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I 

 

SAMMANFATTNING 

Vatten är en av jordens livsviktiga resurser, en resurs som hela tiden minskar. I delar av 

världen råder akut vattenbrist och ofta återfinns industrier med hög vattenanvändning i 

områden med begränsad vattentillgång. En av dessa industrier är textilindustrin. Vid textil 

beredning är vattenförbrukningen mycket hög och avloppsvattnet är ofta mycket förorenat. 

Vattenfrågorna inom textil produktion har fram till idag inte uppmärksammats i lika stor grad 

som arbetsrätts- och kemikaliefrågorna. Dock är det den just nu den störst växande frågan och 

antas bli lika stor som de två nämnda föregångarna.  

Denna kandidatuppsats är delvis skriven för Gina Tricots räkning och för deras del i 

vatteninitiativet Sweden Textile Water Initiative, (STWI). STWI är en sammanslutning av ett 

30-tal svenska textil- och läderföretag som tillsammans arbetar för att uppmärksamma 

vattenfrågorna i produktionen och skapa verktyg inför ett förbättringsarbete.  Gina Tricot 

ingår i arbetsgruppen som undersöker lagar i produktionsländerna. Gina Tricots land är 

Turkiet, som blivit vår bas för denna uppsats. 

Uppsatsen redogör för vattenåtgång i de vanligast förekommande våtprocesserna i de turkiska 

fabriker som vi besökt och vilka lagar och regleringar som styr producenterna i landet. Vi har 

även skapat ett förslag för hur Gina Tricot ska implementera STWI:s guideline som 

färdigställs 2012. 

Vid en kontinuerlig process är vattenåtgången betydligt mindre än vid en diskontinuerlig 

process. Den mest vattensnåla processen är den halv-kontinuerliga. All dosering, av såväl 

kemikalier som färg, bör vara automatisk för att minska risken för överdosering och onödiga 

utsläpp. Överloppssköljningar är mycket vattenslösande och det mest effektiva är 

motströmssköljningar. Som produktutvecklare bör skillnader i vattenåtgången för olika 

färgämnen finnas i åtanke vid val av material och utseende på produkten. 

1983 infördes den första turkiska miljölagen. Lagen reviderades 2006 för att anpassas till 

EU:s lagstiftning. Turkiet har ett stort antal vattenlagar som reglerar allt som innefattar vatten, 

inom alla områden. Lagarna styr bland annat i vilka mängder textilproducenter får släppa ut 

olika ämnen i vattendrag. Idag är det främst lagarna The Law on Environment, Urban 

Wastewater Treatment och Water Pollution Control som styr turkiska textilproducenters 

vattenhantering. 

 

 

 

Nyckelord:  Textilproduktion, Turkiet, Vatten, Vattenanvändning, Vattenrening, CSR, 

Global Social Compliance Programme, Gina Tricot. 
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ABSTRACT 

Water is one of earth's vital resources, a resource that is constantly decreasing. In some parts 

of the world there is acute water scarcity and industries with high water use are often found in 

areas with limited water availability. One of these industries is the textile industry. The water 

consumption in textile finishing is very high and the wastewater is often very highly polluted. 

Water issues in the textile industry have to this date not received as much attention as labor 

and chemical issues. However, it is the currently the largest growing issue and is expected to 

be as great as its two predecessors.  

This report is in part written on behalf of Gina Tricot and for their part in Sweden Textile 

Water Initiative (STWI). STWI is an association of some 30 Swedish textile and leather 

companies that are working together to draw attention to water issues in production and create 

tools for improvement. Gina Tricot is included in the working group that examines laws in  

producing countries. Gina Tricot’s country is Turkey, which has become the base for this 

thesis.  

The thesis describes the water consumption of the most common wet processes in the Turkish 

factories, that we have visited, and what laws and regulations that govern the producers in the 

country. We have also created a suggested implementation of STWI’s water management 

guideline, for Gina Tricot. 

The water consumption is significantly less in a continuous process than in a discontinuous 

process. The most water-efficient process is the pad-batch. All dosing of chemicals and dyes 

should be automatic in order to reduce the risk of overdosing and avoidable emissions. 

Overflow rinse are highly water-wasting and the most effective rinse is counter flow. Product 

developers should be aware of the differences in water consumption for various dyes when 

selecting materials and appearance of the product.  

In 1983 the first Turkish environmental law was established. It was amended in 2006 to 

conform to EU legislation. Turkey has a large number of water laws that regulate everything 

that includes water, in all areas. The laws governing, inter alia, the volumes of various 

substances textile producers can emit into watercourses. These three laws are primarily 

governing Turkish textile producers’ water management: The Law on Environment, Urban 

Waste Water Treatment and Water Pollution Control. 
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FÖRORD 

Vi vill tacka vår externa handledare Anna-Karin Wårfors, CSR-ansvarig på Gina Tricot, för 

att hon gav oss möjligheten att skriva vår uppsats för Gina Tricot. Att vi samtidigt fick en 

unik inblick i det nystartade vatteninitiativet STWI är vi mycket tacksamma för. Anna-Karin 

har varit ett mycket bra stöd och givit oss tips, kontakter och all tillgänglig information hon 

disponerat. Den studieresa hon arrangerade för oss, som gick till Turkiet, var mycket viktig 

för vår informationsinsamling och gav oss värdefull fakta kring de faktiska omständigheterna 

och förhållningsätten till vattenfrågor hos textilproducenterna. Tack till de leverantörer vi 

träffade på vår resa som gjorde allt de kunde för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av 

tiden. Tack till guider, tolkar och chaufförer. 

Vår interna handledare Mats Johansson har agerat bollplank när vi kört fast i rapportskrivande 

och hjälp oss staka ut rätt riktning. Vi vill tacka för att han tagit sig tid att läsa våra utkast och 

givit oss respons. 

Vår fördjupning under period 1, januari till mars 2011 gav oss tid att göra förarbete och en 

chans att sätta oss in i frågorna innan tiden för uppsatsen startade. 

Slutligen vill vi tacka Stiftelsen Gunilla Edlings stipendiefond och Tekoutbildningarnas 

Stipendiefonder för de bidrag som möjliggjorde vår studieresa till Turkiet. Studiebesöket gav 

oss avgörande fakta för vår uppsats. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 

CSR - CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility och syftar till 

att företag ska ta ansvar för sina handlingar som påverkar ekonomin, 

miljön och samhället. CSR är ett vedertaget uttryck inom textil och 

kommer därmed att användas i arbetet, i sin förkortade form. 

Wastewater - När man diskuterar vattenanvändning i Sverige är det engelska 

begreppet wastewater vanligt. I denna rapport finner du begreppet 

omskrivet till svenska avloppsvatten. 

Best Practice - Inom textilindustrin är Best Practice ett vedertaget begrepp för den 

bästa möjlig metod man kan använda i avseende på miljöpåverkan. 

Begreppet är så pass vedertaget att det förekommer i svenska rapporter, 

därmed används detta engelska uttryck. BAT (Best Available 

Techniques) är synonymt med Best Practice.  

Guideline - En guideline är ett dokument med riktlinjer för exempelvis hur 

arbetsuppgifter ska utföras. Då vi inte funnit en lämplig svensk 

översättning använder vi oss av ordet i vår rapport. 

  



1 

 

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Vatten är den mest grundläggande resursen för mänskligt liv och för att vår värld ska fungera. 

Tillgång till rent vatten sätts i nära samband till landets ekonomiska och sociala tillstånd. Väl 

utvecklade vattenresurser leder till ökad ekonomisk tillväxt och social välfärd. Många länder 

står idag inför en situation med kraftigt ökad befolkningstillväxt och industrialisering. Med 

det växer vattenbehovet och kopplat till deras ekonomiska ställning står de nu inför en 

vattenkris.
 (1 s. 1)

 

2/3 av jordens yta är täckt av vatten men av det är endast 2,5 % sötvatten. Den största delen av 

sötvattnet finns fruset i istäcken vilket lämnar enbart 1 % av allt vatten på jorden tillgängligt 

för djur och mänsklighet. Tillgång till rent dricksvatten ses som det största globala problemet 

näst efter klimatförändringen. 
(2 s. 2) 

Textilindustrin är en känd vattenintensiv bransch där vatten är en förbrukningsvara genom 

hela framställningsprocessen. Framförallt kräver odlingen av råvaran stora mängder vatten 

och många gånger orsakar detta problem. Olyckligtvis leder ofta råvaruproduktionen, 

odlingarna, till uttorkning av markerna. En betydande orsak till det är att odlingarna ofta är 

belägna i områden med dålig vattenåtgång.
 (2 s. 3)

 

Som en reaktion på de problem som finns i världen gällande tillgång till sötvatten skapades 

2010 STWI (Sweden Textile Water Initiative). 23 stycken textil- och läderföretag gick 

samman för att i gemensam lärandeprocess skapa förståelse för vattenanvändningen genom 

den textila produktionskedjan och motsvarande för läder. Till 2012 är målet att ha arbetat 

fram riktlinjer för hållbar vattenhantering från tråd eller läder till färdig produkt. De arbetar i 

grupper, alla med fokus på olika delar av produktionsprocessen. Med de kommande 

riktlinjerna vill STWI kunna bidra med råd för klokare vattenhantering genom 

produktionsprocessen. Idag är ett 30-tal företag anslutna.
 (3) 

Gina Tricots miljöarbete har tidigare varit relativt begränsat och mestadels berört butiker och 

huvudkontoret. Nyligen lades en miljöpolicy ut på hemsidan där de specificerar hur de vill 

arbeta med miljöfrågor och mot vilka mål de strävar. Företaget är medlemmar av Business 

Social Compliance Initiative (BSCI) som är ett socialt initiativ och har ett mycket begränsat 

miljöarbete. Det som finns är kortare avsnitt gällande avfallshantering hos leverantörer och 

producenter. Företaget har arbetat intensivt med sina leverantörer för att förbättra 

arbetsförhållanden enligt BSCIs uppförandekod men känner att miljö är ett viktigt område att 

utveckla. Företaget märker tydligt att det finns ett stort intresse av miljöfrågor från 

konsumentledet och en ökad medvetenhet. Förfrågan från STWI kom lägligt och idag arbetar 

Gina Tricot i gruppen med fokus på lagar och regleringar i producerande länder.
 (4)
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1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vattenanvändningen vid textila våtprocesser, lagar och 

regler för Gina Tricots producenter med våtprocesser i Turkiet och att arbeta fram en guide till 

Gina Tricots implementering av STWI:s guideline som publiceras 2012. 

 Undersöka vatten- och kemikalieanvändning vid våtprocesser hos fabriker i Turkiet 

och förbättringsalternativ. 

 

 Granska vattenrening kopplat till textil produktion. 

 

 Undersöka lagar som reglerar utsläpp till vatten för textilfabriker i Turkiet och 

sammanställa information till Gina Tricot, för STWI. 

 

 Arbeta fram ett förslag till implementering, för Gina Tricot, av STWI:s  guideline 

2012 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Den här uppsatsen skrivs under kursen Examensarbete 15 hp som pågår under 10 veckor. 

Uppsatsens omfattning anpassas till den tid som kursen sträcker sig över. 

Våtprocesser som behandlas avgränsas till de som förekommer i fabrikerna vi besökt i 

Istanbul. Vi avgränsar oss även till att endast behandla de processer som innefattar vatten, 

alltså våtberedningar. 

Vattenlagar i Turkiet, som kommer att behandlas, begränsas till lagar som är relevanta för de 

våtprocesser som Gina Tricots producenter i Turkiet har. Den information vi tar fram 

angående lagar och regler för producenter med våtprocesser i Turkiet kommer att användas i 

STWI:s gemensamma guideline. En begränsning är att vi inte djupanalyserat lagarna som är 

applicerbara på textil produktion, utan endast fokuserat på vilka lagarna är och vilka områden 

de kontrollerar.  

1.4 METOD 

Denna rapport kommer att utföras med en deskriptiv metod som grund. Enligt en deskriptiv 

metod beskrivs verkligheten och förekommande fenomen.  Ofta har undersökningen en grund 

och en målsättning som formar upplägget av arbetet. 
(5 s. 34) 

Detta kännetecknar vår uppsats 

som utformats utifrån det uppdrag vi fått.  

Till en viss del kommer vi att arbeta med komparation. Det är en mycket vanlig metod inom 

forskning men svår med anledning av att olika samhällen och företeelser inte går att jämföra 

utan generalisering. Detta innebär en risk att jämförelsen råkar sakna relevans då de jämförda 

föremålen inte är likställda. Därför krävs försiktighet vid tillämpning av denna metod.
 (5 s. 44)

 

Jämförelse kommer vara en stor del i avsnittet om vattenåtgång.  

Vårt arbete kommer att innehålla en både kvalitativ och kvantitativ metod. Metoderna 

kommer att vävas in i varandra eftersom vi använder oss av såväl kvalitativa intervjuer som 

kvantitativa mått på vattenåtgång. 
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En kvalitativ metod syftar till att ge en djupare förståelse för problemet som studerar och 

genom det kunna beskriva sammanhanget, en helhetsbild, där problemet finns.
 (6 s. 14)

 Metoden 

kännetecknas av en närhet till de undersökta enheterna. 
(6 s. 79) 

 

Den kvantitativa metoden kännetecknas istället av ett avstånd mellan forskaren och det 

undersökta. Forskaren beskriver och förklarar problemet och intresserar sig för det 

gemensamma och genomsnittliga.
 (6 s. 78) 

De intervjuer vi kommer att genomföra kommer att vara av kvalitativ form. 

Intervjusituationen liknar en vardaglig situation eller ett vardagligt samtal och forskaren 

utövar en mycket liten styrning. Styrning som tillämpas är i form av tema och tidpunkt. 

Forskaren ger grundramarna och temat för intervjun men låter intervjupersonen styra 

samtalets riktning. Intervjupersonens egna uppfattningar skall komma fram och den 

intervjumanual som forskaren utformat behöver inte följas till punkt och pricka. 

Standardiserade frågeformulär används inte utan forskaren upprättar istället en form av 

minneslista. Man vet då vilka faktorer man vill undersöka och belysa. Om andra idéer och 

tankar dyker upp under intervjuns gång kan forskaren gå vidare och fördjupa sig där istället. 

Dock är det viktigt att intervjun håller sig inom de ramar som satts upp och att samtalet inte 

förlorar relevans.
 (6 ss. 99-101, 108) 

Observation kommer att användas vid vårt studiebesök i Turkiet. Som forskare befinner man 

sig i direkt anslutning till de objekt som ska undersökas. Det är en metod som ställer stora 

krav på forskaren som under observationstiden ska uppfatta och fånga helheten i situationen. 

Genom att simultant se, höra, och fråga ska forskaren ta in relevant fakta och förstå vad som 

sker.
 (6 s. 111)

 Besöken kommer ske som en öppen observation. Det betyder att forskaren är 

inbjuden och accepterad av gruppen att observera. För att kunna studera företeelser av privat 

eller konfliktfylld karaktär krävs det att gruppen tillåter att det görs en observation. Under 

observationen kan forskaren fritt ställa frågor och gå omkring och titta på hur saker fungerar. 

Metoden ger en väldigt stor frihet. Som forskare är man mycket nära den undersökta 

situationen och befinner sig i den världen men är inte en del av den.
 (6 ss. 113-114)

 

Det förslag till implementering av STWI:s guideline för Gina Tricot är inte en insamling av 

vetenskaplig information utan mer likt en diskussion skapad av oss. Dokumentet kommer att 

baseras på Global Social Compliance Progamme:s Environmental Module men då vi anser att 

avsnittet är högst subjektivt kommer vi ej ange Global Social Compliance Programme som 

källa.  

Den tidsplan vi kommer att arbeta efter ser ni i bilaga 1. 
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1.4.1 SÖKMETODER 

Vi kommer att använda oss av de databaser som Bibliotek och läranderesurser erbjuder. Där 

finns specifika databaser för textil såsom Textile Technology Complete och World Textiles. I 

databaserna kan vi söka efter relevanta vetenskapliga artiklar från textila tidskrifter. 

Vi kommer även att använda tidigare kurslitteratur. I synnerhet litteratur från kurserna Färg 

och Beredning, Textilkemi och fördjupningskursen inom Färg och beredning. 

Från tryckta källor i bokform från Högskolan i Borås biblioteket kommer vi, i huvudsak, att 

söka information för vår metoddel.  

Avgörande kunskap för den kvalitativa delen av arbetet kommer att inhämtas i form av 

intervjuer av vår externa handledare och de leverantörer vi träffar vid vårt studiebesök i 

Turkiet. Intervjuer kommer även att användas vid vårt studiebesök på Borås 

vattenreningsverk. 

Vår externa handledare har försett oss med forskningsrapporter, dokument från frivilliga och 

internationella initiativ inom näringslivet som alla har fokus på vattenfrågan. Vår externa 

handledare kommer även att förse oss med information från sina källor som är relevanta för 

arbetet. 

Sökningar på internet gör vi för att hitta rapporter och information som inte finns i 

databaserna. 

1.4.2 KÄLLKRITIK 

Vi strävar efter att alltid använda primärkällor men till den kvantitativa delen kommer det 

främst presenteras information från sekundärkällor. Det för att vi inte har insyn direkt i 

produktionen utan måste förlita oss på data från andra som undersökt till exempel 

vattenåtgång hos olika maskiner och processer. 

Viss information kommer ifrån sammanslutningar av företag och där kan vi inte bortse ifrån 

att det finns en underliggande ekonomisk vinning i de fakta som framförs. Information som 

hämtas därifrån är av den sort som endast dessa sammanslutningar är intresserade av att 

undersöka och föra fram. Miljöpåverkan från produktion är idag ett mycket aktuellt ämne och 

de som studerar detta är oftast de som är ägare av själva produktionen. Därmed är det samma 

källa som ger ut den information som vi är intresserade av. Vattenfrågan i textil produktion är 

väldigt ny och det finns ännu ingen utbredd forskning eller statliga dokument i den 

utsträckning som vi behöver för att kunna författa en rapport med mer än en källa. Dock 

granskar vi alltid informationen och jämför med andra källor och tidigare kunskap för att se 

om den är tillförlitlig. Det gäller även för viss information om efterbehandling av denim då 

den största delen av fakta kring processerna presenteras av företagen och tillverkarna själva. 

Här är fakta om processgången mycket tillförlitlig men fakta om exempelvis miljöaspekter 

behöver granskas kritiskt. 
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2 TURKIET 

Utvecklingslandet Turkiet är beläget med en liten del av sin landmassa i Europa och med den 

resterande delen i Asien. Turkiet har en total yta på 780 000 km
2 

och är omgiven av Svarta 

havet och Bulgarien i norr, Egeiska havet och Grekland i väst, Medelhavet, Syrien och Irak i 

söder, Iran i öster och Armenien och Georgien i nordost. Turkiets landskap är mycket varierat 

och består av två långa kustremsor, en bergkedja och jordbruksmark, detta leder till ett 

mycket omväxlande klimat.
 (7)

 

Turkiet har ansökt om medlemskap i Europeiska Unionen (EU) sedan 1959, det dåvarande 

Europeiska Gemenskapen (EG) men har nekats av olika anledningar. 1997 ansökte Turkiet 

om fullt medlemskap och 2005 fick de klartecken att inleda förhandlingar. Det beslutades att 

Turkiet tidigast skulle bli medlemmar 2014, beroende på Turkiets svaga efterlevnad av 

mänskliga rättigheter. En annan anledning är att EU trodde att den turkiska regeringen kunde 

få ekonomiska och sociala svårigheter vid anslutning till EU.
 (8)

 

2.1 TURKIETS VATTENSITUATION 

Turkiet har ett halvtorrt klimat. Klimatet och nederbörden har stor varians över hela landet.  

Vid kustområdena är det ett milt medelhavsklimat, medan det i de övriga bergiga delar har 

hårda vintrar och sena vårar.  Den genomsnittliga nederbörden är 643 mm per år, där ungefär 

70 % av den totala nederbörden äger rum under perioden oktober till april. 

Medeltemperaturen varierar mellan 15°C och 20°C vid kustområdena och sjunker till 4°C och 

18°C i inlandet. Enligt de globala klimatprognoserna kommer Turkiets temperatur år 2030 

stiga med ca 2°C under vintern och 2-3°C på sommaren. Nederbörden kommer att minska 

med 5-15 % under sommaren. Jordens fuktighet kommer minska med 15-25 %.
 (7)

 

Turkiet har cirka 120 naturliga sjöar. Den största och djupaste sjön är Vansjön med en yta på 

3712 km
2
 och ligger 1646 meter över havet. Tuzsjön är den näst största sjön i centrala 

Anatolien. Den är relativt grund, och ligger 925 m över havet och har en yta på 1500 km
2
. 

Båda sjöarna är saltvattenssjöar. Turkiet har 555 stora dammreservoarer bland annat Atatürk 

817km
2
, Keban 675 km

2
 och King 263 km

2
. Turkiet har ett stort antal floder däribland Eufrat 

och Tigris.
 (9)

 Bilden nedan beskrivet hur Turkiets vatten används i landet.

 

FIGUR 1 - TURKIETS VATTENANVÄNDNING 

 (10)
 

Turkiets vattenanvändning 

Dricksvatten

Industri

Konstbevattning
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Befolkningen i Turkiet var år 2007, 70,6 miljoner människor. Detta ger att mängden vatten 

per capita och år är 1586 m
3
. Länder som anses vara rikt på vattenresurser har ungefär 8000 - 

10000 m
3
 vatten per capita per år. Uppfattningen om Turkiet som ett vattenrikt land stämmer 

inte, utan tillgången på vatten är lägre än genomsnittet för världen. Dessutom uppskattas det 

av experterna att mängden tillgängligt vatten i Turkiet, år 2023, kommer att vara mindre än 

1000 m
3 

per capita per år.  
(7) 

Turkiet har på grund av moderniseringen av jordbruket, ökad industrialisering och ökad 

befolkning kommit att kräva allt mer vatten och energi. På grund av detta har Turkiet byggt 

ett antal reservoarer i form av dammar. Ett stort projekt är Sydöstra Anatolien projektet 

(GAP). GAP-projektet består av 22 dammar och 19 vattenkraftverk. Atatürk är den största och 

mest kända vattenreservoaren. Projektet startades i början av 1980-talet och genom GAP-

projektet kommer den area som ska konstbevattnas öka Turkiets produktion av bomull och 

ätbara grödor.   
(11)

  

2.2 TEXTILINDUSTRI I TURKIET 

När ett land industrialiseras är det vanligt att textilindustrin är en av de första industrierna att 

etableras, så var det även i Turkiet. Under 1950-talet började den första verksamheten av 

klädindustri i Turkiet. Det som producerades var i mestadels för den inhemska marknaden på 

grund av en begränsad utveckling. År 1967 vidtogs åtgärder för att främja textilindustrin och 

det blev en märkbar förbättring. 1980 satsade man ytterligare pengar för att rusta upp och 

investera i nya maskinparker. Ett resultat av detta initiativ är att den nuvarande turkiska 

textilindustrin har en hög konkurrenskraftighet på den globala marknaden. Turkiet ses som ett 

högteknologiskt industriellt land inom textilvärlden.
 (12) 

Idag är textil- och beklädnadsindustrin 

den största, viktigaste och snabbast växande industrin i landet.
 (13 s. 97)

 

Textil- och konfektionsindustrin bidrar väsentligt till den turkiska ekonomin. 2004 

representerade textil- och konfektionsindustrin 10 % av BNP och 17,5 % av 

industriproduktionen. Den turkiska textilindustrin är en av de stora aktörerna inom den 

internationella textilhandeln. 2002 var Turkiet den fjärde största leverantören av kläder och 

den tionde största leverantören av textila råvaror i världen. Europa är den viktigaste 

marknaden för den turkiska textilindustrin med 63 % av den totala exporten. Även USA är ett 

viktigt exportland för Turkiet.
 (12)
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3 VATTEN I TEXTIL PRODUKTION 

Textilindustrin är en mycket vattenintensiv bransch och många av de största aktörerna inom 

textil har identifierat vattenproblemet och söker efter lösningar.
 (2 ss. 2-3) 

Textil beredning har en 

mycket hög miljöpåverkan då den producerar stora mängder avloppsvatten.
 (13 s. 97) 

Processvattnet från beredning är det mest förorenade vattnet genom förädlingskedjan.
 (2 ss. 2-3) 

Vatten som företag använder kan komma ifrån en rad olika källor. I vissa fall kan det 

användas som det är men kan även behöva behandlas. Exempel på källor är kommunalt 

dricksvatten, ej drickbart vatten från kommunen, grundvatten, ytvatten (floder, åar, sjöar, 

dammar), omlagt ytvatten (floder, strömmar), uppsamlat regnvatten och återanvänt gråvatten.
 

(14 s. 17)
 

Kostnader som uppkommer i samband med vattenanvändning är, exempelvis, för upptagning 

och försörjning; intern vattenrening, underhåll av reningsmaskiner, förvaring, uppvärmning, 

avkylning, distribution och kostnader för avloppsvattenrening och/eller utsläpp. Det kan även 

vara kostnader i samband med avbrott i flödet och stoppade processer; och för 

koldioxidutsläpp i samband med vattenförsörjning, transport, rening och utsläpp.
 (14 s. 17)

 

Textilen går igenom olika många steg beroende på slututseende och alla processer har mer 

eller mindre påverkan på vattnet. Väljer man rätt kemikalier vid de olika våtprocesserna kan 

utsläppen i vattnet minska drastiskt.
 (15)

 Till 1kg textil krävs ungefär lika mycket kemikalier. 

Lite av kemikalierna stannar kvar i plagget men det mesta tvättas ut och hamnar i 

avloppsvattnet. Avloppsvattnet från fabrikerna släpps ut i floder, sjöar och hav. Fabrikerna 

som släpper ut det textila processvattnet har i regel dålig eller ingen vattenrening innan vattnet 

släpps ut. När processvattnet går ut i vattendragen skadas eller dör vattenlevande organismer 

och kemikalier sprids till omgivande mark vid tillfälliga översvämningar eller genom 

bevattning. Även om de kemikalier som släpps ut inte är direkt giftiga kan de ändå orsaka en 

hel del skador som till exempel övergödning i floder och vattendrag. Ett annat exempel är 

pigment från färgerier och andra lösta ämnen som kan komma att grumla vattnet. Detta 

hindrar fotosyntesen och minskar den biologiska produktionen i vattendragen. 
(15)

  

 

Slam som blir kvar från avloppsreningen består av bland annat kemikalier, smuts och oljor 

från produktionen. Tar man inte hand om slammet utan det blir liggande på marken kan det 

komma att påverka grundvattnet. De stora problemen med textilproduktion är på något sätt 

relaterat till vatten.
 (15) 
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3.1 VATTEN OCH KEMIKALIEANVÄNDNING VID FÖRBEHANDLING 

I detta avsnitt redogör vi för vattenåtgången i de processer vi antog att vi skulle se hos 

producenterna som vi besökte på vår studieresa till Turkiet. 

Flödesscheman nedan visar alla vattenbad som ingår i processen. Efter varje process tappas 

badet ut och fylls på med nästa om processen sker i en diskontinuerlig process. Är processen 

kontinuerlig görs baden i tvättlådor placerade utefter maskinlinjen. Vattenvolymen vid 

färgningen kan antas vara samma volym som vid efterkommande sköljningar och tvättning. 

3.1.1 BLEKNING 

Blekning är en vanlig förbehandling på bomullsvaror. Bomullen har ursprungligen en gulaktig 

egenfärg som ej är önskvärd, blekningen förstör denna egenfärg. Blekningen tar även bort 

återstående föroreningar som till exempel kvarvarande fröskal.
 (16 s. 12)

 
 
Efter blekningen 

förbättras tygets vätförmåga något, detta underlättar de efterföljande processerna. Därför 

bleks även tyger som sedan ska färgas mörka. Blekning sker på garn, vävda och stickade 

material.
 (15)

 

Det finns olika sätt att bleka bomull. De två vanligaste sätten är väteperoxid- och 

klorblekning.
 (16)

  

3.1.1.1 VÄTEPEROXIDBLEKNING 

Väteperoxidblekning är idag det vanligaste och mest miljövänliga sättet att bleka. 
(16 s. 12) 

Vid 

väteperoxidblekning används starka komplexbildare (stabiliseringsmedel) och det är de som 

är väteperoxidens största miljöproblem. 
(17) 

Blekning med väteperoxid innebär att bomullen 

bryts ned till viss del och dess polymerisationsgrad blir lägre, man måste alltså vara försiktig 

så att materialet inte bryts ner för mycket och blir svagt. Blekningen sker vid koktemperatur 

och vid pH 10-11.
 (16 s. 12)

 

(18)  

Schematisk beskrivning av blekningsprocessen. 

3.1.1.2 NATRIUMHYPOKLORITBLEKNING 

Natriumhypoklorit var länge det mest använda blekningsmedlet i textilindustrin men idag har 

det i stort sett blivit ersatt av väteperoxid. 
(15)

 Dock förekommer natriumhypoklorit fortfarande 

i vissa delar av världen bland annat vid garn- och trikåblekning, när en hög vithet krävs, och 

för textilier som är känsliga och löper risk att depolymeriseras.
 (19 s. 86)

 

Från klorblekningen bildas svårnedbrytbara, bioackumulerande och inte sällan giftiga ämnen i 

avloppsvattnet, bland annat klorerade organiska föreningar. I avloppsvattnet från blekning 

med natriumhypoklorit hittas restprodukten dioxin. Klorerade ämnen, som dioxin, är generellt 

giftiga eller skadliga för vattenlevande organismer och skadliga för människor. 
(15)

 

Blekning med natriumhypoklorit sker vid pH 9-11 och med en temperatur som ej överstiger 

30°C . Annars finns risk att skador på cellolusafibern uppstår. Efter blekningen måste en 

antiklorbehandling göras för att ta bort natriumhypoklorit och de kloraminer som bildas vid 

blekning.
 (19 s. 86)

 

 

Blekbad 
ex.1:25 

Sköljning 
Neutrali-

sering 
Sköljning 
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3.1.2 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

Best Available Techniques-dokumentet (BAT) rekommenderar att man bleker med 

väteperoxid. Endast vid undantagsfall kan natriumhypoklorit användas.  Vid blekning med 

väteperoxid ska användningen av stabilisatorer minimeras eller så ska biologiskt nedbrytbara 

komplexbildare användas. Natriumhypoklorit ska enbart användas i det fall där hög vithet 

måste uppnås och för material som är känsliga och skulle lida av depolymerisation. I dessa 

speciella fall, för att minska bildningen av farliga AOX, ska en tvåstegsprocess med 

väteperoxid användas. 
(19 s. 489)

 

Det är numera även möjligt att bleka i två steg med endast väteperoxid, vilket gör att 

natriumhypoklorit kan undvikas helt. Detta alternativ uppges dock vara två till sex gånger 

dyrare.  
(17)

 

När bomull ska färgas mörkt bleks ofta materialet innan. Det kan ses som en onödig 

behandling, ofta går blekningen att ersättas med en lättare avkokning där orenheter i bomullen 

försvinner. Går blekningen att uteslutas rekommenderar BAT det.
 (19 s. 592)

 

Vid stickade material gjorda av bomull eller blandmaterial med bomull och syntetfiber kan 

man använda en olja vid stickningen som är anpassad att lätt tvättas ur med vatten vid 40 ºC. 

Detta gör att man kan avkoka och bleka materialet i ett enda steg. Det sparar både tid, vatten 

och energi.
 (19 s. 286) 

3.2 VATTEN OCH KEMIKALIEANVÄNDNING VID FÄRGNING 

Vattnets roll vid färgning är att lösa upp pigmentet och skapa en färglösning. Förutom detta 

fungerar vattnet som ett medium vilket färgen vandrar genom till fibern. De polära 

färgmolekylerna attraheras av de polära vattenmolekylerna vilket orsakar upplösningen. 

Denna attraktion är inte bara av godo då det leder till att färgen gärna är kvar i vattnet istället 

för att gå in i fibern. Vid upphettning av vattnet påskyndas färgningen och ökar möjligheterna 

för färgen att penetrera fibern vid dess amorfa områden. Värmen gör att även hydrofila fibrer 

sväller och färgmolekylerna får chans att migrera in i fibern. När vattnet kyls, kyls även fibern 

och färgen låses fast inne i de hydrofoba fibrerna.
 (20 ss. 127-128)

 

3.2.1 FÄRGKLASSER 

Flödesscheman nedan visar alla vattenbad som ingår i färgningen. Efter varje process tappas 

badet ut och fylls på med nästa om färgningen sker i en diskontinuerlig process. Är processen 

kontinuerlig görs baden i tvättlådor placerade utefter maskinlinjen. Vattenvolymen vid 

färgningen kan antas vara samma volym som vid efterkommande sköljningar och tvättning. 
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3.2.1.1 DISPERSIONSFÄRG 

Vid färgning av polyester används dispersionsfärg. Hög temperatur krävs för att färgen ska 

diffundera in i fibern, som är mycket kristallin och hydrofob
. (21 s. 57) 

 
(22) 

Schematisk beskrivning av färgningsprocessen med dispersionsfärg. 

Vid dispersionsfärgning används två hjälpkemikalier, ättikssyra för att justera pH i badet och 

dispergeringsmedel 
(16 s. 50) 

som håller fasta ämnen finfördelade i badet. En carrier kan även 

tillsättas i badet som gör att man kan färga vid lägre temperaturer. Detta bör dock undvikas då 

carriern påverkar hälsan och miljön negativt. 
(16 s. 48)

 

3.2.1.2 SYRAFÄRG 

Syrafärg används till ull, polyamid- och silkesfiber och ha fått sitt namn från att färgningen 

görs under sura betingelser. Färgämnet är negativt laddat och binds till ullfibern via 

jonbindningar då ullfibern.
 (21 s. 38)

 

 (23) 

Schematisk beskrivning av färgningsprocessen med syrafärg. 

 

3.2.1.2.1 REAKTIVFÄRG 

Med reaktivfärg färgas vanligen bomull och viskos men även polyamid och ull. Färgämnet är 

vattenlösligt och binds kovalent till fibern.
 (21 ss. 47-50)

 

 (24) 

Schematisk beskrivning av färgningsprocessen med reaktivfärg. 

 

Reaktivfärgen är anjonisk. För att cellulosafibern ska få affinitet till färgämnet behöver man 

ändra tygytans laddning, detta görs med salt.
 (21 s. 50)

 Problemet med salt är att det stör 

vattenreningsprocesserna, och det är mycket svårt att rena vatten ifrån salt. 

Saltet ökar elektrolytkoncentrationen i sjöar och vattendrag och det stör akvatiskt liv.
 (21 s. 34)

 

Vid färgning används även alkali som är det som sätter igång reaktionen. Alkali har ett högt 

pH vilket innebär att det höjer vattnets pH. Därför är det viktigt att vattnets pH 

justeras innan man släpper ut det i avloppet. Ett annat problem med reaktivfärgning är att en 

stor mängd ofixerad färg finns kvar i badet.
 (20 s. 52)
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ex. 1:15 
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Sköljning, 
kallt 

Färgbad 

ex. 1:15 

Sköljning, 
varmt 

Sköljning, 
kallt 

Färgbad 

ex. 1:15 

Sköljning, 
varmt 

Sköljning, 
kallt 

Koktvätt 
Sköljning, 

varmt 
Sköljning, 

kallt 



11 

 

3.2.1.3 KYPFÄRG 

Kypfärg används mestadels för bomull och viskos och andra cellulosabaserade fibrer. 

Färgningen görs i olika många steg beroende på färgämnets ursprungsform (vattenlöslig form 

eller ej). Obehandlat färgämne är vattenolösligt och görs vattenlösligt genom reduktion. Då 

vandrar färgen in i fibern och genom oxidation återgår färgämnet till vattenolöslig form och 

fastnar inuti fibern. 
(21 ss. 53-56) 

Indigo hör till gruppen kypfärgämnen. Det är ett av världens 

äldsta färgämnen och har hittats i bevarad textil från 3000 år f.Kr. Färgämnet utvanns 

ursprungligen från en växt men har sedan 1897 tillverkats syntetiskt. Idag är indigo starkt 

kopplat till denim och motsvarar 3 % av världshandeln av färgämnen.
 (21 s. 55)

 

Alternativ 1: Vattenolösligt färgämne 

 

Schematisk beskrivning av färgningsprocessen med vattenolösligt kypfärgämne. 

 

Alternativ 2: Vattenlösligt färgämne 

 

Schematisk beskrivning av färgningsprocessen med vattenlösligt kypfärgämne. 

(21 ss. 54,56) (16 s. 44)
 

3.2.2 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

Att vara medveten om vattenåtgången vid textil produktion är en bra början. Som designer 

och produktutvecklare har man ett stort ansvar för hur den slutgiltiga produkten kommer att se 

ut. Vilket utseende, grepp, egenskap man vill att tyget ska ha kommer att bestämmas genom 

de våtprocesser varan passerar genom. Det man också kan påverka är att välja en fiber vars 

färg kräver mindre tvättning och sköljning. 
(2) 

Förbättrade dispergeringsmedel har tagits fram som har en betydligt högre biologisk 

nedbrytbarhet än de konventionella dispergeringsmedlen. Det finns två varianter; en baserad 

på fettsyraestrar och den andra på blandningar av modifierade aromatiska sulfonsyror. Dessa 

två dispergeringsmedel kan användas till både kyp- och dispersionsfärger. 
(19 s. 7) 

Vid 

användning av dispersionsfärger ska man även undvika att använda carriers som har en stor 

miljöpåverkan.
 (19 s. 452) 

När det gäller reaktivfärger bör en färg användas som kräver en låg saltmängd och har en hög 

fixeringsgrad. Tvättmedel och komplexbildare bör undvikas under sköljning och 

neutralisationen.
 (19 s. 454) 
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3.2.4 PROCESSER 

3.2.4.1 DISKONTINUERLIG FÄRGNING 

Vid färgning i en diskontinuerlig maskin får tyget tid på sig att absorbera färgen och 

färgningen kallas uppdragsfärgning. Byten av vattenbad sker utan att varan plockas ur 

maskinen och vissa efterbehandlingar som till exempel mjukgörning kan ske i maskinen när 

färgningen är klar.
 (16 s. 54)

 Eftersom tyget hela tiden finns i maskinen blir badförhållandet (kg 

bad/kg textil) större vid en diskontinuerlig process jämfört med en kontinuerlig process. Ett 

ökat badförhållande är detsamma som en ökad vattenförbrukning. 
(25 s. 51)

 

Problemet med de diskontinuerliga processernas höga badförhållanden har under de senaste 

20 åren minskat. Ett vanligt badförhållande då var 1:20 men idag har det minskat till 1:10.
 (25 s. 

51) 

3.2.4.2 KONTINUERLIG FÄRGNING 

Vid en kontinuerlig färgning går varan ner i ett färgbad under en kort tid för att sedan gå upp 

genom ett pressverk för att pressa ur överskottsvätska. Efter det sker torkning och antingen en 

ny foulardering med kemikalier (för att reaktivfärg ska reagera) eller vidare till en 

värmekammare för fixering. När färgen är fixerad går varan ner i tvättlådor för att skölja och 

tvätta bort överskottsfärg.
 (16 ss. 55,62)

 Vattenåtgång vid en kontinuerlig färgning är 20 gal/lb. 
(26 

s. 3)
 

En kontinuerlig maskinlinje rymmer vanligen flera hundra meter tyg och för att processen ska 

vara lönsam krävs det att varans kvantitet överstiger denna längd.
 (16 s. 59)

 Ofta krävs flera 

tusen meter av varan. Emellertid har det blivit vanligare med allt kortare serier tyg vilket inte 

passar bra för en kontinuerlig process. 
(25 s. 51)

 

3.2.4.3 HALV-KONTINUERLIG FÄRGNING 

Om en vara går genom en foulard och sedan, istället för att gå upp på en spannram, rullas upp 

på en bom kallas processen halv-kontinuerlig (pad-batch). Vid en pad-batch bommas varan 

upp efter att den gått igenom färgbadet och får sedan stå och snurra långsamt, inplastad, i 

rumstemperatur för att färgen ska dra på tyget.
 (16 ss. 59,61) 

Vattenåtgången vid en pad-bach är 

mycket låg. Mängden vatten som krävs är 2 gal/lb jämfört med en jet-färgning som kräver 24 

gal/lb.
 (26 s. 3) 

Vid
 
sköljning efter pad-batch-färgning åtgår det 2-5 gånger mer vatten än vid 

själva färgningen.
 (19 s. 5)

3.2.5 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

För att spara vatten vid en diskontinuerlig process är den viktigaste punkten att undvika 

överloppssköljningar. Med det menas att man sköljer utan att tappa ur det ursprungliga 

vattenbadet. Man fyller på med sköljvatten i processvattnet och låter badet ”rinna över” tills 

varan är sköljd. Genom att först tappa ut det ursprungliga vattenbadet och sedan göra 

sköljningen sparas en betydande mängd vatten. 
(25 s. 51)

 

Vid en kontinuerlig process kan man minska vattenanvändningen genom att använda sig av 

motströmssköljningar. Det kan göras med 5 liter vatten per kilo tyg. Man låter då vattnet 

strömma mot tygets rörelseriktning och vattenbesparingen uppgår till drygt 70 %. Använder 

man istället en överloppssköljning hade det krävts ytterligare sköljvatten för att uppnå samma 

resultat. Att använda mer än 5 liter per kilo tyg ger ingen stor ökning av sköljeffekten och är 
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därmed onödigt. Anordningar som förbättrar genomströmningen genom tyget är av betydelse 

för att få bästa resultat av sköljningarna. 
(25 ss. 51-52)

 

Avvattning mellan sköljningarna är en viktig del vid minskad vattenåtgång för en 

diskontinuerlig process. Att använda avpressning eller centrifugering är några alternativ. Det 

som gör störst skillnad är dock minskningen av badförhållandet.
 (25 s. 52)

 

Vatten har i åratal varit det viktigaste mediet vid färgning.  Från ett patent, som togs redan 

1978, har ett tyskt företag frångått den idén. Istället för att använda vatten är det luft som 

transporterar färgen till fibern. Genom att, i en jet-maskin, ersätta den största delen av vattnet 

med luft så minskar man drastiskt på både kemikalie- och vattenåtgången. Luften som pumpar 

runt tyget skapar en jämn temperatur i maskinen. Färgresultatet blir jämnt och ger en 

reproducerbar färgning. En nackdel är att maskinen inte ger ett bra resultat på fina, tunna, 

elastiska tyger. Eftersom badförhållandet är lågt blir maskinens vikt låg och kan därmed 

komma upp i hög hastighet mycket snabbare än vid en konventionell jet-färgning. 

Badförhållandet i maskinen är 1:2 för syntetfiber och för 1:3 – 1:4 för naturfiber, beroende på 

varans konstruktion. Därmed blir energibesparingen cirka 40 %, bland annat för att mindre 

vatten behöver värmas upp. Man sparar även tid och den totala processtiden blir 25 minuter 

kortare. Det här är en maskin med marknadens lägsta vattenförbrukning. Den är tillverkad av 

Then Maschinen GmbH och modellen heter Airflow®.
 (27 s. 36)

 

För att på ett vattensnålt sätt även bereda lätta tyger har företaget utvecklat ytterligare en 

modell. Den passar för tunna, stretchiga tyger som används för till exempel bilindustrin, 

under-, sport- och badkläder. Med ett badförhållande på 1:2 – 1:5 så är vattnets enda uppgift i 

maskinen att färga. Transporten sköts av luft som pumpas/blåser inne i maskinen. 

Konstruktionen ger upp till 80 % vattenbesparing jämfört med äldre maskiner som använder 

vatten som transportmedium.
 (27 s. 37)

 

Viss forskning har gjorts gällande färgning helt utan vatten. En metod som tagits fram är att 

färga med koldioxid. Ursprungligen är koldioxiden i gasform men under tryck blir den till 

vätska. Vätskan används för att transportera färgen till fibern och är mer miljövänlig än 

konventionell färgning för att koldioxiden, enligt citat ”transferred the entire dye into the 

fiber”. Även fast tekniken finns så har denna metod inte varit framgångsrik, då den är 

ekonomiskt kostsam.
 (28 s. 39) 

Enligt EU-kommisionens BREF-dokument är BAT (Best Available Techniques) vid en 

diskontinuerlig process att använda ett minimerat badförhållande. Maskinerna bör även vara 

automatiserade när det kommer till temperatur, processtid, att fylla upp maskinen med vätska 

och det bör finnas anordningar för att ånga inte skall gå förlorad.
 (19 s. 451)

 

Man bör återanvända sköljbadet, från en diskontinuerlig process, till nästa färgning eller 

process och även återanvända färgbadet när det är tekniskt möjligt. Vid en kontinuerlig eller 

halv-kontinuerlig process är BAT att använda automatiska system där färgerna blandas precis 

innan de används i badet och att appliceringssystemet har en låg färgförbrukning.
 (19 s. 452)
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3.3 VATTEN OCH KEMIKALIEANVÄNDNING VID EFTERBEHANDLING 

3.3.1 MJUKGÖRANDE BEHANDLING 

Under förbehandlingen avlägsnas fiberns naturliga fetter och vaxer för att få ett så bra 

färgresultat som möjligt. Fetterna och vaxerna har en mjukgörande verkan som då försvinner. 

Efter färgning vill man återfå dessa egenskaper och man tillsätter syntetiska mjukgörare.
 (16 s. 

88)
 Kemikalierna kan påföras genom att varan går genom en foulard ner i kemikalielösningen, 

upp genom ett pressverk och sedan upp på en spannram för fixering.
 (29 s. 30)

 Ett alternativ är 

att tillföra kemikalierna till en diskontinuerlig maskin efter färgningen, innan vara tas ur 

maskinen.
 (16 s. 54) 

3.3.2 HARTSBEHANDLING 

För att förbättra varans dimensionsstabilitet och utseende efter tvätt görs en hartsbehandling 

av varan. 
(16 s. 91) 

Det sker genom en foulardering och sedan torkning och fixering i spannram.
 

(30 s. 58)
 

3.3.3 EFTERBEHANDLING AV DENIMVAROR 

Jeans är idag ett mycket populärt plagg som görs av det vävda materialet denim. Denim får 

sitt karakteristiska utseende genom en färgad varp, oftast färgad med indigo och en väft som 

består av ett ofärgat garn. 
(31 s. 5)

 Färgen indigo har dålig tvättbeständighet och är därför 

perfekt för att skapa olika effekter på jeans. 
(32)  

Efter de flesta av nedanstående 

efterbehandlingar tvättas jeansen för att eventuella effekter och kemikalier ska försvinna. Det 

sker i en diskontinuerlig process i en industritvättmaskin. 
(33)

 

3.3.3.1 BLEKNING 

Vid blekning av jeans används kemikalier, såsom väteperoxid eller klor. Behandlingen görs 

diskontinuerligt i en industritvättmaskin. 
(33)

 

3.3.3.2 STENTVÄTT 

Stentvätt är ett sätt att skapa sliteffekter på denim. Det innebär att plaggen tvättas ihop med 

pimpsten i en industritvättmaskin, vilket pågår till rätt nysans av slitning uppstått. Denna 

förslitning är hård mot det textila materialet och dessutom mot maskinen.
 (16 s. 119) 

Pimpstenen 

återanvänds i nya tvättar fram till dess storlek är för liten för att ge rätt effekt.
 (34)

 

3.3.3.3 OVERDYE 

Ett vanligt denimtyg har ett karakteristiskt utseende där utsidan är varpdominerad och oftast 

färgad med indigo och där väften är ofärgad. Detta gör att insidan blir väftdominerad och 

därmed ofärgad. En overdye-behandling innebär att ett par färdigsydda jeans färgas. Har ett 

denimtyg genomgått en sådan behandling kan man se att även väften på insidan blivit färgad. 

Denna teknik ger en djupare nyans på jeansen. Tekniken används även för att smutsfärga 

denim, för att skapa den effekten används gul färg. 
(33)

 

3.3.3.4 ENZYMTVÄTT 

Ett alternativ till stentvätt, som är betydligt mildare mot maskinen är enzymtvätt. Här 

behandlas plaggen i ett enzymbad, där enzymet cellulas angriper cellulosan, vilket skapar en 

sliteffekt på materialet. 
(16 s. 120)
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3.3.3.5 SPRAYNING 

Genom sprayning kan man skapa en hel uppsjö av effekter på plagg. Både färg och 

kemikalier kan sprutas på manuellt eller maskinellt. 
(16 s. 124) 

Efter att jeansen torkat och 

eventuellt fixerats tvättas dem i maskin för att den önskade effekten ska framträda. 
(32)

 

3.3.3.6 WATER JET FADING 

En teknik att skapa effekter på denim görs med hjälp av starka vattenstrålar. Inga kemikalier 

behöver tillsättas och vattnet kan återanvändas. 
(35)

 

3.3.3.7 LASERBEHANDLING 

För att skapa sliteffekter på denim kan en laserstråle användas. Denna laserstråle bränner 

olika djupt ner i materialet beroende på hur mycket slitning som ska uppnås. Denimen tvättas 

sedan och genom den mekaniska bearbetningen i tvättmaskinen, uppstår en slitning på just de 

ställen som laserstrålen har gått över. 
(16 s. 122)

 

3.3.3.8 SNOW WASH 

Snow wash är ett sätt att skapa blekeffekter på jeans genom att stenar dränks i klor. Stenarna 

och jeansen läggs i industri-tvättmaskinen och går torrt. Inget vatten används därför till denna 

behandling. Där stenarna träffar jeansen uppkommer blekeffekten. Efter behandlingen tvättas 

resterna av kloret bort. 
(16 s. 119)

 

3.3.3.9 TVÄTT AV JEANS 

I vissa fall ska jeansen vara ”Raw”, vilket innebär att jeansen är helt obehandlade och ska ha 

en djupmörk färg. Ska jeansen ha detta utseende är den enda efterbehandlingen en lätt 

tvättning med avig-sidan ut på jeansen. 

3.3.4 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

Sker efterbehandlingen i en kontinuerlig process krävs det att avvattningen mellan färgning 

och följande behandlingar är effektiv. Det för att minska på överskottskemikalier. Vid 

avvattningen kan överskottsvätska återföras till impregneringsbadet och därmed sparas vätska 

och kemikalier. Dock måste koncentrationen av impregneringsbadet kontrolleras. Eftersom 

kemikalierna absorberas av tyget kan koncentrationen sjunka. Även avvattningen i sig kan 

göra att kemikalierna minskar i förhållande till vätskan.  

För att spara vatten ska man försöka köra så många behandlingar som möjligt i samma bad. 

Då undviker man onödig tvätt och torkning. Det tankesättet är vanligt idag då man alltid vill 

optimera processerna och köra så korta serier som möjligt.  

Att efterbehandla i en diskontinuerlig maskin är betydligt mer vattenkrävande då 

badförhållandet ofta är högt och det inte finns några möjligheter till avvattning mellan 

processerna. För att centrifugera varan måste den plockas ur maskinen vilket är tidskrävande. 

Vanligtvis kör man efterbehandling såsom, mjukgörning, i samma bad som färgfixeringen.
(25 

ss. 42-43) 

Det bästa sättet att applicera mjukgörare är att spraya eller använda ett skum. Foulardering är 

också ett bättre alternativ än ett mjukgörande bad i en diskontinuerlig maskin.
 (19 s. 455)
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4 UTSLÄPP I VATTEN FRÅN TEXTIL PRODUKTION 

Textilindustrin har en stor miljöpåverkan då avloppsvattnet ofta är mycket förorenat. 

Föroreningarna i vatten beror på vilka kemikalier som används vid processerna i fabriken.
 (13 s. 

97) 
De viktigaste parametrarna av föroreningar är COD (Chemical Oxygen Demand), BOD5 

(Biological Oxygen Demand), pH, fett, olja, kväve, fosfor, sulfat och suspenderade ämnen.
 (13 

s. 98) 
COD och BOD är mått på hur mycket syre som krävs för att bryta ner ett ämne. Ett högt 

värde innebär att det krävs mycket syre för att ämnet ska brytas ner och det försämrar vattnets 

kvalitet. 
(15)

 Suspenderade ämnen kan exempelvis vara fibrerrester. Idag har de flesta 

färgmaskiner filter för att rensa bort dessa rester från vattnet vilket gör att halten av 

suspenderade ämnen är betydligt lägre inom textilindustrin än i många andra industrier.
 (13 s. 

103)
 När suspenderade ämnen kommer ut i vattendrag kan de täppa till fiskars gälar vilket leder 

till att fiskarna dör eller att deras förmåga att växa minskar.
 (13 s. 97) 

Sulfater finns naturligt 

förekommande men ökar genom utsläpp från kommunal rening eller industrier så som 

massabruk, garverier och textilfabriker. I normala koncentrationer är sulfater inte giftiga för 

djur eller växter. Om man däremot som människa utsätts för något högre halter under en 

längre tid kan det leda till sjukdom och om halterna är mycket höga är det giftigt. Även fosfat 

är giftigt för människor och djur vid mycket höga halter.
 (13 s. 98)

  

Ett större problem än de suspenderade ämnena är den höga halten COD och BOD i 

processvatten från textil beredning. Därför är det viktigt att utsläppskraven för dessa ämnen är 

strikt hållna.
 (13 s. 103) 

Textil produktion brukar delas in i torrprocesser och våtprocesser. Till torrprocesserna räknas 

bland annat kardning, vävning och stickning. Vid torrprocesserna används lite vatten och 

miljöbelastningen är inte i närheten av så stor som i våtprocesserna men många av de 

miljöpåfrestande behandlingarna har sitt ursprung i torrprocesserna. De oljor från stick- och 

vävmaskinerna och klister som används vid vävda varor bidrar med ungefär hälften av det 

totala utsläppet i vattnet när de sedan tvättas i våtprocesserna. 
(36 s. 48) 

Det kan även finnas 

rester från bekämpningsmedel från odlingen samt tungmetaller, vaxer och använda 

tvättkemikalier. Man vet bara till viss del hur dessa ämnen påverkar miljön. Klistren är sällan 

giftiga mot vattenlevande organismer, är ofta lätt nedbrytbara och där det finns reningsverk 

hamnar klisterrester i slammet. Dock kan klistren bidra till att avloppsvattnet får en hög 

koncentration av kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) och biologiskt syreförbrukande 

ämnen (BOD) i vattnet.
 (15)

  

Många av de kemikalier och färgämnen som finns idag har stor påvekan på vattenlevande 

organismer och det är därför viktigt med en bra vattenrening. För att få en bra rening på 

vattnet krävs flera olika steg, både kemisk- och biologisk vattenrening. Det är en stor 

investering för ett företag och då de flesta textila företag är små eller medelstora blir detta ett 

stort problem.
 (15)
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4.1 VATTENRENING 

Ofta finns en stor variation i graden av förorening och mängden avloppsvatten som släpps ut 

från textilfabriker. Det svåraste men bland det viktigaste är att kontinuerligt utvärdera 

reningsprocesserna och dess möjligheter till förbättringar. En analys av avloppsvattnet är 

grundläggande för att minimera risken för föroreningar och maximera vattenreningens effekt.
 

(13 s. 97)
  

Avloppsvatten i Sverige renas ofta i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. 

Mekanisk rening skiljer, genom ett galler, ut större föremål som ej bör vara i vattnet.  Rening 

genom sand och försedimentering hör också till mekanisk rening. Restprodukten är slam som 

går till en rötkammare. Vid en biologisk rening omvandlar bakterier kväve från flytande form 

till gasform. Därmed reduceras kvävehalten i vattnet. En kemisk rening reducerar fosfor. Det 

sker genom flockning där aluminiumsalt tillsätts som attraherar fosfatet och bildar större och 

större partiklar som sjunker till botten.
 (37)

 

Kväve är ett viktigt näringsämne för levande organismer men även den största källan till 

övergödning i vatten. Genom utsläpp av avloppsvatten och genom luftföroreningar tillförs 

kväve till naturen. Det kan förekomma som organiskt bundet eller i lösa salter såsom nitrat, 

nitrit och ammonium.
 (38) 

En allt för stor tillförsel av fosfor kan leda till att vattendrag växer igen och att syrebrist 

uppstår. Fosfor kan förekomma i två olika former, organiskt bundet (partikulär fosfor) eller 

oorganiskt (fosfat). Den senare formen är ett ämne som är direkt upptagligt av växter medan 

partikulär fosfor är bundet till partiklar i vattnet som exempelvis alger eller lerpartiklar. 

Partikulär fosfor kan därmed renas bort genom filtrering.
 (38) 

Fördelar med att hantera avloppsvatten på ett effektivt och hållbart sätt är bland annat att man: 

• Reducerar avloppsvattnets volym och andel föroreningar som släpps ut i miljön. 

• Reducerar risken för föroreningsolyckor som skadar både människor och miljö och 

är kostsamt för företaget/personen som orsakat skadan. 

• Reducerar kostnaden för reningen av avloppsvattnet. 

• Visar ansvar inför sin omvärld. 

• Skapar möjligheter till att använda avloppsvatten istället för andra vattenkällor.
 (14 

s. 21)
 

 

4.1.1 VATTENRENING I SVERIGE 

I Sverige finns det omkring 500 kommunala reningsverk som är anpassade för att hantera mer 

än 2000 personers avlopp och drygt 800 mindre reningsverk som klarar att serva 200 

personer. Av Sveriges befolkning bor 85 % i områden som är anslutna till kommunal rening. 

Utöver det finns 450 000 fastigheter och 290 000 fritidsfastigheter som har enskilt avlopp 

med ansluten vattentoalett.
 (39)

 

Den kommunala reningen har byggts ut sedan 1940-talet då endast mekanisk rening användes. 

Biologisk rening infördes under 1960-talet och kemisk rening under 1970-talet. Idag 

genomgår ca 95 % av tätorternas avloppsvatten både biologiskt och kemisk rening. I slutet på 

1990-talet byggde de större reningsverken i de södra delarna av Sverige ut sina reningsverk 

med ett särskilt kvävereningssteg. 2005 genomgick hälften av allt avloppsvatten kväverening. 

Kunskapen om hur reningen av enskilda avlopp fungerar är relativt dålig. Enligt 
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undersökningar är endast 60 % av avloppen på acceptabel standard enligt miljöbalkens krav. 

150 av Sveriges största industrier har egna reningsverk varav ett 60-tal är inom 

skogsindustrin. 

Enligt Rebecca Möller, miljöinformatör på Borås Miljö och Energi, bör textilfabriker ha en 

egen rening av processvattnet innan de släpper det till den kommunala reningen.  Ämnen som 

de kan reducera och avskilja på Gässlösa avloppsreningsverk i Borås är organiskt material 

(kolföreningar), fosfor och kväve. Reningen sker i tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk 

rening. Följande utsläppskrav gäller för reningsverket: 

 Fosfor: 0,3 mg/l 

 Kväve: 15 mg/l 

 BOD7: 10 mg/l (organiskt material) 

Målet är att ligga 10 % under de satta kraven. Idag renar de ca 35 000 m
3
/dag och för att öka 

kvantiteterna behöver kvävereningen bli större. Det är den mest känsliga delen av reningen 

om man ser till hur vattenreningen kan skadas om fel kemikalier eller pH kommer ut i vattnet. 

Om det skulle ske kan alla bakterier som sköter kvävereningen slås ut och processen stoppar 

helt. Något som är speciellt svårt att rena ut är tungmetaller.
 (37) 

Bilderna nedan visar 

kväverening och de vatten som släpps från reningen ut i Viskan från Gässlösa reningsverk i 

Borås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 VATTENRENING I TURKIET 

2003 hade Turkiet totalt 129 vattenreningsverk i landet. 28 stycken finns i 12 av de större 

provinserna och Istanbul, som är Turkiets mest tätbefolkade stad, har 13 reningsverk.
 (40 s. 103)

 

36 % av reningsverken har mekanisk rening, 57 % biologisk och 7 % avancerad rening.
 (40 s. 

107)
 38 av 81 provinser i Turkiet hade 2004 inte vattenreningsverk för avloppsvatten. Turkiets 

Statistiska Institut uppskattar att 35 % av Turkiets befolkning servas av avloppsvattenrening 

medan Istanbuls Tekniska Universitet uppskattar siffran till 45 %.
 (40 s. 118)

  86 % av 

befolkningen är kopplade till ett avloppssystem där endast vissa är sammankopplade med ett 

reningsverk. Oftast är avloppssystemet och vattenreningsverken byggda som separata system. 
(41)

 Bilden på följande sida visar fördelningen av vattenreningsverk i Turkiet. 

FIGUR 2 - KVÄVERENING, GÄSSLÖSA 

RENINGSVERK 
FIGUR 3 - UTGÅENDE VATTEN, GÄSSLÖSA 

RENINGSVERK 
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Trenden går mot att öka antalet vattenreningsverk i landet. De fakta som finns tyder på hög 

hälsorisk i sydöstra delarna av landet, i Anatolia-regionen. 
(40 s. 118) 

 

 

 

Textilfabriker i Turkiet har krav på sig att kontrollera sina utsläpp och har börjat installera 

vattenrening för att skydda miljön. Processerna som används är biologisk rening, kemisk 

rening eller en kombination av dessa två.
 (13 s. 97)

 Textilindustrin är koncentrerad till Istanbul 

där majoriteten av fabrikerna som har egen rening använder sig av kemisk rening.
 (13 s. 98)

 Vid 

en undersökning av 11 fabriker med reningsverk hävdade de som endast installerat biologisk 

rening att det gav dem en lägre kostnad, mindre slam och bättre nedbrytning av COD. 
(13 s. 97) 

Vid samma undersökning visade det sig att ett av reningsverken endast var igång då fabriken 

inspekterades av myndigheter. En annan fabrik renade både eget vatten plus kommunalt 

avloppsvatten och använde sig av en två-stegs-rening. Dock var kvalitén på det ingående 

vattnet inte så dålig att en så pass avancerad rening behövdes. Ett jeans-tvätteri hade, enligt 

undersökningen, endast problem med suspenderade ämnen. Resten av parametrarna höll 

stadens utsläppskrav. Vilka ämnen och utsläppskrav som de undersökta fabrikerna hade 

problem med varierade kraftigt.
 (13 s. 99)

 Se bilaga 2 för tabeller. Därmed är det stor skillnad i 

hur giftigt avloppsvattnet är från de olika textilfabrikerna. Vissa utsläpp har relativt hög 

giftighet medan andra är betydligt mindre farliga. Om man jämför resultaten mot EU-kriterier 

behöver fabrikernas rening förbättras och utvecklas för att nå upp till EU:s lagstiftning.
 (13 s. 

103)
 

 

  

FIGUR 2 - TILLGÅNG TILL VATTENRENING I TURKIET  (10) 
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5 LEVERANTÖRSBESÖK I TURKIET 

För att på bästa sätt samla in relevant information gällande regler och tillvägagångssätt för 

vattenprocesser som finns i textilindustrin i Turkiet så blev vi inbjuda att besöka två av Gina 

Tricots leverantörer. De har arbetat tillsammans med Gina Tricot i flera år och har ett bra och 

nära samarbete. Vår förhoppning inför resan var att få klarhet i vilka regleringar som finns för 

processvatten som släpps ut från fabriken. Vi var intresserade av att se hela deras produktion 

för att få en helhetsbild över verksamheten men vi tittade specifikt på processer som 

innefattade vatten, deras vattenrening och om det fanns en strävan efter att minska fabrikens 

vattenförbrukning. 

5.1 TRIKÅLEVERANTÖR 

Leverantören äger inga egna fabriker utan lägger ut produktionen på fabriker i Turkiet. De har 

egna mönsterkonstruktörer och en kvalitetsansvarig på kontoret som kontrollerar 

skeppningsprover. Leverantören äger heller ingen sömnad utan använder underleverantörer 

där ett antal externa kvalitetskontrollanter gör kontroller och revisioner. Målet är att ha så 

korta ledtider som möjligt och att vara mycket flexibel. Trikåfabriken vi besökte är en av flera 

producenter som leverantören anlitar. 
(42)

 

5.1.1 TRIKÅPRODUCENT 

Fabriken ligger i ett industriområde en bra bit utanför en större stad i Turkiet. De har stickeri, 

färgeri och rotationstryckning och bereder till största delen tyg de stickat själva. I vissa fall 

bereder de tyg som kunden köpt från en annan leverantör. De bereder endast stickat men i 

undantagsfall även vissa mindre vävda accessoarer. 

Fabriken byggdes stegvis för 10 år sedan, stegvis. De har 500 anställda som arbetar i tre skift. 

Produktionen går dygnet runt och arbetstiden är strikt reglerat till 8 timmar. Företaget står för 

transport från tätorten till fabriken och står även för måltider som serveras.  

Personen som visar oss runt är i botten mariningenjör men har arbetat med textil produktion i 

20 år. De senaste tre åren har han arbetat som vattenansvarig på det producerande företaget. 

Innan det var han ansvarig för energibesparing. 
(43)

 

5.1.1.1 PROCESSER 

De har 55 stycken rundstickmaskiner där några stickar tub och vissa skär upp tuben så att 

varan är uppskuren och klar när den bommas upp. De har en avdelning de kallar soft spinning 

där de byter garnkoner, från stor pappkon till tunn plastkon. Det görs inför garnfärgningen där 

konen måste vara perforerad. Efter färgningen centrifugeras konerna och torkas. Därefter 

spinner man över garnet på en kon som används vid stickningen.   

Färgat garn används för att sticka randiga varor och enfärgat garn som gör de enfärgade 

varorna färgas sedan i jetmaskiner. I jetmaskinen gör man blekning, färgning, sköljning och 

mjukgörande behandling. De varor som är stickade med färgat garn tvättas och får en 

mjukgörande behandling i en jetmaskin. Mjukgörare som används är silikon, katjoniska och 

nonjoniska mjukgörare. 

Färgning görs med diskontinuerliga processer i garnfärgning- och jetmaskiner. Alla maskiner 

är helautomatiska där en dator styr dosering av hjälpkemikalier och färg och reglerar tid och 

temperatur för processen. Kemikalier och färgpulver förvaras i separata rum, avskiljda från 
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maskinparken. Det lagras i stora tunnor och via rör pumpas det ut till färgmaskinerna. Tre rum 

finns, ett för färgpulver, ett för saltlösning och soda och ett för resterande kemikalier som 

exempelvis mjukgörare. Saltet hälls i en tratt i golvet och genom att vatten som strömmar till 

löses saltet upp och blandningen spolas in i den tunna som förvarar lösningen. 

De har rotationstryck där de kör upp till 12 schabloner. Efter tryckning torkas och fixeras 

varan i en spannram. De tryckta varorna tvättas kontinuerligt och får en mjukgörande 

behandling genom foulardering och fixering i efterföljande spannram. 

Fabriken använder många olika material såsom bomull, viskos, polyester och ull. Därmed 

färgar de med olika färgklasser, bland annat reaktivfärg, dispersionsfärg och syrafärg. Ingen 

carrier används vid färgning med dispersionsfärg utan man använder istället temperaturer 

kring 130-135°C. Vid tvättningen efter reaktivfärgning tillsätts ibland tvål, i annat fall tvättas 

varan bara med vatten.
 (43)

 

 

5.1.1.2 VATTENHANTERING 

Personen vi intervjuat på företaget har i tre år arbetat som vattenansvarig, enligt honom är det 

tre punkter som är viktiga att tänka på för att minska vattenförbrukningen vid färgning. Det 

första är att använda bra, nya maskiner. Nya maskiner klarar ett lägre badförhållande än de 

gamla. Man har gått från badförhållande på 1:10 till nuvarande 1:6. Den andra punkten är de 

standardiserade recept som följer med färgen från leverantören. Där är en viss mängd vatten 

rekommenderad som nästan alla kunder håller sig till, det är sällan någon som frångår dessa 

rekommendationer. Han menar dock att man själv måste testa vilket badförhållande som 

passar bäst, och framför allt lägsta möjliga, för att effektivisera vattenanvändningen så mycket 

som möjligt. Den tredje saken att ta i beaktande är kvalitén på de kemikalier man använder. 

Dålig kvalitet kräver, enligt honom, många sköljningar och därmed kan högkvalitativa 

produkter spara in på vattnet. Företaget arbetar mestadels med export och därför behöver 

kvalitén vara god. 

Vi frågar om de äger några av de nya jetmaskinerna som använder luft för att transportera runt 

varan i maskinen. Fabriken gör inte det och anledningen, enligt honom, är att de drar mycket 

el. Den kostnad man sparar i vatten förlorar man i el. Energiåtgången är fyra gånger högre för 

luft-jetmaskinerna jämfört med de konventionella. 

Det är viktigt för fabriken att kontrollera vattenåtgången och jämföra med antal producerade 

meter för dagen. Vår intervjuperson menar att om man mäter har man möjlighet att 

kontrollera och förbättra. Mäter du ingenting kan du inte förändra. Man följer standarder för 

maskiner, material och kemikalier och vill minimera riskerna för fel då kostnaden för felet blir 

större ju längre i beredningsprocessen man kommit.  

Företaget arbetar för att minska på vattenanvändningen då vatten är en stor kostnad för dem. 

(Se vattenpriser för Turkiet i bilaga 3). Vattnet kräver stora mängder energi för att värmas 

upp, som blir kostsamt. Vid sköljningar är metoden överloppssköljning förbjuden. Enligt den 

vattenansvarige förloras rent vatten med den metoden, som användes tiden innan han var 

ansvarig för området. Sköljvattnet vid garnfärgning och kontinuerlig tvätt värms upp av 

energin utvunnen från avloppsvattnet. En värmeväxlare används för att ta till vara på energin 

och återföra den till processerna. 

De tryckta varorna tvättas kontinuerligt och det går åt 29 liter/ kg vara. Kammare 1 och 2 i 

maskinen tappas ut utan att återanvändas. Vattnet från sköljningar längre ner i maskinens 
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flöde pumpas tillbaka till ett tidigare sköljbad och återanvänds därmed. För processen i en 

jetmaskin (blekning, färgning, sköljning) åtgår 50-60 liter/kg för mörka färger, 40-45 liter/kg 

för ljusa färger och 30 liter/kg för vitt. 

Vatten tas från rör i marken och går in i fabriken. En mätare finns utanför fabriken som mäter 

hur mycket vatten som passerar in. Det är det mättalet man väger mot dagsproduktionen för 

att kontrollera sin användning. Vattnet från marken är hårt och går in i två maskiner som 

omvandlar det till mjukt. I den processen förlorar de 5-6% av vattenmängden.  Förbrukat 

processvatten från fabriken går in en värmeväxlare där man utvinner energin från värmen i 

vattnet. Med den energin värmer man det nya vattnet som går in och avloppsvattnet blir 

avkylt vilket det måste vara innan det går till fabrikens vattenrening. Reningen de har är 

biologisk rening där man renar vattnet från kväve. Det är en rening som alla textilfabriker 

måste ha enligt vår intervjuade person. De har ej någon kemisk rening, där man avskiljer 

fosfor, då det är för dyrt. 

Staten kräver en biologisk rening av vattnet innan det släpps ut från fabriken. Efter deras 

rening går vattnet ut i havet. Varje månad kommer personer och tar prover på det vatten de 

släpper ut. De kontrollerar 5-6 punkter bland annat pH och syre. För 10 år sedan var ingenting 

förbjudet men de senaste tre åren har reglerna skärpts. I området där fabriken finns är de nu 

förbjudet att öppna nya fabriker då markens vattennivå är för låg. Var tredje månad 

kontrolleras fabriken så att de inte har nya maskiner och därmed förbrukar mer vatten. Vart 

annat år måste fabriken avge en kapacitetsrapport. Där måste de uppge sin förbrukning av 

vatten, energi och gas. Det är en rapport som går till staten.
 (43) 

Bilderna nedan visar fabrikens 

kväverening och det renade vattnet som släpps ut i havet.  
 

FIGUR 5 - KVÄVERENING , TRIKÅPRODUCENT 

TURKIET 
FIGUR 6 - VATTEN SOM SLÄPPS TILL HAVET, 

TRIKÅPRODUCENT TURKIET 
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5.2 DENIMLEVERANTÖR 

Leverantören äger ingen egen produktion utan lägger ut arbetet på cirka 5-6 underleverantörer 

i Turkiet. De har arbetat tillsammans med Gina Tricot i många år och är en stor leverantör av 

denim. Gina Tricot är i sin tur en av leverantörens största kunder. I början av deras samarbete 

köpte Gina Tricot mest trikå från denna leverantör men gick så småningom över till att bli 

mer och mer denim där tyngdpunkten ligger idag. 

5.2.1 DENIMPRODUCENT 

Fabriken ligger i ett industriområde i en stor Turkisk stad. Det är ett medelstort tvätteri som 

gör torra och våta behandlingar på jeans. De har ingen sömnad. Många av företagets kunder är 

stora namn inom internationell konfektion och i genomsnitt producerar fabriken 10000 par 

jeans per dag.
 (34) 

Personen som guidar oss är leverantören själv som länge arbetat med 

fabriken vi besöker. 

Personalen jobbar i skift och arbetar man dag en vecka så arbetar man kvällsskift nästa vecka. 

Fabriken är stängd på söndagar. 

5.2.1.1 PROCESSER 

Det första som sker efter sömnad är torra behandlingar av denim. Då skapas exempelvis 

slitningar, hål och mustascher. Mycket görs för hand med sandpapper. Beroende på grovleken 

så blir effekten mer eller mindre. Jeansen träs på uppblåsbara plastdockor som spänner ut och 

formar plagget vilket gör det lättare att placera slitningarna på rätt ställe och med rätt 

utseende. Eftersom slitningarna skapas för hand blir de inte identiska från plagg till plagg. 

Dock har varje modell en likare och ett foto knutet till sig som visar hur effekterna ska vara 

placerade. 

Destroy-effekt kallas de slitningar som gör att plagget ser nött ut. Slitningarna kan placeras i 

kanten av fickan, längst ner på fållen eller på valda ställen på benen. Effekten skapas med en 

slipmaskin som dras längs kanterna eller över plagget där man vill ha slitningen. Hål i plagget 

är en hårdare form av destroy-effekt som antingen görs med slipmaskin eller med laser. 

Fabriken har en lasermaskin där man placerar plagget i en låda med öppen front och genom 

en dator ställer man in vilken sorts slitning man vill ha.  Fördelen är att alla plaggs slitningar 

blir identiska med nackdelen att de inte ser väldigt naturliga ut. Efter laserbehandlingen 

tvättas plaggen och då tvättas de förstörda fibrerna bort vilket skapar de hål och effekter man 

vill ha. 

Sandblästring är sedan en tid tillbaka förbjudet i Turkiet och det är självklart en behandling 

som inte finns i fabriken vi besökt. Vår guide säger dock att även fast det är förbjudet i landet 

förekommer det förmodligen i hemlighet på vissa ställen. Hon jämför det med 

narkotikahandel som trots att det är olagligt är en industri i världen. Hon poängterar likfullt att 

det är en behandling som absolut inte ska användas då det orsakar fruktansvärda skador på 

personen som utför det. Det är skador som aldrig går att reparera, sanden sätter sig fast i 

lungorna för gott. 

En behandling som kan göras både före och efter de torra behandlingarna är en 

hartsbehandling. Den görs för att få en stelare känsla, en rå-denim-känsla. Det kan även göras 

för att få en krinkeleffekt. Då rynkar man först ihop partiet som man vill ha veckat, sedan 

sprayar man på hartsen. Efter det åker den, hängande in i en torkugn där den torkas och 

fixeras i 150-200°C. Hartsbehandlingen minskar risken för torrfällning och fixerar färgen. Om 
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den görs före tvätten, som innefattar blekning, blir blekresultatet inte lika bra som om plagget 

inte behandlats med harts. 

Vissa slitningar vill man ge ett smutsigt utseende. Då sprayas en färg på plagget, efter att man 

skapat slitningen med sandpapper. Sen tvättas plagget och när jeansen torkat har slitningen 

fått exempelvis en gul ton. Man kan även göra en tvätt med lite färg i för att ge hela byxan en 

viss ton. Vilket av sätten som används kan man se genom att undersöka om avigsidan har en 

färgad ton eller om den är vit. Är den vit har färgen bara sprayats på valda slitningar. I det 

fallet får byxan ett rent helhetsuttryck men med smutsiga slitningar. När de sprayar träs byxan 

upp på en uppblåsbar docka som hänger från taket. Bakom plaggen som sprayas finns en vägg 

där vatten rinner. Vattnet drar åt sig färg som inte fäster på byxan utan far ut i luften. Därmed 

minskar kemikalierna i luften som arbetare riskerar att andas in. Fabriken betonar vilken 

viktig funktion vattnet har. När vi visas ytterligare ett rum där det finns sex sprayplatser så 

rinner det tyvärr inget på väggen bakom och de säger att den är trasig.  

Tvättningarna är en stor del av denimberedning. Den lättaste tvätten är en rinse-tvätt. Då 

tvättas byxan i bara vatten och vill man få en så lite slitning som möjligt, och ge ett dressat 

utseende, kan man tvätta byxan med avigsidan ut. En vanligare tvätt på fabriken är klassisk 

stentvätt. Där används pimpsten i tvättmaskinen som används tills storleken på stenen blivit 

för liten. Det skummar mycket och det är stenen och inte någon kemikalie som ger upphov till 

detta. 

Den största delen av plaggen är färgade med indigo men även sulfatfärger används hos 

tygleverantören (som inte är samma företag som vi besökt). För att bleka plaggen används 

klor och även potassium permanganat (omnämns som ”permanganat” av leverantören). 

Ämnena förstör färgpigmentet och bleker därmed plagget. Potassium permanganat används 

vid snow wash där man låter pimpstenen först suga in permanganatet innan plaggen slängs in i 

trumman, medan den snurrar. Att trumman snurrar gör att stenar och plagg fördelas jämnt. 

När stenarna träffar jeansen i tvätten får man en blekeffekt. Permanganat använd även till 

random wash där man låter handdukar (ca 10x20 cm) gå i tvättmaskinen tillsammans med 

kemikalien innan man slänger in plaggen, även då medan trumman snurrar. Random wash ger 

större effekter än snow wash. 

Ett vattenbad finns utanför tvättmaskinen där man blöter ner likaren och avbryter tvättningen 

och plockar ut ett plagg för att se om man uppnått rätt nyans.  

En behandling som inte kräver vatten är fabriken ozonbehandling. Då läggs plaggen i en 

trumma och behandlas med ozongas. Det dämpar färgen och gör den inte lika ”skrikig”. 

Ozonet ger plagget en mer ”använd” känsla, både i utseende och i grepp.  
(34)
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5.2.1.2 VATTENHANTERING 

Den process som är mest vattenkrävande i fabriken är tvättningarna/sköljningarna. Där åtgår 

cirka 400 l/gång. Hur många tvättar ett plagg går igenom är mycket varierande beroende på 

grundfärg och vilket utseende man vill att slutprodukten ska ha. En order från Gina Tricot på 

150 jeans i en mellanblå färg var under tillverkning i fabriken. Cirka 10 tvättar behövs för att 

få fram rätt nyans och slitning, således åtgår 4000 liter vatten (27 liter/byxa). De uppskattar att 

de använder cirka 300 ton vatten/dag och har en produktion av 10000 plagg/dag. Det ger en 

genomsnittlig förbrukning av 30 liter vatten/plagg. 

Fabriken försöker minska sin vattenanvändning men trycker på att de måste tänka på 

hälsoregler. Behöver plagget sköljas två gånger för att få bort kemikalier innan plagget går till 

kund så måste de självklart göra det. Ett annat exempel de tar upp är att om en beredning 

innefattar sju tvättar kan det vara möjligt att minska till sex stycken med risk att resultatet inte 

riktigt blir det man eftersökt.  

Fabriken betalar för allt vatten som de använder. Kommunen mäter hur mycket de tar in varje 

dag och debiterar dem därefter. Kommunen ger ut tillstånd för om man får ha produktion eller 

inte. Sköter man inte reglerna är det först kommunen som går in och ger en varning. Fortsätter 

problemen går fallet vidare till staten. Avviker man från angivna mätvärden får man upp till 

två varningar och efter det stängs fabriken. 

Avloppsvattnet rinner i en fålla i golvet intill ett rum avskilt från produktionen. Det samlas i 

en bassäng under golvet och går in i en maskin som rensar ut kvarvarande stenar från 

tvättningen. Efter det går det ner i en ny bassäng och därefter till ett första steg i en 

vattenrening som fabriken äger själv. Den består av en mekanisk rening som avskiljer större 

föremål. Industriområdet som fabriken finns i har en gemensam rening innan vattnet går till 

den kommunala reningen. 

Det vatten som går ut från fabriken måste de själva kontrollera pH och temperatur på och 

rapportera till kommunen. På det vatten som släpps till den gemensamma reningen kommer, 

varje månad, ingenjörer från universitetet och mäter:  

 Temperatur 

 pH 

 COD 

 Totalkväve 

 Fosforhalt 

 Halt av suspenderade ämnen. 

I tabellen i bilaga 4 presenteras de värden man måste följa.  

Fabriken gör inte bara tester på det vatten som är utgående utan även deras dricksvatten. Att 

dricka kranvatten är av hälsoskäl inte möjligt, istället köper man vattendunkar. Även det 

kommunala vattnet som går in i produktionen görs det tester på. Det är mjukt vatten som går 

in i fabriken.
 (34)
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6 VATTENLAGAR I TURKIET 

Detta avsnitt ligger till grund för den information Gina Tricot och STWI efterfrågat gällande 

lagar och regleringar för textilproducenter i Turkiet. Sammanställning av svaren på Gina 

Tricots och STWI:s frågeställning återfinns i bilaga 5. 

6.1 MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY 

På 1970-talet började Turkiet utveckla sitt miljöarbete.
 (12) 

The Undersecretariat of 

Environment grundades 1976, för att bli Ministry of Environment 1991. The Ministry of 

Environment slogs samman med Ministry of Forestry till Ministry of Environment and 

Forestry (MoEF) genom lag NO.4856 i maj 2003. 
(44 s. 51)  

Ministry of Environment and Forestry (MoEF) är huvudmyndigheten för hantering av alla 

miljösektorer i Turkiet. MoEF har befogenhet att bedriva verksamhet för att skydda och 

förbättra miljön, även förhindrande av miljöförstöring. I dess uppgifter ingår att utarbeta 

lagar, regler och interna bestämmelser, övervakning och planering av miljön, ingripanden och 

åtgärder vid behov, behandla miljöpolitik och strategier, samordna miljöarbetet på nationell 

nivå, bedriva forskning, tillämpa mätningar, övervaka lagefterlevnad, insamling av data och 

utbildning. 
(45) 

 

De har även ansvaret för att samordna de undersökningar som genomförs relaterade till 

miljökapitlet av EU-lagstiftningen. Ministeriet spelar en avgörande roll för övervakning och 

kontroll av verksamheter som påverkar miljön, tillsammans med andra ministerier, 

myndigheter och lokala myndigheter.
 (46)

 Under Ministry of Environment and Forestry står 

DSI som har hand om Turkiets vattenfrågor. 
(47)

  

6.2 STATE HYDRAULIC WORKS, DSI  

State Hydraulic Works (turkisk förkortning: DSI) är det främsta verkställande statliga organet 

av Turkiets övergripande vattenresursplanering, hantering, utförande och drift. DSI infördes 

år 1953 genom lag NO.6200 under ledning av Ministry of Energy and Natural Resources.  

Huvudsyftet med DSI är att utveckla Turkiets alla vatten- och markresurser. De kontrollerar 

användningen av yt- och grundvatten. De har även ansvar för att förebygga jorderosion och 

översvämningsskador. Av den anledningen har DSI befogenhet att planera, konstruera, bygga 

och driva dammar, vattenkraftverk, hushållsvatten och konstbevattningssystem.
 (47) 

En del av DSI är uppdelad i 25 regionkontor över Turkiet. De organisationerna har hand om 

vattenverksamheten inom sitt geografiska område som bland annat är vattendistribution, 

avloppsvatten och vattenrening. Exempel på regionkontor är ISKI (Istanbul), IZSU (Izmir), 

och ASKI (Ankara).
 (41)

 16 av Turkiets 81 provinser är så kallade Greater Municipalities, som 

har eget ansvar för vattendistribution, avloppsrening och utvecklingsprogram. 
(40 s. 103) 

Tidigare har Bank of Provinces bistått med teknisk hjälp, 
(41) 

vilket de fortfarande gör till 

mindre provinser och kommuner.
 (40 s. 103)

 

6.3 TURKIET OCH EU: S MILJÖDIREKTIV 

Turkiet har länge arbetat för att bli medlemmar i EU men ännu har de inte blivit godkända för 

ett medlemskap. Turkiet försöker att anpassa sig till EU:s miljöfrågor. Det kommer dock att 
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krävas mycket av landet för att anpassa sig till och uppfylla ställda krav. De senaste 

publikationerna från MoEF visar att full efterrättelse av att uppfylla EU-nivå av 

lagstiftningsåtgärder för miljö och klimat kommer att ta tid. Turkiet kommer att behöva 

mellan 6 och 15 år efter 2014 att fullt ut följa EU: s miljölagstiftning.
 (45)

 

6.4 TURKIETS MILJÖLAGAR  

Den turkiska miljölagen infördes först 1983. Denna lag reviderades 2006 (Official Gazette 

No.2872, 24 jun 2006) för att anpassas mot EU-normer och för att förbättra efterlevnad av 

lagarna. Lagen omfattar samtliga miljöfrågor, däribland vatten. Lagen beskriver Turkiets 

miljöpolitik i allmänna ordalag och med principen att den som förorenar den betalar.
 (48)   

Utveckling av vattenresurser är statens ansvar, med undantag för vissa privatägda små källor 

och vattendrag. Användning av grundvattenresurser, mer än 10 meter under marken, måste 

godkännas enligt en särskild lag. Grundvattenlicenser utfärdas av DSI för varje reservoar. 

Licenserna ger endast rätt till att borra och använda vattnet, rättigheten kan varken överlåtas 

eller säljas.
 (45)

 

Iller Bank är en auktoriserad myndighet som etablerades av lag, nr: 4759 och trädde i kraft 

1975. I Turkiet ska alla kommuner, oavsett storlek, få kommunalt vatten. Iller Bank ansvarar 

för att bistå kommuner med finansiering, utveckla och bygga infrastruktur, inklusive vatten 

och avlopp.
 (45)

 

2002 beslutades det om att ett samarbetsprojekt på två år, EU Water Framework Directive, 

mellan Turkiet och Nederländerna skulle starta. Nederländerna skulle bistå Turkiet med hjälp 

att leva upp till EU:s vattenlagar för att förenkla landets inträde i unionen. Projektet skulle 

bidra till ökat samarbete mellan institutioner och organisationer i landet och syfta till en 

gemensam strävan inom vattenfrågorna. 
(49)  

Genomförandet av EU Water Framework 

Directive har ännu inte påbörjats i Turkiet, och en tidsplan var inte klar 2008. För närvarande 

är vissa frågor som hanteras av EU Water Framework Directive reglerade av Water Products 

law och förordningen för Water Products från 1995. Dock är dessa lagar inte helt i enlighet 

med de relevanta bestämmelserna i EU-direktivet. 
(45) 

 

Följande vattenlagar gäller i Turkiet: 

• The By-law on Control of Pollution by Dangerous Substances in Water and its 

environment (Official Gazette: 26 November 2005, no. 26005) 

• The By-law on Water Pollution Control (Official Gazette: 31 December 2004, No. 

• 25687), 

• The Law on Fisheries No.1380 (Official Gazette: 4 April 1971, No.13799), 

• The By-law on Fisheries (Official Gazette: 10 March 1995, No. 22223), 

• The By-law on the Quality of Surface Water Intended for the Abstraction of Drinking 

water (Official Gazette: 25730, No. 17 February 2005), 

• The Law on Groundwater No.167 (Official Gazette: 10688, 23 December 1960), 

• The By-law on Protection of Waters Against Nitrate Pollution from Agricultural 

sources (Official Gazette: 18 February 2004, No. 25377) 

• The By-law on Urban Wastewater Treatment (Official Gazette: 8 January 2006, 

No.26047). Motsvarar Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning 

urban waste-water treatment. 

• The Law on the Organization and Duties of the General Directorate of State Hydraulic 

Works No.6200 (Official Gazette: 25 December 1953, No.8592) 
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• The Law on Potable, Utility and Industrial Water Supply in Ankara, Istanbul and 

Cities with a Population Over One Hundred Thousand No. 1053 (Official Gazette: 16 

July 1968, No. 12951) 

• The By-law on Aquaculture (Official Gazette: 29 June 2004, No.25507). 

• The Law on Environment No.2872 (Official Gazette: 11 August 1983, no 18132) as 

amended by the Law No.5491 (Official Gazette: 13 May 2006, no 26167) 
(50) (41)

 

Turkiet stöttar även de flesta internationella miljökonventioner, bland annat FN:s Agenda 21 
(44)

 som är FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling. Konventionen anger 

långsiktiga mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom 

och undanröja hoten mot miljön.
 (51)

 

Utsläpp av avloppsvatten regleras bland annat av Water Pollution Control Regulation 

(Official Gazette No. 25687, 2004). Denna lag har olika utsläppskrav för olika industrier och 

krav för om utsläppet sker direkt i havet eller vid utsläpp till allmänna avloppsnätet. Dessutom 

måste lämplig behandling av avloppsvattnet fastställas innan utsläpp sker. Enligt lagen skall 

alla som har utsläpp av avloppsvatten till grundvattnet eller ytvattnet se till att utsläppskrav är 

uppfyllda. 
(45)

 
 

Water Pollution Control Regulation (2004) och Urban Wastewater Treatment (2006) reglerar 

reningsverkens utsläpp för hela Turkiet.
 (10)

 Lokala myndigheter, som exempelvis ISKI i 

Istanbul, reglerar och inspekterar avloppsutsläppen för staden. Industrier måste rena sitt vatten 

till en viss nivå innan de får släppa det till stadens avloppsnät. 
(13 s. 98)

 I tabellen nedan visas de 

utsläppskrav som de två nämnda lagarna reglerar. 

 

 Water Pollution Control Regulation, 2004 No. 
25687  
 

Urban Wastewater Treatment, 
2006 No.26047* 
 

PARAMETRAR Befolkning  
1000–10 000 

Befolkning  
10 000–100 000 

Befolkning 
> 100 000 

 

BOD(mg/l) 50 50 40 25 

COD(mg/l) 160 140 120 125 

Suspenderade 
ämnen 

60 45 40 35 (Befolkning > 10 000) 
60 (Befolkning 2000–10 000) 

*Implementeras till 2014  (10)  

Utsläppskrav från industrier till avlopp, som regleras av Water Pollution Control Regulation (2004) och Urban 

Wastewater Treatment (2006). 

 

I en undersökning som Istanbuls tekniska universitet gjort på 22 reningsverk visade det sig att 

endast hälften levde upp till Turkiets reningskrav. 
(45) 

Enligt en annan källa för en 

undersökning av Istanbuls reningsverk är det endast de som har biologisk rening som klarar 

kravet på COD = 350 mg/l. Med endast mekanisk rening är det svårt att leva upp till kraven 

och därför var värdena i undersökningen långt över lagkraven (se bilaga 6). Inget reningsverk 

i undersökningen hade problem med att klara kraven för suspenderade ämnen. 
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7 WATER MANAGEMENT GUIDELINE – STWI 

Sweden Textile Water Initiative (STWI) startade 2010 och är ett gemensamt projekt mellan 

ett trettiotal textil och läderföretag
1
 i Sverige tillsammans med Stockholm International Water 

Institute (SIWI). Projektet ska pågå i två år och syfte är att ta fram riktlinjer för en hållbar 

vattenhantering, från tråd och läder till produkt. Riktlinjerna ska presenteras i en guideline 

som ska vara klar våren 2012. STWI är ett projekt från Swedish Water House.
 (3)

 Swedish 

Water House arbetar med det övergripande målet att bidra till internationell policyutveckling 

och samarbete i vatten- och utvecklingsfrågor. Detta har de arbetat med sedan 2003 på 

uppdrag av Utrikesdepartementet och Miljödepartementet. 
(52) 

Inom initiativet arbetar man i fem olika grupper, med fokus på olika delar av den textila 

värdekedjan. För att hantera och få en gemensam utformning för all insamlad fakta i STWI 

kommer initiativet att använda det öppna CSR-programmet Global Social Compliance 

Programme (GSCP). GSCP har väl utarbetade riktlinjer för miljöarbete och med stöd av detta 

kommer Gina Tricot, och resten av STWI:s medlemmar, arbeta med förbättringar inom 

vattenfrågan.
 (4)

  

7.1 GINA TRICOTS MILJÖARBETE 

Gina Tricots miljöarbete har tidigare varit koncentrerat till huvudkontoret i Borås och i 

företagets butiker. På våren 2011 blev en miljöpolicy färdigställd och publicerad på Gina 

Tricots hemsida.
 (4)

 Där kan man läsa att företaget vill sträva efter ständiga förbättringar i 

verksamheten och att miljöansvar skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet.
 (53) 

Företaget ser tydligt ett ökat fokus på miljöfrågor från konsumentledet. För de sociala 

frågorna har man stöd från Business Social Compliance Initiative men de saknar en 

motsvarighet för miljöfrågorna. Därför kom arbetet med STWI vid en lämplig tidpunkt och 

projektet påbörjades för Gina Tricots del under hösten 2010.
 (4)  

 

7.2 GLOBAL SOCIAL COMPLIANCE PROGRAMME 

Global Social Compliance Programme (GSCP) skapades för inköpande företag från alla 

marknader och sektorer. Vem som helst får ansluta sig oavsett hur man arbetar med CSR-

frågor. Programmet bygger på att de anslutna företagen är aktiva och strävar mot ett 

gemensamt synsätt och mer liknande arbetsmetoder och mål inom de aktuella frågorna. GSCP 

fungerar som en plattform där man kan diskutera de metoder man använder nu och dela 

erfarenheter och olika best practice.
 (54)

 GSCP ska inte används som en konkurrensfördel och 

är öppet för alla att delta. Programmet vill uppgradera de existerande systemen och minska 

dupliceringen av uppförandekoder. De vill inte sänka nivån på den standard man nu kräver 

utan strävar efter att dela och utgå från internationell best practice
 (55)

  De vill bidra med ett 

klart och tydligt budskap till producenterna som alla deras kunder står bakom.
 (56)

 

För att ansluta sig till programmet och därmed visa att man delar deras vision är det enda 

kravet att beslutet sker på VD-nivå.
 (54)

  Förutom 32 företag
2
 som är anslutna till programmet 

finns även oberoende intresseorganisationer för att skapa öppenhet och en bredd på 

                                                 
1
 ACNE, AXSTORES, DIDRIKSONS, ELLOS, FILIPPA K, FJÄLLRÄVEN, GANT, GEKÅS, GINA TRICOT, HAGLÖFS, HEMTEX, ICA, IKEA, INDISKA, INTERSPORT, KAPPAHL, 

KLÄTTERMUSEN, LINDEX, MQ, NILSONGROUP, NYBLOM, KOLLÉN, ODD MOLLY, PROCURATOR, RGB. DESIGN, RNB, SIWI, SNICKERS WORKWEAR, STADIUM,TPC 
TRADING, WEEKDAY /CHEAPMONDAY, WESC 
2
 ICA, AUCHAN, IKEA, BEST BUY, JCPENNEY, C&A, JERONIMO MARTINS, CARREFOUR, MARKS & SPENCER, CASINO, MIGROS, CHIQUITA, MONOPRIX, COOP 

SWITZERLAND, PHILLIPS-VAN HEUSEN, DELHAIZE/HANNAFORD, PICK 'N PAY, DELL, ROYAL AHOLD, DOLE, SOBEY'S, EL CORTE INGLES, TESCO PLC., GAP INC., THE 

WALT DISNEY CO., GLOBUS, TIMBERLAND, HASBRO, WALMART, HEWLETT PACKARD, WOOLWORTHS 

http://www.acnestudios.com/
http://www.axstores.se/
http://www.didriksons.com/
http://www.ellos.se/
http://www.filippa-k.com/
http://www.fjallraven.se/
http://www.gant.com/
http://www.gekas.se/
http://www.ginatricot.com/
http://www.haglofs.com/sv-SE/
http://www.hemtex.com/sv/se/
http://www.ica.se/
http://www.ikea.se/
http://indiska.com/
http://www.intersport.se/
http://www.kappahl.com/
http://www.klattermusen.se/
http://www.lindex.com/se/
http://www.mq.se/
http://www.nilsongroup.com/
http://www.nyblomkollen.se/index.html
http://oddmolly.com/
http://www.procurator.se/
http://www.rgbdesign.se/
http://www.rnb.se/en/RNB/
http://www.siwi.org/
http://www.stadium.se/
http://www.tpctrading.se/
http://www.tpctrading.se/
http://www.weekday.com/
http://www.cheapmonday.com/
http://www.wesc.com/
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kunskapen som delas. 
(54) 

Dock är det viktigt att påpeka att detta är ett frivilligt engagemang 

och det är inte ett krav att implementera programmet rakt av. Som företag kan man istället 

välja att använda verktygen som en referens att jämföra sitt nuvarande arbete med.
 (56)

 

GSCP har utvecklat verktyg för företagen att använda i sitt förbättringsarbete. I detta ingår en 

reference code som syftar till att upprätthålla internationella standarder, visa vad som är goda 

förhållanden och ge en gemensam tolkning av rättvisa miljö- och arbetsförhållanden och en 

guide för revision inklusive utbildning inför revision. 
(57)

 

Efter önskemål från programmets medlemmar har en guideline, Environmental module, med 

rekommendationer för miljön på arbetsplatser utvecklats, som ett komplement till 

rekommendationerna i de sociala frågorna.
 (58)

 Denna guideline kan implementeras genom 

hela värdekedjan, från råmaterialproduktion och lantbruk till tillverkning och logistik. Den 

innefattar Environmental reference requirements och Environmental Implementation 

Guideline. 
(59 s. 2)

  

Environmental reference requirements innehåller mål och krav inom miljö som leverantören 

skall leva upp till. Denna del är uppbyggd som en modell i tre delar; från grundläggande 

kunskap inom arbetsmiljöområdet till bästa möjliga metod. Se figur nedan. Verktyget är tänkt 

att användas för att stegvis förbättra arbetsmiljön genom att uppfylla de mål som är 

definierade för varje steg.
 (59 ss. 2-3)

 Dokumentet kan användas av företaget för att se hur de 

ligger till och vad de kan göra för förändringar för att förbättra sin situation. Det ska inte ses 

som en guide till att följa lagkrav då de är specifika för varje land. Då landets lagkrav skiljer 

sig från Environmental reference requirements ska det krav som ger det största skyddet för 

människor och miljö följas. Om lagkrav saknas helt kan Environmental reference 

requirements användas som ett substitut. 
(59 ss. 5-6)

 

 

FIGUR 7 - FRÅN GLOBAL SOCIAL COMPLIANCE PROGRAMME, ENVIRONMENTAL REFERENCE 

REQUIREMENTS.  (59 S. 3)  

Level 3 som står för leading practice beskriver inga specifika processer då de med tiden kan 

bli inaktuella. Istället beskrivs tankesätt, nyckelpunkter och förslag på informationskällor som 

redogör för ledande arbetssätt.
 (14 s. 3)

 

GSCPs Environmental Implementation Guideline är ett komplement till programmets 

environmental reference requirements. Det är en guide till hela implementeringsprocessen, 

för att uppnå målen som Environmental reference requirements satt upp. Detta dokument ska, 

precis som Environmental reference requirements, inte ses som vägledning för att uppfylla 

lagkrav då de varierar i varje land. Dokumentet är uppdelat i fyra delar; hur man kommer 

igång och arbetar mot Level 1, att nå Level 1, att nå Level 2 och slutligen att nå Level 3.  

GSCP betonar att denna implementeringsguide innefattar möjliga sätt att nå målen men att det 

självklart finns även andra vägar. Det viktiga är att arbetsplatsen fortfarande är säker och 

trygg under förändringsarbetet och inte skapar hälso- eller säkerhetsrisker för arbetarna.
 (14 ss. 3-

4)
 

 

Level 1 – 
Awareness and 

Compliance 

Level 2 – Proactive 
Management and 

Performance 
Improvement 

Level 3 – Leading 
Practice 
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8 RESULTAT 

Brist på vatten är ett världsproblem och den högt vattenförbrukande textilindustrin gör saken 

värre. Nu lyfts problemet upp och många stora företag uppmärksammar att något måste göras.  

Väteperoxid är den rekommenderade kemikalien för blekning och endast i undantagsfall ska 

natriumhypoklorit användas. Hos trikåproducenten i Turkiet användes bara väteperoxid 

medan denimproducenten använde natriumhypoklorit för blekning och väteperoxid för att 

stanna av processen (genom att stoppa den kemiska reaktionen). Så det finns stor skillnad i 

miljömedvetenhet mellan olika producenter.  

När det gäller val av färgämnen styrs det självklart av fibern och alla har sina för- och 

nackdelar. Det valet styr inköparen och designern och inte producenten eftersom det är det 

inköpande företagets efterfrågan som styr producentens produktion. Dock var 

trikåproducenten (som använder reaktivfärg) noga med att optimera alla kemikalier och all 

dosering var automatiserad. 

Den process som är minst vattenkrävande är pad-batch. Processen som är näst bäst om man 

ser till vattenförbrukning är den kontinuerliga.  

Den mest vattensparande metoden för mjukgörande efterbehandling är att foulardera varan. 

Det gjordes för de tryckta varorna hos trikåproducenten. De varor som färgas i jet-maskiner 

får även sin mjukgörande behandling där. Att efterbehandla i en diskontinuerlig maskin är 

mycket mer vattenkrävande än en foulardering men samtidigt ett helt naturligt processteg då 

varan är färgad i maskinen. Det skulle kräva mycket energi för att torka varan och flytta den 

till en foulard för mjukgörande behandling och därmed hade besparingen inte varit speciellt 

stor. 

Processvatten från beredning är det som förorenar vatten mest genom hela den textila 

värdekejdan. Därför är det mycket viktigt att vattenreningen sköts på ett kontrollerat och 

hållbart sätt. 

Turkiet har ett stort antal lagar som reglerar det mesta där vatten innefattas. Lagarna 

omarbetas och uppdateras och landet har ett samarbete med EU för att anpassa sig till 

unionens lagstiftning. Utsläppskraven från reningsverk i Turkiet följs inte alltid. Vid en 

undersökning av 22 reningsverk blev endast hälften godkända. Dock verkar textilfabriker 

klara utsläppskraven bättre än de kommunala reningsverken. 

Det förslag till implementeringsarbetet av STWI:s guideline på Gina Tricot är av allmän sort 

då guidelinen är i utvecklingsfasen och krav ännu inte fastställda. Förslaget är baserat på 

GSCP:s Environmental Module men så pass modifierat att GSCP inte anges som källa. 

Förslaget är högst. Se förslaget i bilaga 11. Den sammanställning av lagar som gäller för 

textilproducenter i Turkiet, som Gina Tricot efterfrågat, har sammanställts i bilaga 5. 
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9 DISKUSSION 

Vi tycker att sammanslutningen STWI är ett väldigt bra initiativ av den svenska branschen 

och visar på att miljöfrågor inom textil- och läderbranschen tas på allvar av aktörerna. Att 

Gina Tricot väljer att ansluta sig tror vi är en bra fortsättning på deras påbörjade miljöarbete 

och en chans att få ta del av kunskap och information från företag som jobbat med dessa 

frågor en längre tid. Problemet som är grunden till skapandet av STWI är en relativt ny fråga 

inom branschen och vi tycker att det verkar råda en viss förvirring om hur man ska angripa 

problemet, hur alla fakta som samlas in och verktyg som skapas sedan ska användas i 

praktiken. Dock tror vi att samma förvirrade stadium säkerligen rått när samma bransch 

började diskutera arbetsrättsfrågor, som nu har väl utvecklade verktyg. 

När det gäller kemikalier för blekning så verkade denimproducenten inte se problemet med att 

använda natriumhypoklorit medan det för trikåleverantören var självklart att använda 

väteperoxid. Natriumhypoklorit verkade inte ens vara ett alternativ. Det kan bero på att deras 

produkter skiljer sig mycket åt, att det ena ämnet har fördelar i produktionen som vi inte 

känner till. Dock borde dessa fördelar vara invägda då EU-kommissionen författat sitt BREF-

dokument med rekommenderade tekniker och kemikalier. 

Pad-batch, den mest vattensnåla processen, hittade vi inte hos någon av producenterna. Det 

beror på att den inte är optimal för fabrikernas produktion, speciellt inte hos 

denimproducenten som till allra största del skapar slitningar på redan infärgade och 

konfektionerade plagg. Kontinuerlig process, som är näst bäst om man ser till 

vattenförbrukning, fann vi hos trikåproducenten med en bredtvättmaskin där tryckta varor 

tvättades. Den verkade, enligt de uppgifter vi fick av den anställda vatteningenjören, vara 

optimerad i hög grad och hade återanvändning av vatten från sköljningar i slutet av maskinen 

till tidigare bad. 

Diskontinuerliga maskiner var absolut vanligast förekommande hos båda producenterna. All 

färgning av trikå skedde i jet-maskiner. Vi frågade om de använde nya jet-maskiner som 

använder luft för att transportera runt tyget. Det gjorde de inte på grund av att de drog så 

mycket el. Elförbrukning är inte ett ämne i denna uppsats men vi anser att det är bra att de 

väger olike miljöaspekter mot varandra när de fattar beslut om hur processer ska se ut. Han 

var däremot mycket noga med att påvisa deras arbete med att minska badförhållanden och det 

såg vi som väldigt positivt. Han visade på en stor medvetenhet för vattenämnet och tog det på 

stort allvar. Något som vi tycker är intressant är dock att de i Turkiet verkar ha andra skäl till 

förändringarna än vi här i Sverige. Deras största intresse är kostnadsbesparingar, något som 

alltid kom upp som positivt med vilken förbättring de än gjort. Att förbättringarna har en 

positiv inverkan på miljön var inte ett ämne som ens togs upp. 

Hos denimproducenterna blektes och tvättades allt i industritvättmaskiner. Vattenbesparingar 

var inte något som verkade som ett aktuellt ämne, mer än att de ville skära ner på det för att 

minska sina kostnader. Dock framstår det som vilken kostnadsbesparing som helst. Vi vill 

därmed inte förringa det positiva i att minska vattenförbrukningen men medvetenheten som vi 

såg hos trikåproducenten fanns inte här i samma utsträckning. 

Trikåproducenten hade en mekanisk och biologisk rening och en stor skillnad vi såg, jämfört 

med Gässlösa, var färgen på vattnet i den biologiska reningen. Det var något som vår guide i 

Borås påpekade (vattnet var ljusbrunt), att färgen beror på de mikroorganismer som verkar i 

badet och får kväve i vattnet att gå upp i luften. Färgen på trikåproducentens biologiska rening 

var däremot kolsvart, något som vi båda reagerade på. Det beror på att vattnet kommer från 
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färgning och därmed innehåller stora mängder färg. Efter den biologiska reningen har man en 

kemisk rening på Gässlösa, något som inte fanns hos trikåproducenten då det ansågs för dyrt. 

Den biologiska reningen blir därmed deras sista steg innan vattnet släpps till havet och en 

skillnad vi upptäckt i efterhand, när vi jämfört foton, är färgen på vattnet som släpps från 

Gässlösa till Viskan och det som släpps från fabriken i Turkiet till havet. Vattnet från 

Gässlösa är helt klart medan vattnet i Turkiet är svart. Det känns inte som att det svarta vattnet 

egentligen är lämpligt att släppas rakt ut i ett vattendrag med all färg det innehåller. 

Förmodligen finns inte bara färgrester utan även kemikalierester från färgningen. 

Den denimproducent vi besökte hade endast en mekanisk rening innan vattnet släpptes till den 

gemensamma reningen för hela industriområdet. Till skillnad från vår uppfattning om att 

producentens strävan att minska sin vattenanvändning inte var speciellt stor så uppfattade vi 

deras kunskap kring fabrikens utsläpp desto större.  

Turkiets vattenbestånd är kritiskt, speciellt i de västra delarna. Det var ett faktum som 

trikåproducenten var mycket medveten om. Det framgick även när vi öppet diskuterade vatten 

i allmänhet hos denimproducenten. Utan att försöka styra samtalet ville vi påskina faktumet 

att det verkar vara brist på vatten i landet. Då jämför vår guide situationen mellan hennes 

uppväxt och dagens läge. Då kunde de bada i vattnet kring staden vilket nu mer är förbjudet 

på grund av föroreningar. Periodvis är vattenbristen så akut att invånarna begränsas i vad de 

får använda vattnet till. Exempelvis var det förbjudet att vattna gräsmattorna. Detta tycker vi 

visar på att det finns en kunskap om problemet hos allmänheten men att man inte ser 

problemen där de kanske är som störst, i situationer och processer som alltid körts på ett visst 

sätt. Antingen är det lagkrav eller kostnadsbesparingar som är drivkrafter bakom förändringar. 

Turkiet verkar ha en god organisation från regeringsnivå till ministerier och departement ner 

till myndigheter. Denna grund tycker vi är bra men vi är inte helt säkra på att verkligheten ser 

lika bra ut som lagarna kräver. Undersökningen som visar att endast hälften av 22 reningsverk 

blev godkända är absolut inte ett godtagbart resultat. Det gör oss oroliga att det finns flera 

liknande brister och om till exempel de testrapporter vi fick se hos denimproducenten är 

korrekta och inte bara fått en underskrift i förbifarten. Vi hoppas inte, men blir inte förvånade 

om, det finns korruption i systemet. När vi frågade producenterna om de gjorde anpassningar 

till EU:s regleringar var de helt oförstående och verkade inte förstå varför de i Turkiet hade 

något med Europa att göra. En intressant och förvånande kommentar för oss som trodde att 

landet var enat i frågan om deras strävan mot att bli ett EU-land.  

Gällande landets försök att anpassa sig till EU verkar det stå ganska stilla. Om vi jämför med 

de siffror vi fick från Gässlösa på deras tillåtna värden är Turkiets halter för fosfor drygt 30 

gånger högre. Fosfor är ett ämne som leder till övergödning vilket i sin tur gör att vattendrag 

växer igen och vattenbristen blir ännu större. Det ser vi som ett stort problem. 

Vid utvecklandet av vårt förslag till Gina Tricot på implementering av STWI:s guideline har 

vi utgått ifrån GSCPs Environmental Module. Eftersom hela STWI ska enas kring GSCPs 

metod var det helt naturligt för oss att använda den som bas för det arbete vi gjort för Gina 

Tricot och deras del i STWIs arbete. Vi tycker GSCP är ett bra val av STWI för att det är ett 

öppet program och inte något man behöver betala in sig i som majoriteten av dagens CSR-

sammanslutningar. Att det är öppet för alla och att det endast är företaget själv som ställer 

kraven och inte GSCP gör att man kan ta hjälp av de utvecklade verktygen och göra arbetet 

till sitt eget och unikt för det specifika företaget.  

Det är svårt att vara mer specifik än vad vi varit eftersom vi inte vet hur den kommande 

guidelinen kommer att se ut. Då vi inte vet vilka krav som kommer att ställas och är det svårt 
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att redan nu bedöma var prioriteringarna borde ligga, exempelvis i vilka länder eller sorters 

producenter. Därmed har vi endast angivit att leverantörernas situation ska ses över och 

problemen och arbetet sedan prioriteras. 

9.1 METODDISKUSSION 

Metoden för intervjuerna var att de skulle lika en vardaglig situation, vilket vi tycker att vi 

lyckades med. Vi försökte att få en så öppen diskussion som möjligt även om viss styrning 

uppstår från de frågeställningar vi utarbetat. Vi lät oss visas runt och få berättat hur det 

dagliga arbetet sköts utan att för den delen låta bli att fråga om vi hade någon fundering. Vi 

hade tur med att få duktiga guider som pratade engelska och svenska. När intervjupersonerna 

pratade turkiska hade vi duktiga tolkar som översatte. Det gjorde att missförstånden var få och 

bortfall av viktigt fakta låg. Dock finns information som vi inte är säkra på att vi uppfattat rätt 

eller att tolken översatt korrekt. Fakta av sådan sort har vi valt att inte ha med i arbete på 

grund av mycket låg validitet. 

Vårt mål var att i största möjliga mån arbeta med primärkällor och vetenskapliga artiklar. Det 

har varit vår strävan men inom vissa områden, exempelvis denimbehandlingar, var det mycket 

svårt att hitta information från källor likt dessa. Så i vissa fall har vi fått avvika från vår plan 

och istället använda mindre tillförlitliga källor. Trots det anser vi inte att den generella 

tillförlitligheten av fakta som presenteras i rapporten är låg.  

Att vi gjort ett studiebesök på Gässlösa reningsverk innan vår resa till Turkiet betydde mycket 

för vilken kunskap om vattenrening vi hade med oss. Eftersom vi hade fått se hela 

reningskedjan i Borås kunde vi ställa relevanta frågor angående företagens rening och visste 

vad vi kunde titta på och jämföra.  

Efter rundvisning i fabriken samlades vi i ett mötesrum och tre personer, som vi uppfattade 

satt på högre positioner, anslöt sig och visade oss pärmar med allt material kring fabrikens 

vattenhantering. Vi fick en grundlig genomgång av labb- och testrapporter, om hur och när 

tester genomförs och vilka organisationer som genomför dem. De var öppna och intresserade 

av att svara på våra frågor, trots de svårigheter som uppstår vid tolkning. När vi bad om 

kopior var det inga problem och det tycker vi visar på självsäkerhet gällande lagefterlevnad.  

Vi tycker att arbetet med denna uppsats flutit på mycket bra och vi har följt vårt tidsplan till 

punkt och pricka, vilket vi inte tror är vanligt förekommande vid stora arbeten som detta. Det 

har dock varit väldigt skönt att vi direkt gjorde upp vår plan för hur i skulle arbeta och hur 

lång tid vi avsatt för varje avsnitt. Det gjorde att vi höll fokus genom hela perioden och 

avslutade och påbörjade nya kapitel i tid. Självklart har förvirring rått periodvis och tillfällen 

då vi inte vetat hur vi skulle gå vidare. Men med hjälp av det rationella tankesätt vår 

utbildning gett oss och hjälp från extern och intern handledare har vi fått upp farten igen. 

9.2 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Om man vill fördjupa och utöka detta arbete föreslår vi att man bör söka upp lagtexter för de 

lagar vi specificerat i tidigare avsnitt. Läser man dessa grundligt tror vi att man får en mycket 

klarare bild av vilka specifika krav som ställs på textilproducenter gällande både 

vattenanvändning och utsläpp.  Tiden för denna uppsats har begränsat oss och därför har vi 

inte haft möjlighet att göra detta. Kunskap inom turkiska kan vara ett måste då de flesta 

lagtexter, som vi funnit, presenterats på landets språk. Tidsbegränsningen gör även att vi inte 

hunnit vänta på svar från myndigheter och andra insatta personer, i Sverige och Turkiet. 
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10 SLUTSATS 

Vattenanvändning inom textil produktion är ett stort problem, speciellt då industrier finns på 

vattenfattiga områden. Det går att förbättra och det finns mycket information kring hur 

förbättringar ska gå till. Medvetenheten om problemet i Turkiet finns till viss grad men har en 

grund i kostnadsbesparingar istället för miljö som har högre prioritet för oss i Sverige. 

Det är stor skillnad i vattenåtgång för olika processer vid textil beredning. Val av fiber och 

produktens utseende påverkar vilka beredningar som kan användas, där vattenåtgången skiljer 

sig åt. Även fast färgämne och kemikalie för produkten är given kan olika 

beredningsprocesser väljas. Medvetna processval gör stor skillnad för vattenförbrukningen. 

Vattenlagar i Turkiet finns och reglerar allt från användning till utsläpp. Många presenteras på 

turkiska och endast ett fåtal på engelska. Det gör det svårt för utlänningar att ta del av 

specifika lagkrav som ställs på textilfabrikerna. 

Vattenlagarna reglerar rening av processvatten och utsläpp och det varierar mellan fabriker 

om de har egen rening eller är anslutna till en kommunal rening. 

GSCP har skapat bra verktyg för företag som vill arbeta med miljöförbättringar hos sig själva 

och sina producenter.  GSCP är öppet för alla och sätter inga krav, det är företagets ansvar. 

Mallarna de skapat passar utmärkt för företag att anpassa till sina egna med sina krav och 

arbetsmetoder. 

Vår förhoppning är att vårt förslag till implementeringen av STWI:s guideline används och 

ger idéer på hur man ska ta hand om den information som initiativet sammanställer 2012. 

STWI:s guideline kommer att fördjupa Gina Tricots miljöarbete och förbättra miljön hos 

företagets producenter. 
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14 BILAGOR 

14.1 BILAGA 1 - TIDSPLAN 

v.13 
 Uppstart 
• Skriva Bakgrund, Syfte, Avgränsningar, Metod 
• Faktainsamling 
• Möte med extern handledare 
• Komplettera förstudie med info om kemikalier i färgning 

 

v.14 
• Skriva om denimberedningar, valda för- efterberedningar 
• Fortsatt litteraturstudie 
• Studiebesök Borås vattenreningsverk 
• Möte med intern handledare 
• Fre: Skicka in utkast 

 

v.15 
• Mån-tors. Resa till Turkiet. Besöka trikåleverantör och denimleverantör. 
• Analysera information från Turkiet. 
• Text ang. vattenåtgång och vattenrening ska vara färdigt 

 

v.16 
• Fortsatt analys av information från Turkiet. 
• Fortsatt litteraturstudie 
• Tors-sön: Påsk 

v.17 
• Skapa guideline för Gina Tricot 
• Möte på Gina Tricot: Gruppmöte STWI 

 

v.18 
• Fortsätta med guideline för Gina Tricot 

 

v.19 
• Sammanställa och redigera rapport 

 

v.20 
• Sammanställa och redigera rapport  
• Skapa poster och presentation 
• Fre: Rapport färdigskriven 

 

v.21 
• Tis: Skicka rapport till opponent 
• Förbereda  opponering 

 

v.22 
• Tis: Redovisning 
• Tis/Ons: Opponering 
 

v.23 
• Tis: Slutinlämning 

  



 

 

14.2 BILAGA 2 – UTSLÄPP FRÅN TEXTILFABRIKER I ISTANBUL 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

14.3 BILAGA 3 – VATTENPRISER I TURKIET 

Cost of Water for Industrial Use 

Type of Customer USD/m3 

  Water 
Industrial 
Waste Water 

Total VAT (%) 

ISKI (Istanbul Water and Sewage Administration) – Reference price 

Industry 3.10 0.22 3.59 8 

Organized industrial zones - Reference price 

Gebze Org. Ind. Zone 1.87 n/a 2.03 8 

Manisa Org. Ind. Zone 0.31 n/a 0.34 8 

Source: ISKI, Gebze OIZ and Manisa OIZ, as of Nov. 11, 2008. 
USD 1 =TRL 1.5898 as of Nov.11, 2008. 

 

(60)
 

  



 

 

14.4 BILAGA 4 – UTSLÄPPSKRAV I TURKIET 

I tabellen nedan presenteras de värden man måste följa. Kolumn 1 är för fabriker som släpper 

sitt vatten till kommunal rening; kolumn 2 är för de som släpper ut vattnet i havet. 

PARAMETERS 
URBAN WASTEWATER 

TREATMENT 
DISCHARGE TO SEA 

Temperature (°C) 40 40 

pH 6,5 – 10,0 6,0 – 10,0 

Solid material (mg/L) 500 350 

Oil and Grease (mg/L) 250 50 

Oils with tar and petrol (mg/L) 50 10 

COD (Chemical Oxygen Demand) 4000 600 

Sulphate (SO4-) (mg/L) 1000 1000 

Total Sulphure (S) (mg/L) 2 2 

Phenol(mg/L) 20 10 

Free Chlore (mg/L) 5 5 

Total nitrogen (N) (mg/L) - * 40 

Total Phosphorus (P) (mg/L) - * 10 

Arsenic (As) (mg/L) 3 10 

Total Cyanide (Toplam CN¯) (mg/L) 10 10 

Total Lead (Pb) (mg/L) 3 3 

Total Cadmium (Cd) (mg/L) 2 2 

Total Chrome (Cr) (mg/L) 5 5 

Total Mercury (Hg) (mg/L) 0,2 0,2 

Total Copper (Cu) (mg/L) 2 2 

Total Nickel (Ni) (mg/L) 5 5 

Total Zinc (Zn) (mg/L) 10 10 

Total Tin (Sn) (mg/L) 5 5 

Total Silver(Ag) (mg/L) 5 5 

Cl¯ (Chlorure) (mg/L) 10000 - 

 
Surface active materials giving reaction 
with Metilen blue (MBAS) (mg/L) 
 

The discharge of materials, of which biological fragment is not 
appropriate to Turkish Standards of Standards Institute is 
prohibited. 

*No total nitrogen and total phosphorus limits exist for discharge into sewer system ending up with treatment. 

(10) (61) 

  



 

 

14.5 BILAGA 5 – INFORMATION TILL GINA TRICOT FÖR STWI 

What water use laws are applicable to textile mills and tanneries in the respective 

countries/regions?  

 The Law on Environment No.2872 (Official Gazette: 11 August 1983, no 18132) as amended by the 

Law No.5491 (Official Gazette: 13 May 2006, no 26167) 

 

The purpose of this Law is to maintain the protection of environment constituting the aura of all living 

things, in line with the principles sustainable environment and sustainable development.  

 

According to Article 8, discharging - to the receiving environment -, storing, moving, removing any waste 

and spoil, and acting in a similar way, periling the environment violating the standards and methods set forth 

in bylaws is prohibited.  

 

In cases when the potential of pollution exists, those involved are responsible for preventing the pollution. In 

cases when the pollution has occurred, polluters are responsible for taking necessary precautions to stop the 

pollution, to eliminate or reduce the impact of the pollution. 

 

Administration of Wastewater Substructure Facilities 

As for establishment, maintenance, repair, amendment and operation of the sewage system that 

collects wastewaters and wastewater infrastructure systems in which wastewaters are treated and 

treated wastewaters are disposed; institutions specified in accordance with the Law on Establishment and 

Functions of General Directorate of İstanbul Water and Sewage Administration No. 2560, dated 20/11/1981 

shall be responsible in metropolitans; municipalities shall be responsible in municipal and rural boundaries; 

users shall be responsible in any and all utilization areas for settlement under the supervision of the 

governorship. 

 

As for establishment, maintenance, repair and operation of wastewater infrastructure systems; 

regional directorates shall be responsible in free and/or industrial regions; Ministry of Culture and 

Tourism or authorized units shall be responsible in cultural and touristic protection and development regions 

and touristic centers; management of organized industrial zones shall be responsible in organized industrial 

zones; directorates of cooperatives shall be responsible in small industrial sites; site managements or 

operators of facilities shall be responsible for utilization areas such as holiday villages, holiday sites, 

touristic facilities that are constructed out of current settlement areas. 

 

Contribution Fee 

Those that use and/or will use wastewater infrastructure systems, regardless of whether they have 

connection systems or not, shall contribute to any and all costs of investment, operation, maintenance, 

repair, amendment and cleaning activities performed by managements responsible for treatment systems in 

line with their pollution load and wastewater quantity. Fees that are collected in accordance with this 

paragraph shall not be used for services other than wastewater. 
 

 

 The Law on Groundwater No.167 (Official Gazette: 10688, 23 December 1960) 

 

 The Law on Potable, Utility and Industrial Water Supply in Ankara, Istanbul and Cities with a 

Population Over One Hundred Thousand No. 1053 (Official Gazette: 16 July 1968, No. 12951) 

 

 Greater Municipalities Law: 

o Istanbul: ISKI (Istanbul Water and Sewerage Administration) discharge standards 

 

  



 

 

What water use permits are needed for textile mills and tanneries, how to get them and comply 

with them in the respective countries/regions?  

Greater Municipalities Law: 

 Istanbul: ISKI (Istanbul Water and Sewerage Administration) discharge standards 

 

The discharge standards for the textile industry in Istanbul are set by Istanbul Water and Sewerage Administration 

(ISKI), which also controls and inspects the industrial wastewater discharges. Industries are required to pretreat 

their wastewaters to meet the standards set by ISKI, according to which they are allowed to be discharge to the city 

sewer system. 

 
What wastewater laws are applicable to textile mills and tanneries in the respective 

countries/regions?  

 The Law on Environment No.2872 (Official Gazette: 11 August 1983, no 18132) as amended by the Law 

No.5491 (Official Gazette: 13 May 2006, no 26167) 

 

 Urban Wastewater Treatment (Official Gazette: 8 January 2006, No.26047) 

Purpose 

The purpose of this Regulation is to protect the environment against the adverse effects of urban waste 

water collection, treatment, and discharge as well as the waste water discharge from certain sectors. 

Scope 

This Regulation covers the technical and administrative principles pertaining to; 

• the collection of the urban and specific industrial wastewater that is discharged into the 

sewage, 

• their treatment and discharge 

• its monitoring, reporting and controlling. 

Implementation 
Advanced treatment methods (tertiary treatment) are utilized in the sensitive water areas. In the less sensitive water 

areas, then it is essential that primary treatment is utilized in these areas. 

 

In situations where the establishment of a sewage system does not provide any added environmental benefits or 

when it is not economically feasible then individual systems or other systems that provide the same level of 

protection will be used. 

 

The wastewater that is treated under appropriate conditions can be re-used. The methods of disposal are determined 

in a way that will have the minimum adverse effect on the environment. The re-utilization of the treated waste 

water is subject to the provisions of Article 28 of the By-Law on The Control of Water Pollution that became 

effective after it was published in 31/12/2004 dated and 25687 numbered Official Gazette (Article 5). 

 

Water Pollution Control (Official Gazette: 31 December 2004, No. 25687) 

Discharge to Sewage System (Article 25) 

Applied basic principles for wastewater discharge to sewage systems; 

• The linkage of all kinds of wastewater to sewage systems in the places having sewage system 

is a right and necessity. 

• Sewage systems cannot be damaged and their usage aim cannot be changed. 

• The people causing wastewater must pay all expenses of sewage system, purification and/or 

removing purification and discharge facilities. 

• For determination of wastewater amount, the people taking water except of drinking water 

system must show substructure facilities’ documentation and use sewage system by paying its 

expenses. 

• For direct linkage of an industrial wastewater to sewage system or discharge by transferring 

with a carrier or similar vehicles; 

1) It has no harmful effect on canalization system and its operating, 

2) It does not cause health problem for working personnel and other people, 

3) It provides operating of waste water purification facility tied with canalization system, 

4) It does not contain powerful materials which cannot be purified in biological purification 

facilities, 



 

 

5) It has no problems for removing or discharge of mire and similar materials in purification 

facility and effect on environmental health. 

 

Industrial Wastewater Discharge Standards (Article 31) 

Industries have been grouped according to production types and sixteensectors have been 

determined. These sectors andindustry types are mainly; food, textile, metal, petroleum, pulp 

and paper, andchemical industries. 

 
Domestic Wastewater Discharge Standards (Article 32) 

Desired discharge standards of wastewater from domestic wastewater sources to receiver water 

environment. 

 

 

 By-Law on Control of Pollution Grown out of Dangerous Materials in the Water and Environment 

(2005) 

 

 The Regulation on the Quality of the Surface Water From Which Drinking Water is Obtained or 

Planned to be Obtained(2005) 

 

 By-Law on Control of Soil Pollution (2005) 

 

 The By-law on Control of Pollution by Dangerous Substances in Water and its environment (Official 

Gazette: 26 November 2005, no. 26005) 

What wastewater permits are needed for textile mills and tanneries, and how to get them and 

comply with them in the respective countries/regions?  

 Water Pollution Control (Official Gazette: 31 December 2004, No. 25687) 

Wastewater Connection Permission and Its Certificate (Article 44) 

Wastewater connection permission is given by administration of wastewater substructure 

facilities in exchange for a written document for domestic wastewater. Connection quality 

control permission is given with connection quality control certificate determining connection 

conditions of industrial wastewater to sewage system by administration of wastewater 

substructure facility. (Wastewater connection permission can only be given by substructure 

administrations, if they present their working schedule.) 

 

Wastewater Characteristics connect to Wastewater Substructure (Article 47) 

For acceptance of wastewater containing completely important pollutant wastewater sources, 

these waters must be appropriate to standard values. 

The small industrial waste water sources passing over standard values can be tied to waste water 

substructure facility with the permission administrations of these facilities. 

 

How to find out about local receptors and ecosystem limits in the respective country/regions? 

 Ministry of Environment and Forestry. Wastewater Discharge Principles, Sectoral Discharge Standards, 

Legal Permissions Related discharging to the Receiving Environment and Sewage System, Controlling and 

Monitoring, Approval of Wastewater Treatment Plant Projects. 

 

 The General Directorate of State Hydraulic Works (DSI). Monitoring Water Quality, Wastewater 

Treatment Plant Project-Design, Tendering and Construction. 

 

 Metropolitan Municipality and Other Municipalities. Establishment of Sewage System and Wastewater 

Treatment Plants, Maintenance, Improvement and Operations. I.e. ISKI (Istanbul), ASKI (Ankara), ISZU 

(Izmir). 

What appropriate stakeholders should suppliers engage with and how? 

 Upstream and downstream suppliers to encourage them to improve their water management.  



 

 

 Buying company; promote higher price due to investments in the site’s water management. 

 Water supplying companies 

 Water treatment companies 

 Local government 

 Osmanbey Textile Businessmen Association (OTİAD) 

 Representatives from customers CSR-initiative 

How to find out about alterative water sources in the respective countries/regions? 

 Ministry of Environment and Forestry. Wastewater Discharge Principles, Sectoral Discharge Standards, 

Legal Permissions Related discharging to the Receiving Environment and Sewage System, Controlling and 

Monitoring, Approval of Wastewater Treatment Plant Projects. 

 

 The General Directorate of State Hydraulic Works (DSI). Monitoring Water Quality, Wastewater 

Treatment Plant Project-Design, Tendering and Construction. 

 

 Metropolitan Municipality and Other Municipalities. Establishment of Sewage System and Wastewater 

Treatment Plants, Maintenance, Improvements and Operation. I.e. ISKI (Istanbul), ASKI (Ankara), ISZU 

(Izmir). 

  



 

 

14.6 BILAGA 6 – UTSLÄPPSVÄRDEN FRÅN RENINGSVERK I ISTANBUL  

 

 
 

 

(61 s. 414) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.7 BILAGA 7 - ”PROCESSKORT 1 BLEKNING.” 

Processkort Laboration 1 

Material 

Bomullsväv 

Vikt 

20 g 

Material 

 

Vikt 

 

Material 

 

Vikt 

 

Process 

Blekning 

Ev. Tidigare behandlingar 

Avklistrad 

Ev. Tidigare behandlingar 

 

Ev. Tidigare behandlingar 

 

 

Avkokt    

    

    

  

Grundrecept  

Färg/Kemikalier Funktion Mängd Mängd totalt 

Magnesiumklorid 10% stabilisator 2 ml/l  

Beixon AB 20% komplexbildare och stabilisator 

av typen polyakrylat-copolymer 

med sackarider 

2 ml/l + 

Natronlut 25% alkali 5 ml/l + 

Väteperoxid blekmedel 5 ml/l + 

Vatten   + 

   + 

Maskin 

Ahiba 

Badförhållande 

1:25 

Vikt 

20 g 

Total badvolym = 

 

Blandningsanvisningar: 

Dosera alltid kemikalier i vatten 

Börja med ca 300 ml kallt vatten, tillsätt sedan kemikalier. 

Fyll upp med kallt vatten till 500 ml. Kontrollera pH:___ 

Häll upp badet i en färgningsbehållare (500 ml) 

Rulla materialet löst, fäst det på materialhållare och sätt det i färgningsbehållaren. 

  



 

 

  

Tids och temperaturschema 

Temp                  

                 

130                 

120                 

110                 

100                 

90                 

80                 

70                 

60                 

50                 

40                 

30                 

20                 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Tid 

Uppvärmning med 2C/min till 98C. Processtiden är 50 min vid 98C. 

Total processtid ca 90 min. 

 

Efterbehandling   

 

Sköljning  först i varmt sedan kallt kranvatten 

Neutralisering  tillred ett bad med 1 l varmt kranvatten och 6 ml ättiksyra 24%. Neutralisera 

materialet i lösningen under ca 5 min 

Sköljning  först i varmt sedan kallt kranvatten, centrifugera och torka. 

 

 
  



 

 

14.8 BILAGA 8 - ”PROCESSKORT 4 DISPERSIONSFÄRGER.”  

Processkort Laboration 4 

Material 

PES väv 

Vikt 

10 g 

Material 

 

Vikt 

 

Material 

 

Vikt 

 

Process 

Färgning 

Dispersionsfärgämnen-uppdrag. 

Ev. tidigare behandlingar 

Tvättat 

Ev. tidigare behandlingar 

 

Ev. tidigare behandlingar 

 

 

    

Quality/style = DEHT000 Blank dyeing PES-Toray    

Dye set         = DEHT Dianix HT process 

Recept  

Färg/Kemikalier Funktion Mängd Mängd totalt 

Ättiksyra 24%-ig pH justering 2,5 ml/l  

Lyocol RDN 10%-ig Dispergeringsmedel 5 ml/l  

    

 Färgämne                  %  

 Färgämne                  %  

 Färgämne                  %  

Vatten    

Maskin 

Pyrotec 

Badförhållande 

1:15 

Vikt 

10 g  

Total badvolym = 

Blandningsanvisningar 

Dosera alltid kemikalier i vatten. Mät upp ca 100ml varmt vatten, kemikalier och sist färg och 

fyll upp till 150ml. Häll i färglösningen i färgningsbehållaren. Fäst tyget på materialhållaren. 

Tids och temperaturschema 

1 Starta maskinen  Färgningstemperatur 130C. Temperaturstegring 3C/min 

2 Färgningen är klar 45 min. efter uppnådd temp. 

Total processtid ca 85 min. 

Efterbehandling 

Sköljning  under rinnande vatten först, varmt sedan kallt. Centrifugera och torka.  



 

 

14.9 BILAGA 9 - ”PROCESSKORT 4 REAKT IVFÄRGER 

UPPDRAGSFÄRGNING.”  

Processkort Laboration 6 

Material 

Bomullsväv 

 

Vikt 

10 g 

Material 

 

Vikt 

 

Material 

 

Vikt 

 

Process 

Färgning 

Reaktivfärgämnen 

Ev. Tidigare behandlingar 

Avklistrad 

Ev. Tidigare behandlingar 

 

Et. Tidigare behandlingar 

 

 

Avkokt    

Blekt    

Merc    

 

Blandningsanvisningar 

Dosera alltid kemikalier i vatten 

Mät upp ca 50 ml vatten och tillsätt färg  och fyll upp till 150 ml. Häll färglösningen i en 

färgningsbehållare och tillsätt koksalt och soda.  

Gör en 1%-ig färglösning för att minimera risken för felvägning. 

Tillsättningar 

Koksalt Elektrolyt 50 g/l  

Soda  Alkali 20g/l  

 

Tids och temperaturschema 

Starta maskinen och sätt i Färgningsbehållaren Färgningstemperatur 60C i 60 min.  

Temperaturstegring 2C/min.  Total processtid ca 90 min 

Efterbehandling 

Sköljning: Under rinnande vatten, först varmt, sedan kallt. 

Koktvätt: Koka upp vatten i en kastrull och tillsätt 3ml/l tvättmedel. Lägg i det färgade 

materialet och koktvätta i 5 min. 

Sköljning: Under rinnande vatten, först varmt, sedan kallt. 

Centrifugera och torka 

  



 

 

14.10 BILAGA 10 - ”PROCESSKORT 4 SYRAFÄRGER.” 

Processkort Laboration 4 

Material 

Ylletyg 

 

Vikt 

10 g 

Material 

 

Vikt 

 

Process 

Färgning 

Syrafärgämnen - uppdragsfärgning 

Ev. Tidigare behandlingar 

Tvättat 

Ev. Tidigare behandlingar 

 

 

 

Quality/style = Wowen wool (DS) 

Dye set         = Exhaust 90deg for wool 

  Recept 

1 

Recept 

2 

Färg Funktion Mängd Mängd 

totalt 

Mängd Mängd 

totalt 

 Färgämne % * % * 

 Färgämne % * % * 

 Färgämne % * % * 

Maskin 

 

Pyrotec 

Badförhållande 

 

1:15 

Vikt 

 

10g  

 

Total bad-

volym 

 

 

Vikt 

 

10 g 

Total bad 

Volym 

 

 

 

Vid arbete med små färgmängder är det vanligast att man först gör en färglösning 

 för att minimera risken för felvägningar. 

 Våra färglösningar är gjorda 1:100 vilket innebär att 1g färg = 100 ml färglösning.

Blandningsanvisningar 

Kemikalielösning 

Kemikalie ml/liter 

 

Ättiksyra 24% 

 

3,5 ml 



 

 

 

 

Egaliseringsmedel S 10% 

 

 

5 ml 

 

Dosera alltid kemikalier i vatten 

Kemikalielösning 

Mät upp ca 300ml vatten, tillsätt kemikalier och fyll upp till 400 ml 

Färgrecept  

Mät upp 100 ml av kemikalielösningen i ett mätglas och tillsätt färglösningen, fyll upp med 

kemikalielösningen till 150 ml, häll över till en färgningsbehållare. Kontrollera pH:____  

 

Tids och temperaturschema 

Starta maskinen och sätt i materialet Färgningstemperatur 90C. Temperaturstegring 2C/min. 

Färgningen är klar 30 min efter uppnådd temp. Total processtid 65 min. 

Efterbehandling 

Sköljning  under rinnande vatten, först varmt sedan kallt 

Centrifugera och torka 

 

  



 

 

14.11 FÖRSLAG TILL IMPLEMENTERING AV STWI:S GUIDELINE FÖR 

GINA TRICOT 2012 

”Denna guideline är en del i Gina Tricots miljöarbete, tillsammans med företagets 

miljöpolicy. Guidelinen är framarbetad inom initiativet STWI där Gina Tricot är ett av 

medlemsföretagen. 

Guidelinens verkan och effekt är beroende av engagemang inom hela företaget, på alla nivåer 

och funktioner. Särskilt hos den högsta ledningen. Ledningen bör skapa en miljö där 

medarbetarna tillåts engageras för att uppnå de mål som guidelinen visar. Ledningen bör 

visa sitt fulla engagemang för att fastställa företagets syn på de förbättringar som ska 

genomföras. De ska stödja projektet ekonomiskt, moraliskt och med ledningsresurser men 

även i mesta möjliga mån delta aktivt i det praktiska arbetet. Om ledningen visar 

handlingskraft sprider det sig till övriga organisationen. 

För att implementeringen av guidelinen ska bli lyckad krävs även medarbetarnas fulla 

engagemang. De är företagets viktigaste tillgång och ska känna sig delaktiga och aktivt 

kunna påverka förbättringsarbetet. 

För att skapa detta engagemang inom hela organisationen krävs en utbildning inom 

vattenfrågor. Föreläsare kan exempelvis vara Anna-Karin Wårfors som varit företagets 

representant i arbetet. Utbildningarna kan genomföras i två steg. Först med avdelningarna, 

var för sig. Exempelvis: designers, inköpare, direktriser, ekonomi, logistik, bygg m.m. Vid 

steg ett kan tips och idéer för de specifika avdelningarna delas ut och diskussion skapas för 

hur just deras avdelning kan verka för bättre vattenhantering. Efter det genomförs steg två i 

utbildningen, då med tvärfunktionella grupper. Det för att skapa diskussion mellan de olika 

avdelningarna, hur deras förändringar kan integreras och samverka för förbättringar och för 

att förenkla för producenten. 

Det bör utses en ansvarig person för projektet och för en eventuell tvärfunktionell grupp. 

Gruppen kan vara ett stöd för den ansvariga personen genom att hämta in idéer från 

avdelningarna och samtidigt fungera som en informationskanal ut till hela organisationen.  

Alla förändringar kan inte ske på en gång utan ansvarig person bör se över situationen hos 

företagets leverantörer. Se över avsnittet gällande lagstiftning i guidelinen och om företaget 

utefter det kan ringa in problemområden (länder) där företagets producenter finns. Därefter 

bör problemen prioriteras efter storlek. För att komma igång med arbetet snabbt kan det vara 

lämpligt att börja arbetet hos de leverantörer som har minst problem. När man ser att 

förändringar kan göras och lärt sig av den genomförda processen, och av eventuella misstag 

som gjorts, kan man gå vidare med producenter med större problem. Då med sina nyvunna 

erfarenheter. 

Man bör utveckla och upprätthålla en handlingsplan där åtgärder är klart definierade, 

uppnåeliga och mätbara. De kan prioriteras och ge en uppfattning om vilka investeringar 

som krävs för att åtgärda problemen. Varje åtgärd omfattar en deadline som företagets 

ansvariga person ansvarar över. 

Företaget är beroende av sina leverantörer och leverantörerna av företaget. För att skapa en 

värdefull relation bör den vara ömsesidigt fördelaktig. Vid implementering av STWI:s 

guideline är det viktigt att inviga leverantörerna i förändringsarbetet och poängtera att 

förändringarna som görs i första hand gynnar leverantörerna. En mer effektiv 

vattenhantering i fabrikerna öppnar för kostnadsbesparingar, som ofta är en hög prioritet. 



 

 

Det är viktigt att få leverantörens fulla engagemang för att inte gå miste om viktig kunskap 

om processerna som är vitala för arbetet. Genom idéer från anställda i fabriken kan 

förbättringsarbetet utvidgas med kunskap som är specifikt för platsen. Ta hjälp av eventuella 

intresseorganisationer i landet och engagera dem tillsammans med leverantören. Med deras 

hjälp kan leverantörens kunskap om projektet ökas och förhoppningsvis växer intresset att 

förbättra, både för sin egen och för landets miljö. 

Företagets ansvariga person skall dokumentera arbetet och all information gällande projektet 

bör kommuniceras till hela organisationen. Information om framsteg, motgångar och om hur 

arbetet framskrider ska finnas tillgängligt för alla anställda. Kommunikationen kan ske 

genom anslag, e-post eller muntligt information vid möten. Vid regelbundna gruppmöten bör 

information från projektet finnas med som en stående punkt. 

Det viktigaste med hela arbetet är att förstå omfattningen av projektet. Det kommer att ta tid 

och det är många steg att genomföra innan önskade förbättringar har trätt i kraft. Ännu 

viktigare är att inse att förbättringsarbetet aldrig är slutfört utan att ledorden för 

implementeringen av guidelinen bör vara ’ständiga förbättringar’.” 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


