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Sammanfattning 

 

Det har blivit allt vanligare att sjukvården i Sverige flyttas ut till vårdtagarnas hem. De kan 

med hjälp av hemtjänst få bo kvar i sina egna hus längre men samtidigt få den hjälp de 

behöver. År 2007 använde sig totalt 153 723 personer av dessa tjänster runt om i Sverige. 

De plagg som personalen bär utsätts för många olika typer av yttre påfrestningar vid 

hembesök hos vårdtagarna. Smittspridning inom vården sker främst via personalens händer 

och kläder.  

Nanoteknologi är en framväxande teknik som gått på högvarv inom många olika områden 

under det senaste årtiondet. Forskning pågår som involverar nanoteknologi för att förbättra 

egenskaper eller för att skapa funktionella textilier som kan få egenskaper som antibakteriella, 

lättrengörliga, vatten- och fläckavvisande samt luktfria. Syftet är att undersöka om nanoteknik 

kan användas i det textila materialet i arbetskläder inom hemtjänsten för att bättre stå emot 

yttre påfrestningar. Det finns idag många problem inom området arbetskläder och hygien, vi 

vill därför undersöka om denna teknik kan vara en av lösningarna. 

 

Nanoteknik för textilier har två inriktningar. Den ena strävar främst efter att använda 

nanostorleken för att skapa nanostrukturer under själva tillverkningsprocessen, medan den 

andra är inriktad mot ytbehandlingsprocesser. I rapporten ligger fokus på beläggningsmetoden 

och de självrengörande och antibakteriella egenskaperna som kan skapas hos ett material.  

 

Vi kom fram till att det bästa alternativet för dessa typer av plagg skulle vara att tillföra 

antibakteriella egenskaper. De kan då beläggas med antingen titandioxid, zinkoxid eller silver 

då det är väl beprövade ämnen som är bevisade att fungera och ger just dessa egenskaper.  

 

Med hjälp av empiriska undersökningar kunde vi ge svar på vad arbetskläder utsätts för under 

en arbetsdag. Utifrån dessa resultat kunde vi rikta in vår teoretiska referensram på de områden 

som skulle kunna vara intressanta för att uppnå syftet. Tillslut kom vi fram till att nanoteknik 

kan bidra till att skapa kläder som bättre står emot yttre påfrestningar och ger bättre 

hygieniska förhållanden. 
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Abstract 

 

It is increasingly common for healthcare in Sweden to move out to the residents’ homes. They 

can use homecare to continue living in their own houses, but at the same time get the help 

they need. In 2007 the total of 153 723 people were in use of these services across Sweden. 

 

The garments that the staff is wearing get exposed to many different types of external shocks 

on home visits. Spread of infection in health care is primarily through the staff's hands and 

clothes. 

 

Nanotechnology is an emerging technology that has been booming in many areas over the 

past decade. Research is underway involving nanotechnology to improve properties or to 

create functional fabrics that can have antibacterial properties, easy to clean, water- and stain 

resistant and odor-free. The aim is to investigate whether nanotechnology can be used in the 

textile material in assisted living to better withstand external shocks. Today there are many 

problems in the field of workwear and hygiene, we therefore wish to consider whether this 

technology can be one of the solutions. 

 

Nanotechnology for textiles has two directions. On one striving primarily for the use of 

nanosize to create nanostructures during the manufacturing process, while the other is focused 

on finishing processes. The report focuses on the coating method and the self-cleaning and 

antibacterial properties that can be created in a material. 

 

We concluded that the best thing for these types of garments would be that they had 

antibacterial properties. They are then coated with either titaniumdioxide, zincoxide or silver 

when it is proven substances which are proven to work and provide these same qualities. 

 

With help from our empirical studies, we could provide answers to what the clothes get 

exposed to during a day of work. Based on these results, we could focus our theoretical 

framework in the areas that could be relevant to the objectives. Eventually, we concluded that 

nanotechnology could help to create cloths that better withstand external shocks and improve 

the hygienic conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Nanotechnology, textiles, home care, antibacterial, self-cleaning, workwear, hygiene. 



 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

1.1.1 Pilotstudie av Socialstyrelsen ......................................................................................... 2 

1.1.2 Lagar och föreskrifter ............................................................................................................ 3 

1.1.3 Bakgrund nanoteknik ............................................................................................................. 3 

1.2 Problemdiskussion........................................................................................................................ 4 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................. 5 

1.4 Avgränsningar .............................................................................................................................. 5 

1.5 Målgrupp ...................................................................................................................................... 6 

1.6 Frågeställningar ............................................................................................................................ 6 

1.7 Disposition ................................................................................................................................... 7 

2. Metod ................................................................................................................................................. 8 

2.1 Intervjuer och enkäter ................................................................................................................... 8 

2.2 Huvudinriktning och angreppssätt ................................................................................................ 8 

2.3 Datainsamling............................................................................................................................... 8 

2.4 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 9 

3. Empiriskt undersökningsområde ...................................................................................................... 10 

3.1 Intervjuer .................................................................................................................................... 10 

3.1.1Producerande företag ............................................................................................................ 10 

3.1.2 Personal ............................................................................................................................... 10 

3.2 Enkäter ....................................................................................................................................... 11 

3.2.1 Inköpare ............................................................................................................................... 11 

4. Resultat ............................................................................................................................................ 12 

4.1 Resultat producerande företag .................................................................................................... 12 

4.2 Resultat av intervjuer med personal ............................................................................................ 12 

4.3 Resultat av enkät ........................................................................................................................ 13 

5. Teoretisk referensram ....................................................................................................................... 15 

5. 1 Vad är nanoteknologi? ............................................................................................................... 15 

5.2 Textil och nanoteknik ................................................................................................................. 16 

5.3 Nanofibrer för textila strukturer .................................................................................................. 17 

5.3.1  Nanokompositfibrer ............................................................................................................ 17 

5.4 Nanopartiklar för ytmodifiering ................................................................................................. 18 

5.4.1 Beläggningar ....................................................................................................................... 18 



 
 

5.4.2 Nanopartiklar ....................................................................................................................... 18 

5.4.3Nanobeläggningar med hjälp av Sol-gel teknologi ............................................................... 19 

5.5 Antibakteriella egenskaper ......................................................................................................... 20 

5.5.1 Titandioxid(TiO2) ............................................................................................................... 20 

5.5.2 Silver (Ag) ........................................................................................................................... 21 

5.5.3 Zinkoxid (ZnO) ................................................................................................................... 22 

5.6 Vattenavvisande egenskaper ....................................................................................................... 22 

5.7 Nanopolitik ................................................................................................................................. 23 

6. Analys .............................................................................................................................................. 24 

6.1 Nanoteknik och textil ................................................................................................................. 24 

6.2 Antibakteriella egenskaper ......................................................................................................... 25 

6.3 Vattenavvisande egenskaper ....................................................................................................... 25 

6.4 Nanopolitik ................................................................................................................................. 25 

6.5 Pilotstudie ................................................................................................................................... 26 

6.6 Lagar och förordningar ............................................................................................................... 26 

6.7 Empiri......................................................................................................................................... 26 

7. Diskussion ........................................................................................................................................ 28 

8. Slutsats ............................................................................................................................................. 30 

9. Vidare forskning ............................................................................................................................... 31 

Referenser ............................................................................................................................................ 32 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................ 36 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................ 39 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................ 40 

Bilaga 4 ................................................................................................................................................ 42 

Bilaga 5 ................................................................................................................................................ 43 

Bilaga 6 ................................................................................................................................................ 44 

Bilaga 7 ................................................................................................................................................ 45 

Bilaga 8 ................................................................................................................................................ 46 



1 
 

1. Inledning 
Det är allt vanligare att sjukvården i Sverige flyttas ut till vårdtagarnas hem. De kan med hjälp 

av hemtjänst få bo kvar i sina egna hus längre men samtidigt få den hjälp de behöver. År 2007 

använde sig totalt 153 723 personer av dessa tjänster runt om i Sverige.
1
 Personalen kan ha 

många skilda arbetsuppgifter såsom städning, inköp och promenader. De sköter även 

vårdtagarnära arbete där bland annat duschning, personlig hygien, toalettbesök, bäddning, 

såromläggning, samt utdelning av mat ingår.
 2
 Detta beror på vilken vårdtagare de besöker. I 

jämförelse med personal som arbetar på ett sjukhus i en steril miljö så arbetar hemtjänsten i 

flera olika hemmiljöer. Detta gör att kläderna utsätts för olika påfrestningar och bakterier som 

kan spridas mellan både arbetstagare och vårdtagare. Det finns lagar, föreskrifter och 

allmänna råd som arbetstagare och arbetsgivare är skyldiga att följa för att hålla en god 

hygienisk standard samt förhindra smittspridning. 

Idag är det inte lag på att vårdpersonalen inom hemtjänsten måste ha arbetskläder på sig. 

Socialstyrelsens krav gällande arbetskläder inom vården är att tröjor med korta ärmar måste 

användas samt att kläderna ska bytas dagligen eller vid behov oftare.
3
 Detta vårdyrke har 

förändrats de senaste åren. Personalen har gått från att vara ofta outbildade hemsamariter till 

utbildad vårdpersonal. Att få arbetskläder är bra ur tre synvinklar; det är en trygghet för 

mottagarna att lätt kunna se att personalen kommer från hemtjänsten, det finns en hygienisk 

aspekt samt att det höjer yrkesstatusen.
4
 Det är idag upp till varje enskild kommun att 

bestämma om de vill erbjuda sina anställda arbetskläder. Mycket visar på en positiv vändning 

och allt fler börjat få tillgång till kläder. Eftersom det här är en relativt ny företeelse så är 

dagens utbud av plagg inte anpassat efter hemtjänstens arbetsmiljö och uppgifter. Det finns 

med andra ord mycket att utveckla och förbättra när det gäller materialet och dess 

funktionalitet.  

Nanoteknologi är en framväxande teknik som gått på högvarv inom många olika områden 

under det senaste årtiondet och textilindustrin påverkas redan av nanoteknologin. Forskning 

pågår som involverar nanoteknologi för att förbättra egenskaper eller för att skapa 

funktionella textilier som kan få egenskaper som antibakteriella, lättrengörliga, vatten- och 

fläckavvisande samt luktfria.
5
 Kläder inom hemtjänsten utsätts för många yttre påfrestningar, 

därför kan det vara intressant att undersöka denna teknik närmare och diskutera om den kan 

användas i arbetskläderna för att förbättra de hygieniska förhållandena.    

 

                                                             
1 Socialstyrelsen, (2007). Statistik om hälsa, vårdutnyttjande, sociala förhållanden och socialtjänst,[elektronisk]. Hämtad 
2011-04-05 
2 Socialstyrelsen,(2008). God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård – Möjligheter till 

förbättringsarbete – Checklista hygienrutiner för hemtjänsten bilaga 3,[elektronisk]. Hämtad 2011-04-05  
3 Socialstyrelsen,(2007). Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m., [elektronisk]. 

Hämtad 2011-03-23   
4 Sims, A., ”Stor lycka I hemtjänsten över nya arbetskläder”, NWT, 2008-03-12,[elektronisk]. Hämtad 2011-03-20  
5 Hinestroza, J.P.,(2004)”Journal of textile and apparel, technology and management”, Application of nanotechnology for 

high performance textiles, vol 4, Nr 1, hämtad 2011-04-15  

http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4dning
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Grundidén till denna rapport uppkom genom ett möte med företaget Hejco som designar och 

producerar arbetskläder för yrkesgrupper inom vård, restaurang och städ. En stor del av deras 

kläder är tillverkade i bomull vilket länge varit det vanligast förekommande materialet i 

arbetskläder inom vården. Genom diskussioner framkom att intresse av förändring hos 

arbetskläderna fanns hos företaget. Dessutom visade det sig att undersökningar saknades inom 

företaget angående hur många kommuner som erbjuder kläder till yrkesgruppen hemtjänst. 

1.1 Bakgrund 
I följande del ges information angående hygien, lagar, krav och rutiner som ska följas inom 

hemtjänsten och därefter följer historia om nanoteknik. 

Socialstyrelsens författningssamling  innehåller föreskrifter och allmänna råd samt 

kungörelser. Denna författningssamling utgår ifrån bland annat arbetsmiljölagen, hälso- och 

sjukvårdslagen samt smittskyddslagen
6
. Föreskrifter är bindande regler och allmänna råd 

innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas.
7
 

Rekommendationerna på hygienkrav har de senaste åren ökat.
8
  

1.1.1 Pilotstudie av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen utförde ett projekt tillsammans med Strama (Strategigruppen för rationell 

antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), smittskyddsinstitutet och Sveriges 

kommuner och landsting. Målet var att utarbeta verktyg som kunde stödja kommunerna i 

deras arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner. En kartläggning av hygienisk 

standard i kommunala vårdformer genomfördes och vissa förbättringsområden identifierades. 

Socialstyrelsen utarbetade verktyg för förbättringsarbete inom de identifierade områdena. 

Dessa prövades i ett pilotprojekt i ett särskilt boende och en hemtjänstverksamhet i 

Kungsbacka kommun. Den genomförda pilotstudien visade möjligheter att, med 

förhållandevis enkla åtgärder, åstadkomma förbättringar för att säkerställa en god 

vårdhygienisk standard och vårdtagarsäker vård inom kommunala verksamheter. 

Egenkontroller med hjälp av lämpliga verktyg kombinerat med ökad kunskap om hur smitta 

överförs och hur vårdrelaterade infektioner förebyggs, kan förhoppningsvis leda till ett 

kontinuerligt förbättringsarbete. 
9
 

Den mest betydelsefulla smittvägen i vården är kontaktsmitta, genom att införa basala 

hygienrutiner kan detta förebyggas. Dessa inkluderar bland annat användning av 

handdesinfektion, skyddshandskar och skyddsförkläden. Även smittrisken via personalens 

kläder är stor. Därför bör kläderna tvättas regelbundet och i 60 grader, men under pilotstudien 

som gjordes så framkom det att alla inte följde tvättrutinerna. Personalen tog hem 

arbetskläderna för tvätt när de själva tyckte att behovet fanns. Diskussionen angående leasing 

av arbetskläder från ett tvätteri påbörjades efter detta. Vid pilotstudiens start användes inga 

                                                             
6 Socialstyrelsen, Lagar och förordningar, [elektronisk], hämtad 2011-04-05 
7 Socialstyrelsen , (2007). Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m,  
8  Wålberg, L., key account manager Hejco, möte 2011-02-15 
9Socialstyrelsen, (2008). God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård- 

Möjligheter till förbättringsarbete, 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/omsosfs
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skyddskläder såsom engångsplastförkläde alternativt skyddsrock inom 

hemtjänstverksamheten.
10

 

Plastförkläden tillhandahölls av hemsjukvårdens sjuksköterska endast när personal från 

hemtjänsten arbetade tillsammans med hemsjukvården hemma hos vårdtagare. 

Hygiengrupperna tog beslut om att införskaffa plastförkläden.
11

 

1.1.2 Lagar och föreskrifter  

För att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner vid undersökning, vård och behandling 

eller annan direktkontakt med patienter ska hälso- och sjukvårdspersonalen använda 

arbetskläder med korta ärmar, engångsförkläde och plasthandskar om det finns en risk för att 

arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material
12

 (för 

fullständig lista över hygienrutiner se bilaga 4). 

Det finns lagar och föreskrifter inom omvårdnad som ska följas. I hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) anges uttryckligt krav på att vården ska vara av god hygienisk standard.  Även när det 

gäller omvårdnad eller omsorg enligt annan lagstiftning än HSL är det viktigt att hålla en god 

hygienisk standard. Många vårdtagare har kontakt med flera olika vårdformer, och det kan 

finnas risk för spridning av olika bakterier mellan olika vårdenheter och i alla miljöer där vård 

och omsorg bedrivs. För att skydda arbetstagare från att bli smittade i arbetet finns 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, 

överkänslighet. Där anges krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat är 

arbetsgivaren skyldig att göra en bedömning av smittriskerna och se till att arbetstagarna 

skyddas mot dem. Som arbetstagare måste man enligt arbetsmiljölagen följa givna föreskrifter 

och de skyddsåtgärder arbetsgivaren anger. I regeringens proposition 2005/06: 50 står det 

angivet att vårdgivaren måste vidta alla de åtgärder som krävs för att uppnå en god hygienisk 

standard. Som exempel anges tillgång till vårdhygienisk kompetens samt att vårdens 

planering och organisation, personal och dess kompetens liksom lokaler och utrustning 

uppfyller kraven på en god hygienisk standard.
13

 

  

1.1.3 Bakgrund nanoteknik 

Nobelpristagaren och fysikern Richard Feynman är erkänd som en av de första att år 1959 

inse de många möjligheter i samband med manipulation och kontroll av partiklar på nanonivå. 

Det var i sin bok ”There’s plenty of room at the bottom” beskrev möjligheten att förflytta 

atomer med tillräckligt små redskap. Han skrev även om några av de fysiska problem som det 

skulle innebära på nanonivå så som gravitation och ytspänningar. Nanoteknik som begrepp är 

relativt nytt. 1974 myntade professor Norio Taniguchi vid Tokyo Science University 

benämningen nanoteknik och utvidgade definitionen till processer som producering, 

                                                             
10 Socialstyrelsen, (2008). God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård-Möjligheter till 

förbättringsarbete,  
11Ibid.  
12 Socialstyrelsen,(2007). Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m, [elektronisk]. 
Hämtad 2011-03-23   
13 Ibid 
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utvinning, separering och deformering av material atom för atom. Dessa grundtankar om 

nanoteknik har sedan utvecklats vidare till det som omfattar nanotekniken idag.
14

 

1.2 Problemdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras de huvudsakliga problem som finns idag inom området hygien 

och arbetskläder inom hemtjänsten. Detta för att kunna inrikta den teoretiska referensramen 

på de delar som är väsentliga för att uppnå syftet. 

 

Det största grundläggande problemet är att inte all personal inom hemtjänsten blir tilldelade 

arbetskläder. De plagg som personalen har på sig utsätts för många olika typer av yttre 

påfrestningar vid besök hos vårdtagarna. Smittspridning inom vården sker främst via 

personalens händer och kläder. Multiresistenta bakterier kan lätt spridas i vårdmiljöer och 

finns bland annat på personalkläder, handtag, tangentbord, stetoskop och 

blodtrycksmanschetter.
15

 Personal går mellan flera olika vårdtagare per dag där alla har olika 

behov. Risken är stor att bakterier följer med in i nästa hem då kläderna inte byts efter varje 

besök, vilket inte heller skulle fungera i praktiken. Därför bör det ske förändringar på andra 

sätt som kan bidra till att lösa dessa problem.  

 

Att tvätta kläderna efter varje arbetsdag är nödvändigt ur hygiensynpunkt. Enligt 

Socialstyrelsens checklista över hygienrutiner så bör arbetsklädseln tvättas i minst 60 

grader
16

, vilket är mycket energi- och även vattenkrävande.  Kläder ska bytas efter varje 

arbetspass eller vid behov oftare. 
17

 Även om de flesta slänger kläderna i tvätten efter varje 

arbetspass så är det inte självklart för alla. Det blir även svårt att kontrollera om tvättrutinerna 

följs då personal som bär privata kläder på arbetet i många fall tar med dessa hem. Ett 

problem är även på vilket sätt man ska tvätta och vems ansvar det är. Antingen ansvarar 

personalen för att tvätta i sina egna maskiner, eller så finns tvättmöjligheter på arbetsplatsen. 

Att ta med sina kläder hem för att tvätta gör att man förflyttar eventuella bakterier mellan 

ännu fler miljöer.  

 

Då personalen vistas i olika miljöer så innebär detta även att kläderna utsätts för partiklar som 

finns i luften i de olika hem där de befinner sig. En vårdtagare kan vara rökare och någon 

kanske använder stark parfym. Dessa lukter sätter sig lätt i materialet hos kläderna och kan 

orsaka obehag för vissa personer. Om vårdtagarna har husdjur så är även detta ett problem då 

personalen vid nästa besök kan överföra hår som fastnat på kläderna vilket kan ge upphov till 

allergiska reaktioner.  

 

Vid hantering av textilier som till exempel sängkläder och mattor så är risken för att kvalster 

fastnar i kläderna stor, även detta kan ge upphov till reaktioner hos vårdtagare som är 

allergiska. Personalen kan komma i kontakt med många typer av vätskor, så som vatten vid 

duschning, blod, drycker och i vissa fall vid vårdtagarnära vård även urin och avföring.  

                                                             
14 Nanoinfo, (2009) Nanoteknikens historia, 2009-03-16, hämtad 2011-05-15 
15Socialstyrelsen, (2008). God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård – Möjligheter till 

förbättringsarbete – Checklista hygienrutiner för hemtjänsten bilaga 3 
16Ibid 
17 17 Socialstyrelsen,(2007). Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 
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Att behöva byta kläder varje gång detta inträffar kan vara omständigt och framförallt 

tidskrävande vilket kan leda till att man låter bli. Dessa bakterier kan då förflyttas till nästa 

hem som besöks eller till vårdgivaren själv.  

Bomull är det mest frekvent förekommande materialet i arbetskläder inom vården och enligt 

Hejco så är en stor del av deras kläder tillverkade i bomull. Priset på bomull har ökat 

väsentligt vilket kan få konsekvenser på världsmarknaden och skapar en ansträngd situation 

då bomullslagren i princip är tomma.
18

 Bomullen kan alltså komma bli en bristvara i 

framtiden. Då bomull är ett så pass vanligt förekommande material så skulle det vara 

intressant att undersöka om nanoteknik kan användas vid producering av dagens arbetskläder 

för att på så sätt kunna minska ner på nytillverkningen. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om nanoteknik kan användas i det textila materialet i arbetskläder 

inom hemtjänsten för att bättre stå emot yttre påfrestningar. Det finns idag många problem 

inom området arbetskläder och hygien, vi vill därför undersöka om denna teknik kan bidra till 

en förbättring. 

1.4 Avgränsningar 
Det finns två begrepp som används beroende på verksamhet; hemtjänst eller hemsjukvård.

19
 I 

rapporten undersöker vi hemtjänsten och intervjuar dess personal. Då enkäten innehöll frågor 

om hemtjänsten så utgår vi ifrån att svaren som lämnats baserats på denna verksamhet och 

inte på hemsjukvård (för definitioner av dessa se bilaga 5). 

I rapporten undersöks vilken typ av arbetskläder personalen inom hemtjänsten använder runt 

om i Sverige. Då fokus läggs på hygieniska förhållanden så har undersökningen klargjort vad 

kläderna utsätts för, vart ifrån de kommer, hur ofta de byts ut samt hur tvättrutinerna för dessa 

fungerar. Därför bortser vi från aspekter så som design, passform och komfort.  

En diskussion förs över vilka olika problem som finns inom området arbetskläder, hygien och 

yttre påfrestningar. Vi avgränsar oss till att undersöka om nanoteknik kan vara en av 

lösningarna. Vi tar ingen ekonomisk hänsyn när vi ska uppfylla vårt syfte. 

I rapporten nämns att bomullsbristen är ett faktum, men vi går inte in djupare på detta 

problemområde. Vi konstaterar att det är så det ser ut idag och hänvisar till en källa med 

vidare information. 

  

                                                             
18 Karström, J., ”Företagen som drabbas när bomullsbristen skenar”, Affärsvärlden, 2010-11-16,[elektronisk]. 
 Hämtad 2011-03-20 
19 Socialstyrelsen, (2007). Statistik om hälsa, vårdutnyttjande, sociala förhållanden och socialtjänst,[elektronisk]. Hämtad 

2011-04-05 
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1.5 Målgrupp 
Rapporten riktas till personer som är nybörjare inom ämnet, vi har därför valt att ge en så 

generell bild som möjligt av nanoteknik. Det finns relativt lite fakta och forskning att tillgå 

om nanoteknik inom det textila området, framförallt på svenska. Men i slutet av teoriavsnittet 

leds läsaren in på mer djupingående information om tekniker, ämnen och egenskaper för 

textilier. Förhoppningen är att företaget Hejco och övriga läsare med intresse av området 

kommer ha nytta av rapporten då de ges en inblick i hur den breda nanotekniken kan tillämpas 

på textilier. Tanken är även att informationen som framkommer genom rapporten ska ge 

upphov till vidare forskning inom både arbetskläder, hygien och nanoteknik. 

1.6 Frågeställningar 
För att uppnå vårt syfte behöver vi i rapporten undersöka och besvara följande huvud- och 

delfrågor. 

Huvudfråga 

1. Vilka metoder och egenskaper inom nanoteknik är bäst lämpade för arbetskläder inom 

hemtjänsten? 

 

Delfrågor 

2. Vilka påfrestningar utsätts kläder inom hemtjänsten för under en arbetsdag? 

3. Finns det behov av en förändring av de nuvarande arbetskläderna inom hemtjänsten?  
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1.7 Disposition  
Rapporten har hädanefter disponerats på följande sätt:  

 

 

 

 

 

  
Metod 

• Här presenteras rapportens metodologiska del. Den ligger till grund för hur 
arbetet har utförts i den teoretiska referensramen samt empirin.  

Empiri 

• I detta kapitel redovisas intervjuerna och enkäterna som gjorts för att ge ett 
underlag till den teoretiska referensramen. 

Resultat 

• Här redovisas de mest intressanta resultaten från de empiriska undersökningarna. 

Teoretisk 
referensram 

• Under den teoretiska referensramen beskrivs det  ämnesområdet som valts att 
forska inom som är nanotextil inom textil. Här tar vi upp grunderna i 
nanoteknologi och de möjliga alternativ som kan tillämpas för att uppfylla vårt 
syfte. 

Analys 

• Här analyseras resultatet som framkommit under empirin gentemot den 
teoretiska referensramen. 

Diskussion 

• I avsnittet diskuterar vi med egna åsikter informationen som framkommit i 
rapporten. 

Slutsats 

• Här förenas resultat, bakgrund och teoretisk referensram med egna åsikter. Till sist 
dras en slutsats för att sammanfatta vad vi kommit fram till.  
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2. Metod 
Här redogör vi de metoder som används i rapporten. 

2.1 Intervjuer och enkäter  
Vi kombinerade kvalitativ- och kvantitativ metod i uppsatsen. Intervjuer gjordes med ett 

företag som producerar arbetskläder och med personal inom hemtjänsten. Detta för att få fram 

de uppfattningar och åsikter som är personernas egna gällande arbetskläder. Vi skaffade en 

uppdaterad bild av hur dessa personer upplever situationen idag. Den kvantitativa metoden 

användes när enkäter skickades ut till Sveriges kommuner. I dessa fanns ett antal frågor där 

syftet var att få fram statistiska och mätbara resultat av hur kommunerna erbjuder sin 

hemtjänstpersonal arbetskläder. Den kvantitativa delen var en förståelsefas. På så sätt 

försäkrade vi oss om en empirisk grund för att få stöd till vår bakgrundsbeskrivning.  

 

2.2 Huvudinriktning och angreppssätt  
I rapporten används det hermeneutiska forskningsidealet där utgångspunkten sker från vår 

förförståelse av ämnet och används medvetet i värderingar av processen.
20

 Vi närmar oss 

forskningsobjektet utifrån egen förståelse då en av författarna till rapporten har arbetat inom 

detta yrke. Vi försöker se helheten i forskningsproblemet och då vårt valda område är stort har 

vi riktat in oss på en liten del av ett stort problem.  

 

Angreppssättet som används i rapporten är deduktivt. Vi har vår utgångspunkt i en redan 

befintlig teori. Vi fastställer slutsatsen genom teorigrundade hypoteser om verkligheten som 

prövas och undersöks.
21

  

 

Vi utgick från teorier och fakta om hur det ser ut idag gällande hygien och smittrisker inom 

hemtjänsten till att empiriskt undersöka vad arbetskläderna blir utsatta för idag för att få reda 

på vilka hygieniska behov kläderna skulle behöva uppfylla. Vi kunde därefter komma fram 

till vad vi skulle rikta in oss på inom nanoteknik i den teoretiska referensramen för att kunna 

skärma av vår forskning. Detta för att så bra som möjligt uppfylla vårt syfte.  

 

2.3 Datainsamling 
I rapporten har både primär- samt sekundärdata använts. Primärdata har insamlats till empirin 

genom intervjuer med personal inom hemtjänsten. Detta för att få en tydlig bild av vad deras 

kläder kan utsättas för under en arbetsdag. Ytterligare primärdata har fåtts genom enkäter som 

skickats ut till Sveriges kommuner. Detta för att det tidigare inte fanns någon undersökning på 

hur många kommuner det är som erbjuder personalen arbetskläder idag, för att se hur stort 

behovet är att utveckla arbetskläderna. Sekundärdata har insamlats till den teoretiska 

referensramen i form av litteratur, vetenskapliga rapporter samt elektroniska källor. 

Sökningar har gjorts i högskolans databaser och på sökmotorer på internet. Användningen av 

både primär- och sekundärdata har haft stor betydelse för denna rapport.  

                                                             
20Nyström, M., Hermeneutik, (2007),[elektronisk]. Hämtad 2011-04-13 
21 Patel, R., Davisson, B.,s 23 
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2.4 Reliabilitet och validitet 
För att skapa en hög reliabilitet i uppsatsen skaffades en förkunskap i ämnet genom redan 

befintliga teorier och tidigare gjorda studier. Därefter samlade vi in empirisk data genom 

intervjuer och enkäter. För att skapa hög validitet i vårt intervjuformulär till Hejco och 

personal inom hemtjänsten utgick vi från boken ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och 

kvantitativa metoder”.
22

 Samma bok användes när vi utformade enkäterna, detta för att vara 

säkra på utformningen och upplägg.
23

 De personer som deltog i intervjuerna arbetade i olika 

kommuner samt hade skilda typer av anställningar. Detta valde vi medvetet med 

förhoppningen att få något skilda svar samt en bredd i undersökningen. Hade intervjuerna 

gjorts med personal som jobbar inom samma kommun hade resultatet med stor sannolikhet 

vinklats mer åt ett specifikt håll. Fördelar med att utföra intervjuerna personligen mot att 

skicka intervjufrågorna på mejl är bland annat att svaren blir fylligare och möjligheterna ökar 

till att reda ut oklara frågor samt ställa frågor som uppkommer under intervjuns gång. 

Reliabiliteten anses därför vara hög då svaren som getts har kunnat sammanställas ordagrant 

utifrån anteckningar. Enkäterna som skickades ut höll vi så korta som möjligt för att få många 

svar. Då missförstånd kan uppstå och inte lösas på samma sätt som under en intervju är 

reliabiliteten något lägre än vid de personliga intervjuerna. Genom att anonymisera enkäten så 

framhävdes enbart svaren oberoende av vilken kommun som gjort enkäten.  

 

Bristerna i studien ligger i att vi har relativt få intervjupersoner . Därför är det inte helt 

representativt för det antal som jobbar inom hemtjänsten idag. Vi upplever dock att då vi har 

fått samstämmiga svar från intervjupersonerna bör det ligga en del sanning bakom de 

slutsatser vi har kunnat dra.  

 

Årtalen hos de använda böckerna har varierat, dock skiljer sig inte informationen i dem 

mycket åt. De har alla haft relevans för rapporten, dock har utbudet av litteratur inte varit stort 

inom området nanoteknologi och textil. Alla böcker förutom en var skrivna på engelska då det 

fanns lite att tillgå på svenska inom nanoteknik. Översättningen har i vissa fall varit 

komplicerad men genom att anknyta till annan litteratur har det gått att förstå sammanhanget. 

Internetkällor och vetenskapliga artiklar har gett betydande information och stämt överens 

med forskning och fakta i litteraturen. Källor publicerade för ett tiotal år sedan känns mindre 

trovärdiga då detta är en framväxande teknologi som utvecklats oerhört varje år. Äldre källor 

har endast används till att söka generell och oföränderlig fakta. Viss information har hämtats 

från internetkällorna Wikipedia och Tyda, men endast till förklaring av komplicerade ord i 

ordlistan som återfinns i rapporten. 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Holme, Solvang., S. 100-103 
23 Holme, Solvang., S173-179 
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3. Empiriskt undersökningsområde 
Vi beskriver hur intervjuer och enkäter utformats för att nå ett bra resultat. De respondenter 

och informanter som bidragit med information i rapporten presenteras. Dessa är indelade i 

kategorierna producerande företag, personal samt inköpare. 

3.1 Intervjuer 
Till att börja med måste syftet med intervjun eller enkäten klargöras.  Det är viktigt att betona 

individens roll i att få till stånd en förändring, det vill säga klargöra att just hans bidrag är 

viktigt. Likaså att klargöra på vilket sätt bidraget kommer användas. Vid enkäter är det även 

viktigt att det framgår om deltagandet är anonymt eller inte. Vare sig det gäller intervju eller 

enkät så är det vanligt att inleda med neutrala frågor och de bakgrundsvariabler det behövs 

information om och likaså avslutas vanligen intervjun eller enkäten neutralt. Ibland väljer 

forskaren att genomföra intervjuer utan att först ha formulerat intervjufrågor. I en kvalitativ 

intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. Inom hermeneutiken 

utgör förförståelsen en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot förståelse.  24 

De kvalitativa intervjuerna hade en låg grad av standardisering, det vill säga frågorna som 

ställdes gav utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord, samt att eventuellt komma 

in på nya spår. Intervjufrågorna hade en låg grad av strukturering. Det var en fördel att som 

intervjuare ha förkunskaper inom området som studerades. Själva intervjuformuläret som 

användes i den kvalitativa intervjun utformades med öppna frågor som det knöts an till under 

intervjun vilket underlättade samtalet.
25

  

3.1.1Producerande företag  

En intervju gjordes med företaget Hejco som designar och producerar arbetskläder för 

yrkesgrupper inom vård, restaurang och städ.  Under ett möte närvarade företagets key 

account manager, marketing communication manager samt direct marketing manager.  Här 

ställdes frågor inom flera områden då syftet var att komma fram till vilka problem och behov 

som finns inom arbetskläder. 

3.1.2 Personal 

Intervjuer gjordes med sju olika personer från fyra skilda kommuner i Sverige som alla 

arbetar eller har arbetat inom hemtjänsten. Genom dessa intervjuer var syftet att få fram vad 

personalen upplevde att deras kläder utsattes för under en arbetsdag samt hur arbetsplatsernas 

olika hygienrutiner fungerade. För se eventuella skillnader så intervjuades även en fastanställd 

på ett privat vårdföretag. 

 

 

  

                                                             
24 Holme, Solvang., S173-179 
25 Patel, R., Davidsson, B., s. 78-81 
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3.2 Enkäter 
Utarbetandet av ett frågeformulär måste vara en avvägning mellan forskarens behov av 

information och hur mycket tid och engagemang som kan påräknas från respondentens sida. 

Man kan räkna med att hålla intresset vid liv längre tid under en intervju än när det gäller en 

enkät. I båda fallen finns det gränser för hur omfattande frågeformuläret får bli. Blir det för 

stort, kommer bortfallet att öka kraftigt; de svar vi får kan också bli mindre seriösa. Vi undvek 

att inleda med kontroversiella frågor, då skulle undersökningssituationen kunna bli låst. En 

del faktainriktade frågor användes som uppvärmning under inledningen. Efterhand ställdes 

mer kontroversiella frågor om bland annat värderingar. Slutet avrundades med några 

oproblematiska frågor.
 26

 

Själva utformningen av frågor och svarsalternativ kan påverka svaren. Därför strukturerades 

formuläret på så sätt att det stämde så bra som möjligt med de teoretiska utgångspunkter och 

resonemang som ligger till grund för arbetet.
27

 En av förberedelserna inför utformningen av 

enkäten var att konstatera om alla frågor verkligen behövdes. Det gällde att vara kritisk och 

alla frågor av typen ”kan vara bra att veta” ströks. Vi var noga med att inte ha för många 

frågor i formuläret eftersom vi inte ville riskera att någon lät bli att svara på grund av en för 

omfattande enkät.
28

 

3.2.1 Inköpare 

En enkät bestående av sju frågor skickades ut till Sveriges kommuner med syftet att få en 

bättre uppfattning om hur det ser ut runt om i landet, då det idag inte existerar någon liknande 

undersökning. Den statistik som finns tillgänglig är hur mycket arbetskläder kommunerna 

köper in generellt inom alla yrkesgrupper och inte enbart hemtjänsten. Totalt besvarade 165 

av 290 kommuner enkäten. Genom svaren gavs ett underlag för hur området arbetskläder 

inom hemtjänsten ser ut samt en inblick i hur stort behovet av utveckling av nya kläder kan 

vara. Enkäten utformades på ett sätt som skulle ge en generell överblick av detta område, 

därför ställdes inga detaljerade frågor. Detta gjorde att vissa svarsalternativ inte passade för en 

del respondenter vilket vi tar hänsyn till i resultatet och diskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26Holme, I.M., Solvang, B.K., s.174-175  
27Ibid 
28

Patel, R., Davidsson, B.,  s. 82 
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4. Resultat 

I resultatredovisningen redovisas de mest intressanta resultaten från de empiriska 

undersökningarna.  

4.1 Resultat producerande företag 
Genom mötet med Hejco framkom att användningen av arbetskläder inom hemtjänsten 

varierar oerhört mellan kommunerna. Det skiljer sig även vilken typ av kläder kommuner 

väljer att köpa in när det gäller material och typ av plagg. Vissa kommuner köper in och delar 

ut kläder medan vissa låter personalen själva välja mellan ett visst antal plagg, antingen ur en 

katalog eller från ett förbestämt urval.  

4.2 Resultat av intervjuer med personal 
Sommarvikarierna fick under första sommarperioden året 2007 använda privata kläder när de 

arbetade. Restriktionerna var att dessa kläder skulle tvättas i 60 grader vid behov samt att 

överdelen skulle vara kortärmad. En av personerna blev även tillsagd att urringade plagg 

skulle undvikas samt att byxorna skulle gå under knäet. Kläderna fick de själva tvätta hemma 

eller i en maskin på arbetsplatsen. Dock fanns inga krav på hur ofta kläderna skulle tvättas 

utan ”sunt förnuft” skulle användas. Att behöva använda privata kläder gjorde att de då valde 

plagg som de inte var rädda att få slitage på eller som redan var slitna. 

Under år 2008 ändrade kommunen rutiner och införde cirkulationstvätt. Personalen fick innan 

arbetspasset hämta ut ett par långbyxor med dragsko samt en tröja med kort ärm. Dessa 

slängdes i en tvättkorg på arbetsplatsen i slutet av dagen. Tillskillnad från de fastanställda 

erbjöds de inte skor eller ytterkläder utan fick vid behov använda sina privata.  

De upplevde att materialet i kläderna var bomull men med någon typ av behandling då det 

kändes slitstarkt och var lite glansigt i utseendet. Materialet var mjukt och skönt med under 

sommaren blev det varmt, speciellt när de hoppade in och ut ur en varm bil samt vid 

duschning av vårdtagare.  

Vid vårdtagarnära vård så skulle plastförkläden samt plasthandskar användas. De 

påfrestningar kläderna oftast utsätts för var vatten vid dusch och svett. Vid tillfällen då 

avföring hamnade på kläderna så åkte båda personerna till arbetsplatsen och bytte kläder, 

detta var dock inget krav. Båda ansåg att det ofta kändes som att mycket bakterier frodades 

framförallt på kläderna, och att det kändes skönt att kunna lägga kläderna i tvätten efter 

arbetsdagens slut. Då personerna vistades i många olika hemmiljöer under en dag så kunde 

det hända att de kom till ett hem som luktade rök, vilket de sedan kände satt i kläderna resten 

av dagen. Dock fick de aldrig några anmärkningar på lukter från vårdtagarna. 

En fastanställd person inom samma kommun som ovanstående bar en tunika och ett par byxor 

på arbetet. Dessa var i bomull och polyester och hon upplevde dem varma på sommaren och 

kalla på vintern. Kläderna läggs i tvätten efter varje arbetspass, en tvättfirma hämtar sedan 

smutstvätten varje måndag och lämnar en ny vagn med rena kläder. Hon upplevde att 

kläderna och de själva utsätts för många olika typer av bakterier varje dag då de sköter allt 

från hygienen till städning hos vårdtagarna. De hanterade även i viss mån mat.  
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De vistas även i fler miljöer än i hemmen, så som vårdcentraler, tandläkare och personalens 

egen grupplokal.  

De två personerna som var fastanställda inom samma kommun fick båda arbetskläder en gång 

vartannat år. Den ena personen fick välja mellan plagg eller ett par skor, övriga kläder köpte 

hon själv. Den andra personen fick välja mellan två tunikor eller en jacka och hon fick även 

ett par vinter- eller sommarskor vart tredje år. Vid behov av fler plagg eller skor, vilket hon 

ansåg att det ofta fanns då man vill byta ofta, så fick hon bekosta detta själv. Även dessa 

personer tvättade arbetskläderna i sina hem. Beträffande hygien så tyckte de att kläderna 

borde tvättas varje dag för att kännas fräscha men att det också varierade beroende på 

arbetsuppgifter. Vid hög smuts- eller smittrisk skulle plastförkläden användas, vilket 

bekostades av kommunerna och plasthandskar vilket bekostades av vårdtagarna själva.  

Den andra personen hade fått kommentarer om att hennes kläder luktat rök, även fast hon 

själv inte var rökare. Hon förmodade att lukter från andra hem satt sig i kläderna. Personerna 

upplevde att kläderna utsätts för många påfrestningar under en arbetsdag, så som vatten och 

olika typer av bakterier.  

Personen anställd på ett privat vårdföretag fick beställa arbetskläder från en företagskatalog 

vid behov. Kläderna fick användas max två arbetspass i rad, sedan måste de tvättas vilket 

gjordes på arbetsplatsen. Hon uppfattade att materialet var i en bomull -polyesterblandning. 

Då arbetsuppgifterna som utförs gör att påfrestningarna är som störst vid området kring 

magen gör att det känns extra ohygieniskt, därför tyckte hon materialet där borde vara gjort av 

någonting som bättre står emot påfrestningar.  

4.3 Resultat av enkät 
Den första frågan visade vilka olika typer av befattningar personerna som besvarade enkäten 

hade. Det var personer med totalt fem typer av befattningar som besvarade enkäten, alla i 

olika typer av chefspositioner.  

 

Fråga två besvarade om kommunerna erbjöd sin hemtjänstpersonal kläder eller inte.   

76 % erbjuder sin personal någon form av arbetskläder medan 24 % inte gör det.  

 

Enkäten visar att kommunernas erbjudanden av kläder till hemtjänstpersonal har ökat de 

senaste fem åren vilket även företaget Hejco nämnde. Det finns också kommuner som använt 

sig av arbetskläder inom hemtjänsten sedan tio år tillbaka och ca 21 % som införskaffat det 

under det senaste året.  

 

Fråga fyra visar att det vanligaste att de anställda får är en uppsättning kläder per år vilket då 

oftast är en överdel och en underdel. Jacka är det 27 % av personalen som får. Skor är det som 

prioriteras lägst i dessa kommuner då bara 8 % får det.  

 

Av de kommuner som idag inte erbjuder kläder till personal inom hemtjänsten så har 56 % av 

dem planer på att införskaffa det inom ett år.  
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Av de 44 % som inte tänkt köpa in kläder är den vanligaste finns det olika orsaken till. 60 % 

har svarat att kommunerna inte har tillräckligt med pengar avsatta för arbetskläder. 27 % har 

svarat att det är av annan orsak som det beror på. 13 % svarade att andra yrkesgrupper 

prioriterades före. Det var ingen som svarade att personalen inte har begärt arbetskläder 

 

Genom kommentarer från svarspersonerna framkom att en kommun inte har hemtjänst att 

erbjuda. En annan kommun har ett slags rundvandringssystem på kläderna och inget av 

svarsalternativen i enkäten därför passade. Enkäten är medvetet utformad på ett sätt som gör 

att den inte är totalomfattande eller detaljrik, då målet med enkäten var att få en generell bild 

över hur det ser ut idag inom hemtjänsten. 
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5. Teoretisk referensram 
I kapitlet redogör vi för teorier och forskning som är kopplad till våra frågeställningar. Ord 

som är kursiva finns förklarade i en ordlista i bilaga 4.  

5. 1 Vad är nanoteknologi? 
Nanoteknologi är en framväxande teknik som gått på högvarv inom många olika områden 

under det senaste årtiondet. Dessa områden inkluderar materiell vetenskap, mekanik, 

elektronik, optik, medicin, plast, energi, elektronik och yttre rymden. Teknikens kraftiga 

effekter på samhället har betraktats som den stora drivkraften för att inleda en andra 

industriell revolution.
29

  

En nanometer är en miljarddels meter och är fem till tio atomer lagda på rad, det är att jämföra 

med en bakterie som mäter 500-5000 nanometer. Det minsta föremål vi kan se med blotta 

ögat är cirka 10 000 nanometer, och ett mänskligt hårstrå är 50 000-100 000 nanometer tjockt. 

När människan bygger samman materialbitar som är mellan en och några hundra nanometer 

stora utövar hon det som kallas för nanoteknologi. Mindre än en nanometer är bara atomer, 

molekyler och småpartiklar som separata driver omkring i världen. Allt som gör universum 

till något mer än ett dött och händelselöst gasmoln sker på nanonivå.
30

 

Nobelpristagaren och fysikern 

Richard Feynman är erkänd som en 

av de första att inse de många 

möjligheterna i samband med 

manipulation och kontroll av 

partiklar på nanonivå. År 1959 gav 

Feynman en betydande presentation 

med titeln "Det finns gott om plats på 

botten." I presentationen införde 

Feynman "nedifrån och upp"-metod 

som numera är synonymt med 

nanoteknik.
31

 

 

Nanoteknologin kallas för en ”bottom up - teknik” då material kan konstrueras i små 

byggstenar, vilket skiljer sig från den traditionella tillverkningen, "top down tekniken”. Därför 

resulterar det i att materialet har färre defekter och högre kvalitet. ”Top down metoden” går 

till så att man utgår från ett större stycke material och därefter skär man bort de bitar man inte 

behöver. Att skära bort delar från ett ursprungsmaterial skapar problem när 

ursprungsmaterialet självt krymper ner mot molekyldimensioner. Det faktum att små defekter 

i materialet får enorma proportioner är bara en av effekterna. Det är därför nanoteknologin 

                                                             
29Hinestroza, J.P.  
30 Holmlund, S. & Olin, H.(2011) Nanorevolutionen - från nobelpris till din vardag, Stockholm Santérus förlag, s. 15-16 
31 Holmlund, S. & Olin, H., s. 102-118 
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riktat in sig mot ”bottom up metoden”, då man istället försöker sätta ihop bitarna på egen 

hand. Forskare hoppas i framtiden kunna få bitarna att bygga av sig själva.
32

 

Då har man lyckats med att bemästra självbyggandet, den metod som naturen använder och 

som nanoteknologin trånar allra mest efter.
33

 Det finns en del olika metoder för att bygga ihop 

dessa atomer och exempel på dem är: Litografi, mikroskopen och olika kemiska metoder.
34

 

Nanotekniken definieras som exakt manipulering av enstaka atomer och molekyler för att 

skapa skiktade strukturer. Partiklar i nanostorlek kan uppvisa oväntade egenskaper som skiljer 

sig från det lösa materialet man hade från början. Utgångspunkten är att egenskaper 

dramatiskt kan förändras när ett ämnes storlek reduceras till nanometer. Tillexempel keramik 

som normalt är bräckligt kan bli deformerbar när dess storlek minskar. I lös form är guld 

väldigt trögt, men när det blir uppdelat i små grupper av atomer blir de mycket reaktiva. 
35

 

5.2 Textil och nanoteknik 
Textilindustrin påverkas redan av nanoteknologin. Forskning pågår som involverar 

nanoteknologi för att förbättra egenskaper eller för att skapa funktionella textilier. Denna 

forskning har två olika inriktningar. Den ena strävar främst efter att använda nanostorleken 

för att skapa nanostrukturer under själva tillverkningsprocessen, medan den andra är inriktad 

mot ytbehandlingsprocesser.
36

 

 

Användandet av nanoteknologi gör att textilier kan bli multifunktionella och kan produceras 

med speciella egenskaper som antibakteriella, UV-resistenta, lättrengörande, vatten- och 

fläckavvisande samt luktfria. I många fall är mindre mängder tillsatser efterfrågade för att 

spara på resurserna. Det finns betydande potential för lönsamma tillämpningar av 

nanoteknologi för textilier. Flera användningsområden för nanoteknologi kan förlängas för att 

uppnå prestandaförbättringar hos textila tillverkningsmaskiner och processer. Materialet 

förlorar alltså inte sina funktioner efter tvätt eller användning. Detta är möjligt då 

nanopartiklar har en stor yta i förhållande till volymen, det blir en hög ytenergi. Detta gör att 

de reagerar med varandra, det vill säga bildar kemiska föreningar som leder till en ökad 

hållbarhet och funktion. Dessutom påverkar inte nanopartiklarna tygets andningsförmåga eller 

känslan av materialet.
37

 

De unika fördelarna med nanomaterial har inte bara lockat forskare och vetenskapsmän utan 

även företag, då särskilt inom textil. Detta på grund av den enorma potentialen att skapa, 

ändra och förbättra fibern på molekylär nivå samt öka hållbarheten och den goda prestationen 

bortom den hos vanliga textila fibrer.
38

 Först med att tillämpa nanoteknik på textilier var 

                                                             
32Holmlund, S. & Olin, H., s 101-102 
33Holmlund, S. & Olin, H., s 101-102 
34 Holmlund, S. & Olin, H., s. 102-118 
35Hinestroza, J.P.  
36 Ibid 
37 Holmlund, S. & Olin, H, s. 15-19 
38 Holmlund, S. & Olin, H, s. 15-19 
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företaget Nano-Tex., ett dotterbolag till Burlington Industries. Efter det började fler textila 

företag att investera i utveckling av nanoteknik.
39

  

5.3 Nanofibrer för textila strukturer 
Ett sätt att använda nanoteknik i textilier är att ge fibrer i sig en nanostorlek med hjälp av 

fiberspinning. Med en ny fiberspinnings teknik är det möjligt att snurra fibrer med en 

diameter mellan 20 och 500 nm viket är 10-500 gånger tunnare än när fibrer spinns genom 

traditionella spinningstekniker. För att uppnå effekter av nanostrukturer i fibern så använder 

man bland annat nanopartikelfyllningar av polymersmältor som till exempel pigment, 

titandioxid, zinkoxid, lera och grafit
40

  

 

Nanofibrer kan definieras som fibrer med en diameter på mindre än 1 mm eller 1000nm. 

Majoriteten av alla nanofibrer tillverkas genom en elektrospinningprocess, en process som har 

använts för att spinna fibrer sedan början av 1930-talet. I denna process smälter man en 

laddad polymer som sedan matas ut genom ett litet munstycke. Den laddade lösningen dras 

mot ett jordat uttag. Processen kan ändras för att producera fibrer med olika diametrar.
41

   

 

Electrospinningprocessen är en av de enkla och mångsidiga metoder för att producera 

nanofibrer, där elektrostatisk kraft används. Nanofiberns material som framställts av 

ovanstående process uppvisar nya och väsentligt förbättrade fysiska, kemiska och biologiska 

egenskaper tack vare sin storlek i nanonivå. Dessa fibermaterial kan också integreras i vanliga 

textilier genom beläggning och laminering. 
42

 Beläggningsmetoden förklaras mer ingående 

längre fram i rapporten.  

5.3.1  Nanokompositfibrer 

Nanokompositfibrer är ett material som är sammansatt av en eller flera separata delar. 

Kompositer är utformade för att ta fram de bästa egenskaperna hos varje komponent. En av de 

största utmaningarna inom den pågående forskningen är att få en jämn och grundlig spridning 

av nanomaterialet inom en komposit.
 43

 Nanokompositfibrer produceras också som 

fyllningsmedel av fibrer i nanostorlek i en matris. Nanofyllningen kan fördelas i en polymer 

matris genom antingen en mekanisk eller kemisk process. Beroende på vilken typ av 

nanomaterial som används samt mängden och fördelningen, kan mekaniska, elektriska, 

optiska eller biologiska egenskaper ändras hos det textila materialet.
44

 

  

                                                             
39 Wong, Y., Yuen, C., Leung, M., Ku, S., Lam, H. (2006), “AUTEX Research Journal”, Selected applications of 
nanotechnology in textiles, vol 6, Nr 1, [elektronisk] Hämtad 2011-04-15 
40 Brown, P.J., Stevens, K., (2007) Nanofibers and nanotechnology in textiles, the textile institutes, s. 409 
41 Patanaik, A., Anandjuwala, R.D., Rengasamy, R.S., Ghosh, A., Pal, H., (2007) Textile progress - Nanotechnology in 

fibrous materials – a new perspective, Vol 39 No2, the textile institute, s. 69 
42 Patanaik, A., Anandjuwala, R.D., Rengasamy, R.S., Ghosh, A., Pal, H., (2007) Textile progress - Nanotechnology in 

fibrous materials – a new perspective, Vol 39 No2, the textile institute, s. 69 
43 Brown, P.J., Stevens, K., s. 3-19 
44Hinestroza, J.P.  
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- Tydlig fasseparation  

- Ingen molekylär interaktion 

- Betungande tillverkning 

- Dyr återvinningsprocess 

 

 

- Ingen fasseparation 

- Molekylär interaktion  

- Återvinning enkelt och billig
45

 

 

5.4 Nanopartiklar för ytmodifiering  

5.4.1 Beläggningar 

Beläggning är den andra tekniken som används för textiler. Här applicerar man 

nanopartiklarna på textilierna. Nanobelagda fibrer skapas genom att ett skikt av en beläggning 

disponeras på ytan av en fiber. Tjockleken på varje lager är i nanometer
46

. Beläggningar som 

kan ändra ytan på textilier består i regel av nanopartiklar, en tensid, olika ingredienser och en 

typ av transportör. Flera metoder kan tillämpas för beläggning på tyger såsom besprutning, 

transfertryck, tvättning, sköljning och fyllning. Av dessa metoder är fyllning den vanligaste. 

Nanopartiklarna fäster till tyget med hjälp av en fyllning som anpassas till ett lämpligt tryck 

och hastighet, följt av torkning och härdning.
47

 

5.4.2 Nanopartiklar 

De partiklar som används på nanonivå idag innefattar lera, metalloxider och kimrök. Även om 

vissa av dessa material har utnyttjats inom textilindustrin i årtionden, så är förvandlingen till 

nanostorlek ett nytt sätt att använda dem vilket har resulterat i fibrer med bättre prestanda och 

egenskaper än tidigare.
48

 

 

Nanopartiklar i lera är resistenta mot värme, 

kemikalier och el samt har förmågan att blockera 

UV-ljus. Att införa lera i nanopartiklar till en 

textil kan resultera i ett tyg med förbättrad 

draghållfasthet och elasticitet.
49

 

 

Nanokompositfibrer som utnyttjar nanopartiklar 

av lera kan konstruerats för att vara flamsäkert, UV-ljus resistent och anti-frätande.
50

 

 

                                                             
45 McNally, T.,(2004) Nanotechnology in textile, hämtad 2011-04-24 
46 Anderson, K., “Nanotechnology in the textile industry”, Technology communicator, 2009, hämtad 2011-04-26 
47Wong, Y., Yuen, C., Leung, M., Ku, S., Lam, H.  
48 Hinestroza, J.P.  
49 Hinestroza, J.P.  
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Metalloxiderna inkluderar Silver (Ag), Titandioxid(TiO2) Aluminiumoxid(Al2O3), 

Zinkoxid(ZnO), och Magnesiumoxid(MgO). I nanostorlek är, förutom silver, dessa i sin natur 

fotokatalytiska, elektriskt ledande och UV-absorberande. De som är vanligast att belägga med 

idag är Silver (AG), Silikondioxid (SiO2), Titandioxid(TiO2), och Zinkoxid (ZnO).
51

 

 

Kolnanofiber och nanopartiklar av kimrök är några av de vanligaste nanofyllningarna inom 

textilindustrin. Nanopartiklar av kimrök förbättrar den sammansatta fiberns slitstyrka och 

töjbarhet. Kompositfibrerna som innehåller kol får förbättrad draghållfasthet.
52

 

 

5.4.3Nanobeläggningar med hjälp av Sol-gel teknologi 

Ett av de nya tillvägagångssätten och troligtvis den mest lovande metoden för beläggning av 

ytor av textila material är den så kallade sol-gel teknologin. Den var en av de viktigare 

upptäckterna i materialvetenskap under det förra årtiondet. Sol-gel tekniken erbjuder 

möjligheter för att skapa nya ytor med nya egenskaper. Sol-gel metoden bygger på att de olika 

utgångsämnena blandas i en lösning och sedan binder till varandra så att ett nätverk (en gel) 

bildas. Gelen bränns sedan fast till den önskade oxiden. Om man gör det på rätt sätt kan 

blandningen av molekylerna i lösningen bevaras hela vägen till oxiden, något som är oerhört 

viktigt för materialets egenskaper. I sol-gel syntesen är valet av utgångsämnen mycket viktigt. 

Det finns många att välja på, men de dominerande är alkoxiderna. En alkoxid kan ses som en 

förening av en metall och en alkohol, och den är ofta mycket reaktiv. Molekylerna blandas i 

lösning och bringas sedan att reagera med varandra. Först bildas en sol, det vill säga små 

partiklar som svävar i lösningen, sedan en gel som bränns till oxid.
 53

 

 

Nanosols är en kolloid lösning av nanometerstora oxidpartiklar som är lösta i vatten eller 

organiska lösningsmedel. Nanosol-beläggningar bereds i regel genom användning av denna 

sol-gel process. Denna process kan i princip delas in i tre steg: bildandet av nanosol genom 

hydrolys i förstadiet av materialet och efterföljande reaktioner vilka är kondensbildning, 

beläggningsprocess, och till sist torkning eller härdning. Förstadiet består av antingen 

oorganiska metallsalter eller organiska metallföreningar. Man tillämpar nanosols på tyg med 

hjälp av de tekniker som redan finns i textilindustrin, även efterbehandlingarna. Nanosol kan 

lätt appliceras på många olika underlag. De viktigaste stegen för att förbereda en sol-gel 

beläggning visas på nästa sida.
54

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
50 Hinestroza, J.P.  
51 Dastjerdi, R., Mantazer, M., A review on the application of inorganic nano-structured materials in the modification of 

textiles: Focus on anti-microbial properties, s. 6-13,  

2010-03-14, hämtad 2011-05-01 
52Hinestroza, J.P.  
53 Mahltig, B., Textor, T. (2008) Nanosols and textile, world scientific publishing Co. Pte. Ltd, s. 1-5 
54 Ibid 
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5.5 Antibakteriella egenskaper 
Antimikrobiella beläggningar på textilier kan förebygga nedbrytningen av textila fibrer. Detta 

genom att förekomsten av bakterier begränsas, bildandet av lukt förminskas, följt av den 

mikrobiella nedbrytningen av svetten. Beläggningen beskyddar även användaren genom att 

spridningen av patogener reduceras.
55

 

För att tillföra antibakteriella egenskaper hos ett material är det idag vanligast att använda 

silver, titandioxid och zinkoxid i nanostorlek. Metalljoner och metalliska föreningar visar en 

viss grad av steriliseringseffekt. Användning av nanopartiklar gör att antalet partiklar per 

ytenhet ökar, och därmed kan den antibakteriella effekten maximeras.
56

 

5.5.1 Titandioxid(TiO2) 

Nanopartiklar av titandioxid skapar applikationer som kan används för att få fram 

multifunktionella material. Nanopartiklar av titandioxid har unika egenskaper som högre 

stabilitet, lång livslängd och antibakteriella egenskaper. Detta gör nanopartiklar av titandioxid 

tillämpas i många områden som självrengörande, antibakteriell och UV skydd.
57

 

 

Titandioxid är en fotogenkatalysator, så när den 

belyses av ljus med energi högre än dess 

energigap, kommer elektronerna i titandioxiden 

att hoppa från valensbandet till ledningsbandet. 

Elektron- och elektriska hålpar kommer då att 

bildas på ytan av fotogenkatalysatorn. Den 

negativa elektronen och syret kommer att slå ihop 

sig till O2. De positiva elektriska hålen och vattnet 

kommer att generera hydroxylradikaler. Eftersom båda är instabila kemiska substanser, så 

kommer den organiska föreningen att falla på ytan av fotokatalysatorn. De kommer att 

sammansättas med O2 respektive OH-, och förvandlas till koldioxid och vatten. Genom 

                                                             
55 Mahltig, B., Textor,s. 129-131 
56 Ibid. 
57 Dastjerdi, R., Mantazer, M., s. 6-13 
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reaktionen är det möjligt för fotokatalysatorn att bryta ner de vanligt förekommande organiska 

ämnen som finns i luften såsom luktmolekyler, bakterier och virus.
58

 

Tyg som behandlats med nano-titandioxid kan utgöra ett effektivt skydd mot bakterier och 

missfärgning av fläckar, tack vare den fotokatalytiska aktiviteten av titandioxid i 

nanostorlek.
59

   

 

Det finns en liten mängd titan i kroppen och det har uppskattats att vi tar in ca 0,8 mg/dag, 

men det mesta passerar oss utan att vi märker det. Det är inte en giftmetall, den mänskliga 

kroppen tål titan i stora doser. Dock kan överdriven exponering för människan kan resultera i 

mindre förändringar i lungorna. Titan har låg andel gift.  När titan är i en metallisk pulverform 

har titanmetallen en brandrisk och vid upphettning i luft även en explosionsrisk.
60

 Tester som 

gjorts visar att titandioxid uppfyller sitt syfte att vara bland annat antibakteriellt. 
61

 

5.5.2 Silver (Ag) 

Man har sedan lång tid tillbaka forskat i olika antibakteriella medel, men det är silver som har 

studerats mest omfattande. Man har använt silver för att bekämpa infektioner och förhindra 

förruttnelse. Silver i nanopartiklar är en ny generation av antibiotika och bioteknik. För 

närvarande har många forskare fokuserat på antibakteriella och multifunktionella egenskaper 

av silvernanopartiklar.
62

 

 

Nanosilver partiklar har en stor yta, vilket ökar kontakten med bakterier eller svampar. Dess 

bakterie- och svampdödande effekt förbättras då kraftigt . Nanosilver är mycket reaktivt 

tillsammans med proteiner. När nanosilvret kommer i kontakt med bakterier och svampar 

kommer den cellulära ämnesomsättningen att påverkas negativt och hämma celltillväxten. Det 

hämmar också förökningen och tillväxten av dessa bakterier och svampar som orsakar 

infektioner, lukt, klåda och sår. Behandlingen med nanosilver partiklar förbättrar alltså 

motståndet för bakterier. Detta kan väl komma till nytta för att producera textilier inom hälsa 

och sjukvård.
63

 

 

För textila applikationer behöver man vara medveten om att lössläppning av höga doser silver 

kan orsaka irritation på huden. En för hög dosering av silver kan också reducera produktens 

livslängd. Tester som har gjorts visar att silver uppfyller sitt syfte att vara bland annat 

antibakteriellt.
64

 

  

                                                             
58  Das, S., Some important facts of titanium dioxide used in textile industry - a challenge to nanotechnology, hämtad 2011-
05-02  
59 Ibid. 
60  Ibid.  
61 N.A., Refaie, R., Ahmed, A.F, “Journal of Industrial Textiles”, Novel Approach for Attaining Cotton Fabric with Multi-
Functional properties, nr 40:65, 2010, s. 65-80, hämtad 2011-04-15 
62 Ibid 
63 S.B Chaudhari, A.A. Mandot, B.H. Patel (2009) Melliand International worldwide textile journal, nr5-6, 214-216  
64 Patanaik, A., Anandjuwala, R.D., Rengasamy, R.S., Ghosh, A., Pal, H., s.102-105 
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5.5.3 Zinkoxid (ZnO) 

Även zinkoxid är en fotokatalysator och mekanismen är liknande den i titandioxid. Nano-

zinkoxid ger även det fotokatalytiska egenskaper när det belyses med ljus, vilket också ger 

antibakteriella egenskaper hos textilier.
65

 

Nanopartiklar av zinkoxid har vissa fördelar jämfört med silver nanopartiklar som till 

exempel lägre kostnader och en UV-blockerande egenskap. Zinkoxid används även för att 

förstärka polymera nanokompositer.
66

 Zinkoxid har använts i produkter hos apotek i många 

år, som en beståndsdel i antiseptiska pastor och olika salvor, där det har en 

antiinflammatorisk-bakteriell effekt.
67

  

Titandioxid och zinkoxid i en nanopartikelbaserade form används idag i kosmetika som då 

absorberar UV-strålning. De ger en hög grad av blockering av UV-A och UV-B-strålning.
68

 

Det största hindret hittills som begränsar zinkoxidens potential för vissa tillämpningar är 

möjligheten att uppnå en stabil kommersiellt gångbar process. Trots flera års forskning är 

orsaken till dessa problem fortfarande föremål för kontroverser. Låg löslighet är främst en 

faktor som gör det svårt vid tillverkningen av zinkoxid.
69

 Tester som har gjorts visar att 

zinkoxid uppfyller sitt syfte att vara bland annat antibakteriellt.
70

 

5.6 Vattenavvisande egenskaper 

Den vattenavstötande egenskapen hos ett bomullstyg förbättras genom att skapa så kallade 

”nanohår” som består av kolväten och är 1/1000 av storleken på en bomullsfiber. Dessa läggs 

på tyget för att skapa en ”persikoeffekt”, utan att sänka styrkan 

av bomullen. Avståndet mellan nanohåren på tyget är mindre 

än till exempel en vattendroppe, men fortfarande större än en 

vattenmolekyl, vattnet blir därmed kvar på toppen av fibern 

och på ytan av tyget. Vätskan kan fortfarande passera genom 

tyget men bara om tryck tillämpas. Denna egenskap blir 

permanent samtidigt som tyget behåller sin andningsförmåga.
71

   

 

En annan metod används för att skapa en tredimensionell ytstruktur med gelébildande 

tillsatser. Ytstrukturen ska stöta bort vatten, och förhindra smutspartiklar från att fästa sig. 

Detta går att likna med en lotusblomma som fungerar på ungefär samma sätt. Lotusväxter har 

hydrofobiska ytor som är grova och strukturerade. När vattendroppar faller på dem så bildar 

vattendropparna en pärla som vid en liten lutning rullar av bladet. Detta resulterar i att ytan 
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håller sig torr även under en kraftig dusch. Dessutom plockar dropparna upp små partiklar av 

smuts när de rullar så att lotusbladen håller sig rena. Denna hydrofoba egenskap kan 

vidarebefordras till ett bomullstyg genom beläggning med en tunn nanopartikel- plasmafilm. 

Plasma består av vissa typer av fluorkarboner som kemiskt tillämpas på tyget.
72

 

Detta för att få en hydrofob film på en bomullsvävens yta så att den vattenavvisande 

egenskapen förbättras. Man får då den hydrofoba egenskapen på tygets yta utan att mjukhet 

och slitstyrka påverkas på bomullstyget.
73

 Man ska inte torktumla detta material. 

Kemikalierna som man använder är typiska lösningen som löses upp genom att de torktumlas 

och effekten kan då försämras.
74

 

 

5.7 Nanopolitik 

I allt fler länder ökar forskningen inom nanoteknologi och områden kring hälsa och miljö. I 

USA finns åsikterna att nanomaterial inte bör användas förrän riskerna med dem kartlagts 

ordentligt. Det gäller när produkterna tillverkas, används och blir sopor. Där växer ett 

forskningsområde fram som kallas nanoekologi där nanomaterialens påverkan på miljön 

studeras. Nanopartiklar kan utgöra en risk för bakterier och däggdjur. Studier har visat att 

kolnanorör kan klumpa sig, vilket orsakar vävnadsskada, andningsproblem och i vissa fall död 

i tester som gjorts på råttor. Det har visat sig att nanokristaller som upplöses i vatten kan 

ödelägga en befintlig bakteriekultur. Andra studier har visat att lungorna hos möss kan skadas 

genom inandning av kolnanorör och järnpartiklar i nanostorlek.
75 

Farhågorna med nanoteknologin gäller inte bara materialen i sig utan också hur de används. 

Skottsäkra västar som sprider energin från kulträffen över ett stort område kan förvisso vara 

till fördel för alla som har möjlighet att använda dem. Betydligt värre är tanken på 

nanotillverkade vapen, som är lätta att bära fast de har stor eldkraft. Avancerad 

sensorteknologi som spårar sprängämnen och kemiska eller biologiska vapen är det mest 

intressanta militärt sett inom nanoteknologin.
76

  

 

All teknik har baksidor. Med mobiltelefonerna kom debatten om hur strålningen påverkar 

hjärnan, bilförarna som orsakar olyckor för att de pratar i telefon samtidigt som de kör, och 

stressen att alltid vara uppkopplad och nåbar. Teknik kan missbrukas samtidigt som den kan 

tillföra något bra. Medan kärnkraften är en tämligen begränsad teknologi som i princip bara 

duger till storskalig elproduktion så har nanoteknologin enormt mycket löften om massor av 

användningsområden. 
77

 

 

Oron för luftkvalitén har ökat de senaste åren. Potentiella nanoutsläpp i framtiden kommer att 

öka denna oro. Luftföroreningar inomhus är snabbt på väg att bli en stor världsomspännande 

hälsofråga. Även om forskningen fortfarande pågår för att bättre definiera arten och 

omfattningen av de hälsomässiga konsekvenserna för den allmänna befolkningen. Nya studier 
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har visat betydande mängder av skadliga förorenande ämnen i inomhusmiljöer. 

Nanoteknikutsläpp kommer utan tvivel läggas till denna oro. Det finns två klasser av 

föroreningar i atmosfären: gaser och partiklar. Traditionella kontrollinstrument för dessa 

föroreningar finns och kommer troligen användas för många nanoutsläpp.
78

 

 

En annan diskussion som pågår är hur nanoteknologin kan påverka relationen mellan rika och 

fattiga länder. Risken finns att de rika länderna med sin välutbildade arbetskraft, avancerande 

forskning och tillgång till riskkapital tar hela patenten på detta och därmed ökar klyftorna. 

Man vet inte än om de nya nanomaterialen skulle göra det ointressant att köpa bomull och 

gummi av bönder i fattiga länder.
 79

  

  

Ju mer kunskap vi får, desto fler blir valen. Desto mer komplex en teknologi blir, desto 

svårare kan det bli att se risker och kommunicera dem med andra. När det gäller 

nanoteknologin tycks vägskälen vara både många och betydelsefulla och förändringarna går 

allt snabbare.
80

  

 

Det finns en stor oro att nanopartiklar kan ha negativ effekt på miljön och hälsan. Ett fåtal 

vetenskapliga artiklar har publiceras som tar upp effekten av att andas in de små 

nanopartiklarna. Även om nanomaterial redan används i kroppen för att upptäcka sjukdomar 

och används i olika behandlingar finns det oro för den potentiella giftigheten som finns i 

materialen.
81 

6. Analys  
I detta avsnitt informerar vi om hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats. 

Nanoteknologin är som nämnt en framväxande teknologi som är på frammars inom de flesta 

områden, bland annat i det textila. När man läser om nanoteknologi så beskrivs det som 

framtidens stora hopp inom många olika områden och utvecklingen går hela tiden framåt. 

Genom artiklar och litteratur ges uppfattningen av att tekniken kan skapa underverk. Att man 

med mänskliga händer kan lära sig att bygga med något så smått som atomer är fascinerande 

och ganska otroligt. Vi är en god bit på väg till att bemästra naturens egenskaper, något som 

förr verkat omöjligt, men med hjälp av nanotekniken är vi nästan där. Det är en komplicerad 

teknik att förstå sig på, men när man väl är insatt så verkar det naturligt. Grundförklaringen är 

helt enkelt att ett ämne kan få nya och förändrade egenskaper när man krymper ner och börjar 

arbeta med det på nanonivå. 

6.1 Nanoteknik och textil 
Nanoteknik delas in i två huvudspår när det gäller textila tillämpningar; nanopartiklar för 

ytmodifiering och nanofibrer för textila strukturer. Både metoderna har använts en hel del 

inom textilbranschen och fungerar på olika sätt. Att använda nanofibrer för att skapa textila 
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strukturer känns som det mest hållbara alternativet om man vill att effekten ska hålla länge. 

Effekten finns då redan i ursprungsmaterialet och är inte något som man belägger på ytan av 

ett tyg.  

Eftersom det fortfarande är så pass dålig produktivitet vid tillverkningsprocessen känns det 

som en lösning som kommer ligga längre fram i framtiden om det ska kunna tillämpas inom 

sjukvården. Beläggningar är något som kan användas på de plagg som finns idag och som kan 

få samma effekter och egenskaper som att man skulle skapa textila strukturer. Nackdelen här 

kan vara att effekten försämras desto mer materialet tvättas, vilket görs ofta när det gäller 

kläder inom hemtjänsten. En fördel kan vara att de inte behöver tvättas lika ofta som de 

gjordes innan.  

6.2 Antibakteriella egenskaper 
Det tas upp tre olika material vilka har antibakteriella egenskaper som kan beläggas på tyg. 

Dessa tre är de vanligast förekommande materialen inom detta område och det finns många 

olika tester som gjorts som bevisat att de fungerar. Titandioxid och zinkoxid är båda UV- 

resistenta vilket är en egenskap som silver saknar. Detta är dock inte en egenskap som är 

nödvändig för rapportens syfte eftersom fokus ligger på att göra kläderna mer hygieniska. De 

behöver i den meningen inte ha egenskapen att skydda bäraren från solens strålar. Dock är 

dessa ämnen fortfarande intressanta att använda i antibakteriellt syfte. 

Då nanoteknik är så pass nytt så finns det inte så mycket vetskap om vilka bieffekter olika 

material kan ge, detta är fortfarande på forskningsstadiet. Man vet att för stor mängd av dessa 

produkter kan skapa olika obehag på huden, till detta hör silver. Hos zinkoxid finns det också 

olika begränsningar på grund av ämnets låga löslighet. Ingen annan information har hittats om 

att de andra materialen skulle ha låg löslighet.  

6.3 Vattenavvisande egenskaper 
Att skapa en vattenavvisande effekt på tyget skulle vara en bra egenskap för kläderna inom 

hemtjänsten. Om plaggen skulle bli blöta vid besök hos vårdtagaren så rinner vattnet av 

automatiskt och för då med sig små smutspartiklar. Det är en fördel då personalen åker mellan 

olika hem en hel dag och egentligen inte har tid att åka och byta kläder om man blivit blöt. 

Det är positivt att effekten blir permanent samtidigt som tyget behåller sin andningsförmåga 

vilket är viktigt för komforten. Nackdelen är att egenskapen försvinner om man torktumlar 

plagget. 

6.4 Nanopolitik 
Då nanoteknologin är ett så pass nytt område så har det inte kartlagts hur farligt den kan vara 

för människan och miljön. Förslag och åsikter diskuteras kring att stoppa vidare forskning tills 

man kommit fram till vilka negativa effekter teknologin egentligen ger. Då teknologin 

omfattar så otroligt många skilda områden så är det svårt att förhindra att forskningen drivs 

framåt. Det är förståligt att oro finns över denna teknik då den utlovar mycket.  
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6.5 Pilotstudie 
I pilotstudien utförd av Socialstyrelsen så kommer de fram till att personalen genom 

egenkontroller med hjälp av lämpliga verktyg i kombination med ökad kunskap om hur smitta 

överförs ska förbättra det identifierade problemområdet vårdhygien.  Ett av dessa lämpliga 

verktyg kan tänkas vara användning av rätt sorts arbetskläder, det vill säga kläder tillverkade i 

ett motståndskraftigt material som är antibakteriella eller självrengörande. Genom att bära 

denna typ av plagg så har vi kommit fram till att det skulle gå att åstadkomma förbättringar 

när det gäller att hålla en god hygienisk standard inom hemtjänsten. 

Den genomförda pilotstudien visade möjligheter att, med förhållandevis enkla åtgärder, 

åstadkomma förbättringar för att säkerställa en god vårdhygienisk standard. För att förebygga 

smittspridning i alla vårdsituationer så infördes så kallade basala hygienrutiner.  

Det går alltså att förbättra de hygieniska förhållandena väsentligt genom att följa enkla 

rutiner, men dessa borde redan vara självklara för alla vårdverksamheter att följa och 

förhoppningsvis gör de flesta redan det. Dessa åtgärder är fortfarande inte tillräckliga för att 

på ett bra sätt skydda personal och vårdtagare mot smitta och bakterier. Däremot skulle 

införande av utvecklade och förbättrade arbetskläder kunna leda till en minskining av 

spridningen genom en antibakteriell behandling. Materialet kan då ta död på bakterier plaggen 

utsatts för. Det behövs heller inte användning av skyddskläder i samma grad då kläderna i sig 

blir ett slags skydd. Det är även bra då det framkommit att inte all personal använder 

skyddsförkläden. Handskar kommer dock fortfarande att behövas för att skydda händerna.  

Det tas upp att kläderna i dagsläget måste tvättas varje dag då de måste vara rena till nästa 

arbetsdag, detta för att uppehålla den hygieniska standarden. Det är svårt för någon att kunna 

kontrollera hur dessa rutiner fungerar och sköts, särskilt om personalen får tvätta kläderna  

hemma.  

6.6 Lagar och förordningar 
Att det finns lagar som säger hygieniska rutiner ska tillämpas, som i alla kommuner inte följs 

vilket är ett stort problem. Det finns tydliga föreskrifter, lagar och förordningar som tar upp 

betydelsen av att personalen ska har kunskaper om hygien och smittrisker, arbetsgivaren är 

skyldig att göra en bedömning av smittriskerna och se till att arbetstagarna skyddas mot dem. 

Detta kan ligga grund för utveckling av nya arbetskläder inom hemtjänsten då syftet är att de 

ska bli mer hygieniska än de arbetskläder som finns i dagsläget. 

6.7 Empiri 
Informationen som framkom genom intervjun med Hejco ledde till val av ämne för rapporten. 

Uppfattningen då var att man inte riktigt visste om alla kommuner erbjöd sin 

hemtjänstpersonal kläder och det fanns heller ingen undersökning på detta. Det är alltså ett 

område som idag är under utvecklig men som håller på att förändras och utvecklas.  

Eftersom en av författarna till rapporten arbetat inom denna bransch så fanns förkunskaper 

inom området hemtjänst. För att stärka denna förkunskap gjordes ett antal intervjuer för att få 

helhetsuppfattning om hur det ser ut idag runt om i Sverige. En del arbetar som sagt i sina 

privata kläder, medan andra blir tilldelade kläder och där tvättningen sköts på arbetsplatsen. 
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All personal anser att det är ett yrke där kläderna utsätts för många olika slags påfrestningar. 

Området runt magen är det som är mest utsatt enligt intervjupersonerna. Intervjuerna bevisade 

att det ser olika ut beroende på vilken kommun man befinner sig i och att kläderna utsätts för 

mycket bakterier under en arbetsdag.  

Detta konstaterar att det skulle vara behövligt med väl utformade kläder med särskilda 

egenskaper som hjälper personalen att arbeta i en så hygienisk miljö som möjligt. Det är 

personalens egna åsikter och funderingar, vilket visar att de är väl medvetna om de risker som 

finns inom sitt yrke samt att de anser att det behövs en förändring. 

Samtliga 165 respondenter av enkäten hade chefspositioner vilket kan antas ge en 

samstämmig bild av hemtjänsten, tillskillnad mot om personer med andra befattningar inom 

kommunen hade svarat. Enkäterna som skickades ut stärkte bilden av att det skiljer sig 

beroende på i vilken kommun man arbetar.  

24 % av de som besvarade enkäten erbjuder inte personalen kläder utan får arbeta i sina egna 

vilket gör att kommunerna inte kan kontrollera hur hygienrutinerna sköts.  

Det framkommer att av de 76 % som erbjuder någon typ av arbetskläder så har 46 % 

införskaffat dem under de senaste fem åren, vilket visar på att detta är en relativt ny tendens.  

På grund av att detta är så pass nytt så känns det som att behovet är stort av utveckling av bra 

och välanpassande arbetskläder inom denna yrkesgrupp. Även om det kan tyckas avlägset att 

hemtjänstpersonalen skulle få så pass utvecklade kläder som innehåller nanoteknik så borde 

det logiskt sett inte vara det. Personal som jobbar inom vården på sjukhus har välanpassade 

kläder redan idag och det skulle aldrig vara acceptabelt för dem att komma till arbetsplatsen 

iförda privata kläder. Inom hemtjänsten är personalen som tidigare nämnt mer utsatta och det 

borde därför vara ännu viktigare för dem att bära hygienmässiga kläder. 46 % har införskaffat 

kläder inom de senaste fem åren och 56 % av de som inte erbjuder kläder har tänkt göra det 

inom ett år. Det bevisar verkligen att utvecklingen går mycket snabbt inom området. Därför 

kanske inte nanoteknik ligger så långt in i framtiden ändå.  

Det är 27 % som svarar annan orsak på frågan om varför inte kommunen erbjuder sin 

hemtjänstpersonal kläder. Frågan man kan ställa sig är då vad orsaken kan vara om denna inte 

är att det finns dåligt med pengar inom kommunen. Denna yrkesgrupp som blir utsatt för så 

mycket bakterier borde prioriteras högt i kommunen när det gäller arbetskläder. Som det ser 

ut nu så tas denna fråga inte på stort allvar och så länge det inte finns lagar på att 

hemtjänstpersonalen måste bära arbetskläder så kommer de fortsätta ha en låg prioritet. 

Av fråga fyra får man fram att de som blir erbjudna kläder får både överdel och underdel, 

vilket är positivt då både överdelen och underdelen av kroppen behöver skyddas. Det är 44 % 

som får kläder varje år medan 56 % får ännu mer sällan. Även om personalen får en ny 

uppsättning varje år så är det fortfarande inte tillräckligt med tanke på det stora slitage och 

påfrestningar kläderna utsätts för.  
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7. Diskussion 
I avsnittet diskuterar vi med egna åsikter informationen som framkommit i rapporten. 

I den teoretiska referensramen fokuserar vi på beläggningar eftersom denna metod verkar 

enklast att implementera. Företag kan använda sig av befintliga maskiner vid denna metod, 

medan fiberspinningsmetoden kräver annan utrustning. Det finns ont om pengar i 

kommunerna vilket gör att det upplevs som det bästa valet. Bomullsbristen har börjat bli ett 

faktum och då det är det mest använda materialet inom området så pågår forskning om att 

hitta ett substitut. Även om bomullen byts ut i framtiden så kan beläggningarna användas på 

andra material. För att förbättra hygienen så är de ämnen som kan ge antibakteriella eller 

självrengörande egenskaper mest intressanta och dessa har undersökts mer ingående då de 

känns mest lovande för hemtjänstens kläder. 

Om man ska värdera skillnaden mellan ett antibakteriellt belagt material och ett med 

vattenavvisande egenskaper så tror vi störst chans för användning finns hos det 

antibakteriella. Ett vattenavvisande plagg ger i första hand bekvämlighet för bäraren då vatten 

rinner av om det blivit blött efter duschning av en vårdtagare. De antibakteriella egenskaperna 

tar död på bakterier som kan spridas mellan vårdtagare och vårdgivare vilket känns som det 

mest relevanta vid arbete inom vården. Dock kan det vara bra för personalen att kunna torka 

av kläderna istället för att behöva åka hem eller till arbetsplatsen för att byta bara för att de 

blivit blöta, vilket är tidskrävande, speciellt om de befinner sig långt bort. Detta skulle även 

kunna drabba vårdtagaren som i värsta falla kan vara tvungen att vänta på att få hjälp. Det är 

även positivt att vattenavvisande plagg för med sig partiklar med smuts som i vissa fall skulle 

kunna föras över till vårdgivaren eller vårdtagare. Beroende på partiklar så skulle dessa kunna 

ge upphov till exempelvis allergiska reaktioner. 

Ett grundläggande problem är att många kommuner inte erbjuder arbetskläder för 

hemtjänstens personal. Det bottnar oftast i dålig ekonomi och prioriteringen av andra 

yrkesgrupper. Vi ser en stor möjlighet i att lagar och förordningar inom hygien finns uppsatta 

vilka kommer stärkas i framtiden. Detta kan användas som ett argument till att börja förändra 

området arbetskläder inom hemtjänsten.  

Att belägga plagg med nanopartiklar för att göra dem antibakteriella eller självrengörande 

skulle kunna vara en av lösningarna för att uppfylla många av de krav som faktiskt finns 

redan idag men inte alltid efterlevs.    

Ett annat problem gäller tvättrutiner som inte sköts som de ska och det är svårt att kontrollera 

om plaggen verkligen tvättas varje dag. Även om kläderna skickas till ett tvätteri varje dag 

finns det problem. Personal inom hemtjänsten går mellan olika hemmiljöer vilket gör risken 

större för smittspridning än på till exempel ett sjukhus. En antibakteriell behandling av 

kläderna skulle kanske inte göra behovet av tvätt mindre, men motståndet mot bakterier skulle 

förbättras väsentligt. 

Det är svårt att avgöra vad som egentligen stämmer när fakta skiljer sig åt angående hur 

beläggningar klarar av att bli tvättade. I teoriavsnittet står det förklarat varför inte 

beläggningarna påverkas av tvätt och detta utgår vi ifrån. 
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Uppfattningen vi fått efter forskningen är att den antibakteriella behandlingen klarar många 

tvättar likaså den vattenavvisande. Skillnaden är att en vattenavvisande behandling inte kan 

torktumlas eftersom effekten då försvinner. Detta kan bli ett problem inom hemtjänsten då 

man behöver tvätta kläderna ofta och kanske inte har tid att vänta på att plagget ska självtorka. 

Dessutom finns risken att personalen glömmer av att arbetskläderna inte tål torktumling eller 

att de rent utav ignorerar detta faktum och lägger dem i tumlaren tillsammans med övrig tvätt. 

Dock finns ingen information om att kläderna inte får hängas i torkskåp, vilket vissa 

arbetsplatser använder som alternativ.  

Man kan ifrågasätta alla krav som finns på hygien och de rutiner som ska följas. Om äldre 

människor som använder sig av hemtjänst inte ska få ett svagare immunförsvar, behöver de 

utsättas för vissa bakterier. De vistas sällan i andra miljöer än sina hem där bakteriefloran är 

bekant. Därför kan det vara negativt att hemtjänstens arbetskläder är näst intill sterila då dessa 

i många fall är de enda främmande bakterier som vårdtagarna utsätts för. Det är dock inte 

troligt att detta kommer tas hänsyn till när man ändrar och stärker hygienkraven.  

Nanotekniken har klassats som en andra industriell revolution och den är på framtåg inom 

flera olika områden. Under den teoretiska delen tar vi upp nanopolitik och vad det finns för 

funderingar runt nanoteknologin idag. Det kommer alltid finnas diskussioner när något nytt 

håller på att slå igenom och vilka effekter det kan komma att bli på samhället, vilket är 

positivt då det visar att människor är engagerade. Dock måste man kunna se både för- och 

nackdelar med sådant som är nytt och sätta sig in i hur det faktiskt fungerar, sedan kan man ta 

ställning.  

Vi tror det är svårt att hindra ett så stort genombrott som nanoteknologin håller på att skapa 

inom flera områden på marknaden. Då denna teknologi kan skapa små underverk om 

forskningen fortgår så kommer förmodligen ingen vilja stoppa denna utveckling, speciellt inte 

företag vars största intresse ligger i att tjäna pengar. Men risken finns alltid att människor inte 

kan acceptera gränser eller lagar, och om nanotekniken precis som med allt annat hamnar i fel 

händer kan det leda till konsekvenser. Så precis som med så mycket annat så handlar det om 

att använda tekniken på rätt sätt och inte missbruka den. 

Det finns för och nackdelar med alla olika material och metoder och man kan idag inte veta 

vad som egentligen är bäst beroende på vilket ändamål man ska använda det till. Vi har 

forskat så grundligt det går på den korta tid vi har haft och vi är nöjda med våra resultat med 

tanke på vår okunskap i början av arbetet. Mycket känns såklart osäkert och ligger i 

framtiden, speciellt faktumet att man inte vet vilken skada nanoteknik kan åstadkomma och 

om det är någon miljöfara eller inte.  
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8. Slutsats 

I denna sista del förenas bakgrund, resultat och teoretisk referensram med egna åsikter och 

funderingar. 

1. Vilka metoder och egenskaper inom nanoteknik är bäst lämpade för arbetskläder inom 

hemtjänsten? 

 

I den teoretiska referensramen kom vi fram till att den vattenavvisande- och den 

antibakteriella egenskapen passar bäst inom hemtjänsten. Efter diskussion och analys kan vi 

dra slutsatsen att den antibakteriella egenskapen skulle passa bäst då den tar död på bakterier 

som kan spridas mellan vårdtagare och vårdgivare vilket känns som det mest relevanta vid 

arbete inom detta yrke.  

 

2. Vilka påfrestningar utsätts kläder inom hemtjänsten för under en arbetsdag? 

 

Tack vare de empiriska undersökningarna fick vi stöd till bakgrunden och till våra 

förkunskaper om hemtjänsten. Vi kunde klargöra att smittrisken var stor och att det lätt sprids 

mellan vårdtagare och vårdgivare genom sina kläder.   

 

3. Finns det behov av en förändring av de nuvarande arbetskläderna inom hemtjänsten?  

 

Genom svaren på förgående fråga kan vi dra slutsatsen att en förändring behövs av dagens 

arbetskläder inom hemtjänsten för att kunna förhindra smittspridning mellan personal och 

vårdtagare. Tendenser visar att allt fler kommuner börjar erbjuda arbetskläder till 

hemtjänstpersonalen. De arbetskläder som används idag är inte anpassade efter de 

arbetsuppgifter som personalen har och bidrar inte till att uppnå en hygienisk arbetsmiljö. Det 

finns många lagar och föreskrifter som beskriver vilka rutiner som ska följas inom 

hemtjänsten, men detta stämmer inte överens med verkligheten. Det verkar som att det mesta 

endast är under utveckling och att många kommuner och arbetsplatser inte implementerat 

dessa hygienrutiner.  

Syfte 

Vårt syfte med denna rapport var att under söka om nanoteknik kan användas i det textila 

materialet i arbetskläder inom hemtjänsten för att bättre stå emot yttre påfrestningar. Med 

hjälp av våra empiriska undersökningar kunde vi besvara vår delfråga om vad arbetskläder 

utsätts för under en arbetsdag. Utifrån dessa resultat kunde vi rikta in vår teoretiska 

referensram på de områden som skulle kunna vara intressanta för att uppnå syftet. Tillslut 

kom vi fram till att nanotekniken kan bidra till att bättre stå emot yttre påfrestningar och skapa 

bättre hygieniska förhållanden.  

Vi tror att denna teknik kommer kunna användas vid utveckling och förbättring av framtidens 

arbetskläder. Dock finns det fler möjliga tillvägagångssätt för att bidra till att lösa problemen. 

Detta kan tänkas vara obehindrad tillgång till rena kläder, tvättomater, att till punkt och pricka 

följa de uppsatta hygienrutinerna inklusive tvättning av plagg.  
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Men dessa alternativ känns inte hållbara på lång sikt med tanke på miljön. Ett annat alternativ 

kan vara outforskade beläggningstekniker, men dessa skulle ta lång tid att utveckla och 

implementera. Därför känns nanoteknik som ett mer lovande och hållbart alternativ som inom 

en snar framtid kan förverkligas. 

9. Vidare forskning 
Det kan vara intressant att i verkligheten testa om plagg belagda med nanopartiklar står emot 

de bakterier som finns inom hemtjänsten. En undersökning skulle kunna genomföras för att se 

om den antibakteriella- eller vattenavstötande egenskapen skulle passa bäst inom detta 

yrkesområde, samt vilket av titandioxid, silver och zinkoxid som är bäst lämpat. 
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Bilaga 1  
Enkät 

165 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i enkätundersökningen. Procentsatsen avser 

antalet kommuner.   

 

 

 

 

 

Äldreomsorgs 
chef 
22% 

Enhetschef 
26% 

Personlachef 
13% 

Arbetsledare 
25% 

Verksamhets 
chef 
13% 

1. Vilken befattning har du (som besvarar enkäten) 

inom kommunen? 

Ja 
76% 

Nej 
24% 

2. Erbjuder er kommun arbetskläder för personalen 

som arbetar inom hemvården?  
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21% 

46% 

33% 

3. Hur länge har kommunen erbjudit personalen inom 

hemtjänsten arbetskläder? 

Sedan 1 år 

Sedan 5 år 

Sedan 10 år 

35% 

30% 

8% 

27% 

4.Vilken typ av plagg är det personalen inom 

hemtjänsten får? 

Överdel 

Underdel 

Skor 

Jacka 
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44% 

26% 

19% 

11% 

5. Hur ofta får personalen nya kläder? 

1 gång/år 

1 gång vartannat år 

1 gång vart tredje år 

De får en uppsättning 

Ja 
56% 

Nej 
44% 

6. Har ni inom ett år planerat att införskaffa 

arbetskläder till hemtjänstens personal? 

60% 
13% 

0% 

27% 

7. Vad är anledningen till att ni inte erbjuder 

arbetskläder till hemtjänstens personal? 

För lite pengar avsatta för 
arbetskläder inom 
kommunen 

Andra yrkesgrupper 
prioriteras före 

Personalen har inte 
begärt arbetskläder 

Annan orsak 
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Bilaga 2  
Enkät (utformning) 
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Bilaga 3 
Ordlista 

 

Fotogenkatalysator:  

Ämne som påverkar hastigheten i en kemisk reaktion utan att själv påverkas av processen. 

 

Fluorkarboner: 

De används bland annat för att avvisa smuts och olja från ytan hos olika textila produkter, 

exempelvis arbetskläder.82 

 

Hydrofobisk: 

Avvisar vatten, tenderar att inte lösas upp i, blanda med, eller fuktas med vatten. 

Hydrolys:  

Är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats. 

 

Hydroxylradikaler:  

Radikaler (som ofta kallas fria radikaler) är atomer, molekyler eller joner med oparade 

elektroner på ett öppet skal. Den neutrala formen av hydroxidjoner (OH 
-
). Hydroxyl radikaler 

är mycket reaktiva och därför kortlivade.
83

 

 

Interaktion:  

Betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. 

 

Kimrök: 

Är det svarta färgpigment som består av sot, det vill säga rent kolpulver. 

 

Kolloid:  

Är ett system där ett ämne är finfördelat (dispergerat) i ett annat, och det finfördelade ämnets 

partiklar har åtminstone i någon dimension en storlek mellan en nanometer och en 

mikrometer. 

 

Ledningsband: 

Energibandet för exciterade (tillskott av energi) elektroner kallas ledningsbandet. Dessa 

elektroner tillåts röra sig fritt i ledningsbandet och har ofta högre energi. Elektroner i 

ledningsbandet kan leda elektricitet. 

 

Litografi:  

                                                             
82 http://www.ifp.se/UserFiles/IFP%20Research/www.ifp.se/Documents/Document/fluorkarb.PDF hämtad: 2011-05-15 
83 www.Tyda.se hämtad: 2011-05-15 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Atom&usg=ALkJrhhUO0x6YnK84LgMIHSIxZs-DfqIEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Molecule&usg=ALkJrhixxZtttotm4cWFUV2AZanuyIWdRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ion&usg=ALkJrhhEXbTvO7fMH4bQZ6n7HKy1_kv_uA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Unpaired_electron&usg=ALkJrhi2_XL5Fvn5KAizDFyTs9vWDsHrTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Unpaired_electron&usg=ALkJrhi2_XL5Fvn5KAizDFyTs9vWDsHrTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Open_shell&usg=ALkJrhhm70s0NBv7rNKU7ErhKNfWSL517A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxide_ion&usg=ALkJrhhAsjuYHaju_nPp1-NDD8BCbnUycQ
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kol
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dispersion
http://www.ifp.se/UserFiles/IFP%20Research/www.ifp.se/Documents/Document/fluorkarb.PDF
http://www.tyda.se/
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Eller även kallat plantryck, är en tryckmetod där en teckning i oljekrita på porös kalksten, 

litoplåt eller litofilm överförs till papper. 

 

Mikroskopen:  

Kan på en mekanisk väg flytta atomer, mikroskopen knuffar partiklarna framåt. 

 

Oxid:  

Är kemiska föreningar mellan syre och ett eller flera andra grundämnen, exempelvis rost 

(järnoxid), eller bauxit (aluminiumoxid). 

 

Patogen:  

Sjukdomsframkallande organism. 

 

Titandioxid:  

Är ett fast vitt ämne som hanteras som pulver. Renheten kan variera mellan 80-100 %. 

Dominerande föroreningar är aluminiumhydroxid och kisel. Titandioxid tillverkas 

huvudsakligen från mineralet ilmenite (FeTiO3). 

 

Valensband:  

Valensbandet innehåller ett ämnes valenselektroner.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 www.Wikipedia.se hämtad: 2011-05-15 
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http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Litofilm&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Papper
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Bilaga 4  
Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar  

2 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vid undersökning, vård och behandling eller annan 

direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade 

infektioner:  

1. Arbetskläderna ska ha korta ärmar.  

2. Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.  

3. Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.  

4. Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller 

något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje 

direktkontakt med en patient.  

5. Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.  

6. Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de 

desinfekteras.  

7. Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och 

flytande tvål före desinfektion.  

8. Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.  

9. Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för 

att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.  

10. Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt 

med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.  

11. Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika 

arbetsmoment. 
85
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Bilaga 5 
Definitioner 

 

Hemsjukvård (kommunal) 

Hälso- och sjukvård som genom kommunens åtagande och ansvar ges i patientens bostad eller 

där patienten vistas. Patienten ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård och 

ansvaret för de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över tiden. Kommunerna 

ansvarar för hälso- och sjukvård (exkl. läkarinsatser) i särskilda boendeformer och 

dagverksamheter. Därutöver har kommunerna möjlighet att, efter överenskommelse med 

landstinget och med regeringens godkännande, överta ansvaret för hemsjukvården helt eller 

delvis (exkl. läkarinsatser) i ordinärt boende. Detta har skett i drygt hälften av landets 

kommuner. 

 

Hemtjänst  

Biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad, enligt socialtjänstlagen, som ska 

underlätta för den enskilde att bo hemma. Hemtjänstens traditionella innehåll kan allmänt sett 

indelas i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter som mer inriktas på personlig omvårdnad. 

Med serviceuppgifter kan bl.a. avses hjälp med bostadens skötsel, inköp, ärenden på post och 

bank, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad 

avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. 

Detta kan innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig 

hygien och insatser för att bryta isolering (t.ex. viss ledsagning) och skapa trygghet och 

säkerhet bl.a. genom kvälls- och nattpatruller. I hemtjänstbegreppet ingår också avlösning av 

anhörigvårdare. 
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86 Socialstyrelsen, (2007). Statistik om hälsa, vårdutnyttjande, sociala förhållanden och socialtjänst,[elektronisk]. Hämtad 

2011-04-05 
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Bilaga 6 
Intervjuformulär Hejco  

 

Närvarande: Key account manager, marketing communication manager och direct marketing 

manager.  

 

- Vad anser ni om utbudet på marknaden av arbetskläder idag?  

 

- Hur ser ni på ert eget utbud, vilka kläder säljer bäst?  

 

- Vilken yrkesgrupp uppfattar ni prioriteras?  

 

- Vilket är det vanligaste materialet kunder köper in?  

 

- Hur mycket pengar lägger kommunen totalt på en beställning, hur ofta?  

 

- Vilket plagg är det vanligaste som kommunerna köper in till personalen?  

 

- Vad har ni som producerande företag för uppfattning idag om hur kommunerna erbjuder 

sin hemtjänstpersonal arbetskläder?  

 

- Tycker ni att det behövs en förändring av just hemtjänstens arbetskläder?  

 

 

Områden att diskutera: 

– Allmänt om arbetskläder 

– Olika yrken 

– Material 

– Behov kunder 

– Behov personal 

– Krav  
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Bilaga 7 
Intervjuformulär hemtjänstpersonal 

 

- Var arbetar du någonstans? 

Med vilka typer av vårdtagare? 

 

- Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

 

- Hur ser en typisk arbetsdag ut - Vilka olika miljöer vistas du i? 

 

- Vad har du för typer av arbetsuppgifter? 

 

- Vad har du på dig för kläder när du arbetar? 

Var ifrån har du fått dessa? 

Hur länge har du haft dem? 

Hur ofta får nya byta/köpa nya/annat? 

 

- Vad anser du att kläderna utsätts för under en arbetsdag? 

 

- Har du fått några reaktioner från vårdtagare gällande arbetskläderna? 

Lukter/smuts?  

Tydlig identitet? 

 

- Hur fungerar det med tvätt av arbetskläderna? 

Hemma/på jobbet/lämna in? 

 

- Vad anser du själv om dina arbetskläder? 

Tillräckligt hygieniskt?  

Viktigt ur andra synpunkter, ex yrkesidentitet? 

Övrigt 

Områden att diskutera: 

- Arbetsmiljö 

- Arbetsuppgifter 

- Arbetskläder 

- Hygien 

- Tvätt 

- Yrkesidentitet 
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Bilaga 8 
Checklista – hygienrutiner 

för hemtjänsten Älvsåker  

Vad är basala hygienrutiner? (tillämpas i allt vårdarbete) 

- Handsprit före och efter vårdarbete 

- Handskar ibland och plastförkläde vid vårdtagarnära arbete 

- Kortärmad arbetsklädsel som ska tvättas i minst 60° C 

- Inga ringar, armband eller armbandsur i vården 

- Uppsatt hår 

 

Vad är vårdtagarnära arbete?  
Kroppsnära arbete/kontakt med kroppsvätskor. Använd alltid handsprit och plastförkläde  

när du hjälper vårdtagare med stort omvårdnadsbehov med: 

-  dusch    

-  personlig hygien: övre/nedre toalett 

-  toalettbesök 

-  blöjbyte 

-  bäddning 

-  såromläggning 

-  KAD-skötsel 

-  stomiskötsel 

-  av-/påklädning  

-  sugning av luftvägar 

Använd handskar vid risk för kontakt med urin, blod, avföring och sårsekret. 

 

Andra arbets-/vårdmoment 

Tänk efter vad omständigheterna kräver när du hjälper vårdtagare med t.ex.: 

-  av/påklädning, påtagning stödstrumpor  

-  ge ögondroppar 

-  överlämnande av apo-dos 

-  laga frukost 

Använd sunt förnuft! 

 

Smitta/smittspridning 

Smittspridning inom vården sker främst via personalens händer och kläder. 

Multiresistenta bakterier som t.ex. MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) kan 

lätt spridas i vårdmiljöer och är visad på bland annat personalkläder, handtag, tangentbord, 

stetoskop, blodtrycksmanschetter. 

 

Vem sprider mest och vem löper störst risk att bli smittad? 

Den som har  

- bruten skyddsbarriär (sår, eksem, infarter, KAD, tracheostomi)  

- störd normalflora (antibiotikabehandling, nedsatt infektionsförsvar, svår kronisk sjukdom) 

 

KOM IHÅG! 

”Goda rutiner vid vårdtagarnära arbete är inte i konflikt med patientnärhet!” 

 

 
 


