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Abstract 
The cotton fiber has many advantageous properties which make it widely popular among both 
consumers and producers. The most common production of the fiber is conventionally grown 
cotton. This type of manufacturing process has unfortunately a negative impact on the 
environment because of its high chemical consumption and high water use. Since the negative 
environmental impact regarding cotton has got more attention, it has contributed to an increased 
demand for more environmentally friendly fibers with more eco-friendly processes. From this 
perspective, this study has examined, compared and tested the conditions for completely or 
partially replacing cotton in knitted materials. 
  
The fibers that have been examined are the regenerated cellulose fibers Tencel, lyocell and 
modal. Tencel A100 and lyocell have been tested independently and two fiber blends consisting 
of cotton/modal and GOTS-certified cotton/Tencel LF have been knitted and tested in this 
study. All materials have consisted of raw yarn with yarn thickness of Ne 30/1 and has been 
knitted in a circular knitting machine. The tests that have been carried out is dimensional 
stability, twisting, pilling resistance, abrasion resistance and finally tensile strength. To ensure 
reliable results, the tests have been done repeatedly and then an average value for each material 
has been calculated. The materials that showed the best results in terms of properties and 
environmental impact were Tencel A100, lyocell and the fiber mixture GOTS-certified 
cotton/Tencel LF. 
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Sammanfattning 
 
Bomullsfibern har många fördelaktiga egenskaper som gör den allmänt omtyckt bland både 
konsumenter och producenter. Den vanligaste framställningen av fibern är konventionellt odlad 
bomull, men dessvärre har denna typ av framställningsprocess en negativ inverkan på miljön i 
form av hög kemikalieförbrukning och hög vattenanvändning. I samband med att bomullens 
negativa miljöpåverkan uppmärksammas, bidrar det till en ökad efterfrågan på miljövänliga 
fibrer med skonsammare processer. Denna studie har utifrån detta perspektiv undersökt, 
jämfört och testat förutsättningarna för att helt eller delvis ersätta bomull i trikåmaterial.  
  
De fibrer som har undersökts är de regenererade cellulosafibrerna Tencel, lyocell och modal. 
Dels har två hundraprocentiga material testats: Tencel A100 och lyocell, dels två 
fiberblandningar: bomull/modal och GOTS-bomull/Tencel LF. Samtliga material har bestått 
av rågarn med garntjocklek Ne 30/1 och stickats fram i en rundstickningsmaskin. Testerna som 
har utförts rör dimensionsstabilitet, spiralvridning, noppbildning, nötningshärdighet och 
slutligen draghållfasthet. För att säkerställa trovärdiga resultat har testerna genomförts 
upprepade gånger och därefter har ett medelvärde för varje material beräknats. De material som 
uppvisat bäst resultat avseende egenskaper och miljöpåverkan var Tencel A100 och lyocell, 
samt fiberblandningen GOTS-bomull/Tencel LF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bomull, Lyocell, Modal, Tencel, Cellulosa, Regenatfibrer, Miljöpåverkan, 
Fiberegenskaper  
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Begreppsdefinitioner 
 
Ekologisk Denna studie kommer behandla hållbarhet utifrån ett ekologiskt 
hållbarhet  perspektiv. ”Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens 

ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens 
stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion 
[...]” (KTH 2018). 

   
GOTS   Står för Global Organic Textile Standard. GOTS är en internationell  

märkning för textilier och kläder som omfattar både sociala och 
miljömässiga krav i hela värdekedjan (Global Organic Textile Standard 
2019).  

 
ISO   ISO står för “International Organization for Standardization” och de  

arbetar med att utveckla och publicera internationella standarder (ISO 
2019).  

 
Konventionell  Traditionellt odlad bomull (Kadolph 2014). 
bomull 
 
Regenatfiber  Är konstgjorda fibrer vars ursprung kommer från naturliga polymerer,  

vanligtvis trämassa. Regenatfibrer delas in i två grupper, cellulosa och 
cellulosaacetat (Kadolph 2014).  

 
Roving/förgarn Är ett steg som anges i bomullsprocessen. Fibrerna blir mer parallella  

och en liten mängd vridning implementeras (Kadolph 2014). 
 
SS-EN   Europastandard fastställd som svensk standard (SS-EN ISO 2017). 
 
Tencel   Är ett varumärke som ägs av Lenzing. Denna regenatfiber består av  

100 procent cellulosa och går under den generiska termen Lyocell 
(Lenzing 2019). 

 
Trikå   Ett tyg bestående av trådmaskor som bildats genom stickning 

(Nationalencyklopedin 2019b).  
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1. Inledning 
Denna studie har som avsikt att undersöka förutsättningarna att helt eller delvis ersätta bomull 
i trikåmaterial med miljövänligare alternativ. I detta inledande kapitel kommer bakgrund och 
problematisering att presenteras. Vidare kommer även syfte, frågeställningar och 
avgränsningar att behandlas.  
 

1.1 Problembakgrund 
Textilsektorn är en av de största industrierna i världen. Den avlönar årligen mer än 200 miljoner 
människor och sysselsätter sju procent av alla anställda i utvecklingsländer. Många av dessa är 
unga kvinnor, vilket ökar deras möjlighet till självständighet (Världsnaturfonden 2019b). 
Sektorn omfattar såväl råvaruproducenter, garnproducenter, tillverkningsproducenter och 
återförsäljare (Keiser & Garner 2013). Textilproduktionens inverkan på miljön har under de 
senaste åren blivit vida omdebatterad. Dess miljöpåverkan avser bland annat föroreningar, 
miljöförstöring och resursutarmning (Världsnaturfonden 2019b). Den ökade efterfrågan och 
konsumtionen av nya varor har en negativ inverkan på miljön (Rosengren 2018). Statistiskt sett 
har produktionen av textilfibrer ökat till nästan 100 miljoner metriska ton (Basir et al. 2019) 
och en av de största miljöbovarna inom textilsektorn är naturfibern bomull (Världsnaturfonden 
2019a), vilken står för cirka 24 procent av dagens fiberanvändning (Basir et al. 2019).   
  
Det finns både positiva och negativa aspekter med bomullsfibern. Ur ett ekonomiskt perspektiv 
är bomullen den mest lönsamma icke-livsmedelsgrödan i världen. Vidare är 
användningsområdet mycket brett och den används i både kläder, hemtextilier och tekniska 
textilier. Bomull fungerar bra i fiberblandningar då syftet är att uppnå bättre egenskaper i den 
färdigproducerade textilvaran och den har särskilt fördelaktiga egenskaper vad gäller komfort 
(Kadolph 2014).  
  
Bomullsfibern är en naturlig cellulosafiber som härstammar från en förnybar resurs, vilket gör 
den biologiskt nedbrytbar. Av den anledningen betraktar många konsumenter fibern som ett 
miljömässigt bra material (Chen & Davis Burns 2006), men problematiken och komplexiteten 
kvarstår. Framställningsprocessen är mycket krävande för miljön och den mest skadliga är den 
konventionella bomullsodlingen, bland annat i form av hög vattenförbrukning och hög 
användning av kemikalier. Som ett alternativ till den konventionella bomullen odlas bland 
annat ekologisk bomull, så kallad GOTS-bomull. Den har en mer miljövänlig 
framställningsprocess som utesluter hälsofarliga kemikalier och reducerar vattenåtgången. Den 
ekologiska bomullsodlingen står dock enbart för cirka en procent av den totala 
bomullsproduktionen i världen (Tausif et al. 2018). 
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Trots att efterfrågan av bomullsfibern ökar är dess produktionshastighet och tillväxt begränsad 
vilket gör det svårt att möta och uppfylla marknadens krav. Vidare ökar efterfrågan på 
miljövänligare alternativ, vilket har bidragit till en ökad produktion av regenererade 
cellulosafibrer. Dessa fibrer står endast för sju procent av dagens fiberanvändning, men tack 
vare dess mer miljövänliga processer och det faktum att de är biologiskt nedbrytbara får de allt 
mer uppmärksamhet och ses som ett lämpligt alternativ till bomull (Basir et al. 2019). 
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka, testa och jämföra olika regenererade cellulosafibrer för att 
se om de helt eller delvis kan ersätta bomull i trikåmaterial, både utifrån fibrernas egenskaper 
och miljöpåverkan. 
 

1.3 Frågeställningar 
● I vilken utsträckning är bomull skadlig ur miljösynpunkt? 
● Vilka regenererade cellulosafibrer har en mer miljövänlig framställningsprocess och 

kan ersätta bomullens egenskaper i trikåmaterial? 
● I vilket avseende går det att kombinera bomull med regenererade cellulosafibrer för att 

minska materialets miljöpåverkan och samtidigt få ett material med fördelaktiga 
egenskaper? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer endast beröra cellulosafibrerna bomull, Tencel, lyocell samt modal. Studien 
kommer därmed inte ta hänsyn till fibrer utanför denna grupp. Fibrerna kommer stickas fram 
till material och genomgå tester i laboratorium på Textilhögskolan i Borås. De tester som ska 
genomföras är nötningshärdighet, noppbildning, spiralvridning, draghållfasthet samt 
dimensionsstabilitet. Det garn som kommer att användas till samtliga testmaterial är rågarn 
som inte har färgats eller genomgått några slutberedningprocesser. Därmed kommer inga 
färghärdighetstester genomföras. Vidare kommer studien endast att behandla hållbarhet ur ett 
ekologiskt perspektiv och inte ta hänsyn till sociala eller ekonomiska aspekter. Studien kommer 
endast fokusera på att undersöka om det finns en mer hållbar cellulosafiber som kan ersätta 
bomull i trikåmaterial, alternativt kombineras med bomull, utan att materialets fördelaktiga 
egenskaper försämras. 
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2. Metod 
I det här kapitlet presenteras den forskningsansats och forskningsmetod som har använts för 
studien. Vidare presenteras de valda materialen samt information om de tester som har 
genomförts och slutligen förs en diskussion kring ämnet. 
 

2.1 Metodansats 
Studien har utgått från en abduktiv ansats, vilket innebär att studien inleds med ett problem 
som sedan ska definieras och lösas. Den abduktiva ansatsen tillfördes för att överkomma de 
gränser som finns inom induktion och deduktion. Den är en kombination av ny data och kända 
teorier, hämtade från empiriska studier och litteratur. Abduktion relaterar till idén om att 
förståelse är en kontinuerlig dialog mellan forskarens förförståelse och data (Bryman & Bell 
2013). Vidare kommer studien att pendla mellan den empiriska och teoretiska delen för att 
överensstämma de två områdena. 
 

2.2 Metodval 

2.2.1 Litteraturstudie 
För att uppnå syftet med studien har en kombination av metodval tillämpats. Litteraturstudie 
är en av dessa metoder, vilket innebär att tidigare forskning inom området har granskats utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 

2.2.2 Framtagning av material 
De fibrer samt fiberblandningar som valdes ut för denna studie är följande: 
  

● 100 % bomull 
● 50 % bomull, 50 % modal 
● 50 % GOTS-bomull, 50 % Tencel LF 
● 100 % Tencel A100  
● 100 % Lyocell  

 
Samtliga material har bestått av rågarn med garntjocklek Ne 30/1 och stickats fram i en 
rundstickmaskin med delning E18. Valet av material grundar sig på det utbud som finns att 
tillhandahålla på Textilhögskolan i Borås och på det faktum att samtliga prover ska utgå från 
samma förutsättningar innan test av material. Ett material i 100 procent bomull har även 
stickats fram för att ha som utgångspunkt vid jämförelse med de andra proverna. Mer fakta 
kring garnerna och de maskininställningar som använts framgår i bilaga 1, 2, 3, 4 och 5. 
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2.2.3 Test av material 
Efter att samtliga material stickats klart har de genomgått tester i syfte att undersöka och 
jämföra dess egenskaper. Detta har genomförts på Textilhögskolan i Borås laboratorium med 
hjälp av den utrustning som är anpassad till respektive test. De tester som materialen har 
genomgått framgår nedan i tabell 1 tillsammans med de ISO-standarder som efterföljts. 
 
Tabell 1. Tester enligt ISO-standarder. 

Test Metod Benämning 

Dimensionsstabilitet 
efter tvätt och tork 

SS-EN ISO 
5077:2008 

Textil – Bestämning av dimensionsändring vid tvätt 
och torkning 

Spiralvridning SS- ISO 
16322–2:2005 

Textil – Bestämning av vridning efter tvätt – Del 2. 
Vävda och stickade tyger 

Noppbildning SS-EN ISO 
12945-2:2000 

Textil – Bestämning av tygs benägenhet att bilda 
ytludd och noppor – Del 2. Modifierad Martindale - 
metod 

Draghållfasthet SS-EN ISO 
2062:2009 

Textil – Garn från förpackningar – Bestämning av 
brottkraft och brottförlängning hos enkelgarn med 
konstant töjningshastighetsprovare  

Nötningshärdighet SS-EN ISO 
12947–2:2017 

Textil – Bestämning av tygers nötningshärdighet med 
Martindalemetoden – Del 2. Bestämning av brott 

 
 
Syftet med testerna är att jämföra bomull mot de övriga fibrerna samt fiberblandningarna för 
att se hur materialen klarar av de olika påfrestningarna. Detta utförs genom en kvantitativ 
undersökningsmetod, vilken inriktar sig på siffermässiga mätmetoder av data (Bryman & Bell 
2013). En kvantitativ metod anses lämplig då den mäter statistiskt, vilket underlättar vid 
jämförelse av material. Testerna har bidragit till mätbara resultat som kan förtydliga skillnaden 
mellan materialen och detta arbete ligger till grund för möjligheten att uppfylla studiens syfte 
samt besvara dess frågeställningar. För att säkerställa ett trovärdigt resultat genomfördes tester 
av dimensionsstabilitet, spiralvridning och noppbildning tre gånger per material samt 
draghållfasthet 20 gånger per garn. Nötningshärdighet var det enda test som genomfördes en 
gång per material. 
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2.2.3.1 Förberedning av tester 
Innan genomförande av testerna har samtliga material exponerats för konditionering i fyra 
timmar enligt SS-EN ISO 139, det vill säga 20,0 °Celsius med en luftfuktighet på cirka 65 
procent. Efter konditionering har materialet tvättats och torkats enligt SS-EN ISO 6330 med 
de tvätt och torkalternativ som presenteras i tabell 2 och tabell 3 (SS-EN ISO 2005a; SS-EN 
ISO 2012): 
  
Tabell 2. Tvättprocedur förberedning av ISO-tester. 

Tvättprocedur 

Alternativ A Horisontell frontmatad maskin A 

Program A2 70º C á 63 minuter 

 
 
Tabell 3. Torkprocedur förberedning av ISO-tester. 

Torkprocedur 

Torkalternativ Torktumling 

Program milt strykfritt 50º C á 65 minuter + 20 º C á 5 minuter 

 

2.2.3.2 Dimensionsstabilitet efter tvätt och tork 
Test av dimensionsstabilitet sker enligt SS-EN ISO 5077:2008. Standarden specificerar en 
metod som bestämmer dimensionsändringar i tyger, plagg och andra textila artiklar när de 
utsätts för en lämplig kombination av en specificerad tvätt- och torkningsprocedur. Som 
förberedning inför detta test har samtliga textilvaror konditionerats enligt SS-EN ISO 139. 
Därefter har ytterligare förberedelser utförts enligt standard SS-EN ISO 3759, vilket innebär 
att de rundstickade tygmaterialen har klippts upp i ett platt tillstånd för att sedan påbörja 
framtagningen av varje tygprov. För att få fram de korrekta dimensionerna har en mall använts 
som mätts upp till 500 x 500 millimeter med kanter parallella med tygets längd och bredd. 
Därefter har samtliga prover markerats med åtta markeringar i både längd- och breddriktning. 
Distansen mellan hörnmarkeringarna är 350 millimeter, se figur 1. Varje markering har ett 
avstånd på 50 millimeter till tygprovets ytterkant. Markeringarna har placerats över hela 
tygprovet och därefter har tygproverna klippts ut (SS-EN ISO 2008).  
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Figur 1. Markering av tygprov inför test av dimensionsstabilitet (SS-EN ISO 2008). 
  
Samtliga tygprover har sedan tvättats och torkats enligt SS-EN ISO 6330. Totalt utfördes tre 
tvättar enligt tvättmetod A: horisontell axel med frontmatning. Tvättprogram A2 valdes vilket 
innebär en 70 °Celsius tvätt i 63 minuter, en standard kulörtvätt á 20 milliliter tillfördes. Efter 
varje tvätt torkades tygproverna enligt tvättmetod torktumling. Ett milt och strykfritt program 
valdes. Torkproceduren var följande: 50 grader i 65 minuter samt 20 grader i fem minuter. Efter 
varje tvätt- och torkprocedur har textilvarornas mått uppmätts och antecknats (SS-EN ISO 
2012). Medelvärdesberäkningar har därefter utförts i både längd- och breddriktning. 
Sammanlagt sex mätningar per tygprov, tre i vertikal riktning och tre i horisontell riktning (SS-
EN ISO 2008).  

 
  
  
 

Där xt står för dimensionsförändring efter tvätt och tork och x0 står för originalmått innan tvätt 
och tork. Multiplicerat med 100 får man fram en procentuell förändring där ett minusvärde 
visar krympning av textilvara och där ett positivt värde visar ökning av textilvara (SS-EN ISO 
2008). 
 

2.2.3.3 Spiralvridning 
Test av spiralvridning sker enligt SS-ISO 16322–2:2005. Denna standardmetod är indelad i tre 
olika metoder och detta test har utförts enligt procedur A: diagonal markering. 
 
Syftet med testet är att mäta trikåmaterialets spiralitet efter tvätt. Tyger gjorda på cirkulära 
stickmaskiner kan innehålla icke-vertikalitet från början vilket är något som beaktas innan 
testerna genomförs (SS-EN ISO 2005b).  
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Som förberedning har trikåmaterialet genomgått konditionering enligt SS-EN ISO 139. Sedan 
har tre enkelsidiga tygprover klippts ut på ett plant underlag av samtliga material i storlek 380 
millimeter x 380 millimeter. Detta har skett på lämpligt utvalda platser enligt standardens 
beskrivning, vilket innefattar att tygproverna klipps ut från olika delar av materialet och att den 
rundstickade viklinjen används som riktlinje. Detta bidrar till ett mer trovärdigt medelvärde 
från de tre olika tygproverna senare i processen (SS-EN ISO 2005b).  
 
Diagonal markeringen har sedan genomförts enligt följande: 
Två par riktlinjer i storlek 250 millimeter parallellt med längden och två par riktlinjer i storlek 
250 millimeter vinkelräta mot bredden har markerats på samtliga tygprover för att bilda en 
kvadrat. För att få fram de korrekta måtten har en mall använts för både de yttre och inre 
kvadratiska markeringarna. Sedan har de inre hörnen märkts ut med A, B, C och D medurs med 
start i det nedre vänstra hörnet enligt figur 2 (SS-EN ISO 2005b). 
 

 
 
Figur 2. Diagonal markering av tygprov inför test av spiralvridning (SS-EN ISO 2005b). 
 
Efter markering har tygproverna tvättats enligt SS-EN ISO 6330. Efter tvätt och torkning har 
tygproverna kondentionerats ytterligare i cirka 18 timmar. Genom att mäta och registrera 
avståndet mellan AC och BD i millimeter har en bedömning slutligen gjorts. Beräkning av 
procentuell spiral (X) för varje prov till närmaste 0,1 procent har skett enligt följande: 
 

 
 
där AC är diagonalt avstånd över provet från punkt A till punkt C och BD är diagonalt avstånd 
över provet från punkt B till punkt D (SS-EN ISO 2005b). 
 



 
 
 

8 
 

2.2.3.4 Noppbildning 
Test av noppbildning sker enligt SS-EN ISO 12945:2 och specificerar en metod för bestämning 
av resistens mot noppbildning och ytförändring av textiltyger vid användning av en modifierad 
Martindale-metod. Innan testet genomfördes har samtliga tygprover konditionerats enligt SS-
EN ISO 139 samt tvättats och torkats enligt SS-EN ISO 6330 (SS-EN ISO 2000).  
  
För att utföra ett noppbildningstest krävs en Martindale-maskin. Runda tygprov med 140 
millimeter i diameter spänns försiktigt fast vid en skiva som sedan roterar över en friktionsyta 
i en jämn hastighet under totalt 5 000 rotationsvarv. Varje tygprov märks på samma ställe på 
provets baksida för att säkerställa att proverna har samma trådriktning under den visuella 
bedömningen av provet. Testet avbryts efter 125 varv, 500 varv, 1 000 varv, 2 000 varv och 5 
000 varv. Mellan varje avbrott utvärderas och jämförs tygproverna med ett originalprov i ett 
ljusskåp. Här bedöms förändringen visuellt med hjälp av de bilder som presenteras i figur 3 
(SS-EN ISO 2000).  
 
 

 
 
Figur 3. Bedömning av noppbildning. 
  
Bedömningen utgår vidare från en femgradig skala, se nedan i tabell 4. 
 
Tabell 4. Visuell bedömning av noppbildning (SS-EN ISO 2000). 

Gradering Beskrivning 

5 Ingen förändring. 

4 Lätt eller delvis noppbildning. 

3 Måttlig noppbildning. Noppor av varierande storlek och densitet som delvis täcker 
ytan av provet. 

2 Distinkt noppbildning. Noppor av varierande storlek och densitet som täcker en stor 
del av provet. 

1 Svår noppbildning. Noppor av varierande storlek och densitet som täcker hela 
provet. 
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2.2.3.5 Draghållfasthet  
Test av draghållfasthet sker enligt SS-EN ISO 2062:2009. Denna standardmetod är indelad i 
fyra olika metoder och detta test har utförts enligt metod A, vilket innebär att garnproverna har 
fästs manuellt i klämmorna i maskinen. Syftet med testet är att mäta draghållfastheten av det 
garn som använts till att sticka samtliga material till denna studie. Genom att garnprovet 
förlängs tills dess att brott sker kan sedan brytkraften och förlängningen vid brott registreras 
(SS-EN ISO 2009). 
 
Det garn som använts är rågarn direkt från garnkoner. Innan test har samtliga garnkoner 
genomgått konditionering, enligt SS-EN ISO 139, under cirka 72 timmar. Garnproverna har 
sedan fästs i klämmorna med en spänning på 0,5 cN/tex ± 0,1 cN/tex och efter att provet har 
blivit säkrat har testet genomförts i samma konditioneringsatmosfär. Längdenhet för samtliga 
garnprover var 500 millimeter och förlängningshastigheten 500 millimeter per minut. 
Lastcellen som använts var på 100 newton och maskinen på 3 000 newton (SS-EN ISO 2009). 
 

2.2.3.6 Nötningshärdighet 
Test av nötningshärdighet sker enligt SS-EN ISO 12947–2:2017. Denna standard specificerar 
en metod för att fastställa ett tygprovs nedbrytningspunkt genom mekanisk nötning under 
intervaller. För att utföra följande test krävs en Martindale-maskin (SS-EN ISO 2017). 
 
Innan test har tygproverna konditionerats i standardatmosfär i minst 18 timmar. Tygproverna 
har sedan tagits utspritt över trikåmaterialet då samtliga prover ska innehålla trådar från olika 
maskrader och masktrådar (SS-EN ISO 2017).  
 
Runda tygprov med storlek 38 millimeter i diameter har roterat över en friktionsyta i en jämn 
hastighet med upp till 25 000 rotationsvarv. Först spändes tygproverna försiktigt fast i en 
behållare tillsammans med en skumplastrondell och sedan roterade de i maskinen mot en ullväv 
för att nötning skulle ske. Nio kilopascal [kPa] användes som extra viktbelastning. 
Tygproverna undersöktes med både lupp och mikroskop varje gång 1 000 varv passerat för att 
se om trådbrott skett. När trådbrott inträffat avlägsnades det materialet från maskinen (SS-EN 
ISO 2017). 
 

2.3 Forskningsprocess 

 
Figur 4. Forskningsprocess. 
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Studien inleds med ett problem. Utifrån problemet formuleras ett syfte och därefter fastställs 
en lämplig metod för att lösa det. Insamling av relevant fakta sker samtidigt som framställning 
av material påbörjas. Under tiden som bearbetning av litteraturstudien pågår genomförs 
testerna för att sedan samla ihop all data för analys. Utifrån analysen kommer ett resultat att 
uppnås. Studien kommer främst analyseras med en statistisk metod då det är så testerna 
kommer att mätas. Slutligen diskuteras ämnet och slutsatser kring studien presenteras. 
 

2.4 Metoddiskussion  
I huvudsak har de källor som använts i studien bestått av vetenskapliga artiklar som är 
inhämtade från databasen PRIMO som biblioteket på Högskolan i Borås tillhandahåller samt 
från databasen Google Scholar. De utvalda artiklarna har genomgått en referensgranskning 
(Peer Review) och eftersom kvaliteten har granskats och godkänts av en sakkunnig inom 
området betraktas de som pålitliga. De vetenskapliga artiklarna som har använts i denna studie 
är mindre än tio år gamla, med undantag för en källa som är 13 år gammal, vilket pekar på att 
forskningsresultaten är relevanta och inte anses vara föråldrade. Den tryckta litteraturen har 
hämtats från biblioteket på Högskolan i Borås och fakta om de olika standarder som använts 
vid test av material har hämtats via databasen E-nav. 
 
Anledningen till att tester valdes att genomföras beror på att det är det mest relevanta 
tillvägagångssättet för att jämföra fibrernas egenskaper. Vidare uppfattades inte intervjuer som 
nödvändiga, då både tester och relevant referenslitteratur gav svar på studiens frågeställningar. 
Uppbyggnaden av ISO-standarder ger tillräcklig kunskap om hur testerna går till och hur 
resultaten ska tolkas.  
 

2.4.1 Etiska aspekter  
Studiens etiska aspekter går att koppla till miljöetik, vilket handlar om människors värderingar 
och handlingar gentemot miljö och natur. Den försvarar en ekologisk helhetssyn och berör 
ställningstaganden kring hur djur och natur påverkas av industrisamhället 
(Nationalencyklopedin 2019a). Studiens problemställning behandlar de miljöetiska hindren 
som uppstår kring konventionell bomullsodling och hur textilindustrin i detta avseende sätter 
sina spår i naturen, samt hur en ökad medvetenhet hos människan bidrar till att mer 
miljövänliga processer utvecklas och används. 
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3. Teoretisk Referensram      
I det här kapitlet kommer betydande teori presenteras för att ge läsaren en grundläggande 
förståelse kring ämnet. Inledningsvis kommer respektive vald fiber introduceras innehållande 
dess egenskaper, miljöpåverkan samt framställningsprocess. Vidare presenteras fakta kring 
samtliga fiberblandningar. 
 

3.1 Bomull  

3.1.1 Egenskaper, framställningsprocess & miljöpåverkan 
Bomullsfibern har många fördelaktiga egenskaper vilket skapar ett brett användningsområde. 
Den har utmärkt komfort och är en medelstark fiber vars styrka ökar i vått tillstånd. Bomull har 
god draghållfasthet och töjningsförmåga, men tenderar till att krympa. Fibern kan tvättas och 
torkas i höga temperaturer utan att materialet bryts ner (Tausif et al. 2018).  
  
Bomull är en stapel- och cellulosafiber som härstammar från bomullsbusken. För att 
bomullsbusken ska trivas behöver den odlas i varma klimat där temperaturen inte understiger 
21 °Celsius. Bomullsbusken kräver även stora mängder vatten i form av nederbörd eller 
bevattning. Dessa faktorer bidrar till att bomull kan odlas i flera olika delar av världen (Kadolph 
2014). De största bomullsproducerande länderna i världen år 2017/2018 var Kina, Indien och 
USA. Totalt står dessa tre länder för 63 procent av den totala bomullsproduktionen (Tausif et 
al. 2018).  
  
Framställningsprocessen från råvara till färdig bomullsvara är lång (se figur 5). Efter att 
blomningen avtagit på bomullsbusken börjar frökapslar att växa. Varje kapsel består av sju till 
åtta fröer som i sin tur innehåller flera tusen bomullsfibrer. När frökapseln är mogen kommer 
den vita fibern att expandera vilket slutligen leder till att frökapseln öppnas. Första steget i 
bomullsprocessen är plockning, vilket kan ske för hand eller via en mekanisk process. Genom 
rensning med knivliknande kammar separeras fibrerna från fröerna. Fibrerna pressas därefter 
ihop till balar och genom att sedan blanda fibrer från olika balar blir kvaliteten mer uniform. 
Genom kardning justeras fibrerna och bildar en tunn väv. Sträckningsprocessen ökar 
parallellismen i fibrerna och kombinerar olika kardade vävar till en, vilket skapar en ännu mer 
uniform väv. Om stapelfibrerna är långa och ska spinnas krävs dessutom kamning vilket skapar 
ett garn som håller högre kvalitet gällande släthet, finlek, jämnhet och styrka än enbart kardade 
garner. Roving ökar parallellismen ytterligare i fibrerna och adderar vridning. Spinning adderar 
ytterligare garnvridning. För bomull är ringspinning och open-end spinning de alternativ som 
finns att tillgå. Ett ringspunnet garn har hög fiberparallism, kompakt garnstruktur, låg isolation, 
låg styvhet, medel nötningsmotstånd, låg noppbildning, bra garnstyrka och hög komfort. Open-
end spunnet garn har medel fiberparallism, mindre kompakt garnstruktur, måttlig isolation, mer 
stel känsla, lågt nötningsmotstånd, noppbildning förekommer, låg garnstyrka och måttlig 
komfort. Efter spinningsprocessen rullas garnet upp på rullar (Kadolph 2014).  
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Innan slutberedning genomgår bomullsvaran ett antal förbehandlingsprocesser. Svedning är 
det första steget. Där bränns utstickande fiberändar antingen bort genom att väven passerar 
gaslågor i hög hastighet eller genom att låta väven gå mot heta plattor, vilket gör att 
bomullsvaran får en slät yta samt ökad vätbarhet. Nästa steg i förbehandlingsprocessen är 
avklistring där varpklistret måste avlägsnas för att inte störa nästkommande processer. 
Avklistring förekommer dock inte på trikåvaror. Avkokningen är steg tre och dess uppgift är 
att ta bort fett, smuts och vattenlösliga föroreningar. I denna process används komplexbildare, 
natriumhydroxid (NaOH) och tensider. I blekningsprocessen bryts resterande föroreningar ner 
och bomullens naturliga färg förstörs. I samband med blekningen ökar varans 
absorptionsförmåga. Ofta används väteperoxid (H2O2), natriumhydroxid (NaOH), tensider, 
komplexbildare, stabilisatorer och natriumsilikat (NA2SiO3) vid bomullsblekning. 
Mercerisering är den sista av förbehandlingsprocesserna och genom denna process förändras 
fiberns fysiska egenskaper vilket bland annat ger ökad lyster, bättre färgupptagningsförmåga 
och ytterligare absorptionsförmåga. Vid merceriseringsprocessen används natriumhydroxid 
(NaOH), komplexbildare och vätmedel (Swerea IVF 2009).  
 
 

 
 
Figur 5. Bomullsprocessen från plockning till och med slutberedning. 
 
Miljöpåverkan vid konventionell bomullsproduktion är omfattande. Bomull är en gröda som 
kräver stora mängder vatten, antingen genom nederbörd eller bevattning. Överdriven 
bevattning av bomullsodlingar är vanligt förekommande, ibland upp till 50 procent. 
Bevattningen har framkallat problem i regioner där människor och miljö är beroende av sjöar 
och floder. I vissa fall har vattnet som gått åt till att bevattna odlingarna medfört att floder och 
sjöar torkar ut, vilket gör att invånarna i dessa områden tvingas flytta eftersom markerna inte 
längre är odlingsbara. Jorderosion är ytterligare ett problem (Kadolph 2014). Då 
bomullsbusken dessutom lätt angrips av både skadeinsekter och svampar krävs 
bekämpningsmedel för att förhindra dessa angrepp (Chen & Davis Burns 2006). Vidare 
används även andra jordbrukskemikalier för att dels gödsla jorden och dels kontrollera 
plantornas tillväxt. Några av dessa kemikalier är fosfor (P), kväve (N) och kalium (K) (Swerea 
IVF 2009). Dessa kemikaliers inverkan på miljön kan resultera i övergödning och försurning 
av marker och vattendrag, vilket i sin tur kan skada växt- och djurliv i dessa områden 
(Naturvårdsverket 2019a; Naturvårdsverket 2019b). Stora mängder regn kan i sin tur sprida 
kemikalierna vidare vilket skapar ytterligare problem, till exempel förorenad avrinning. Vid 
bomullsskörden används i vissa fall kemikalier för att underlätta avlägsnandet av 
bomullsbuskens löv (Kadolph 2014).  
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Bortsett från bevattning av bomullsodlingar går det även åt stora mängder vatten i 
tvättprocessen samt vid de olika beredningsprocesserna. Det går åt omkring 10 000–20 000 
liter vatten för att producera ett kilogram bomull. Vid bomullstillverkningen är även 
energiåtgången och kemikalieförbrukningen mycket hög (Världsnaturfonden 2019a). 
Natriumhydroxid (NaOH) som används i förbehandlingsprocesserna kan ge upphov till 
försurning i marker och vattendrag och kan vara direkt skadlig för alger (Holmberg 2014). 
Väteperoxid (H2O2) som används i förbehandlingsprocesserna har visat sig ha skadlig inverkan 
på djur, växter och mikroorganismer (Kemrisk 2015). 
 

3.2 Modal 

3.2.1 Egenskaper, framställningsprocess & miljöpåverkan 
Modal tillhör gruppen regenererade cellulosafibrer vars gemensamma nämnare är dess kemiska 
sammansättning. Däremot skiljer de regenererade cellulosafibrerna sig åt beträffande densitet, 
molekylär massa, polymerisationsgrad, graden av kristallin och slutligen orientering (Kayseri, 
Bozdoğan & Hes 2010). 
  
Modal är andra generationens regenatfiber som härstammar från cellulosa men framställs på 
konstgjord väg (Kivrak, Ozdil & Süpüren Mengüç 2018). Det är en modifiering av viskos, men 
differentierar sig genom sin högre våtstyrka. Modal utvinns från trämassa, ofta från bokträdet. 
På grund av dess naturliga ursprung är fibern biologiskt nedbrytbar. Bokträdet är ett 
snabbväxande trädslag som växer i stora delar av Europa. Modalens höga våtstyrka efterliknar 
bomull och kan tvättas och torkas på liknande villkor (Kadolph 2014). 
  
Framställningsprocessen av modal sker genom en våtspinningsprocess som liknar 
viskosprocessen, se figur 6. De skövlade träden bryts ner till trächips som sedan renas för att 
vidare extrahera cellulosan. Den extraherade cellulosan formas till ark som doppas i en svag 
kaustiksodalösning, varpå arken bryts ner till flisor. Dessa sänks direkt ner i ett bad med 
koldisulfid (CS2), vilket gör att cellulosaxantat bildas. Därefter sänks cellulosaxantatet ner 
ytterligare en gång i kaustiksodalösningen för att bilda en sirapsliknande lösning som direkt 
forceras och pumpas in genom en spinndysa för att skapa modalfibern. Därefter sänks fibrerna 
ner i svavelsyra (H2SO4) och natriumsulfat (Na2SO4), varpå de dras ut och formas till ett färdigt 
garn. Garnet tvättas, bleks, sköljs, torkas och avslutningsvis rullas det upp på spolar (Jadhav, 
Pingale & Shukla 2018).  
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Figur 6. Modifierad viskosprocess - modal. 
  
På grund av att syrabadet är mindre koncentrerat under modalprocessen än i viskosprocessen 
tar regenereringen samt koagulering av massan längre tid vilket leder till att modalfibern 
uppnår bättre stretch samt molekylär orientering. Vid framställningen av viskos ska 
cellulosamassan ligga och dra till sig i kemikaliebaden medan dessa steg elimineras i 
modalprocessen (Eberle et al. 2014). 
  
Modal har en kristallin och orienterad struktur som bidrar till att fibern är relativt stark i torrt 
tillstånd. I torrt tillstånd kan den dra ut sig mellan 9–18 procent innan den går av och i vått 
tillstånd kan den dra ut sig upp till 20 procent. Modal har måttlig elastisk 
återhämtningsförmåga, men är mer elastisk än bomull. I övrigt är komforten utmärkt och dess 
absorptionsförmåga är högre än för bomull (Al Mamun et al. 2017). Vad avser 
dimensionsstabilitet, nötningshållfasthet och draghållfasthet uppvisar fibern måttligt betyg. 
Gällande färgupptagning har fibern lätt för att absorbera färgämnen vilket medför att färger tas 
upp och bibehålls på ett bra sätt. Vidare har modal hög motståndskraft mot både krympning 
och noppbildning (Kadolph 2014). 
 
Trots att modalfibern har bra egenskaper finns det flera miljörelaterade problem. Ett av dessa 
rör skövlingen av träd. När skövling av träd sker är det vanligt förekommande att samtliga träd 
inom en viss bestämd yta huggs ner. Detta kan påverka den biologiska mångfalden genom att 
livsmiljön för bland annat fåglar, däggdjur, insekter samt andra växter förstörs. Ett annat 
miljörelaterat problem berör bearbetningen av trämassa där stora mängder syra och andra 
kemikalier används som kan bidra till vattenföroreningar. Vidare ses ofta processen som 
koldioxidneutral, men luftemissioner av bland annat svavel (S) och koldisulfid (CS2) leder till 
höga utsläpp (Kadolph 2014). Svavel kan leda till försurning av miljön vilket i sin tur leder till 
att marker urlakas på näringsämnen som är viktiga för växtligheten (Naturvårdsverket 2019c). 
När koldisulfid (CS2) som förekommer i spinningsprocessen bryts ner skapas växthusgaserna 
kolmonoxid (CO), karbonylsulfid (COS) och svaveldioxid (SO2) som bidrar till 
växthuseffekten (Rich & Patel 2015). Utsläpp av svavelsyra (H2SO4), som används vid samma 
process som koldisulfid (CS2), leder i slutändan till surt regn som är skadligt för miljön 
(National Pollutant Inventory 2019). Natriumsulfat (Na2SO4) är inte klassat som miljöfarligt 
men bryts samtidigt inte ner då det framställs av oorganiska ämnen (Swed Handling Chemicals 
2018). 
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3.3 Lyocell 

3.3.1 Egenskaper, framställningsprocess & miljöpåverkan 
Den ökade efterfrågan på miljövänliga produkter och en önskan att förbättra 
textilproduktionens negativa miljöpåverkan gör att lyocell har fått allt mer uppmärksamhet. 
Eftersom lyocell är en stark och biologiskt nedbrytbar fiber med ekologiska förutsättningar är 
chansen stor att användningen av fibern kommer fortsätta växa. Dess komfort och prestanda 
har även gjort det möjligt för Lyocell att växa inom både hushållstextilier samt arbetskläder 
(Taylor 2015). 

Lyocell är en regenatfiber som kommer från antingen eukalyptus- eller bokträd, vilket är 
snabbväxande trädslag som planteras på odlingar som är avsedda för denna slutanvändning. 
Fibern fungerar både självständigt såväl som i en fiberblandning. Lyocellens mjuka och goda 
hållbarhetsegenskaper samt höga absorptionsförmåga bidrar till en bekväm och långvarig 
slutprodukt. Lyocell har bra dimensionsstabilitet, men däremot tenderar lyocell att fibrillera 
med nötning och över tid kan detta resultera i ytförändringar på tyget. Lyocell är den 
regenererade cellulosafiber som mest efterliknar bomullens egenskaper (Kadolph 2014). 
 
Lyocell har en hög kristallinitet vilket ligger till grund för dess utmärkta styrkeegenskaper i 
både torrt och vått tillstånd. Detta gör att den fungerar bra vid våt bearbetning och 
efterbehandling (Zhang et al. 2018). I vått tillstånd håller Lyocell 85 procent av sin torra styrka 
och är den enda konstgjorda cellulosafiber som är starkare än bomull i vått tillstånd (Arafa 
Babr, Hassanin & Moursey 2016). Lyocellens lägre förlängning vid brott kan även relateras till 
fiberns kristallina zoner och dess likformiga struktur (Zhang et al. 2018). 
 
Framställning av lyocell är en cirkulär process som kräver färre kemiska processer än bomull, 
vilket resulterar i mindre kemiskt förorenat spillvatten. Framställningen kräver relativt lite 
vatten och energi vilket bidrar till mindre resursförbrukning. Slutprodukten är biologiskt 
nedbrytbar och det färdiga materialet kräver ingen blekning (Kadolph 2014). 
 
Lyocell framställs genom våtspinning (se figur 6) och då materialet reagerar med aminoxid 
bildas spinnlösningen. Aminoxid är varken en giftig- eller frätande kemikalie. Både 
spinnlösningen och de kemikalier som används under processen går att återvinna (Kadolph 
2014). Mer än 99 procent av det lösningsmedel som används återanvänds inom produktionen 
och den största fördelen med den här produktionstekniken är dess låga miljöpåverkan (Taylor 
2015; Zhang et al. 2018). 
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Figur 7. Våtspinningsprocess – lyocell. 
 

3.4 Tencel 

3.4.1 Egenskaper, framställningsprocess & miljöpåverkan 
Tencel går under det generiska namnet lyocell och är en regenererad cellulosafiber som börjar 
användas i allt större utsträckning inom klädproduktion. Anledningen till fiberns nuvarande 
framväxt på marknaden är dess miljövänligare våtspinningsprocess. En av de viktigaste 
utvecklingarna bland de regenererade cellulosafibrerna är användningen av Aminoxid 
(NMMO) för att lösa upp cellulosan (Arafa Babr, Hassanin & Moursey 2016). 
 
Tencelfibern har till följd av sin spinningprocess ett cirkulärt tvärsnitt och en jämn yta. 
Spinnmetoden hos Tencel orsakar bildandet av ett mycket långt kristallint arrangemang av dess 
cellulosaenheter vilket bidrar till fiberns höga styrka. Tencel har även komfortabla egenskaper, 
bland annat en sval och mjuk yta, utmärkt fukttransport samt temperaturkontroll (Arafa Babr, 
Hassanin & Moursey 2016). 

 
Det finns olika typer av Tencel. Tencel A100 är tillverkad för att inte fibrillera och Tencel LF 
står för låg fibrillering. Tencel A100 skapas genom att efter våtspinningsprocessen låta fibern 
genomgå ett bad med tvärbindningsmedel (se figur 7). Tvärbindningen är till för att ge skydd 
mot fibrillering under våtbehandling. Fibrillering innebär att huvudfibern delas till små 
mikrofibrer, vilket denna fiber är skapad till att motverka (Taylor 2015). 
 
 

 

Figur 8. Tillverkningsprocess Tencel A100 (Taylor 2015). 
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Det som skiljer Tencel A100 från Tencel LF är dess kemiska egenskaper. Tvärbindningarna i 
Tencel A100 är mycket resistenta mot syra och dessa fibrer fungerar bra både självständigt 
samt i blandningar med andra fibertyper som normalt färgas under surt pH. Däremot är den 
känslig mot höga alkaliska förhållanden och är därför inte lämplig i en bomullsblandning där 
avkokning och blekning är nödvändigt. Tencel LF är raka motsatsen och fungerar bra i 
alkaliska förhållanden men inte i sura. Den är även stabil vid bomullens merceriseringsprocess 
och utgör en bra blandning tillsammans med bomull (Taylor 2015). 

Tencel A100 och Tencel LF har en del fördelar gentemot standard lyocell. De har en kortare 
behandlingsväg och en mer regelbunden och jämn tvärbindning. Tencel är av särskilt intresse 
för stickade material och har färre problem vid repbearbetning (Taylor 2015). 

 
3.5 Fiberblandningar 
I textila sammanhang refererar termen blandning till en mix av olika fibersorter för att 
framställa en textilvara. Dess syfte är att uppnå förbättrade egenskaper genom en kombination 
av olika fibrer i en och samma produkt. Det kan till exempel vara för att uppnå bättre hållbarhet 
eller bättre färgeffekt. Bomull är vanligt förekommande i fiberblandningar, både med 
konstgjorda fibrer och med andra naturfibrer (Tausif et al. 2018). 

 
3.5.1 Bomull och Tencel 

Garn är en huvudparameter som påverkar tygegenskaperna och en efterfrågan på 
bomullsblandningar med absorberande och bekväma fibrer ökar. I en studie där egenskaperna 
hos en fiberblandning mellan bomull och Tencel studerats drogs slutsatsen att ett ökat 
förhållande av den regenererade cellulosafibern i garnblandningen resulterade i en minskning 
av ojämnheter, brister, diameter och grovhetsvärden (Karakan Günaydin 2019). 

 
Tencel har en god förmåga att anpassa sig till slutproduktens krav i både självständig form och 
i fiberblandningar, särskilt med bomull. Blandningar mellan Tencel och bomull har också 
positiv inverkan på garnmekaniska egenskaper, bland annat täthet, töjning, draghållfasthet och 
spinnstabilitet (Arafa Babr, Hassanin & Moursey 2016). Materialblandningar i bomull och 
Tencel har även utmärkta komfortabla egenskaper gällande fukthantering och 
värmebeständighet. Tencelfiberns bra mekaniska och komfortabla egenskaper beror delvis på 
närvaron av vatten i dess kristallina struktur (Basir et al. 2019). 

 
Forskning inom ämnet tyder på att Tencel är den regenererade cellulosafibern som är 
lämpligast i en blandning tillsammans med bomull. Detta gör det möjligt att minska 
användningen av den mindre miljövänliga bomullsfibern och istället komplettera den med 
Tencel (Latif et al. 2018a). 



 
 
 

18 
 

 
3.5.2 Bomull och modal 

Modal är vanligt förekommande i bomullsblandningar vilket beror på fiberns styrka, 
uniformitet och absorptionsförmåga. Genom att blanda modal med bomull bidrar det till en 
ökad mjukhet, lyster, andningsförmåga och komfort hos materialet (Tausif et al. 2018). 

 
Modal har till skillnad från bomull en väldigt bra utdragningsförmåga och genom att tillföra 
modal till en bomullsblandning blir värdet något bättre. På samma sätt tillför modal en högre 
rivhållfasthet till materialblandningen än 100 procent bomull. Däremot har bomullsfibern 
högre garnhållfasthetsstyrka än modal, vilket gör att blandningen får ett sämre resultat i det 
avseendet (Tausif et al. 2018). 

 
Gällande komfort visar forskning att en blandning mellan bomull och modal får sämre 
egenskaper vad gäller luftgenomtränglighet och fukthantering än för ett material i 100 procent 
modal. Skillnaden är emellertid marginell. Vidare absorberar och transporterar blandningen 
fukt på ett bra sätt, även om bättre resultat uppnås separat. Modal visar bäst resultat gällande 
värmebeständighet, därefter kommer fiberblandningen och till sist kommer bomull (Latif et al. 
2018b).  
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4. Resultat 
I det här kapitlet kommer de resultat som uppmätts under genomförandet av tester presenteras. 
Testerna kommer redovisas separat och kommenteras. Vidare diskussion kring samtliga 
resultat sker i kapitel fem. 

 
4.1 Dimensionsstabilitet efter tvätt 
Testresultat efter dimensionstest enligt SS-EN ISO 5077:2008 presenteras nedan i tabell 5. Tre 
tygprover av varje material tvättades och torkades under tre omgångar. Mellan varje tvätt- och 
torkprocedur mättes varje typprov för att dokumentera de dimensionsförändringar som skett. 
Därefter har den procentuella förändringen räknats ut med hjälp av den ekvation som 
presenterades i kapitel 2.2.3.2. 
 
Tabell 5. Förändring dimensionsstabilitet i procent 

Material Ursprungsmått 
mm 

Förändring i % 
efter tvätt/tork 1, 
tygprov 1 

Förändring i % 
efter tvätt/tork 2, 
tygprov 2 

Förändring i %  
efter tvätt/tork 3, 
tygprov 3 

Bomull 350 x 350 mm Längd: -12,3 % 
Bredd: -20,0 % 

Längd: -15,5 % 
Bredd: -20,3 % 

Längd: -18,0 % 
Bredd: -17,1 % 

Tencel 
A100 

350 x 350 mm Längd: -2,7 % 
Bredd: -24,6% 

Längd: -3,7 % 
Bredd: -24,6 % 

Längd: -2,7 % 
Bredd: -26,7 % 

Lyocell 350 x 350 mm Längd: -5,1 % 
Bredd: -17,2 % 

Längd: -8,1 % 
Bredd: -23,8 % 

Längd: -9,5 % 
Bredd: -24,9 % 

Bomull/ 
modal 

350 x 350 mm Längd: -11,4 % 
Bredd: -15,0 % 

Längd: -13,8 % 
Bredd: -12,6 % 

Längd: -14,8 % 
Bredd: -14,2 % 

GOTS-
bomull/ 
Tencel LF 

350 x 350 mm Längd: -12,1 % 
Bredd: -23,1 % 

Längd: -17,5 % 
Bredd: -20,3 % 

Längd: -14,8 % 
Bredd: -20,6 % 

 
I samtliga fall blev förändringen negativ, vilket innebär krympning av trikåvarorna. Resultatet 
visar att krympningsbenägenheten var större på bredden (horisontellt) än på längden (vertikalt), 
vilket gällde för samtliga material. Resultatet visar vidare att efter fullständigt genomfört test, 
vilket är tre tvätt- och torkprocedurer, är krympningen lägst i vertikal riktning hos Tencel A100 
och lyocell, med 2,3 procent respektive 9,5 procent. Samma material visar dock den högsta 
krympningsbenägenheten horisontellt med 26,8 procent för Tencel A100 och 24,9 procent för 
lyocell. Det material som visat liknande krympningsbenhägenhet både vertikalt och horisontellt 
är bomull/modal med 14,8 procent och 14,2 procent. Tabell 6 visar medelvärdet av samtliga 
tre tvätt- och torkprocedurer hämtade från tabell 5. 
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Tabell 6. Medelvärde dimensionsstabilitet i procent. 

Material Medelvärde 
dimensionsstabilitet i procent, 
längd + bredd 

Medelvärde 
dimensionsstabilitet i procent 

Bomull Längd: -15,28 % 
Bredd: -19,14 % 

-31,5 % 

Tencel A100 Längd: -3,01 % 
Bredd: -25,29 % 

-27,6 % 

Lyocell Längd: -7,55 % 
Bredd: -21,98 % 

-27,9 % 

Bomull/modal Längd: -13,32 % 
Bredd: -13,91 % 

-25,4 % 

GOTS-bomull/Tencel LF Längd: -14,81 % 
Bredd: -21,33 % 

-33,0 % 

 

4.2 Spiralvridning 
Medelvärdet av mätningen från samtliga materialens tre tygprover presenteras i tabell 7, där 
avstånden mellan de markerade hörnen A till C och B till D har mätts ut i millimeter. Den 
procentuella spiralvridningen beräknas med hjälp av den ekvation som presenterats under 
metodkapitlet 2.2.3.3. 
 
Tabell 7. Mätning av spiralvridning. 

Tygprover AC millimeter BD millimeter 

Bomull  349 236,67 

Tencel A100  358 267,68 

Lyocell 324,67 296 

Bomull/modal  338,33 271,68 

GOTS-bomull/Tencel LF 335,33 253,33 
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Resultatet av spiralvridningstestet för varje material presenteras i tabell 8, där medelvärdet av 
den procentuella spiraliteten anges. Resultatet som erhålls är en uppskattning av den verkliga 
spiraliteten. Det uppstod en spiralvridning hos samtliga material efter genomfört test. Låg 
procentuell förändring är ett önskvärt resultat för ett material och lyocell är det 
cellulosamaterial som påvisat lägst spiralvridning på 9,2 procent och bomull högst 
spiralvridning på 38,4 procent. 
 
Tabell 8. Medelvärde av spiralitet i procent. 

Material Medelvärde spiralitet i procent 

Bomull x = 38,4 % 

Tencel A100 x = 28,9 % 

Lyocell x = 9,2 % 

Bomull/modal x = 21,9 % 

GOTS-bomull/Tencel LF x = 27,9 % 

 

4.3 Noppbildning 
Resultatet av noppbildningstestet presenteras i tabell 8 samt i figur 10. Tabellen visar den 
visuella bedömningen av samtliga material. För att underlätta bedömningen användes 
hjälpmedlen i figur 3 och tabell 4, samt originalprov från varje material (se figur 9). Vidare 
utfördes testet i fem etapper med tre tygprov från varje material, där de sedan bedömdes efter 
varje etapp och resultat dokumenterades. Ett medelvärde av resultaten från de tre proven visar 
att Tencel A100 uppvisar bäst resultat efter 5 000 varv. Bedömningen 2–3 innebär måttlig till 
distinkt noppbildning där nopporna är av varierande storlek och densitet, samt att de delvis 
eller till stor del täcker tygprovets yta (SS-EN ISO 2000). Det material som visade störst 
noppbildning var bomull och lyocell. 
 
Tabell 9. Resultat efter visuell bedömning av noppbildningstest. 

Material 125 varv 500 varv 1 000 varv 2 000 varv 5 000 varv 

Bomull 4 3-4 3 2-3 1-2 

Tencel A100 4 3-4 3-4 3 2-3 

Lyocell 4 3-4 3 2-3 1-2 

Bomull/modal 4 3-4 3 3 2 

GOTS-bomull/ 
Tencel LF 

4 3 3 2-3 2 
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Figur 9. Originalprov innan noppbildningstest.  
Från vänster a) Bomull b) Tencel A100 c) Lyocell d) Bomull/modal e) GOTS-bomull/Tencel LF 
 
 

 
 
Figur 10. Resultat efter noppbildningstest, 5 000 varv. 
Från vänster a) Bomull b) Tencel A100 c) Lyocell d) Bomull/modal e) GOTS-bomull/Tencel LF 
 

4.4 Draghållfasthet 
Draghållfasthetstestet differentierade sig från de andra testen då testerna i detta fall inte 
utfördes på de uppstickade provmaterialen som för de övriga testerna. Istället utfördes det 
direkt på rågarnet som använts vid stickningen. 20 garntrådar testades av varje fibertyp för att 
få fram ett tillförlitligt resultat, där ett medelvärde sedan beräknades för garnets styrka, 
hållfasthet samt standardavvikelse. Brottförlängningen beräknades utifrån maxvärdets 
medelvärde för varje material.  
 
Resultatet visar att vid den konstanta hastigheten 500 millimeter per minut har lyocell bäst 
resultat vid dess brottförlängning. Lyocell ökade med 8,2 procent innan trådbrott skedde. 
Lyocell visade sig också ha högst styrka samt hållfasthet, med 196,3 N respektive 129,4 N. 
Därefter kommer Tencel A100 samt GOTS-bomull/Tencel LF. Sämst resultat fick bomull och 
därefter bomull/modal. 
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Tabell 10. Resultat av draghållfasthetstest. 

Material Brott- 
förlängning 

% 

Styrka  
cN 

Hållfasthet 
(tenacitet) 

cN/Tex 

Standard- 
avvikelse styrka 

cN/tex 

Standard- 
avvikelse 

hållfasthet 
cN/tex 

Bomull 5,5 % 130,9 6,6 86,4 4,4 

Tencel A100 7,7 % 182,2 9,2 10,2 0,6 

Lyocell 8,2 % 196,2 10,0 129,4 6,6 

Bomull/ 
modal 

7,4 % 142,9 7,2 121,2 6,2 

GOTS-bomull/ 
Tencel LF 

8,0  % 161,4 8,2 9,5 1,0 

 

4.5 Nötningshärdighet 
Resultatet för nötningshärdighetstestet visas i tabell 11 och i figur 11. Tencel A100 visade sig 
vara minst resistent mot den nötningsfriktion som uppstått under testet och trådbrott inträffade 
efter 9 000 varv. Efter ytterligare 6 000 varv inträffade även trådbrott för lyocell. Testet 
avslutades efter 25 000 varv och då hade trådbrott varken inträffat för bomull, bomull/modal 
eller GOTS-bomull/Tencel LF. 
 
Tabell 11. Trådbrott vid nötningshärdighetstest. 

Material Trådbrott 

Bomull Inget trådbrott vid 25 000 varv 

Tencel A100 9 000 varv 

Lyocell 15 000 varv 

Bomull/modal Inget trådbrott vid 25 000 varv 

GOTS-bomull/Tencel LF Inget trådbrott vid 25 000 varv 
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Figur 11. Visuellt resultat efter nötningshärdighetstest.  
Från vänster a) Bomull b) Tencel A100 c) Lyocell d) Bomull/modal e) GOTS-bomull/Tencel LF 
 

4.6 Sammanfattning 
Resultatet av varje test för samtliga material presenteras i tabell 12. Testerna mäts i olika 
parametrar, en del i procent och andra i skalor. När det kommer till dimensionstest och 
spiralvridningstest är låga procent önskvärda, då det innebär att materialen inte tenderar till att 
krympa eller vrida sig. Däremot indikerar ett högt procentantal att fibern är stark vid 
brottförlängning under draghållfasthetstestet. På skalan 1-5 för noppbildning är höga siffror ett 
bra testresultat, då fem innebär att det inte uppstått någon förändring alls i tyget efter 
påfrestning medan siffran ett indikerar på att noppor av varierande storlek och densitet täcker 
hela provytan. Vid test av nötningshärdighet pågår testet till dess att ett trådbrott sker, vilket 
innebär att ju fler varv materialet klarar desto tåligare är det vid nötning. 
 
Tabell 12. Sammanfattning av samtliga tester. 

Parametrar Bomull Tencel 
A100 

Lyocell Bomull/ 
modal 

GOTS- 
bomull/ 

Tencel LF 

Dimensionsstabilitet  -31,5 % -27,6 % -27,9 % -25,4 % -33,0 % 

Spiralvridning 38,4 % 28,9 % 9,2 % 21,9 % 27,9 % 

Noppbildning  
(5000 varv) 

1-2 2–3 1-2 2 2 

Draghållfasthet 
(brottförlängning) 

5,5 % 7,7 % 8,2 % 7,4 % 8,0  % 

Nötningshärdighet 
(trådbrott) 

Inget trådbrott 
(25 000 varv) 

9 000 varv 15 000 
varv 

Inget trådbrott 
(25 000 varv) 

Inget trådbrott 
(25 000 varv) 

  



 
 
 

25 
 

5. Diskussion 
I det här kapitlet kommer studien att diskuteras och frågeställningarna besvaras med stöd av 
de resultat som uppstått samt av redan befintlig kunskap som presenterats kring ämnet. 
Slutligen presenteras en utvärdering av studien. 
 
Något som behöver beaktas när det kommer till studiens testresultat är de garntyper som har 
använts. Samtliga material är stickade i rågarn vilket innebär att de inte har färgats eller 
genomgått andra slutberedningar. Detta hade gjort skillnad i materialens egenskaper, vilket 
högst troligen hade påverkat testresultaten. Anledningen till att rågarn använts är på grund av 
det utbud som finns på Textilhögskolan i Borås. Samtliga material behövde ha samma 
utgångspunkt innan test för att resultaten skulle bli jämförbara och rågarn var den enda garntyp 
samtliga fanns tillgängliga i. Vidare kan jämförelsen mellan fibrernas egenskaper och 
miljöpåverkan stärkas av tidigare forskning inom området. 
 
Det råder inga tvivel om att produktionen av konventionell bomull har stor miljöpåverkan och 
att denna påverkan följer bomullsfibern under hela dess framställningsprocess, från odling till 
slutberedning av den färdiga bomullsvaran. Framställningsprocessen för konventionell bomull 
är både lång och komplex där bland annat hög vattenförbrukning och hög kemikalieanvändning 
påverkar både naturen och människorna som lever där. Det faktum att ekologisk bomull endast 
står för en procent av all bomullsproduktion är anmärkningsvärt, då den till skillnad från 
konventionell bomull helt utesluter hälsofarliga kemikalier (Tausif et al. 2018).  
 
När det kommer till miljöfrågan är våtspinningsprocessen för Tencel och lyocell mer skonsam 
för miljön i jämförelse med bomullens framställningsprocess, både när det gäller vattenåtgång 
och kemikalieanvändning. Det är en cirkulär process som kräver relativt lite vatten och färre 
kemiska processer än för bomull (Kadolph 2014) och när dessutom den kemikalie (Aminoxid) 
som används vid våtspinningsprocessen är giftfri och går att återvinna till mer än 99 procent 
(Taylor 2015; Zhang et al. 2018) är det svårt att föreställa sig varför de regenererade 
cellulosafibrerna endast står för sju procent (Basir et al. 2019) av dagens fiberanvändning. Då 
dessa två fibrer påverkar miljön betydligt mindre i jämförelse med bomull är det hög tid att se 
över deras potential. Forskning tyder på att Tencel och lyocell får allt mer uppmärksamhet och 
växer i takt med att miljöfrågan kring textilindustrin lyfts fram, då de är biologiskt nedbrytbara 
fibrer med ekologiska förutsättningar (Taylor 2015). 
 
Testresultaten visade att både Tencel A100 och lyocell har en lägre procentuell förändring vid 
dimensionstest och spiralvridning än bomullen. De båda fibrerna visade sig även ha högre 
draghållfasthet vid brottförlängning. Efter noppbildningstestet fick både bomull och lyocell ett 
dåligt testresultat där de båda hade distinkt till svår noppbildning som täckte större delen av 
provet. Tencel A100 fick däremot ett bättre resultat där färre noppor täckte ytan. Det test där 
bomullen hade ett bättre resultat var vid nötningshärdighetstestet, där materialet inte påvisade 
något trådbrott vid 25 000 varv och där trådbrott uppstod vid 9 000 respektive 15 000 varv för 
Tencel A100 och lyocell. Nötningshärdighetstestet var det enda test som inte upprepades på 
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fler än ett tygprov och anledningen var på grund av testets tidsåtgång och de begränsade 
platserna för tygproven i Martindale-maskinen. Detta medför att ett medelvärde inte kunde 
räknas ut vilket hade styrkt testresultatet. Därför går det inte att undvika frågan om resultatet 
hade sett annorlunda ut om testet genomförts fler gånger per material. Samtidigt indikerar testet 
att det är bomull som har bättre nötningsbeständighet, då även blandmaterialen tillsammans 
med bomull uppvisade bra resultat. 
 
Lyocell och Tencel är starka och komfortabla fibrer och problemet med att lyocell tenderar till 
att fibrillera är löst genom utvecklingen av Tencel A100, vilken även är av särskilt intresse för 
stickade material (Taylor 2015). Det fakta som har presenterats och de testresultat som uppnåtts 
styrker det faktum att det finns potential att eventuellt ersätta bomull i trikåmaterial med dessa 
regenererade cellulosafibrer, i första hand Tencel och samtidigt bibehålla goda egenskaper.  
 
Det framgår tydligt att användningen av bomull bör ifrågasättas och vill man inte frångå bomull 
helt är det fullt möjligt att kombinera bomull med regenererade cellulosafibrer för att minska 
miljöpåverkan och samtidigt få ett material med mer fördelaktiga egenskaper. Detta gäller 
framförallt en blandning med Tencel LF. Flera studier har bekräftat att en fiberblandning med 
bomull och Tencel utgör den bästa kombinationen avseende materialets egenskaper. I 
jämförelse med 100 procent bomull uppnår en sådan blandning färre ojämnheter och brister i 
materialet (Karakan Günaydin 2019) men också bättre garnmekaniska egenskaper (Arafa Babr, 
Hassanin & Moursey 2016). Det färdiga materialet har även utmärkta komfortabla egenskaper. 
 
När man ser till testresultatet fick fiberblandningen mellan GOTS-bomull och Tencel LF ett 
bättre resultat än bomull på tre av de fem tester som genomfördes. Undantagen var för 
nötningstestet där inget av de två materialen hade något trådbrott efter 25 000 varv i 
Martindale-maskinen och dimensionstestet där blandningen krympte 33 procent och bomullen 
31,5 procent. Då 100 procent Tencel krympte 27,6 procent kan den ytterligare krympningen i 
materialblandningen bero på bomullen. Genom att ersätta konventionell bomull med GOTS-
bomull i blandningen blir materialet redan vi det stadiet mer ekologiskt hållbart. 
 
Studerar man istället testresultaten från fiberblandningen mellan bomull och modal fick denna 
blandning bäst resultat vid dimensionsstabilitetstestet. Ser man till fibrerna var för sig visar 
studier på att de båda har en hög tendens att ändra sin dimensionsform efter tvätt och tork, men 
då resultatet ändå låg på 25,4 procent och bara skiljer sig några få procent från de andra fibrerna 
finns det en rimlig förklaring. Modal har även en hög motståndskraft gentemot krympning, 
vilket kan vara en bidragande faktor till den något lägre dimensionsförändringen. 
 
Vad avser spiralvridningstestet fick blandningen ett resultat på 21,9 procent, vilket var 
betydligt bättre i jämförelse med bomull som hade det sämsta resultatet på 38,4 procent. Bomull 
fick som tidigare nämnt ett dåligt resultat vid noppbildningstestet och blandningen mellan 
bomull och modal uppvisade något bättre resultat, men hade trots det distinkta noppor som 
täckte större delen av tygprovet. Resultatet kan härledas till både bomullens och stapelfibrers 
tendens till hög noppbildning (Kadolph 2014). Trots att bomull och modal fick ett dåligt 
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resultat på draghållfasthet vid brottförlängning var det bättre än bomullens, vilket stöds av 
tidigare forskning. Som tidigare nämnt fick samtliga prover innehållande bomull bäst resultat 
vid nötningstestet. Vid 25 000 varv skedde inget trådbrott vilket kan härledas till bomullens 
styrka. 
 
Forskning som rör egenskaper hos bomull och modal visar att det finns likheter i respektive 
fibers uppbyggnad och struktur. Tidigare forskning i kombination med de tester som 
genomförts tyder på att det går att implementera denna fiberblandning i högre grad avseende 
mekaniska och komfortabla egenskaper. Ser man däremot till miljöfrågan kräver även 
modalprocessen hög kemikalieanvändning vilket direkt påverkar naturen negativt i form av 
växthusgaser och försurning (National Pollutant Inventory 2019; Rich & Patel 2015). Ur 
miljösynpunkt är därmed inte modalfibern ett mycket bättre alternativ till bomull. 
 

 

5.1 Utvärdering av studien 

5.1.1 Relevans och miljöpåverkan 
Fakta som presenterats under studien tyder på att det finns viktiga skäl till att ifrågasätta 
användningen av bomull ur miljösynpunkt och istället se över vilka andra alternativ som finns. 
Detta gör att den här studien anses vara relevant att genomföra. Vidare är hållbarhetsaspekten 
som innefattar ekologisk hållbarhet central för denna studie då studiens syfte är att finna ett 
miljömässigt bättre alternativ till bomull bland regenererade cellulosafibrer.  
 

5.1.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om undersökningens relevans, vilket innefattar möjligheten att generalisera 
forskningens resultat samt i vilken grad de tester som genomförs mäter det de är avsedda för. 
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, vilket innefattar möjligheten till att 
upprepa undersökningen (Bryman & Bell 2013). I denna studie appliceras de båda begreppen 
på framtagningen av material samt genomförandet av tester. 
 
Fakta kring materialval och hur materialen har tillverkats framgår i detaljerade maskinrecept 
placerade i bilagor. De tester som har genomförts under studien har noga följt de ISO-
standarder som presenterats i arbetet och de metoder som använts för respektive test har 
beskrivits på ett utförligt sätt i syfte att likadana tester ska gå att upprepa. Detta skapar 
förutsättningar att genomföra samma process och få likvärdiga resultat. För att minimera risken 
för felaktiga resultat har hela händelseförloppet vid testning av material noga observerats samt 
dokumenterats. Tester har genomförts upprepade gånger för att ge ökad trovärdighet för det 
resultat som påvisats. 
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Då samtliga tester genomförts enligt ISO-standarder i laboratorier där kompetent personal har 
introducerat respondenterna i utförandet får testerna anses mäta det testerna avser. Eftersom 
studien är baserad på ett begränsat urval av fibrer medför detta svårigheter med att generalisera 
resultatet. Resultat för de tester som genomförts är individuellt för varje typ av 
cellulosamaterial, men då studien avser just dessa materialval har undersökningen kunnat 
uppfylla sitt syfte. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats i förhållande till dess syfte. Avslutningsvis ges 
förslag på vidare forskning inom området. 
 
Syftet med studien var att undersöka, testa och jämföra olika regenererade cellulosafibrer för 
att se om de helt eller delvis kan ersätta bomull i stickade material, både utifrån fibrernas 
egenskaper och miljöpåverkan. 
 
Resultaten visar att både Tencel A100 och lyocell uppvisar goda egenskaper utifrån de utförda 
testerna samt att framställningsprocessen för dessa fibrer är mer skonsam ur miljösynpunkt. 
Utifrån testerna och tidigare forskning inom området framgår det att Tencel har flera 
fördelaktiga fiberegenskaper, vilka kan betraktas som jämförbara med bomullsfibrer inom 
ramen för denna studie. Även i kombination med bomull, som en fiberblandning, visar sig 
Tencel ha bra egenskaper. 
 
Framställningen av Tencel och lyocell sker genom en våtspinningsprocess som är betydligt 
mer skonsam än både den konventionella bomullsprocessen och modalprocessen. 
Våtspinningsprocessen för Tencel och lyocell är cirkulär och giftfri. Aminoxiden som används 
går dessutom att återanvändas. Denna typ av återanvändning är idag inte möjlig när det gäller 
konventionell bomull och modal.   
 
Studien visar att fiberblandningar ger upphov till flera positiva egenskaper hos en färdig vara. 
Om det dessutom går att minska användningen och produktionsmängden av konventionell 
bomull genom att blanda ut den med andra fibrer, kan det resultera i lägre grad av skadlig 
miljöpåverkan. Ett tilltalande alternativ för att tillvarata bomullens erkänt fördelaktiga 
egenskaper är att inte utesluta den helt och hållet, utan istället reducera dess mängd i 
kombinationer med andra lämpliga fibrer. Ett alternativ till att skapa en ännu mer miljövänlig 
blandfiber är att använda sig av den fiberblandning som tagits upp i denna studie, ekologisk 
bomull i form av GOTS-bomull blandat med Tencel LF. Genom att ersätta konventionell 
bomull med GOTS-bomull i fiberblandningen blir materialet mer ekologiskt hållbart, då 
GOTS-bomull utesluter miljö- och hälsofarliga kemikalier samt har strängare restriktioner 
kring vattenåtgång. 
 
Slutsatsen är därmed att studiens resultat ger stöd för att det bland de regenererade 
cellulosafibrer som undersökts finns lämpliga alternativ till bomullsfibern.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Då studien är avgränsad till ett fåtal tester på endast trikåmaterial finns det stor möjlighet att 
forska vidare inom ämnet. Förslagsvis skulle även studien kunna implementeras på vävda 
material och framförallt kring ett bredare urval av både fibrer och tester, förslagsvis 
färghärdighetstester. En mer djupgående forskning kring slutbehandlingar och hur de påverkar 
fibrernas egenskaper, men också miljöpåverkan. Då studien endast fokuserat på ekologisk 
hållbarhet skulle vidare forskning kring även social och ekonomisk hållbarhet ge en tydligare 
helhetsbild inom ämnet. Forskning kring materialets användningsområde samt återvinning, 
framförallt när det gäller blandmaterialen, vore också av stort intresse.  
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