman genom en viss typ av snodd. 

 

Snodd på garn – Kort sagt ger hög snodd starkare och hårdare garner. Låg snodd ger i sin tur 

svagare, mjukare och billigare garner. 

 

Vikt – Vid jämförelse är vikten av stor betydelse. Vikten kan anges i denier (Td) och formeln 

ser ut som följande: 

 

Den = 9000/Nm 

 

En (1) denier anger hur många gram 9000 m av garnet väger. Ju högre denier desto grövre är 

garnet och ju grövre garn desto mer ändras egenskaperna. 

 

Trikå eller vävda varor – Beroende på om man använder trikåvaror eller vävda varor ändras 

också egenskaperna. Generellt sätt är trikåvaror mer töjbara än vävda, men även här kan 
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egenskaperna ändras beroende på vilka bindningar man väljer att använda. De vanligaste 

bindningarna som använda till yrkeskläder vid vävda varor är tvåskaft, panama, kypert och 

satinbindningar. Vid trikåvaror används oftast slätstickning eller ribbstick. 

 

Pris – Något man inte kan glömma är att oavsett hur bra kvalité och egenskaper material, kan 

man inte beställa in vad som helst om företaget anser det för dyrt. 

 

Miljö – Är man ett företag som satsar på att använda sig av miljövänliga material kanske man 

ytterligare måste se över produktionsprocesser, färgeri- och beredningsbehandlingar, 

kemikalier som används och även de mänskliga förhållanden som råder under 

produktionskedjans gång. 

3.3 Regenatfiber 

Cellulosafibrer ingår i gruppen konstfibrer och undergruppen regenatfiber. Regenatfiber 

tillverkas alltid av naturprodukter, som domineras av cellulosa. Fibrerna tillverkas genom att 

de molekyler som finns i cellulosan återbildas, regenereras, till fiber med hjälp av olika 

kemikalier. Genom processen får cellulosan en ny molekylstruktur som passar utmärkt till 

tillverkning av textilier.45 Till denna regenatfibergrupp tillhör: lyocell, kupro, modal, viskos 

och bambuviskos.46  

3.3.1 Lyocell 

3.3.1.1Funktion 

Materialet är hållbart och används frekvent inom konfektionsbranschen. 47 Framträdande för 

fibern är att den är mycket tålig för tvätt och risken för krympning är låg. Den har även 

mycket goda egenskaper när det gäller fukttransport och fuktgenomsläppning och påverkar 

därför komforten positivt. Dessutom har den låg benägenhet att överföra statiskt elektricitet. 

Man kallar materialet för ett ”allroundtyg” då man kan använda detta till många olika 

områden och man kan tillreda materialet så att utseendet och känslan ändras.48 Lyocell är en 

fiber som går bra att beblanda med andra fibrer för att konstruera ett kompositmaterial. Som 

material känns lyocell mjukt, har en silkeslen känsla och har en yta likt siden.49 

3.3.1.2 Hållbarhet 

Detta är den mest miljövänliga fibern inom gruppen för regenatfiber. Det är på grund av att 

man tillverkar fibern i slutna processer och kan återanvända de kemikalier som ingår.50 Under 

den moderniserade processen använder man tensider och aminoxid. Vad som är positivt är 

att inget svavel släpps ut under framställningen och en stor del av tensider och aminoxid går 

att återanvända. Energiförbrukningen är också lägre än vid ex. framställning av viskos. När 

man färgar lyocell behövs inte många färgämnen vilket är bra ur miljösynpunkt. Det går fort 

och enkelt och det är även lätt att färga in mörka kulörer. 51 

                                                      
45Naturskyddsföreningen, http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/pdf-textilfakta-

mvv.pdf (Hämtad 2011.05.09) 
46 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
47 Textile science Kathryn L. Hatch 
48 Wikipedia, http://www.wiki.envicard.se/index.php?title=Lyocell (Hämtad 2011.05.05) 
49 Ulla Popken, http://images01.ullapopken.de/resources/bilder/se/se/pflegetipps/pflegefibel.pdf, (Hämtad 2011.05.09) 
50 Råd och rön, http://www.radron.se/templates/Artikel____3693.aspx (Hämtad 2011.05.09) 
51 Naturskyddföreringen, http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/pdf-textilfakta-

mvv.pdf (Hämtad 2011.05.09) 
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3.3.2 Kupro 

3.3.2.1Funktion 

Detta är också ett cellulosabaserat material som kallas för ”Tencels europeiska kusin”. 

Materialet har bra andningsegenskaper såväl som fuktabsorption likt bomull. Materialet 

draperas på ett mycket fint sätt och ter sig lite finare i kvalité. Fortsättningsvis har kupro 

mycket sämre draghållfasthet och våthållfasthet. Kupro har en silkeskaraktär och används 

ofta i sjalar, slipsar och finare klänningar.52 53 Vill man uppnå något finare och tunnare 

material än viskos används ofta kupro istället. 

3.3.2.2 Hållbarhet 

Då man tillverkar kupro från cellulosa måste man först rena grundmassan och därefter bleka 

det vitt. Slutligen upplöses massan. Under processen används mycket ammoniak, 

kopparsulfid och soda som inte är några miljövänliga kemikalier men man arbetar för att 

upprätthålla en gräns av mängd som man får använda. 

3.3.3 Modal 

3.3.3.1Funktion 

Fibern som kallas för ”man made cotton” och är till utseendet och känsla mycket lik bomull. 

Man marknadsför varan så som ”konstsilke” och är mycket mjukt mot huden och har god 

andningsförmåga. Den tar upp 50 % mer fukt än bomullen, har god draghållfasthet och 

skrynkelhärdighet. Man bör tvätta textilprodukter gjorda i modal i låg temperatur på grund av 

dess fina kvalité. Trots detta har Modal bra motstånd mot krympning, som hos bomullen kan 

upplevas som ett stort problem. Modal används mestadels inom hemtextil så som till 

sängkläder, möbeltyger och handdukar.54 Fibern går bra att beblanda med andra fibrer och 

kompositmaterial är gjorda med bland annat bomull och spandex. 

3.3.3.2 Hållbarhet 

Modal ses som en ny form av viskos och påminner mycket om viskosen även vid 

tillverkning. Vad som skiljer tillverkningen åt är att till modal används endast bokträd för att 

utvinna cellulosan som sedan används till framställning. Precis som bomullen är modal lätt 

att färga och har god färgbeständighet i varmt vatten.55 

 

3.3.4 Viskos 

3.3.4.1Funktion 

Det är den vanligaste bland regenatfibrerna. Den uppfanns vid förra sekelskiftet till 

anledning att den skulle ersätta dyra sidentyger. Svaret blev en variant av konstsilke och som 

handelsnamn används ofta Rayon. Viskos ter sig mycket likt bomullen i mångt och mycket. 

Den kan dock upplevas som något ”silkigare” än vanligt bomullsmaterial. Fiberstrukturen är 

något svagare och detta framhävs allt mer i vått tillstånd. Viskos har högre fuktupptagning 

och absorberar mer vatten än bomull. Gällande i kläder känns viskosmaterialet behagligt och 

tar upp fukt väl. Kläderna är lätta att tvätta rent, 30 grader räcker. Enligt en rapport från 

Cambridge påstås att viskosen är ur miljösynpunkt bättre än t.o.m. ekologisk bomull. 56 

                                                      
52 Textile science Kathryn L. Hatch 
53 Fabrics to exchange,  http://fabricstockexchange.com/blog/resources/fiber-dictionary/ (Hämtad 2011.05.04) 
54 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_(textile) (Hämtad 2011.05.05) 
55 Nimade, http://www.nimade.info/konsthantverk/2010/12/Vad-ar-Modal.html (Hämtad 2011.05.05) 
56 Växtriktet, http://www.vaxtriket.slojdohantverk.se/74aaa1a6-a544-4cd5-930d-a24cad110deb-29.html (Hämtad 2011.05.05) 
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3.3.4.2 Hållbarhet 

Vid framställningen används ofta pappersmassa som grundmaterial. Under 

tillverkningsprocessen används en kemikalie som kallas koldisulfid. En del av kemikalien går 

att återanvända, men till stor del försurar denna vår luft genom svavelutsläpp som inte går att 

undvika. Även zinksalter används, som vid utsläpp orsakar förorenade vattendrag. Slutligen 

är viskosfibrer allt som oftast dubbelblekta. Först klorbleker man pappersmassan som sedan 

vid fiberstruktur återigen bleks för att få bort föroreningar som kommit till under 

framställningen.57 

3.3.5 Bambuviskos 

3.3.5.1Funktion 

Bambuviskos tillverkas på liknande sätt som vid framställning av lin, hampa och rami som till 

exempel ångning och kokning. Bambuns egenskaper kan liknas vid andra stjälk och bastfiber. 

Bambuviskosen tillverkas genom en kemisk behandling av cellulosafibern i bambun.58  

 
Bambuviskos har antibakteriella egenskaper, god färgbeständighet, bra elasticitet och god 

slitstyrka. Den kan tack vare sin struktur absorbera och transportera fukt från kroppen och 

uppfattas därför alltid som torr och behaglig mot huden.59 

3.3.5.2 Hållbarhet 

Bambun växter fort och det tar endast tre månader för den att nå sin maxhöjd och sprider 

sig snabbt över stora områden. Detta medför att den inte behöver konstgödsel eller 

bekämpningsmedel. Det finns idag ingen ekologisk certifiering av bambu då det saknas en 

större insyn i produktionen av bambu, det vill säga hur den odlas och skördas.  För att göra 

bambuviskos, används samma processer som vid framställning av viskos.  Cellulosan som 

utvinns ur bambun blandas med kemikalier för att få fram en kvalitetsfiber som går att 

använda till textilier. Processen kan vara väldigt förorenande om den inte kontrolleras 

ordentligt detta genom tester av vatten, avlopp, biprodukter och luft som kan förorenas vid 

produktion.60 

 

Ett problem med en ökad produktion av bambu är att den biologiska mångfalden kan 

äventyras. Genmodifierad bambu kan komma att användas där bambu redan växer naturligt 

eller då produktionen kommer att öka. Potentiella skadeeffekter är att GMO bambu kan 

förstöra livsmiljöer och den biologiska mångfalden.61 

3.4 Växtfiber 

Växtfibrer är en del av de naturfibrer som finns. Växtfibrer är till stora delar uppbyggda av 

cellulosa, dessa fibrer delas in i frö-, frukt-, stjälk- och bastfiber. Till fröfiber räknas till 

exempel bomull och rami. Banansilke samt kokosfiber tillhör fröfiber. Lin och hampa räknas 

in under stjälk- och bastfiber. Då växtfibrerna är uppbyggda av cellulosa har de därför 

liknande egenskaper. Dessa fibrer är känsliga för blekmedel, syror och för starkt solljus. 62 

                                                      
57Naturskyddsföreningen, http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/pdf-textilfakta-

mvv.pdf (Hämtad 2011.05.09) 
58 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
59 International network for bamboo and rattan, http://www.inbar.int/newsmagazine/news.htm#n110105 (Hämtad 2011.05.22) 
60 Sustanible action leadership, http://coralrose.typepad.com/my_weblog/about_bamboo/ (Hämtad 2011.05.22) 
61 Naturskyddsföreningen, http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/alternativafibrer.pdf, (Hämtad 2011.05.24) 
62 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
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3.4.1Hampa 

3.4.1.1 Funktion 

Industrihampa tillverkas av de långa och starka fibrerna som finns i plantas stjälk. Denna typ 

av växtfiber tillhör gruppen bastfiber där även lin ingår. Hampas fibrer kortas av till mindre 

delar som sedan spinns till gran.63  

 

Hampafibern är smutsavvisande, har ett bra naturligt motstånd mot mögel och har även en 

antibakteriell förmåga. Fibern har även en god absorptionsförmåga som gör att den är 

tacksam att färga samt att den kan suga upp mycket vätska men fortfarande uppfattas som 

torr i ett klädesplagg. Fiberns utseende gör att fibern reflekterar ljuset till viss del och skyddar 

därför delvis mot UV strålar. Hampans egenskaper liknar linne men då fibern inte är lika stel 

skrynklas den inte lika lätt.64  

3.4.1.2 Hållbarhet 

Hampan är en mångsidig fiber då den kan användas vid växelbruk för att hjälpa till och 

luckra upp joden och göra den fri från ogräs för odling av andra växter. Hampans frön kan 

användas för att göra papper, mjölk, olja, och andra livsmedel.65   

Det är en kraftig planta som växer i de flesta tempererade eller subtropiska klimat. Hampa 

växter väldigt snabbt och har ännu inte drabbats av skadedjur och kräver därför inte att 

behandlas med bekämpningsmedel.66  

Hampan ger ungefär dubbelt så mycket färdig textil sett till dess odlingsareal, jämfört med 

bomull. Industrihampan behöver bara hälften så mycket vatten per säsong som krävs vid 

odling av bomull då växten klarar sig med lite bevattning under säsongen. Den kräver även 

mindre gödning och är därför en relativt lättskött växt som klarar sig bra själv. Det negativa 

med hampa är att det används många och väldigt starka kemikalier vid framställning av 

hampfiber. Det används till exempel en alkali som inte går att bryta ner. Vid framställning så 

går det åt väldigt mycket energi vilket påverkar miljön på ett negativt sätt. 67 

3.5 Syntetfiber 

Syntetfibern är en typ av konstfiber som är framställd av syntetiskt tillverkade organiska 

polymerer där råvaran oftast består av olja. Vanligast är polyesterfibern, andra vanliga fibrer 

är akryl, nylon och polypropen. Syntetfibern står för ca hälften av världens 

textilkonsumtion.68 

3.5.1 PLA 

3.5.1.1 Funktion 

PLA (Poly Lactic Acid)-fibern är gjord utav majs, betor, ris eller andra grödor som man har 

polymeriserat och sedan smältspunnit till garn. Man kan även göra plastförpackningar och 

                                                      
63 Hampatextil, http://www.hampatextil.com/Om-hamptextil.html, (Hämtad 2011.05.18) 
64 Textile science Kathryn L. Hatch 
65 Washington Post 29 mars, http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-

environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html, (Hämtad 2011.05.18) 
66 Washington Post 29 mars, http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-

environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html, (Hämtad 2011.05.18) 
67 Washington Post 29 mars, http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-

environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html, (Hämtad 2011.05.18) 
68 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/syntetfiber, (Hämtad 2011.05.19) 

http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/environment/green-lantern-can-hemp-help-the-environment-or-is-it-just-marijuana/2011/03/29/AFtRPlMD_story.html
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engångsmaterial av den. Fibern har många liknande funktioner som polyester eller andra 

syntetfibrer. Det är en stark fiber som inte krymper efter tvätt., precis som polyester. PLA-

fiberns fuktupptagningsförmåga är sämre än bomull då den liknar syntetfiber. Men då den är 

gjord av ”naturprodukter” så har den en upptagningsförmåga och andningsförmåga som är 

bättre om man jämför med polyester eller andra syntetfibrer.69 Nackdelen med PLA är att 

den till känsel kan kännas onaturlig och ”plastig”. 

3.5.1.2 Hållbarhet 

PLA-fibern har fått kritik då den är gjord på majs och andra betor.  Kritiken består av 

argument angående svälten som finns över delar av världen. Att man gör kläder och tyger 

utav mat som skulle kunna skickas till svältdrabbade länder och regioner kritiseras hårt. PLA-

fibern är 100 % nedbrytbar och ingenting går till spillo, av det som återanvänds kommer lika 

mycket tillbaka. Det krävs dock en kemisk process för att bryta ner fibern igen och detta 

måste göras på speciella anläggningar. Om vanlig oljebaserad plast och PLA skulle smältas 

ner, som man gör med vanlig plast, skulle PLA-fibern förstöra den vanliga oljebaserade 

plasten.70 Vid odling av majs så används ett bekämpningsmedel som heter glofysat. Detta 

ämne kan förorena vattendrag, men är enbart då jorderosionen är hög. Vattenåtgången för 

majsodling är väldigt hög. Det krävs 900 liter vatten för att tillverka ett kilo majs. Då USAs 

majsodlingar ofta vattnas med hjälp av vattensystem med enbart regnvatten är det inget 

problem. Om majsodlingen ska utökas kommer länder som inte har så stor tillgång till 

regnvatten behöva konstbevattna, vilket är dåligt ur miljösynpunkt.71 

3.5.2 Polyester 

3.5.2.1 Funktion 

Polyester är ett oljebaserat syntetmaterial som står för den största produkten inom 

syntetfiber. Fibern är väldigt stark och har hög slitstyrka. Med tanke på att det är ett 

syntetmaterial så har den goda egenskaper när det kommer till tvätt- och krymphärdighet. 

Till skillnad mot bomull så är polyester lika stark i vått som i torrt tillstånd. Då den inte har 

någon fuktabsorption så torkar den väldigt snabbt men är inte skön att ha nära kroppen.72 

3.5.2.1 Hållbarhet 

Då polyester är ett oljebaserat material anses det inte som ett miljömässigt hållbart val. Detta 

på grund av att den är tillverkad på en ändlig resurs. Vid framställning av polyester krävs det 

mycket energi då temperaturerna för att smältspinna garnet är väldigt höga. Då det är ett 

plastmaterial så går det till viss del att återvinna.  Man förlorar styrkan och 

färgbeständigheten när man smälter ner det igen.  Denna process, beroende på teknik, kan 

vara mer miljöpåverkande än framställning av råmaterial.73 

                                                      
69 NOVEL PROPERTIES OF PLA FIBERS, Jeffrey S. Dugan Vice President, ResearchFiber Innovation Technology, Inc. 

70 http://www.guardian.co.uk/environment/2008/apr/26/waste.pollution 
71 The Guardian 26 april 2008, http://www.guardian.co.uk/environment/2008/apr/26/waste.pollution (Hämtad 2011.05.17) 
72 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
73Konsumentföreningen i Stockholm, 

http://www.konsumentforeningenstockholm.se/upload/KfS%20rapport_april11_Påklädd%20eller%20avklädd.pdf, (Hämtad 

2011.05.25) 
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3.6 Framtidens material 

3.6.1 Vattenhyacint 

3.6.1.1 Funktion 

Forskare vid Philippine Department of Science and Technology’s och Philippine Textile 

Research Institute studerar en ny fiber där råvaran kommer från vattenhyacint, vilket är en 

livskraftig och naturlig källa till alternativa textilfibrer och material. Man har studerat fibern 

för tillverkning av både beklädnads- och hemtextil. Den vara man valt att testa är en 

blandvara som består av 20-30 % vattenhyacint och resterande del är polyester. 

Vattenhyacinten genomgick både kemiska och mekaniska behandlingar för att man skulle få 

fram en ulliknande krusig vara, men även minska materialets naturliga limliknande innehåll. 

Genom dessa processer mjukades fibrerna upp för att lättare kunna använda dessa till både 

stickning och vävning.74 

3.6.1.2 Hållbarhet 

I Filippinerna har vattenhyacinten snabbt förökat sig och ses idag som ett svårbemästrat 

ogräs i sötvattensamling, som till exempel sjöar och dammar. Forskare började då studera 

växten som en potentiell vattenrenare men även som en naturlig källa till nya fibrer och 

material.75 I Victoriasjön har vattenhyacinten spridit sig explosionsartat sedan 1980-talet. 

Detta har lett till svår framkomlighet för båttrafik, förstört fiske och förstörelse i 

vattenanläggningar och pumpar. Detta beror på den övergödningsprocess som pågår på 

grund av de föroreningar som finns i sjön.76 

3.6.2 Återvunnen polyester och hampa 

3.6.2.1 Funktion 

Detta är en blandning av båda nämnda material vilket ses som ett miljövänligt val. Dels på 

grund av att polyestern som används är av återvunna plastprodukter som har blivit nermalda 

och sedan smältspunnits till garn.77 Dels på grund av att hampa ses som en miljövänlig fiber. 

Egenskaper som detta material får är en vara som inte skrynklar, har hög färgbeständighet då 

man kan färga polyestern i smältningen och hampa har en naturligt bra färgupptagning. 

Varan har en hög fiberstyrka då båda fibrerna är starka. Materialet blir även, likt bomull, en 

absorberande och fuktupptagande vara.78 

 

3.6.2.2 Hållbarhet 

Hampa se punkt 3.4.1 

 

Återvunnen polyester 

Kan återvinnas på två olika sätt, dels mekaniskt och dels kemiskt. I den kemiska varianten 

används starka kemikalier som bryter ner polyestern och tar bort smuts som finns i och på 

materialet och sedan spinns det till fibrer. I den mekaniska varianten så krossas återvunnen 

polyester och smälts sedan ner så att det kan spinnas. Det som är bra med återvunnen 

polyester är att det endast krävs en fjärdedels energi för att göra återvunnen polyester som 

                                                      
74 Fiber to fashion, http://www.fibre2fashion.com/news/fibre-news/newsdetails.aspx?news_id=76668 (Hämtad 2011.05.23) 
75 Fiber to fashion, http://www.fibre2fashion.com/news/fibre-news/newsdetails.aspx?news_id=76668 (Hämtad 2011.05.23) 
76 Önnby, Linda, GLOBALtEKO – Miljömedvetenhet och utvecklingsarbete (2004) 
77 Waisberg, http://www.waisberg.ca/article_life_eco_workout.html (Hämtad 2011.05.24) 
78 Hempwa, http://www.hempwa.com/Default.aspx?tabid=267 (Hämtad 2011.05.24) 
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vid nyproduktion. Om det används dåligt material vid mekanisk bearbetning så finns det risk 

att styrkan hos fibern blir låg och att den inte blir bra vid färgning.79 

3.7 Fibertabell 
Här presenteras fibrerna med dess för- och nackdelar för att ge en mer överskådlig blick. 

FIBER FÖRDELAR NACKDELAR 

Lyocell God fuktabsorption 
Låg benägenhet att överföra statisk 
elektricitet 
Lättfärgad  
Går lätt att blanda med andra material 
Mjuk känsla 
Mest miljövänlig inom regenatfiber 
Kemikalier vid processer går att återanvända 
Liten risk för pilling 
God andningsförmåga 

Låg draghållfasthet jämfört med 
bomull 
Låg töjbarhet 
Risk för krympning 
Hyfsad nötningshållfasthet 
Svag i vått tillstånd 

Kupro Väldigt bra fuktabsorption 
Liten risk för pilling 
God fuktabsorption 
Mjuk känsla 
Bättre motstånd mot krymp jämfört med 
bomull 
God andningsförmåga 

Hyfsad nötningshållfasthet 
Låg draghållfasthet jämfört med 
bomull 
Svag i vått tillstånd 
 

Modal Väldigt bra fuktabsorption 
Liten risk för pilling 
God fuktabsorption 
Mjuk känsla 
Går bra att blanda med andra material 
God färgbeständighet 
God andningsförmåga 

Hyfsad nötningshållfasthet 
Låg draghållfasthet jämfört med 
bomull 
Risk för krymp 
Svag i vått tillstånd 

Viskos Väldigt god fuktabsorption 
Liten risk för pilling 
Lätt att tvätta rent 
Mjuk känsla 
God andningsförmåga 

Låg draghållfasthet jämfört med 
bomull 
Hyfsad nötningshållfasthet 
Risk för krymp 
Upplevs silkig jämfört med 
bomull 
Svag i vått tillstånd 

Bambuviskos Antibakteriella egenskaper 
God färgbeständighet 
Bra elasticitet 
God slitstyrka 
God fuktabsorption 
Mjuk känsla 
Växer fort 
Lite kemikalier vid odling 
God andningsförmåga 

Låg draghållfasthet jämfört med 
bomull 
Dålig nötningshållfasthet 
Liten insyn i produktion där 
processen kan vara mycket 
förorenad 
GMObambu äventyrar den 
naturliga mångfalden 

Hampa Smutsavvisande 
Bra motstånd mot mögel 
Antibakteriella egenskaper 
Bra fuktabsorptionsförmåga 
Skyddar delvis mot UV-ljus 
Kan växa i många olika klimat 
Behöver inte behandlas med 

Känslig för röta 
Starka kemikalier vid 
framställning 
Energikrävande vid framställning 

                                                      
79 Waisberg, http://www.waisberg.ca/article_life_eco_workout.html (Hämtad 2011.05.24) 
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bekämpningsmedel 
Växer fort 
Kräver liten odlingsarea jämfört med bomull 
Kräver lite vatten vid odling 

PLA Stark draghållfasthet 
Goda krympegenskaper 
God andningsförmåga 
100 % nedbrytbar 
 

Sämre fuktupptagningsförmåga 
jämfört med bomull 
Odlas till fiber istället för mat till 
behövande 
Kräver kemiska processer för att 
brytas ned, kan endast göra i 
speciella anläggningar 

Polyester Stark draghållfasthet 
God rivhållfasthet 
God nötningshållfasthet 
God krymphärdighet 
Torkar snabbt 

Sämre fuktupptagningsförmåga 
Stor risk för pilling 
Energikrävande vid framställning 
Oljebaserat och är inte 
miljömässigt hållbar fiber 

Vattenhyacint Växer fort 
Naturlig fiber 

Påverkar båttrafik, fiske, 
vattenanläggningar och pumpar 
negativt på grund av en 
övergödningsprocess 

Polyester/ 
Hampa 

Miljövänlig fiber 
God skrynkelhärdighet 
Hög färgbeständighet 
Bra färgupptagning 
Stark draghållfasthet 
God fuktupptagning 
God andningsförmåga 

Egenskaperna i polyestern 
försämras vid varje gång den 
återvinns 
Känslig för röta 
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4. Empirisk undersökning 
I detta avsnitt redovisas uppsatsens bakgrund till intervjuerna samt dess respondenter. Vidare behandlas 

respondenternas svar som sedan sammanfattas och ligger till grund för uppsatsens analys och slutdiskussion. 

Här redovisas även laborationstester samt dess resultat. 

4.1 Bakgrund till intervjuerna 

Valet att intervjua branschfolk inom yrkeskläder kändes som ett självklart val för att få en 

större förståelse kring vad som egentligen försiggår på marknaden. Det är trots allt dem som 

arbetar med vårt valda ämne. Målet var att få en bättre insikt och en bra grund till fortsatt 

forskning. Tack vare intervjuerna kunde en förundersökning inledas och en bättre inramning 

av forskningen utformas. Med hjälp av svaren kunde man bortse från att ta del av onödig 

fakta kring material och utesluta vissa teser och teorier.  

4.1.1 Undersökningens respondenter 

– Louise Svensson, Produktionsansvarig på Fristads 

- Anne-Lie Engvall, Produktionsansvarig på Jobman 

– Louise Falkone, Textilingenjör på Snickers 

- Birgit Larsson, Produktutvecklare på Tranemo 

 

Samtliga respondenter har kontaktats via telefon. 

4.1.2. Val av respondenter 

Branschfolket som blivit intervjuade återfinns enbart i Sverige. Kravet var att företagen 

producerar och säljer egna kläder för diverse yrken som kräver slittåliga material.  
(SE BILIGA 1 FÖR INTERVJUUNDERLAG) 

4.2 Allmänt 

Här besvaras allmänna frågor som berör information kring bomull och bristen av bomull. 

 

Hur har bristen på bomull påverkat valet av material? 

Samtliga företag känner av en brist på bomull. Konsekvenserna har blivit att man har fått 

höja priset på produkterna och att ledtiderna har blivit längre. Istället för att ändra helt på 

valen av material har Snickers exempelvis börjat se över om man kan förenkla funktionen i 

vissa plagg. I ett fall har de försökt att förenkla etiketterna och som Louise Falkone säger ”Vi 

känner inte att vi behöver lika snygga etiketter”. Företaget Jobman har upplevt att kvalitén på 

bomullen varierat väldigt, men de har ändå valt att fortsätta använda den bomullen de fått. 

Bristen av bomullen och krisen började kännas av för ca 1 år sedan, men Jobman vill även 

kommentera att de känner sig lugna inför krisen och ser att marknaden börjar stabiliseras 

igen och efterfrågan och tillgång har hamnat på rätt spår. 

 

Vad för andra material används förutom bomull? 

Kompositmaterialet polyester/bomull (65/35 %) nämner alla intervjuade företag. Det är 

mycket spridda skurar på de övriga materialen, några är: 

- Nomex 

- Montexyl 

- Gore-Tex 

- Windstopper 
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- Acryl 

- Oxfordnylon 

- Polyamid 

- Bomull/Polyamid 

 

Vad för material, liknande bomull känner man till? 

Två av fyra av de intervjuade nämner regenatfibern viskos. Snickers vill dock tillägga att det 

är inget som de kan tänkas använda för att fibern inte är lika hållbar till yrkeskläder. De 

nämner också hampa, men det påstås inte passa tillräckligt bra, och även linne som å andra 

sidan är för dyr. Snickers har dock börjat använda sig av bambu, bland annat till underställ 

och andra plagg som sitter nära kroppen för att ta bort illaluktande doft. Jobman nämner 

också bambu men har inte börjat använda sig av den ännu, de tycker fortfarande att fibern är 

för dyr. Slutligen nämner även Tranemo bambu, och såhär säger produktutvecklaren Birgit 

Larsson; ”Bambu har ju varit mycket i ropet och om man ska tro det som sägs så har inte bambun lika 

stor miljöpåverkan.” Sista men inte minst pratar Jobman om ull. De tror att ullen går att 

utveckla och att man kan göra stabila vävar av ullfiber. De ser även fram emot nya 

polyesterblandningar i framtiden. 

 

Tar man del av forskningen gällande nya material? 

- Om ja, är det på grund av att slutkunden ställer krav? 

Här är alla de tillfrågade företagen positiva till forskning om nya material. Man går på mässor, 

prenumererar på tidningar om nya material, tar emot säljare som visar upp nyheter. Om det 

är på grund av att slutkunden ställer krav så råder det delade uppfattningar. Fristads anser att 

det är en mix av både funktion, pris och krav från slutkund. Jobman påstår att kunden mer 

tänker på ergonomi och att kläderna ska vara bekväma. Snickers känner inte av några krav på 

kund utan de fokuserar mestadels på priset. Tranemo är det enda företaget som svarar lite 

ljummet på frågan om vetskap kring nya material. De nämner ett intresse för vad man kan 

komma att göra med pappersmassa. Deras kunder ställer heller inga krav, men de känner av 

en stark förkärlek till bomullen. 

4.3 Kundnytta 

Frågorna svarar på hur företagen upplever kundattityden kring bomull och nya material. 

 

Skulle kunder eventuellt ändra attityd gentemot dagens kläder om man bytte ut 

bomull mot ett annat, möjligen mindre känt material? 

Fristads och Tranemo kommenterar här att det beror mycket på hur man lägger upp 

marknadsföringen kring bytet av material. Då får man ett nytt tillfälle att marknadsföra och 

påverka. Dock måste man ha ett bra argument till varför man byter ut ett material mot ett 

annat. Får inte kunden en bra anledning så kvittar det för dem ändå. Jobman svarar däremot 

att det är nog lite si och så med kundernas attityd. De säger att det är en väldigt konservativ 

bransch där man är lite rädd för förändringar. Det tar lång tid och kräver mycket planering 

och pengar. Men det finns alltid en liten skara människor som är nyfikna på nya material och 

som kan tänkas prova. Snickers är det enda företaget som säger att deras kunder inte skulle 

bry sig om de ändrade materialet. De är inte insatta över huvudtaget om vad det är dem bär, 

det enda viktiga är att de är sköna att ha på sig och att fickor finns på rätt ställen. 
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Påverkar kundattityden valen av material? 

Vid denna fråga upplevs svaren som lite ”luddiga”. Fristads och Tranemo menar på att det är 

klart man snappar upp vad kunderna gillar men poängterar åter igen att det är 

marknadsföring och introducering som är allt. Jobman anser att deras kunder har 

”överkrav”. Kunderna vill att kläderna ska hålla extremt länge samtidigt som de ska tåla att 

tvättas i 90 grader. Snickers svarar åter igen att deras kunder inte bryr som om materialen så 

därför påverkas inte företaget av några åsikter. 

4.4. Funktion 

Här ställs frågor som berör de egenskaper och utformning som materialen de använder sig utav idag har. 

 

Vilka egenskaper är viktigast i materialen? 

Fristads - Slitstyrka, draghållfasthet, färgäkthet, fuktupptagning 

Jobman - Hög nöt – och rivhållfasthet, slitstyrka, ergonomi 

Snickers - Drag - och rivhållfasthet, fuktupptagning och ibland pilling 

Tranemo - Färgäkthet och krympning 

 

Samtliga egenskaper är vad man kollar efter hos eventuella framtida nya material 

 

Ser man enbart till fiber eller väger man även in textilens utformning och 

framställning? 

Utformning och framställning är viktigt för alla företag. Flera faktorer spelar in och det är en 

mix av element, beroende på vad det är för material och plagg man skall tillverka. Jobman 

använder oftast sig av en twill och Snickers arbetar med tvåskaft.  

4.5 Hållbarhet 

Frågorna handlar om hur företagen ser på miljövänliga materialen och vad de tror kommer att ske i 

framtiden. 

 

Hur miljövänliga anser företagen att deras material är? 

Här kom det många olika svar från de fyra företagen; 

Fristads - Det beror på vad man menar med miljövänliga, menar de. Plaggen de producerar är 

väldigt slitstarka och har en lång livslängd. Då drar man ner på slit och släng samhället och 

på så sätt kan man påstå att det är miljövänligt. De använder mycket återvunnen polyester 

och ytbehandlar sina plagg så att de inte skall behöva tvättas så ofta. 

Jobman - De har blivit certifierade enligt Oeko-tex och ISO på alla plagg som är ofodrade. De 

ställer krav på sina producenter som alltid att ska ha ett förhållningssätt som de kan stå för. 

Dessutom arbetar de efter en miljöpolicy och är med i REACH. 

 

Snickers - De testar det just nu, och har ett pågående miljöprojekt. Snickers har valt ut ett visst 

antal produkter som man utför olika tester på. Deras mål är att få en större och bredare 

förståelse genom hela produktionskedjan från fabrikstillverkning till slutanvändaren. I 

testerna jämförs energikonsumtion, operationsminuter, hur mycket som är waste, 

förpackningsmaterial och kemikalier. Snickers har en skriven Code of conduct och är med i 

REACH. 
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Tranemo - Tranemo har inget skrivet mål om miljövänliga material. Det enda som nämns är 

att ett visst flamskyddsmedel som kallas för Proban som inte används. De tror dock att en 

utveckling av en miljöpolicy kan utformas i framtiden. 

 

Hur viktigt är det att använda sig av miljövänliga material? 

Det blir mer och mer aktuellt att väva in miljötänket i valet av material. Det är dock många 

faktorer som man ska ta del av när man produktutvecklar, och ibland är inte alltid ett 

miljövänligt material processmässigt sett det mest miljövänliga valet i längden. Samtliga 

företag som har certifieringar är väldigt stolta över dessa och berättar mer än gärna om dem. 

Tranemo är det enda företaget som öppet förklarar att de inte har sådan stor koll genom 

produktionsledet som de önskas ha. 

 

Hur tror företagen att framtiden ser ut och kommer man att behöva ändra materialen 

i kläderna utefter utbudet på den textila marknaden? 

Fristads - Utbudet ändras hela tiden och de arbetar ständigt på att hänga med i svängarna. När 

det kommer bättre alternativ så ändrar man gärna materialen och är öppen för förslag. Åter 

igen många faktorer som spelar roll. 

 

Jobman - Viktigast för Jobman är att hålla en jämn kvalité då de inte gör så många 

kollektioner. Ett program av varor har som krav att hålla i flera år och det kan vara svårt att 

ändra material ”hur som helst”. I modebranschen är det lättare att ändra material då 

utvecklingen av kläder inte är lika tidsödande.  Man hoppas också på att bomullsbristen kan 

stabiliseras igen och de tror även att bomullen kommer att finnas kvar länge. Dock måste 

kvalitén bli jämnare.  

 

Snickers – De har pratat mycket om just vad som kommer ske med bomullen och eventuella 

nya material. Förr var det köparens marknad, det är det inte längre. Idag måste man anpassa 

sig till flera faktorer till exempel utbudet och miljöfaktorer. De tittar långsiktigt och håller 

intresset uppe. De är intresserade av vad som kan komma hända gällande nanoteknik och 

kolfibrer men är fortfarande lite skeptiska. Återigen påpekar att man måste ha något att 

marknadsföra med som ger mervärde för kunden. 

 

Tranemo - De tror att bomullen kommer bli exklusivare och att de måste hålla koll på nya 

material. 

 

Här ombads företagen att dela upp en tårta på 100 % mellan de olika delarna 

funktion, kundnytta och hållbarhet. Hur hade det då sett ut? 

Fristads - Kundnytta 33,3 % funktion 33,3 % och hållbarhet 33,3 % 

Jobman - Kundnytta 50 % funktion 25 % och hållbarhet 25 % 

Snickers - Kundnytta 40 % funktion 40 % hållbarhet 20 %  

Tranemo - Kundnytta 33,3 % funktion 33,3 % och hållbarhet 33,3 % 

4.6 Laboration 

4.6.1 Hejco 

Som tidigare nämnt har en laborationsdag spenderats hos företaget Hejco. Genom 

handledaren Lisa Rosengren kunde en beställning göras på ett material av 50 % polyester och 

50 % lyocell som är av likvärdig karaktär motsvarande ett bomullsmaterial som ofta används 

i deras yrkeskläder. Under dagen fick författarna följa med Hejcos laborationsansvariga och 
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själva vara med under testerna. Materialet som testades beställdes från textilleverantörerna 

Klopman som finns belägna i Borås. Materialet är konstruerat enligt följande: 

 

- Varp, 65/35 % polyester/lyocell 

- Väft, 75/25 % lyocell/polyester 

 

Detta påverkar känslan och komforten av det färdiga plagget. Den sidan av materialet där 

varpen innehåller 65 % polyester och 35 % lyocell är tänkt att användas till yttersida. Detta 

på grund av att polyestern är en mycket slitstark fiber och kommer därför att tåla slitage 

bättre än lyocell. Insidan som då kommer bestå av 75 % lyocell och 25 % polyester får stå 

för komforten mot kroppen. 

4.6.1.1Förberedelser 

Olika fibrer kan ta upp olika mängd fukt beroende på fuktmängden i luften. Man kallar detta 

för luftens relativa fuktighet (RF). Varm luft innehåller mer fukt än kall. Det finns hårda 

bestämmelser då man utför fukttester. Det skall ske i ett normerat provningstillstånd som innebär 

att luftens relativa fuktighet bör vara 65 + 2 % och temperaturen i rummet 20 + 2 C. När 

man redovisar fibrernas fuktinnehåll anger man detta som fuktkvot och fukthalt. Med 

fuktkvot menas fuktinnehållet i procent beräknat på materialets torrvikt. Fukthalt visar 

fuktinnehållet i procent beräknat på vikten av det fuktiga materialet.80 

 

Ett nytt tyg som ska testas läggs först in i ett torkskåp i 2h i 50 grader för att få fram ett 

neutralt utgångsförhållande, då tygerna kommer från olika klimat och förhållanden och kan 

innehålla mer eller mindre fukt vid ankomst. Tyget ligger sedan i labbet under minst 24h för 

att anamma de nya förhållandena. Alla mått är standardiserade för att kunna vara jämförbara.  

4.6.1.2 Våra tester 

– Krymphärdighet 

- Nötningshållfasthet 

– Pilling 

- Draghållfasthet 

– Rivhållfasthet 

- Töjningshållfasthet 

 

KRYMPHÄRDIGHETSTEST 

1. Avmätning av materialet i både varp och väftriktning. 
2. Materialet tvättas sedan i en industritvättmaskin i 85 grader i ett 

normalstandardiserat tvättprogram som tar 90 min. Materialet vägs innan det tvättas 
då det måste vara minst 2kg som tvättas. Uppfyller inte testmaterialet detta används 
utfyllnadsmaterial, i vårt fall används polyester. Man använder sig av två flytande 
tvättmedel som blandas. De två heter, Eco brite och Alca+Detergent och också 
standard. Vid sköljning används sköljmedel och tillslut torkas materialet i en spin-
dryer i 70 grader.  

3. Materialet ska sedan ligga i labbet i 24h för att åter igen kunna mätas i rätt 
förhållanden. 

4. Resultatet är bra i varpriktning men inte tillfredställande i väft 
 
SE BILIGA 2 FÖR TESTRESULTAT 

 

                                                      
80 Reis, Börje, Textil materiallära – Allmän del (2003) 
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NÖTNINGSHÅLLFASTHETSTEST 

1. Materialet klipps till ”provkroppar” som sedan späns fast på Martindalemaskinens 
hållare.  

2. All väv testas mot en ullväv i 100 %, trikåvaror testat mot varandra 

3. Kropparna ska gå fram tills två trådbrått skett, om detta ej sker stoppas vårt test vid 
70 000 varv. Detta är riktlinjerna för testet som satts upp för just detta material. Det 
första stoppet kommer att ske efter 10 000 varv och varan kontrolleras i microskåp. 
Varan körs sedan till dess att två trådbrott skett eller vid 70 000 varv.  

4. Vårt prov hade vid 16 000 varv mycket ludd och utstående fiberändar. 

5. Efter 18000 varv kom det första trådbrottet för vårt testmaterial som i relation till 
andra kvalitéer som Hejco testar inte är särskilt bra. 

6. Efter 20000 varv har det uppstått minst två st trådbrott och testet kommer inte att 
fortsättas. 

 

 

              Provbit innan testet börjat                   Provbit efter 16 000 varv 

         
 

    Provbit efter 18 000 varv                 Provbit efter 20 000 varv 

         
 

 
 
 
SE BILIGA 3 FÖR TESTRESULTAT 
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PILLING 

1. Materialet klipps till ”provkroppar” som sedan späns fast på Martindalemaskinens 
hållare.  

2. All väv testas mot en ullväv i 100 %, trikåvaror testat mot varandra 

3. Första provet går 1000 varv, jämförs med originalet 

Andra går 5000 varv, jämförs med originalet 

Tredje går 7000 varv, jämförs med originalet 

4. Resultatet visade att på: 

Första provet fick en 4-5 

Andra provet fick en 4-5 

Tredje provet fick en 4-5  

Detta visar endast ett ytludd men ingen pilling har bildats av testet. 

 

Ullvara 

 
 

Testresultat 
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SE BILIGA 4 FÖR TESTRESULTAT 

 

DRAGHÅLLFASTHETSTEST 

1. Testbitarna är tagna på tre olika ställen då tyget skiljer sig på olika ställen i väven i 
både väft- och varpriktning där bredden är 5cm. Detta för att få ett så exakt resultat 
som möjligt, mätt efter genomsnittet.  

2. Testas i samma maskin som drag.  

3. Testet mäter materialets maxkraft i newton fram tills materialet går sönder. 1 kg är 
lika mycket som 10 newton.  

4. Varpprovet hade ett medianvärde på 841,8 newton vilket är något sämre. 

5. Väftprovet hade ett medianvärde på 514,7 newton vilket är något sämre. 

 

   Provbit            Resultat 

                   
 

 
 
 
SE BILIGA 5 FÖR TESTRESULTAT 
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RIV 

1. Materialet klipps till två provkroppar som vägs och ett medelvärde räknas ut. Våra 
material väger 220g och 222g och vikten blir således 221 g. Testbitarna är tagna på 
tre olika ställen då tyget skiljer sig på olika ställen i väven i både väft- och 
varpriktning. Detta för att få ett så exakt resultat som möjligt. 

2. Resultatet mät i kraft/tråd. Dvs. hur mycket kraft som krävs för att riva av en tråd.  

3. Varpprovet hade ett medianvärde på 27,47 vilket är ett något sämre resultat. 

4. Väftprovet hade ett medianvärde på 32,66 vilket är ett något sämre resultat. 

 

 

 

      Provbitarna 

                            
 
 

Provbit efter test 
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SE BILIGA 6 FÖR TESTRESULTAT 
 

 

TÖJ 

1. Testbitarna är tagna på tre olika ställen då tyget skiljer sig på olika ställen i väven i 
både väft- och varpriktning där bredden är 5cm. Detta för att få ett så exakt resultat 
som möjligt, mätt efter genomsnittet.  

2. Testas i samband med dragtestet.  

3. Resultatet mäts procentuellt i samband med dragtestet. 

4. Varpprovet hade ett medianvärde på 17,28 % vilket är något sämre. 

5. Väftprovet hade ett medianvärde på 9,9 % vilket är något sämre. 

 

 

          Provbit            Resultat 
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SE BILIGA 7 FÖR TESTRESULTAT 

 
SE BILAGA 8 FÖR TESTRESULTAT AV REFERENSPROVET MED BOMULL 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras och jämförs resultatet av laborationen med uppsatsens empiri och teori. 

5.1 Analys av teori 

5.1.1 Funktion 

Som tidigare nämnt måste man ta del av många faktorer som kan avgöra vilket material som 

passar bäst för att ersätta bomullen, och detta kan variera kraftigt från ett företag till ett 

annat. Om man skall se till alla de parametrar som uppsatsen nämner så resonerar författarna 

på följande sätt angående de material uppsatsen nämner: 

 

 Regenatfibrer – Regenatfibrer är för svaga för att uppnå de krav som ställs angående 

yrkeskläder. De måste hålla till en viss gräns i avseende gällande funktion (drag, nöt, 

riv etc.) vilket de inte gör. Modal och kupro har många goda egenskaper som kan 

lämpa sig mycket väl till konfektion inom modebranschen och hemtextil. Tyvärr är 

de alldeles för svaga och har en förtydlig silkeskaraktär när det gäller användandet till 

yrkeskläder. Viskos och lyocell har bättre förutsättningar men når inte kraven helt.  

 

Bambuviskos har liksom regenatfibrerna ovan goda egenskaper så som 

antibakteriellt motstånd, god färgbeständighet, bra elasticitet och god slitstyrka. 

Trots detta är den inte tillräckligt stark för att, så som modal och kupro, uppnå 

kraven. 

 

Viskos och lyocell är de fibrer bland regenaten som har bäst förutsättningar att klara 

de påfrestningar som yrkeskläder kräver. Därför valdes dessa två ut som möjliga 

material att ta vidare till att testas i laboration. I samråd med kunniga vid Hejco 

ansågs lyocell som det bättre alternativet och detta valdes därför ut. Som 

testresultatet visar vid laborationstillfället hos Hejco, var materialet polyester/lyocell 

50/50 % inte mer slitstarkt än testresultatet för polyester/bomull. Viktigt att komma 

ihåg är att blandningen och konstruktion i materialet polyester/bomull såg 

annorlunda ut då detta var ett 65/35 % material. Dessutom var det nya materialet 40 

gram lättare. Detta kan vara två viktiga faktorer som gjorde att resultatet blev sämre. 

Hade man istället haft fler trådar per centimeter, ökat upp grovheten i materialet och 

därmed ökat vikten hade kanske testresultatet sett annorlunda ut. 

 

 Växtfibrer – Hampan är den växtfiber som uppsatsen tar upp som intressant. Den 

har många goda egenskaper, där framför allt de långa och starka fibrerna spelar en 

stor roll. Eftersom fibrerna är så pass långa redan vid odling kan man lätt få ett 

starkt garn vid spinningen. Då hampan är en kraftig planta kan den växa i de flesta 

tempererade klimat. Detta gör att odlingsmöjligheterna blir fler och Sverige kan 

komma bli ett bra alternativ för odling, vilket ses som positivt av författarna. Inte 

bara att den har goda odlingsmöjligheter geografiskt sätt, den växer även så pass 

kraftigt och högt och kräver därför en mindre yta odlingsmässigt för att få ut 

dubbelt så mycket färdig textil jämfört med exempelvis bomull. Nackdelen med 

hampan är att textilbranschen inte har riktigt ”upptäckt” fördelarna med denna fiber, 

särskilt inte i Sverige. Ingen av företagen har vågat sig först ut med att använda 

hampan. Då hampan inte riktigt ”kommit igång” i Sverige än ställer sig författarna 
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ändå positiva till fibern och tror att den kan komma att spela en allt viktigare roll hos 

svenska producenter av yrkeskläder. 

 

 Syntetfibrer – Majsfibern PLA anses vara bra till den grad att den utvinns av en 

naturlig råvara. Fibern har liknande egenskaper som polyester vilket medför att den 

har god slitstyrka och god tvätthärdighet. Dock har den något sämre 

fuktupptagningsförmåga än bomull, vilket gör att den inte känns lika bekväm att 

använda till plagg. Den är fortfarande ett bättre alternativ om man jämför med 

övriga syntetfibrer då den är baserad på en naturlig råvara. Den stora nackdelen som 

inte går att undgå är att den, till känsel, inte är behaglig och kan upplevas som 

”onaturlig” och ”plastig”. Då författarna själva har fått känna på ett material gjort av 

PLA kan dem konstatera att känslan är väldigt långt ifrån bomullens mjukhet. 

 
Polyester tar författarna upp som ett alternativ bara på grund av dess slitstarka 

egenskaper. Polyestern i sig är kanske inte det ultimata valet för arbetskläder men 

däremot kan man styrka andra materials svagheter i en tänkbar blandning med ett 

nykommande material. På grund av detta valdes polyestern in som en komponent i 

bladningen med lyocell. 

 

 Framtida material – Vattenhyacintens goda egenskaper är att den också i grunden är 

en naturfiber. Det växer väldigt snabbt och ses idag som ogräs. Det hade vart 

mycket positivt om detta ”ogräs” istället hade gått att omvandla till något 

användbart. I dagsläget har man endast testat hyacinten i en blandning med 

polyester, där polyestern står för hela 80 %. Detta gör att det är svårt att veta vikta 

egenskaper vattenhyacinten i sig har. Till utseendet är den lik ullen på grund av dess 

krusighet och det krävs en process där fibern mjukas upp för att den skall kunnas 

användas till både stickning och vävning. Kan man hitta ett bra sätt att spinna 

hyacinten på, till en självstående fiber, tror författarna att detta kan bli en mycket 

intressant fiber för framtiden. 

 
Återvunnen polyester/hampa är ett kompositmaterial får de bästa egenskaperna från 

både polyestern och hampan. Då båda fibrerna är starka får man ett mycket slitstarkt 

material. Tack vare att man har blandat in hampan blir materialet även likt bomull till 

känseln såväl som absorberande och fuktupptagande. Författarna tror att dess 

egenskaper kan bidra till att ett arbetsplagg i detta material kan bli bekvämt att arbeta 

i, men även hållbar till dess ändamål. 

5.1.2 Kundnytta 

Generellt sätt är det svårt att finna teorier och kunskapsbaserad information om hur de 

material som uppsatsen tar upp, upplevs av slutkund. I uppsatsens empiri besvaras dessa 

frågor av materialleverantörerna själva. Där kan dock tillförlitligheten variera i den mån att 

producenterna vill tala gott och göra ”reklam” för de material de idag använder i sina plagg. 

Det optimala hade varit att få intervjua slutanvändarna av yrkeskläderna istället för att förlita 

sig på att branschfolket talar sanning. Dessutom hade det vart intressant att testa ett plagg i 

de olika material som nämns i uppsatsen, exempelvis en t-shirt eller ett par ”snickarbyxor”, 

för att göra en grundligare undersökning och gått till djupet av frågan. Detta har dock valts 

bort då författarna endast valt att lyssna till producenternas uppfattning om kundnytta. 
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5.1.3 Hållbarhet 

 Regenatfibrer – Den mest miljövänliga bland regenatfibrerna är lyocell och det är 

tack vare att man använder slutna processer där man kan återanvända de kemikalier 

som ingår. Positivt är att inget svavel släpps ut under tillverkning och 

energiförbrukningen är lägre. Rent generellt sett är regenatfibrerna bra ur 

miljösynpunkt då de har en naturlig råvara, cellulosa, i grundmassan. Däremot 

används många olika kemikalier i processer där fler av dessa är amoniak, 

kopparsulfid, tendiser, aminoxid, zinksalter m.m. Dessa förorenar både luft och 

vattendrag då dessa släpps ut i naturen och inte går att återanvända i ett slutet 

system, som vid tillverkning av lyocell. Man får alltid väga för- och nackdelar med 

hur pass användbart och hur lång livstid materialet får i jämförelse med hur mycket 

den förpestar miljön. I detta fall är regenatfibrerna inte särskilt hållbara för just 

ändamålet yrkeskläder och slits ut fort. Det i samband med att framställningen inte 

är särskilt miljövänlig så anser författarna är regenatfibrerna, undantag lyocell, inte är 

bra ur hållbarhetssynpunkt. 

 

Vid framställning av bambuviskos används samma processer som när man endast 

framställer viskos.  

 

 Växtfibrer – Hampan är bra ur ett hållbarhetsperspektiv då man kan odla väldigt 

mycket hampa på liten odlingsyta. Den växer fort och kan användas vid växelbruk 

för att luckra upp jord och göra den fri från ogräs, så man kan odla andra växer och 

grödor i marken. Den har få naturliga fiender vilket gör att den inte kräver 

bekämpningsmedel vid odling. Till skillnad från bomull kräver den endast hälften av 

den mängd vatten som annars går åt. Tyvärr använder mer alkaliska kemikalier vid 

framställning som inte är nedbrytbara samtidigt som den kräver mycket energi under 

framställningsprocessen. Dock ser författarna detta som ett mindre problem då 

fördelarna väger tyngre eftersom den direkta påverkan på miljön vid odling inte är 

farlig. Om hampaproduktionen skulle öka är ett förslag att ta fram ett slutet system 

för framställningsprocesserna. Det skulle göra hampan ännu mer fördelaktig att odla 

jämfört med bomull. 

 

 Syntetfibrer – Fibern PLA är å ena sidan gjord av majs och andra grödor som är en 

naturlig råvara, men å andra sidan är det synd att man i fattiga länder tvingas att 

använda majsen till fiberframställning framför odling av mat. Det blir som ett 

ekonomiskt moment 22 där odlarna tyvärr tjänar mer pengar på att sälja av majsen 

till textilproducenter istället för att sälja till den lokala matmarknaden. 

 

Polyestern är ur ett hållbarhetsperspektiv en ändlig resurs vilket visas i diagrammet i 

problembakgrunden. Trots att detta är ett material som redan används i stor 

utsträckning så kan man inte bortse från att den kan höja materialets livslängd och 

väga upp dess nackdelar gällande framställning. 

 

 Framtida material – Gällande vattenhyacinten vet man ännu inte riktigt hur 

framställningsprocessen kan påverka naturen men idag har man använt både 

kemiska och mekaniska behandlingar för att få fram en användbar fiber. I dagsläget 

har hyacinten påverkat den omliggande naturen pågrund av övergödning då den 

växer okontrollerat och snabbt. Om detta skulle kunna bli en fiber för produktion 
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skulle man behöva ha kontrollerade områden att odla växten på så att detta inte 

påverkar naturen negativt.  

 

Återvunnen polyester/hampa kan också komma att bli en vanligare kombination i 

framtiden. Då polyestern är gjord av återvunnen plast samt att hampan ses som en 

miljövänlig fiber kan denna mix stå sig stark jämfört med många andra miljövänliga 

alternativ. 

 

Sammanfattningsvis vill författarna i detta kapitel även poängtera att gällande just hållbarhet 

så kan man inte bara väga in egenskaper och processer vid framställning. Som tidigare nämnt 

så kan ett material som vid framställning brukar mycket kemikalier ändå ses som ett hållbart 

alternativ om livslängden på plagget förlängs med flera år. Priser och ledtider har pressats ner 

så pass mycket, vilket gjort att vi lever i ett slit och släng samhälle idag. Det är inte längre 

särskilt dyrt att handla kläder och det har mycket att göra med modebranschens 

lättillgänglighet. 

 

De nyare materialen som omnämns som goda alternativ istället för bomull tror författarna 

väljs bort av producenterna på grund av att tillgängligheten är knapp och priserna på dessa 

material är höga. Ingen i Sverige bland yrkesklädesföretagen har vågat sig på en förändring i 

sina kollektioner då många känner sig bekväma med det som används idag och ingen har 

riktigt vågat satsa ekonomiskt på att ta fram nya blandningar.  

5.2 Analys av empiri 

5.2.1 Intervju 

Författarna är inte förvånade över att samtliga företag känner till bomullskrisen. Dock blev 

man lite förvånad när företaget Jobman poängterar att man känner sig lugn och tror att 

bomullskrisen kommer stabiliseras. 

 

Flera av de tillfrågade nämner bambu som ett material de känner till att använda istället för 

bomull. När författarna då ställde motfrågan om vad som gör just bambun intressant 

egenskapsmässigt blev svaren väldigt spretiga. Författarna får en känsla av att företagen 

”hoppar på trender” istället för att ta reda på ren fakta trots att dom samtidigt påstår sig ta 

del av forskning gällande nya material. Man snappar säkert upp trender gällande nya material 

som är applicerbart i modebranschen, men tänker man verkligen steget längre och tar frågan 

vidare om materialet lämpar sig till yrkeskläder? 

 

Enligt producenterna tar det lång tid att förändra valet av material i deras plagg, det är dyrt 

och krävande. När deras kunder även då, som påstått, inte bryr sig särskilt mycket om vad de 

har på sig, bara plaggen är ergonomiska, tror författarna att detta också kan vara en 

bidragande orsak till att man inte tar klivet till förändring. Författarna tror dock att som 

företagen också säger, att satsar man tillräckligt på marknadsföring så kan en 

materialförändring inte vara alltför dramatisk. 

 

Miljömässigt sett så upplever författarna att många företag mer än gärna stoltserar med sitt 

miljöarbete och vill berätta om hur duktiga de är. Vad detta egentligen innebär i praktiken 

kan diskuteras. Sen är det också förståligt att man inte lätt kan definiera hållbarhet då, som 

tidigare nämnt, kan väga många för- och nackdelar mot varandra. 
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Uppfattningen man får gällande företagens syn på hur framtiden kan se ut är att man är 

intresserad men samtidigt går man bara och väntar på att domedagen skall komma. Vem 

kommer att ta första steget? Överlag ser författarna att kundens attityd är det som i slutändan 

styr vad företaget vågar satsa på och hållbarheten är det som kommer i tredje hand. 

 

Slutligen vill författarna poängtera att det pågår mycket hemlighetsmakeri i denna bransch. 

Då man arbetar med mycket tekniska material med tekniska lösningar för materialen så pågår 

det säkert mer forskning än vad man vågar säga. Man vill säkert inte avslöja 

företagshemligheter då företagen som tillverkar yrkeskläder är få på den svenska marknaden 

och konkurrensen är hög. Uppfattningen författarna fått från bland annat produktionschefen 

vid Hejco är att det är mer på gång men inget man officiellt går ut med förens man har en 

färdig produkt. 

5.2.2 Laboration 

Som man kan utläsa från laborationsresultatet var det framtagna materialet polyester/lyocell 

50/50 % sämre i samtliga tester jämfört med polyester/bomull-materialet. Det man inte får 

glömma att kommentera är att författarnas framtagna material var 40 gram lättare och det 

materialet som man jämförde med hade konstruktionen 65/35 %. Detta kan vara en stark 

orsak till att resultaten blev sämre. Hade man istället haft exakt samma konstruktion hade 

testresultatet för det nya materialet med all sannolikhet blivit bättre. Vidare forskning 

kommer att ske på det nya materialet så fort Hejco i samarbete med tygproducenterna har 

framtagit ett grövre material. 

 

Dessutom kan det vara en fördel att ta fram olika konstruktioner gällande polyester/lyocell. 

För att minska krympningen skulle man kunna jämna ut materialet då det i dagsläget består 

av 65/35 % polyester/lyocell i varpriktning och 75/25 % lyocell/polyester i väftriktning. 

Som testet visar krympte materialet mer i väftriktning. Detta skulle kunna motverkas om 

man höjde upp polyestern så att väften fick mer jämvikt. 

 

Nötningsresultatet blev sämre än väntat. Tyvärr höll inte lyocelldelen i materialet de krav 

som ställs. Även här skulle här en större mängd polyester kunna stärka.  

 

Testet angående pilling uppnådde goda resultat tack vare lyocellen. Hade man då ändrat om 

materialet och lagt i mer polyester hade man förmodligen sett en större antydan till pilling, 

men fortfarande inom ramarna för vad som är godtagbart.  

 

Rivtestet påvisar att det nya materialet är något sämre än bomullsmaterialet i både varp och 

väft, men där väfttestet visade på bättre resultat än varptestet. Författarna tror att med hjälp 

av en ökad vikt (fler antal trådar) kan göra materialet starkare.  

 

Draghållfastheten var mycket sämre jämfört med bomullsmaterialet. Här visade både varpen 

och väften på sämre resultat och återigen, för att göra materialet starkare, bör man öka 

vikten. Då test utfördes gällande töjbarhet kom man fram till att det såg precis ut som 

resultatet gällande dragtestet. 

 

6. Slutsats 
I detta kapitel författas en slutsats kring resultatet och tolkningen av rapportens empiri. Ambitionen är att 
besvara den problemformulering som ligger till grund för forskningen.  
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6.1 Huvudfråga 
– Kan man inom ramarna för funktion, kundnytta och hållbarhet finna ett material som kan agera 

substitut till bomullen för producenter inom yrkeskläder? 

I dagsläget finns det inget solklart val av material som skulle kunna mäta sig med bomullen i 

alla de ovanstående parametrarna. Vad man väljer att använda istället för bomull beror 

mycket på hur företagen väljer att fokusera gällande just funktion, kundnytta och hållbarhet. 

Faktorer så som ledtider och prisaspekter spelar också roll, men dessa har uppsatsen valt att 

förbise. Dock tror vi att material så som hampa och lyocell skulle kunna bli aktuella material i 

framtiden som i varje fall kan avlasta bomullsmarknaden. Hampa och lyocell kommer aldrig 

att kunna stå till 100 % själva i ett material men ingå i ett bra komponerat kompositmaterial 

med exempelvis polyester. Ett naturligt val hade då varit att använda återvunnen polyester 

som tidigare nämnts i uppsatsen. Författarna ser en stor möjlighet för de ovannämnda 

materialen men det krävs en stor satsning från företagen i branschen och en vilja att våga 

förändra. Gällande kundnytta tror författarna liksom respondenterna att attityden hos 

användarna går lätt att förändra genom rätt marknadsföring. Det handlar bara om att ha 

tillräckligt starka argument som väger över bomullens fördelar. Där kan man exempelvis 

trycka på miljöfrågor gällande nykommande material. Om man bara ska se till att hitta ett 

bättre alternativ hållbarhetsmässigt än bomull så finns det många alternativ att välja mellan.  

6.1.2 Delfrågor 

- Har bomullsbristen påverkat valet av material för producenterna inom yrkeskläder 

Inte nämnvärt, de har märkt av bomullsbristen då priserna har gått upp, kvalitén har varierat 

och ledtiderna blivit längre. Det har dock inte påverkat valet av material utan producenterna 

har behållit bomullen i sina plagg. Ett av företagen stället sig lugna till bomullsbristen och 

tror att detta bara är en tillfällighet. Dock tror inte författarna att det är en brist som endast 

råder just nu. Kanske kommer marknaden av bomull att stabiliserar igen, men någon gång i 

framtiden kommer bomullen likväl oljan troligtvis att ta slut. Vi pratar då om ett förlopp på 

ca 50 år. Det går inte att lämna ute den information om att u-länder som är på väg att bli i-

länder snart kommer konsumera allt mer kläder och efterfrågan på bomull kommer att stiga. 

 

- Påverkar kundattityden valet av material som används i kläderna? 

Delvis gör dem det men inte i stor utsträckning som författarna först trodde. Man ser till att 

attityden kan ändras genom god marknadsföring och det håller författarna med om. 

Kunderna lägger större fokus på att kläderna ska vara komfortabla och ha ”fickor på rätt 

ställen” istället för att bry sig om vad det är för material dem bär. En uppfattning är att det 

råder större acceptans hos yngre kunder som tycker det är ”coolt” med nya häftiga material 

än äldre som struntar i det så länge plagget tillfredställer komfortbehovet. Producenterna kan 

se det som en fördel för att påverka kunden och använda ett nytt ”coolt” material som ett 

säljargument. 

 

- Vilka egenskaper anses som viktiga parametrar vid framställning av yrkeskläder? 

Drag- och töjhållfasthet, rivhållfasthet, pilling, krymphärdighet och nöthållfasthet. 

 

- Vilka material är jämförelsevis bättre än bomull ur miljösynpunkt? 
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Det beror helt på hur man ser det. Antingen är dem bättre odlingsmässigt, så som 

exempelvis hampan, eller så är dem bättre framställningsmässigt där t.ex. lyocellen har ett 

slutet system. Man måste också väga in att syntetfibrer med sina kemikalier i 

framtagningsprocessen ändå har en överlag längre livslängd än bomullsvaror. 

6.1.3 Förslag till vidare forskning 

 

 Kompositmaterial av två regenatfibrer – Regenatfibrer är som tidigare nämnt för 

svaga för att kunna användas själva som substitut till bomull. Däremot har man 

aldrig provat att sammanföra två regenatfibrer för att se om dess egenskaper 

eventuellt kan stärka varandra. Författarna tror att det finns goda chanser till att 

exempelvis ett material bestående av lyocell/viskos kan stärka varandra. Sedan kan 

man även beblanda in ytterligare ett material för att öka styrkan ännu mer, t.ex. 

polyester. Kompositmaterial bestående av fler än två fibrer är idag ovanligt på 

marknaden på grund av att priset då stiger på materialet. Det kan även bli för svårt 

att anpassa flera processer till ett trekombinerat material. Men om man som företag 

verkligen vill arbeta för att bearbeta bomullsbristen samt välja ett långsiktigt 

alternativ för framtiden kan detta vara ett starkt förslag som man bör bepröva. 

 

 Hampa i kombination – Författarna tror att hampan kan växa sig allt starkare istället 

för bomull. Hampa i kombination med antingen en stark regenatfiber eller 

syntetfibern polyester som redan är framtaget känns som ett bra alternativ. Åter igen 

finns det prisaspekter som måste vägas in. Det är allt som oftast dyrt med hampa på 

grund av att tillgängligheten är mer knapp än bomull. Om detta kan ändras och 

priserna sjunker tror författarna att efterfrågan kommer att stiga. Det hade vart kul 

om man kunde börja odla hampan i Sverige. Detta är ingen omöjlighet då hampan 

kan växa i många olika klimat. Ifall svenska producenter satsade på detta hade man 

kanske längre fram i tiden kunnat dra igång textilproduktionen igen som Sverige 

tyvärr tappat. Ifall man fick igång textilindustrin igen hade detta kunnat ge mer 

jobbmöjligheter och kanske också stärkt kvalitén på råvarorna. 
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7. Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet redovisas uppsatsens tillförlitlighet gällande källor samt en reflektion över uppsatsen 

i sin helhet. 

7.1 Källkritik och tillförlitlighet 
Författarna till uppsatsen har använt mestadels elektroniska källor. I den mån de har kunnat 

har de varit källkritiska och försökt finna den primära upphovskällan. Gällande information 

om de material uppsatsen tagit upp har författarna stött på många vinklade källor som 

uteslutits från uppsatsen. Då mycket av informationen gällande nya material finns oftast inte 

ett helhetsperspektiv med djupare kunskap. Man saknar oftast information gällande 

framtagning och miljöpåverkan. Författarna finner det udda att inte fler källor finns att tillgå 

gällande dessa frågor. Även här råder det stort hemlighetsmakeri. Att information gällande så 

pass vanliga material som modal och kupro anses också förvånande. Dock vet man att det 

inte finns så mycket nedskriven kunskap som man hoppats på. 

 

Laborationstesterna har stor tillförlitlighet då dessa är baserade på internationella standarder 

och har testats under rätt förhållanden. 

 

Intervjuerna har författarna också varit kritiska mot. Respondenterna har säkerligen vinklat 

en del svar till deras fördel samt inte nämnt hela sanningen. Dessa får ändå ses som 

tillförlitliga då detta är primärdata och respondenterna agerar upphovskällor. 

7.1.2 Reflektioner över uppsatsen 

Uppsatsen i sin helhet har känts från början bred i sin empiri och teori. Författarna har 

försökt att smalna ner ämnet till den grad det går men för att fortfarande kunna ge läsarna ett 

helhetsperspektiv har vissa faktorer inte kunnats utesluta. Från början var det tänkt att 

författarna skulle ta fram ett helt nytt material men på grund av tidsbegränsningarna valdes 

detta bort. Det känns ändå som att uppsatsen inte har tappat sin relevans utan ser uppsatsen 

som en väldigt bra grund för vidare forskning.  

7.1.3 Slutord 

Författarna vill ta tillfället i akt och tacka: 

 Handledare Johan Heinerud 

 Extern handledare Lisa Rosengren 

 Laborationsansvariga Sirkka Peterson 
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Bilaga 1 

 
INTERVJUUNDERLAG 

 

ALLMÄNT 

1. Hur har bristen av bomull påverkat ert val av material? 

2. Vad använder ni idag för material utöver bomull? 

3. Vad för material, liknande bomull känner ni till? 

 – Varför använder ni inte dessa? 

 4. Tar ni del av forskning gällande nya material? Om ja, 

- är det pågrund av slutkundens attityd och uppfattning (okunskap?) kring 
materialet 

- är det pågrund av slutkundens krav på materialet? 
Om nej, 

- Varför? 
 

KUNDNYTTA 

5. Tror ni att era kunder skulle ändra attityd gentemot era produkter om ni bytte ut bomull 
mot ett annat, möjligen mindre känt material? 

- Varför? 

6. Kan kunderna komma att ställa sig mer positiva till detta om deras kunskap om materialet 

var större? 

7. Påverkar kundattityden era val av material? 

 

FUNKTION 

8. Vilka egenskaper är viktigast i era material idag? 

9. Vilka egenskaper anser ni viktigast i ett nytt material? 

10. Ser ni enbart till fiber eller väger ni även in textilens framställning? (hur den är vävd? 

Canvas?) 

- I sådana fall hur? 
 

HÅLLBARHET 

11. Hur miljövänliga anser ni att era material är? 

12. Hur viktigt är det att använda sig av miljövänliga material? 

13. Hur tror ni att framtiden ser ut och kommer ni att behöva ändra materialen i era 

produkter utefter utbudet på den textila marknaden? 

14. Om ni skulle dela upp 100 % mellan de olika delarna funktion, kundnytta och hållbarhet. 

Hur skulle de då se ut? 
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