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Sammanfattning 
Textil- och klädtillverkning är en tungt miljöbelastande bransch. För att ändra på 

det och få textilindustrin i en riktning mot en hållbar utveckling behöver CO2-

utsläpp avsevärt minskas, vattenförbrukningen drastiskt sjunka och risken för 

spridning av mikroplaster i naturen minimeras. De tre vanligaste textila fibrerna på 

marknaden, polyester, bomull och polyamid, orsakar stora utsläpp av CO2 och 

förbrukar enorma mängder vatten. Den här rapporten söker finna svar på vilka 

textila material som kan uppfylla kraven på hållbarhet och om det finns 

miljövänliga material med likvärdig slitstyrka som hos de tre största fiberslagen. 

Med hjälp av en litteraturstudie, ett klassificeringsverktyg och ett antal tester på 

fysiska prover har materialen ovan tillsammans med lyocell och PLA undersökts 

och studerats. Den ekologiska och den fysiska hållbarheten har jämförts och 

värderats. Resultatet av studierna ger inga entydiga svar på frågorna. PLA verkar 

lovande, men är omgiven av en osäkerhet. Under tiden studien har pågått finns inga 

tecken på försvagning av PLA-tyget, men kommer det hålla för hundra tvättar? 

Lyocell är miljömässigt hållbart och slitstarkt i teorin, men smulades tidigt sönder 

i nötningstestet. Lyocelltyget var gjort av tunt stapelfibergarn. Skulle det varit 

starkare om det varit tillverkat av filamentgarn? Återvunnen polyester kontra 

jungfrulig polyester ger ingen stor miljövinst. Däremot ger återvunnen polyamid 

och ekologisk bomull stora miljömässiga förtjänster. Lyocell, PLA, ekologisk 

bomull och återvunnen polyamid skulle kunna vara ekologiskt och fysiskt hållbara 

material. 
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Abstract  
Textiles and apparel manufacturing is a heavily polluting industry. To change that 

and get the textile industry in the direction of sustainable development, following 

must be done. Emissions of CO2 need to be considerably reduced, water 

consumption must drastically decline and the risk of spreading microplastics in 

nature have to be minimized. The three most common textile fibres on the market, 

polyester, cotton and polyamide, causing large emissions of CO2 and consumes 

huge amounts of water. This report seeks to find the textile materials that can meet 

the requirements of sustainability and eco-friendly materials of equivalent strength 

as in the three largest fibers like above. With the help of a literature review, a 

classification tool and a number of tests on physical samples have the materials 

above along with lyocell and PLA been examined and studied. The ecological 

sustainability and physical durability has been compared and measured. The results 

of the studies provides no clear-cut answers to the questions. The PLA seems 

promising, but are surrounded by uncertainty. In the meantime, the study has been 

going on, there are no signs of weakening of PLA-fabric, but will it keep for one 

hundred washes? Lyocell is environmentally sustainable and durable in the theory, 

but got an early break in the abrasion test. The lyocell fabric were made of thin yarn 

of staple fibers. Would it have been stronger if it had been made of filament yarn? 

Recycled polyester versus virgin polyester gives no great environmental benefits. 

However, recycled polyamide and organic cotton get large environmental gains. 

Lyocell, PLA, organic cotton and recycled polyamide could be environmentally and 

physically durable materials. 
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Sammanfattning - Populärversion  
Att sträva efter hållbarhet anses vara viktigt. Vad är då hållbart och hur går det att 

mäta? Går det att byta ut tungt miljöbelastande textila material mot annan textil som 

har en högre hållbarhetsprestanda? Den här rapporten provar de möjligheterna. I 

samband med resonemang kring textiliers ekologiska hållbarhet förekommer ett 

flertal uttryck. Det talas bl.a. om huruvida råmaterialets härkomst är från förnybara 

eller fossila källor, om materialet är återvinningsbart eller återvunnet och i vilken 

utsträckning materialet är biologiskt nedbrytbart. Ytterligare en del att räkna in i 

textilens hållbarhet är hur slitstark den är.  

Rapporten tar fasta på att hitta fungerande ersättningsmaterial till de fossilbaserade 

materialen polyamid och polyester samt till konventionellt odlad bomull.  

Med hjälp av klassificeringssystem och materialprovningar nås ett resultat. 

Metoden för att hitta fram till ett resultat har varit att med hjälp av Higg MSI ranka, 

jämföra och välja ut ett par alternativa material. Lyocell och PLA valdes ut sedan 

de bedömts uppfylla kraven på hållbarhet. Båda materialen kommer från förnybara 

källor och är biologiskt nedbrytbara. Lyocell är under gynnsamma förhållanden 

t.o.m. komposterbar. Materialen är tänkta att ersätta polyamid, polyester och bomull 

som trosmaterial. Både lyocell och PLA var för sig eller i kombination kan vara 

lämpliga ersättningsmaterial. 
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå, motsvarande 15 hp. Den utgör 

det avslutande momentet av textilingenjörs-utbildningen, 180 högskolepoäng, vid 

Textilhögskolan i Borås. Examensarbetet är utfört av en student som med stort 

engagemang drivit projektet tillsammans med uppdragsgivaren Lotta Williams, 

Wundies AB, och Anders Persson, universitetslektor i textil materialteknik och 

handledare för rapportskrivning vid Textilhögskolan i Borås. Fler personer har varit 

hjälpsamma i projektet, till vilka författaren vill rikta sitt innerliga tack. 

Tack till alla Textilhögskolans tekniker på trikå-labb, färg- och beredningslabb och 

väverilabb, vilka i stort och smått hjälpt och stöttat under projektets gång. Ingen 

nämnd, ingen glömd. Tack också till min älskade syster som hjälpt till att 

korrekturläsa samt haft en lekmans tankeväckande synpunkter på texten. Tack även 

till Textilhögskolan som tillhandahållit resurser och utrustning för projektets 

genomförande.  

Borås 2019-05-27 
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1 Introduktion 
I det svenska språket har ordet hållbar flera betydelser och innebörder. Ordet kan 

betyda att någonting är tillräckligt stabilt i sin konstruktion för att stå emot 

påfrestningar. Hållbar kan även vara en beskrivning på något som under lång tid 

bibehåller sin ursprungliga kvalitet. Bildligt kan ordet betyda att exempelvis ett 

resonemang eller en vision är korrekt eller tillfredsställande. Varaktig och uthållig 

är ordets betydelse med avsikt på miljöaspekter (SO 2009).  

Textila material kan således vara hållbara på flera sätt. I samband med resonemang 

kring textiliers ekologiska hållbarhet förekommer ett flertal uttryck. Det talas bl.a. 

om huruvida råmaterialets härkomst är från förnybara eller fossila källor, om 

materialet är återvinningsbart eller återvunnet och i vilken utsträckning materialet 

är biologiskt nedbrytbart. Ytterligare en del att räkna in i textilens hållbarhet är hur 

slitstark den är. Alla dessa begrepp går sällan att applicera på ett och samma 

material, men ett antal av dem förekommer ofta tillsammans på samma material. 

Hållbarhet i betydelsen slitstyrka kan betyda att material med tungt miljöbelastande 

framtagningsprocesser bidrar till en hållbar utveckling genom sin potentiellt långa 

användningstid.  

Omvänt kan ett, i teorin, miljömässigt hållbart material ha negativ effekt på den 

hållbara utvecklingen tack vare att för ändamålet ofördelaktiga bearbetnings-

processer, energikällor och transportmetoder används. 

I hållbarhet och i hållbar utveckling ska ekologiska, men likväl även sociala och 

ekonomiska aspekter beaktas. 

1.1 Hållbar utveckling 

Hållbarhet och hållbar utveckling delas upp i tre lika viktiga delar, tre dimensioner, 

vilka alla på olika sätt är beroende av och bygger på varandra. I Brundtland-

rapporten (1987) lanserades de tre dimensionerna miljömässig, social och 

ekonomisk hållbarhet (Bergman & Klefsjö 2012). 

Brundtland-rapporten, som på svenska heter Vår gemensamma framtid (World 

Commission on Environment and Development 1987) definierar hållbar utveckling 

som "development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”, eller ”utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov”.  

Under de senaste decennierna har fokus på miljömässigt hållbar utveckling ökat 

starkt och fört med sig att intresset för forskning och utveckling ökat inom alla de 

tre dimensionerna (Muthu 2017).  
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Miljömässig hållbarhet är att sträva mot slutna kretslopp för att kunna bevara 

vattnets, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och samtidigt minska 

negativ påverkan på naturen och människans hälsa. Miljömässig hållbarhet är att 

arbeta långsiktigt och tillverka produkter som under hela sin livscykel gör ett så litet 

negativt avtryck i miljön som möjligt (Bergman & Klefsjö 2012). Den gröna 

ekonomin bygger på energieffektivitet, att använda råmaterial från förnybara källor 

för tillverkning av produkter och att skapa industriprocesser för 

materialåtervinning. Alla dessa insatser för att värna om miljön hjälper också till att 

reducera utsläppen av koldioxid (CO2) och andra växthusgaser som annars 

påskyndar den globala uppvärmningen (Senthil Kumar & Suganya 2017). 

Socialt hållbar utveckling bygger i grunden på alla människors lika värde och att 

resurser, inflytande och makt ska fördelas rättvist, jämlikt och jämställt. Det 

optimala målet är att varje människa har en meningsfull arbetssituation i en trygg 

och säker arbetsmiljö (Bergman & Klefsjö 2012). 

Ekonomi kan översättas med ”god hushållning”. Ekonomisk hållbar utveckling är 

att hushålla med tillgångar och alltid välja lämpliga resurser och använda dem så 

länge som möjligt. Ekonomisk hållbarhet är även väl fungerande internationella 

marknader utan handelshinder, samt ett balanserat och varsamt utnyttjande av 

naturresurserna där de faktiska kostnaderna syns i priset på produkten (Bergman & 

Klefsjö 2012). 

I den här rapporten kommer störst fokus finnas på miljömässig hållbarhet. Som 

framgår ovan, bygger de tre dimensionerna på varandra och det är därför i detta 

sammanhang omöjligt att helt bortse från social och ekonomisk hållbarhet.  

1.2 Bakgrund 

Efter jordbrukssektorn är textil- och klädindustrin den äldsta. Den globala 

textilindustrin är stor och i ständig tillväxt (Senthil Kumar & Suganya 2017). 

Förutom att tillverkningen av fiber, garn, tyg och annat textilt material förser kläd- 

och inredningsindustrin samt andra industrigrenar med material är 

textilframtagning dessutom en kraftigt miljöbelastande verkdamhet (Roos 2017). 

De överlägset vanligaste kommersiella textila fibrerna på marknaden är polyester 

och bomull. Polyester, som är en syntetisk konstfiber framställd ur material från 

fossila källor, står för ungefär 55 % av den årliga totala fibertillverkningen. Bomull 

är en naturfiber som odlas och svarade för cirka 27 % av fiberproduktionen i världen 

2017 (Textile outlook international  2018). Polyester och bomull har helt olika 

egenskaper. Bomullen är mjuk och len mot huden och absorberar fukt bra. 

Polyestern är slitstark och har bra skrynkelhärdighet (Kadolph 2013). De stora 

nackdelarna med bomull är framtagningen. Konventionell bomullsodling kräver 

mycket gödningsmedel, bevattning och bekämpningsmedel mot skadedjur och 

ogräs för att ge de stora mängder material som efterfrågas. Bomullsodling upptar 
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knappt 2,5 % av jordens åkerareal medan den förbrukar 11 % av världens årliga 

förbrukning av gödningsmedel (Roos 2017). Bomull odlas på platser med varmt 

klimat där den naturliga vattentillgången ofta är begränsad, vilket i sin tur kräver 

stora konstbevattningsarrangemang. 

Polyester har sitt ursprung i petroleum, vilket är en ändlig resurs. Polyester är i 

förhållande till bomull resurssnål i sin framställning med avseende på 

bekämpningsmedel och vattenförbrukning. Framtagningsprocesserna för polyester 

kräver dock mycket energi, vilket orsakar stora utsläpp av CO2 och andra 

växthusgaser (Kadolph 2013).  

Polyester kan anses vara en plast. Plast har uppmärksammats mycket de senaste 

åren. Anledningarna till det är dels de mikropartiklar som plast släpper ifrån sig, 

dels på att även större plastbitar hamnar i naturen, via deponier eller beroende av 

människors verksamhet (Cole, Lindeque, Halsband & Galloway 2011).  

Alla material emitterar mikropartiklar, men vissa ämnen lever kvar längre än andra 

i naturen då de är svåra att bryta ner. Plast bryts ner mycket långsamt i naturen 

(Albertsson, Edlund & Odelius 2009).  

Polyester och övriga textila material med ursprung i fossila ämnen släpper ifrån sig 

mikroplaster vid tvätt, användning och annan hantering. Då polyester i sin kemiska 

struktur är mycket stabil tar det lång tid för polyesterpartiklar att brytas ner 

(Hernandez, Nowack & Mitrano 2017). Det finns vissa fossilbaserade material som 

är biologiskt nedbrytbara (European Bioplastics u.å.). Se Figur 1.  

För att åstadkomma en hållbar utveckling och en hållbar framtid för människor, 

djur och natur måste utsläpp av CO2 och andra växthusgaser såväl som miljö- och 

hälsofarliga kemikalier minimeras. Vatten som används ihop med skadliga 

kemikalier och andra gifter måste kunna renas effektivt för att även i fortsättningen 

vara den fundamentala livgivare det egentligen är (United Nations u.å.). Risken för 

höga halter av långlivade mikroplaster, som polyester och andra syntetmaterial 

orsakar, behöver också minska. 

Biopolymerer har sitt ursprung i förnybara källor och kan vara ett alternativ till de 

fossilbaserade materialen. Tillverkningsprocesserna för bioplast, liksom för 

fossilbaserade plastmaterial, är energikrävande och genererar omfattande utsläpp 

av CO2. Bioplast och biopolymerer medför en bättre balans av CO2
 i atmosfären, 

då de växter som är grundmaterial för biopolymererna i sin tur tar upp CO2. Vissa 

av biopolymererna är biologiskt nedbrytbara. Det är dock ingen självklarhet att alla 

biopolymerer är biologiskt nedbrytbara, vilket framgår av Figur 1. 
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Figur 1 En schematisk översikt över biobaserade plastmaterial och fossilbaserade plastmaterial och 

deras förmåga att vara biologiskt nedbrytbara. Bilden används med tillåtelse från European 

Bioplastics, (European Bioplastics u.å.). 

Kläd- och modeindustrin, liksom alla konsumenter av kläder, behöver åstadkomma 

en förändring av den rådande slit och släng-kulturen för att bli mer hållbar. ”Fast 

fashion” behöver bli ”slow fashion” (Fletcher 2012). Att kläder och annan 

tillverkad textil kan användas under en längre tidsperiod och vid fler antal tillfällen 

innan den passerar vidare till återvinning, återanvändning, förbränning eller till 

deponi skulle minska textilindustrins negativa påverkan på miljön (Goldsworthy, 

Earley & Politowicz 2018; Rex, Okcabol & Roos 2019).  

Vissa av de engångsartiklar som finns på marknaden skulle kunna ersättas av textila 

produkter med en längre användningstid. Trosor med integrerade inkontinensskydd 

av tvättbar textil istället för engångsprodukter av papper och plast kan vara exempel 

på hållbara produkter. För att denna typ av produkt ska vara hållbar i ett större 

perspektiv behöver de ingående textila materialen vara hållbara var för sig.  

1.3 Samarbetspartner 
Wundies är ett ungt svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer 

inkontinenstrosor och inkontinenskalsonger för personer som lider av lindriga 

besvär med urinläckage. 
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Målgruppen består av flera delar. Den största gruppen är kvinnor över 25 år, som 

har fött ett eller flera barn. En annan växande grupp är kvinnor i klimakteriet. En 

tredje del av målgruppen är män med 

prostatabesvär. Ytterligare en liten grupp är 

tonåriga tjejer med stressinkontinens, orsakad 

av att de undvikit att gå på toaletten trots att de 

behövt. Målgruppen har inte i övrigt några 

specifika medicinska besvär. Hela målgruppen 

har det gemensamt att de vill känna sig trygga, 

säkra och snygga i vardagens alla situationer. 

Alla tros- och kalsongmodeller i sortimentet är i 

dagsläget tillverkade i material med blandningar 

av polyamid och elastan, polyester och elastan 

samt bomull och elastan. Den integrerade 

absorbenten, som finns i grenen på alla 

modeller, består av ett speciellt 

fuktabsorberande non-woven-material, se Fel! 

Hittar inte referenskälla.. På ovansidan av 

fuktabsorbenten, mot kroppen, sitter ett material 

av velour, med hög förmåga att släppa igenom 

fukt utan att självt bli vått eller fuktigt. På 

undersidan av absorbenten finns en fuktbarriär, 

bestående av ett material med en beläggning av 

polyuretan (PU), som hindrar fukt att tränga ut 

från trosan. Fuktbarriären är inte helt lufttät, 

vilket ger materialet känslan av att andas 

(Wundies AB u.å.).  

Wundies planerar att byta ut befintliga trosmaterial mot material med högre hållbar 

utvecklingsprestanda, för att tydligt profilera sina produkter som ett miljömedvetet 

alternativ till konkurrenternas engångsartiklar. 

1.4 Problematisering 

Materialen i de textila trosorna ska kunna klassas som hållbara ur ett miljömässigt, 

men även ett socialt och ekonomiskt, perspektiv. Det viktiga är att de nya materialen 

gör ett mindre ekologiskt fotavtryck än vad de material som används idag gör. De 

behöver ha en hög ranking på Hållbar utvecklingsskalan.  

Materialen kan antingen vara återvunna eller återvinningsbara eller både och. Det 

mest önskvärda är att materialen kommer från förnybara källor och inte från fossila 

källor, för att därigenom minska mängden utsläpp av växthusgaser och på så sätt 

 

 
Figur 2 Trosans grenparti. Överst 

(mot kroppen) ett material som 

släpper igenom fukt utan att bli vått. 

Mittendelen är en absorberande 

non-woven. Underst en fuktbarriär. 

Bilden används med tillåtelse från 

Wundies (Wundies AB u.å.) 
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långsiktigt dämpa den globala uppvärmningen. Om materialen dessutom är 

biologiskt nedbrytbara skulle den eftersträvansvärda slutna cirkeln kunna uppstå. 

1.5 Kravspecifikation 

Trosmaterialet förväntas uppfylla vissa krav: 

 Materialet ska gå att tvätta i 60˚C minst 100 gånger utan att helt tappa 

utseende, form och färg. Tvätt i 60˚C krävs för att oskadliggöra bakterier.  

 Materialet ska vara ekologiskt, men även socialt och ekonomiskt, hållbart 

och helst också vara möjligt att ta tillvara i postkonsument-fasen.  

 Materialet måste ”andas” och kännas behagligt mot kroppen.  

1.6 Syfte 

Ändamålet med att byta ut fossilbaserade textila material mot material från 

förnybara källor är att i kläd- och textilindustrin avsevärt sänka CO2-utsläppen. Att 

dessutom genom medvetna materialval kunna bidra till minskad vattenförbrukning 

inom textilindustrin ökar möjligheten för en hållbar utveckling. Syftet med den här 

rapporten är att hitta fungerande textila material med sitt ursprung i förnybara källor 

och med rätt mekaniska och fysiska egenskaper som alternativ till de nuvarande 

fossilbaserade och miljöbelastande trosmaterialen. 

1.7 Frågeställning 

Följande frågor är formulerade och ska vara riktmärken för arbetet med denna 

rapport. 

 Vilka material kan uppfylla kraven på hållbarhet?  

 Finns det miljövänliga material med likvärdig slitstyrka som hos 

befintliga material?  

1.8 Avgränsning 

Studien kommer härefter uteslutande handla om att finna lämpliga 

ersättningsmaterial till tyget i själva trosan. Det absorberande non-wovenmaterialet, 

det fuktgenomsläppande materialet där ovanpå och skiktet med fuktbarriär 

därunder, i den integrerade grenen, kommer inte att beröras i denna rapport.  

Endast de trosmaterial som finns i sortimentet idag och de material som kan ersätta 

dem, kommer att studeras grundligare. Andra textila material behandlas endast 

kortfattat eller förbigås helt. Elastan presenteras i den teoretiska delen. Elastan 



7 

 

förekommer i alla de nuvarande trosmaterialen, men kommer inte att specifikt 

finnas med i de praktiska testerna eller i de teoretiska jämförelserna. 

Färghållfastheten hos de olika materialen kommer inte att kontrolleras i den 

praktiska delen av studien och antalet tvätt-omgångar har begränsats till 20 stycken. 

2 Teori och litteratur 
I det här avsnittet kommer först de nuvarande trosmaterialen att teoretiskt beskrivas. 

Därefter skildras några tänkbara alternativa material.  

Senare i avsnittet presenteras ett antal materialklassificeringssystem, varav ett 

senare används för att kunna jämföra befintliga och tänkbara ersättningsmaterial 

med varandra och dessutom rangordna materialen efter hållbar utvecklings-

prestanda.  

Avslutningsvis berörs kortfattat problematiken med generaliserade bedömningar av 

den ekologiska hållbarheten hos material.  

2.1 Material – nuvarande och tänkbara ersättare 
Här följer en beskrivning på vardera av de trosmaterial som finns i sortimentet idag. 

Därefter följer en liknande beskrivning av de tänkbara ersättningsmaterialen. Alla 

konstgjorda textilmaterial har en bokstavskombination, en kod, som beslutats av 

The International Bureau Of Standardization Of Man-Made Fibres (BISFA) 

(BISFA 2019). Denna kod presenteras i respektive materials styckerubrik och 

används i texten som ett alternativ till det fullt utskrivna fibernamnet. 

2.1.1 Polyamid (PA) 

Polyamid med sin blanka och exklusiva utstrålning är i dagsläget huvudmaterial i 

alla enfärgade damtrosor (Wundies AB u.å.).  

Polyamider är fibrer vars ingående monomerer är sammanlänkade via 

amidbindningar. Polyamid var den första syntetfibern som fick stor kommersiell 

betydelse. Den första PA-fibern framställdes redn i slutet av 1920-talet. Under 

andra världskriget intensifierades forskningen och tillverkningen av polyamider, 

bland annat för att utveckla nya lämpliga material, istället förnatur-silke, till 

fallskärmar. Fram till 1970-talet var polyamid den dominerande syntetfibrn. På 

1970-talet ökade andelen polyester som sedan dess varit den vanligaste syntetfibern 

(Mather & Wardman 2015). 2017 utgjorde polyamid cirka 5,9 % av den totala 

fiberproduktionen i världen (Textile outlook international  2018). Polyamid 

förekommer i flera varianter, varav polyamid 6 och polyamid 6.6 är de vanligaste i 

beklädnadstextil. Båda dessa varianter har 6 kolatomer i de ingående polymererna 

(Mather & Wardman 2015). 
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Både polyamid 6 och polyamid 6.6 är slitstarka och tål värme bra. Polyamidfibern 

har hög smältpunkt. Materialet är tvättbart i maskin och behöver därefter ges 

minimal behandling för att få snyggt. Det torkar lätt och varken krymper eller 

sträcker ut sig. Polyamid kan användas mycket och länge (Gullingsrud 2018). 

Polyamid är ett material med relativt låg densitet. Det har en inneboende töjbarhet 

och en viss fuktabsorbtionsförmåga (Kadolph 2013). 

Polyamid, eller syntetiskt silke, har lyster och mycket bra återhämtningsförmåga 

efter töjning. Båda typerna av PA har en mycket stor variation av användning. De 

är också lämpliga att blanda med andra fiberslag, vilket ger slutprodukten slitstyrka 

och hållfasthet (Gullingsrud 2018). 

Polyamidfibern är känslig för UV-ljus och starka syror. Fibern tål däremot mögel 

och röta bra. Polyamid tillverkas av petrokemiska restprodukter från oljeraffinering 

och är inte biologiskt nedbrytbar (Kadolph 2013). Vid produktionen av polyamid 

krävs mycket energi vilket orsakar utsläpp av CO2. Även utsläpp av kväveoxid 

(N2O), som också är en växthusgas, förekommer vid polyamidtillverkning (Fletcher 

2008). 

2.1.1.1 Återvunnen polyamid 

Med återvunnen Polyamid uppnås två ekologiska vinster. Den ena är att det minskar 

användandet av den ändliga resursen petroleum. Den andra vinsten är att det textila 

avfallet, som i många fall hamnar på deponier, minskar. Polyamid kan återvinnas 

till nya produkter av samma slag eller till helt andra produkter. Polyamid kan 

återvinnas både mekaniskt och kemiskt (Gullingsrud 2018). Egenskaperna för 

återvunnen polyamid är i likhet med de som beskrivs för jungfrulig polyamid ovan. 

2.1.2 Polyester (PES) 

De mönstrade trosorna i nuvarande sortimentet är tillverkade i polyester/elastan 

(Wundies AB u.å.). 

Polyestrar är fiber vars ingående monomerer är sammankopplade med 

esterbindningar. Polyetentereftalat är den mest förekommande polyestern och är 

den som textilfibern polyester består av (Mather & Wardman 2015). I textila 

sammanhang har polyester fått koden PES. I andra sammanhang och även bland 

yrkespersoner inom textilindustrin förekommer koden PET som en förkortning av 

polyetentereftalat (BISFA 2019). Polyester är en syntetisk konstfiber tillverkad från 

petroleum. 

Polyestrar tillverkades i laboratorier redan 1930, men de flesta hade för låg 

smälttemperatur för att vara tillämpliga som textila fibrer. Det var istället polyamid 

som var den dominerande syntetfibern på marknaden ända till 1970-talet (Mather 

& Wardman 2015). Polyester är idag den enskilt vanligaste textila fibern med en 

andel på 56,8% av den totala fiberproduktionen i världen 2017 (Textile outlook 

international  2018).  
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Under de senaste fem decennierna har tekniken för polyestertillverkning utvecklats 

och har fört med sig att polyesterfibern kunnat göras tunnare, fått en skönare känsla 

och bra kvalitet. Plagg av polyester bevarar sin form länge och kan användas 

mycket och ofta. Trots det är polyester vanlig i ”fast fashion”-plagg vilka är tänkta 

att användas endast ett fåtal gånger. Bland annat tack vare att polyestern är en stor 

del av ”fast fashion” är den också den textilfiber som ökar sin andel på 

världsmarknaden kraftigast (Gullingsrud 2018). 

Polyester är tålig och slitstark. Den står emot krympning och sträckning och tål 

både syror och alkalier bra. Den har bra skrynkelhärdighet och har ett naturligt bra 

motstånd mot mögel och nötning (Kadolph 2013). 

Polyester släpper ifrån sig mikropartiklar vid tvätt och annan bearbetning. Polyester 

är inte nedbrytbar i naturen. Det tar mellan 40 och 1000 år för polyester att brytas 

ner, beroende på omgivande förhållanden som fukt, temperatur, solljus och annat. 

Att hitta lösningar som mildrar polyesterns påverkan på miljön kommer även att 

minska textilindustrins miljöpåverkan i stort (Gullingsrud 2018).  

2.1.2.1 Återvunnen polyester 

Återvunnen polyester har samma egenskaper som jungfrulig polyester, vilka 

beskrivs på sidan 8. Förutsättningarna för återvunnen polyester är desamma som 

för återvunnen polyamid. En viss ekologiska vinning uppnås genom att en mindre 

mängd textilavfall hamnar på deponier och att förbrukningen av de ändliga fossila 

källorna minskar. Polyester kan återvinnas både mekaniskt och kemiskt. Den 

kemiska återvinningen i dagsläget består i första hand av PET-flaskor som återvinns 

till textil. Textil av polyester går att återvinna till ny textil, men det är mer 

omständligt och kostsamt än återvinning av polyesterfiber från plastflaskor 

(Gullingsrud 2018). 

2.1.3 Bomull 

Bomull är den textila fibern med näst störst andel av den totala fiberproduktionen. 

Bomullens andel motsvarar cirka 26,8% av den globala årsproduktionen av 

textilfibrer 2017 (Textile outlook international  2018). Bomull är en naturfiber som 

kommer från en förnybar källa. Utbudet är stort och priset är relativt lågt. 

Bomullsfibern är i stort sett ren cellulosa. 

I konventionell bomullsodling används stora mängder av mycket giftiga kemikalier 

i form av bekämpningsmedel, avlövningsmedel och gödningsmedel. Ungefär 2,4 % 

av världens odlingsareal används för bomullsodling. Av den globala försäljningen 

av jordbrukskemikalier går 24 % av bekämpningsmedlen och 11 % av 

insektsgifterna till bomullsodlingar (Roos 2017). Många av dessa farliga ämnen 

används av bomullsbönder i utvecklingsländer, där utbildning och kunskap kan vara 

bristfälliga och där information om hälsoriskerna har svårt att nå fram. I de delar av 

världen där bomullen skördas för hand finns det stora risker för förekomst av 

slavliknande förhållanden på bomullsfälten (Gullingsrud 2018). 
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Bomullsodling har ett ekologiskt pris. Bomullen jämförs ofta ur olika aspekter med 

viskos och lyocell. Alla fibrerna har sitt ursprung i odlad cellulosa. För produktion 

av ett ton bomull krävs en yta på cirka 1,1 ha. Motsvarande arealer för viskos och 

lyocell är 0,7 ha respektive 0,25 ha (Mather & Wardman 2015). 

Bomull behöver vatten för att växa. Odlingar anläggs ofta i nederbördsfattiga 

områden. Konstbevattning krävs, vilket kan medföra brist på dricksvatten för de 

boende i anslutning till bomullsodlingarna (Gullingsrud 2018). 

Bomullsfibern är mjuk och har en god fuktabsorbtionsförmåga samtidigt som den 

”andas” och känns behaglig mot huden. Bomullen har en mycket god 

draghållfasthet, speciellt i vått tillstånd, vilket gör plagg av bomull lätta att tvätta. 

Samtidigt krävs det mer vatten för att tvätta det fuktabsorberande bomullsmaterialet 

än jämfört med hydrofoba syntetmaterial. Att torka bomullsvaror efter tvätt tar 

längre tid och mer energi än att torka syntetvaror (Mather & Wardman 2015).  

Ren bomull är komposterbar. För att bomullsplagg ska kunna komposteras måste 

tråd och alla övriga ingående detaljer, såväl som typ av färgämne, också vara giftfria 

och av komposterbart slag.. 

2.1.3.1 Ekologisk bomull 

Certifierad ekologisk bomull tillåter inget genmodifierat utsäde eller giftiga 

jordbrukskemikalier. Ingen syntetisk konstgödning får förekomma. Jordmånen och 

plantorna hålls näringsrika och friska genom ett väl avvägt växelbruk samt 

utnyttjande av naturliga medel mot skadedjur och växtsjukdomar. För att kunna 

klassificera färdigproducerade textila bomullsvaror som ekologiska, måste alla 

ingående processer och tillbehör vara ekologiska. Ingen klorblekning eller giftiga 

färgämnen får användas. Knappar och sytråd måste exempelvis vara ekologiska och 

kan inte vara gjorda av plast eller polyester. Förutom det faktiska materialet måste 

beredningsprocesser utföras på ett ekologiskt hållbart sätt. Våtprocesser som 

färgning och tvätt måste utföras i anläggningar som kan samla upp och rena det 

använda vattnet innan det släpps ut i naturen (Mather & Wardman 2015).  

Ekologisk bomullsodling har visat sig minska dödliga sjukdomar hos människor 

och vilda djur. Minskning av vatten- och luftföroreningar är ett annat positivt 

resultat av ekologisk bomullsodling istället för den konventionella odlingen. I 

dagsläget är knappt 0,7 % av den totala bomullsodlingen i världen ekologisk 

(Gullingsrud 2018). 

När den konventionella och ekologiska odlingen av bomull har så stora skillnader 

kan även odlingarnas resultat skilja sig åt. En jämförande studie om eventuella 

skillnader i egenskaper mellan konventionell och ekologisk bomull, gjord i Indien, 

kom fram till följande resultat. Ekologiska bomullsfibrer och garn hade snarlika 

egenskaper som dem hos fibrer och garn från konventionellt odlad bomull. Det som 

skilde sig markant var att de ekologiskt odlade fibrerna och garnen var svagare i sin 

styrka än den konventionella bomullen. Ekologiskt bomullstyg visade sig ha bra 
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draperingsförmåga och lätt att återhämta sig från veck och skrynklor. Det 

ekologiska bomullstyget var också tunnare och mindre styvt och var mer töjbart än 

tyg av konventionell bomull som hade bättre drag- och rivstyrka (Joshi, Anitha & 

Mahesh 2018). 

2.1.3.2 Några andra alternativa sorter av bomull 

Bomull från Better Cotton Initiative (BCI u.å.) och bomull odlad i Afrika (CmiA 

2019) är andra exempel på varianter av mindre skadlig bomullsodling, och som 

dessutom ger fibrer med en högre ranking på Hållbarhetsskalan.  

Mekaniskt återvunnen bomull är ytterligare ett alternativ av bomull. Färgämnen 

sitter kvar i bomullsfibern efter mekanisk återvinning, vilket medför att färgning 

inte är nödvändig. Detta i sin tur sparar in på användningen av både 

färgningskemikalier och vatten (Gullingsrud 2018). 

2.1.4 Elastan (EL) 

Elastan, i form av Lycra®, finns inblandad i alla de befintliga trosmaterialen 

(Wundies AB u.å.). Elastanfibern är en komfortgivare i klädesplagg. Därför blandas 

elastan in i andra material, med mellan 2 och 40 viktprocent, för att skapa bättre 

passform och komfort (Kadolph 2013).  

Polyuretan (PU) är grundmaterial för EL. Uretanbindningar i PU skapas mellan 

hydroxylgrupper och isocyanatgrupper i de ingående monomererna genom stegvis 

polymerisering. Vid uppvärmning av isocyanater föreligger allvarlig hälsofara med 

skador på lungor, luftvägar och slemhinnor som följd (Albertsson, Edlund & 

Odelius 2009). Elastan består till minst 85 viktprocent av segmenterad polyuretan. 

Polyuretansegmenten har olika karaktär. En sort är ”mjuk” och en är ”hård”. Dessa 

segment varvas med varannan av vardera sorten för att gemensamt uppnå den 

flexibilitet som elastan är känd för. EL-fiber kan sedan framställas både genom 

torrspinning, våtspinning och smältspinning. Torrspinning är den vanligaste 

metoden dels för att undvika att processkemikalier dunstar bort redan i 

spinnkammaren, dels för att den metoden är den snabbaste (Mather & Wardman 

2015).  

Elastanfibern är mycket flexibel och kan töja sig 8 gånger sin egen längd och 

därefter återta sin ursprungsform. Råvaran som elastan tillverkas av är petroleum, 

en ändlig källa. Elastan är inte biologiskt nedbrytbar. Den förhindrar även alla 

material den är blandad med att brytas ned biologiskt. Det går att återvinna elastan 

både kemiskt och mekaniskt, men det är mycket komplicerat samt mycket energi- 

och resurskrävande. Den vanligast spridda informationen är därför att elastanen inte 

är återvinningsbar. Andra material som i sin rena form är återvinningsbara, blir 

följaktligen svåra eller omöjliga att återvinna när elastan har blandats in 

(Gullingsrud 2018). 
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2.1.4.1 Biobaserad elastan 

Att kunna använda en elastanfiber gjord av material från förnybara källor med 

möjlighet att kunna brytas ned biologiskt och som dessutom har den fossilbaserade 

elastanens alla fördelar, skulle vara något av en hållbarhetsrevolution inom 

klädindustrin. Det förekommer forskning på ämnet och teknologi finns lanserad på 

marknaden (Gullingsrud 2018). 

Genomatica är ett amerikanskt bolag som har utvecklat en process för att 

konvertera socker från sockerbetor, sockerrör och liknande till kommersiell 1,4-

butanediol (BDO) under varunamnet GENO BDOTM-processen. BDO är en 

grundsubstans till att kemiskt framställa elastanfiber. Bio-baserad BDO 

framtagen med GENO BDOTM-processen är gjord från förnybara källor. 

Konventionell BDO är tillverkad från petroleumbaserade källor. Genomatica 

licensierar tillverkare och användare i den kemiska industrin. Bio-baserad 

elastan är tillgänglig genom kontakt med Geomatica för vidare hänvisning till 

tillverkare med licens för GENO BDOTM-processen (Genomatica u.å.; 

Gullingsrud 2018). Biobaserad BDO har enligt jämförelse en mindre miljöpåverkan 

än BDO från fossila källor (Forte, Zucaro, Basosi, Fierro & Fernandes 2016) 

Invista, som äger Lycra®, har lanserat Lycra® bio-based. Den är baserad på 

dextros deriverad ur majs. Den biobaserade elastanfibern från Lycra® påstås ha 

samma egenskaper som den fossilbaserade elastanfibern. Den biobaserade 

elastanfibern består till ungefär 70 viktprocent av material från förnybar källa 

(Lycra u.å.).  

2.1.5 Lyocell (CLY) 

Ett tänkbart ersättningsmaterial som kan passa in i kravprofilen är lyocell.  

Lyocell är samlingsnamn på en relativt ny fibersort som framställs genom 

direktupplösning av cellulosa. Det var på 1980-talet som de första lyocellfibrerna 

togs fram.  CLY framställs genom regenerering av cellulosa, främst från stammen 

på eukalyptusträd. Lyocellprocessen sker i ett slutet system, vilket betyder att inget 

eller i stort sett inget av det nödvändiga kemikaliebadet går till spillo utan används 

om och om igen. 99,8 % av lösningen tas tillvara, filtreras och återanvänds. De 0,2 

% som släpps ut renas i vattenreningsverk speciella för ändamålet. Träråvaran eller 

skogsråvaran som används för lyocelltillverkning är FSC-certifierad, dvs. kommer 

från ett hållbart skogsbruk, företrädesvis i Brasilien och Sydafrika. Eukalyptusträd 

är relativt snabbväxande och når mogen ålder under en tidsperiod på sju år (Fletcher 

2008).  

Mather & Wardman (2015) beskriver hur tillvekningsprocessen för lyocell går till. 

De avbarkade och uppdelade träbitarna placeras i en blandning av N-

metylmorfolin-N-oxid (NMMO), som spätts med en lagom mängd vatten. 

Blandningen värms upp till 100°C. NMMO är en giftfri, vattenlöslig och biologiskt 

nedbrytbar lösning. I rätt mängd vatten bildar NMMO vätebindningar med 
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hydroxylgrupper i cellulosan och alltihop löser upp sig till en lösning som kan 

spinnas till fiber. NMMO-lösningen som blir kvar filtreras och återanvänds.  

NMMO är giftfri, men för den sakens skull inte ofarlig. NMMO bör hanteras med 

medveten varsamhet. Upphettad i torr omgivning och i närheten av vissa andra 

ämnen är NMMO vådligt och ohejdat explosiv och kan orsaka förödelse 

(Bohmdorfer, Hosoya, Roder, Potthast & Rosenau 2017)  

Lyocell är en mjuk och len fiber som kan vara ett alternativ till bomull och viskos, 

men även till andra syntetiska material. Lyocell har en bra fukttransportförmåga, 

bra absobtionsförmåga, god skrynkelhärdighet och bra draperingsförmåga 

(Gullingsrud 2018). Materialet har god draghållfasthet och styrka i både vått och 

torrt. Dragstyrkan är mycket större hos CLY än hos andra cellulosafibrer (Mather 

& Wardman 2015). CLY drar effektivt åt sig färgsubstans vid färgning och 

resultatet blir en vacker djup färg (Muthu 2018).  

Lyocellfibern har nackdelen att den lätt fibrillerar, vilket försvårar möjligheten att 

få fram en felfri slutprodukt (Fletcher 2008). Fibriller är mycket små fiberändar som 

sticker ut från fiberns yta. Dessa bildar lätt små noppor som kan vara orsak till 

trådbrott och defekt tyg. Vid färgning kan fibrillerna orsaka oönskade estetiska 

påföljder. Speciellt vid färgning med mörka nyanser kan fibrillerna, som förblir 

vita, bilda ett ljust skimmer över ytan och den önskade djupa färgnyansen uteblir. 

Dock kan fibrillerna användas för att förse en tygyta med en persiko-len känsla. För 

att förhindra fibrillering används enzymtvätt, vilket medför extra energiåtgång och 

utsläpp av kemikalier. Lyocell är känslig för alkaliska miljöer, vilket kan försvåra 

blandning med bomull, då bomull ofta merceriseras i basisk lösning för förbättring 

av styrka och färghållfasthet (Mather & Wardman 2015).  

Lyocell förekommer både som filamentfiber och stapelfiber. Skuren till 38 mm 

långa stapelfiber och spunnen till garn är den vanligaste formen av lyocell för 

användning till kläder. Stapelfibrerna blandas ofta med andra billigare fibrer 

eftersom lyocell är relativt dyr. Blandning ar av bomull och lyocell förekommer i 

denim-jeans, som exempel. Även filamentfiber av lyocell används till 

beklädnadsmaterial vilket har en blankare och slätare yta än tyg av stapelfibergarn  

(Muthu 2018). 

TencelTM är det vanligaste varumärket för lyocell. RefibraTM är ett annat varu-

märke, som framställer lyocell med ett visst inslag av bland annat bomullsspill och 

trä. Monocel® gör lyocell med bambu som cellulosa-råvara.  

Beroende på vilka ytterligare material som ingår i ett lyocellplagg, såsom tråd, 

knappar, etiketter och andra tillbehör. kan plagget vara biologiskt nedbrytbart och 

till och med komposterbart (Gullingsrud 2018). TencelTM hävdar att produkter av 

deras lyocellfiber förmultnar på sex veckor i en kompost (Lenzing u.å.). 

2.1.6 Polymjölksyra (PLA) 

PLA är ytterligare ett material som skulle kunna fungera som trosmaterial.  
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Polylactic acid (PLA), som på svenska kallas polymjölksyra, är en termoplastisk 

alifatisk syntetfiber som tillhör kategorin biopolymerer (Fletcher 2008). PLA hör 

till en grupp av biologiskt nedbrytbara alifatiska polyestrar med förmåga att bilda 

fibrer. Övriga material i gruppen är polyglycolic acid (PGA), polybutyric acid 

(PHB) och polycaprolactone (PCL). Av dessa är det endast PLA som fått en 

kommersiell status. PLA är det första polyestermaterialet som tillverkats från en 

förnybar källa (Muthu 2018). Materialet framställdes redan 1932 men blev 

intressant först långt senare när det började användas i medicinska sammanhang 

(Mather & Wardman 2015). 

PLA (minst 85 % av vikten) tillverkas främst av sockerämnen utvunna ur majs. 

Även vete, sockerbetor, sockerrör, ris och potatis eller vilken stärkelserik växt som 

helst kan vara ursprungskälla till PLA (Muthu 2018). Sockerderivatet som erhållits 

genomgår en bakteriell fermentering för att få fram mjölksyra som är grunden i 

PLA. Smältspinningmetoden för PLA är densamma som för konventionell 

polyester (PES). Vid fermenteringen skapas två olika, spegelvända, PLA-

polymerer, PLLA och PDLA. Beroende på i vilket storleksföhållande och placering 

dessa har till varandra i de slutliga polymerkedjorna får materialet olika egenskaper. 

PLLA är mest amorft och PDLA är i motsvarande grad kristallin (Mather & 

Wardman 2015).  

Det förekommer att andra naturliga fibrer blandas i PLA. Mellan 10-50% av vikten 

kan vara andra fibrer. Detta görs för att öka prestandan eller sänka priset på PLA 

(Hammiche, Boukerrou, Azzeddine, Guermazi & Budtova 2019).  

PLA-fibern är i det närmaste krympfri, har god wicking-förmåga och mycket bra 

återhämtningsförmåga. Den ger bra värmeisolering, bra UV-skydd och andas. Den 

är tvättbar och har bra draperingsförmåga (Gullingsrud 2018). 

Materialet är enligt Fletcher (2008) återvinningsbart. Det är även komposterbart 

under optimala förhållanden. PLA bör komposteras i speciella kompostfabriker. I 

en vanlig hushållskompost bildas inte rätt balans av värme, fuktighet och 

lufttillströmning som behövs för att sätta igång nedbrytningen av PLA. 

Fibern har en låg smältpunkt, vilket kan ge problem vid färgning, tryck, tvätt, 

strykning och andra värmekrävande behandlingsmetoder. PLA klarar syra bra. 

Alkalisk omgivning påverkar fibern negativt, vilket kan göra behandlingar i basisk 

miljö, såsom färgning, tryckning och blekning, problematiska. PLA-fibern bevaras 

bäst i låg temperatur (Fletcher 2008).  

Enligt Brožek et al (2014) klarade obehandlat tyg av PLA 60 omgångar av 

normaltvätt utan påverkan. Efter 70 tvättar uppstod en märkbar nedgång i 

materialets vikt. Förutom temperaturen (60°C) och pH-värdet (10.2), var det den 

mekaniska stressen av materialet som påskyndade sönderfallet. PLA har en 

glasomvandlingstemperatur på mellan 55° och 65°C. När de amorfa delarna, PLLA, 

utsätts för högre temperaturer ihop med vatten förändras de mekaniska 

egenskaperna i PLA-materialet. (Brožek et al. 2014) 
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PLA i form av textilier lämpar sig för de flesta typer av kläder, både stickade och 

vävda, grova och tuna. Tack vare sin flamhärdighet med liten rökutveckling passer 

PLA bra till heminredningsartiklar såsom gardiner och sängkläder (Muthu 2018). 

PLA är dock inte vanlig i textil och kläder eftersom den konkurrerar med 

traditionell polyester som har svåruppnådda egenskaper för ändamålet. PES håller 

för större påfrestningar och är billigare. PLA används mest till förpacknings-

material. Tack vare att den är biologiskt medbrytbar används den även i medicinsk 

textil och för inplantat. PLA har fått ett ökat intresse de senaste åren speciellt tack 

vare sitt miljövänliga betyg (Mather & Wardman 2015).  

Albertsson, Edlund & Odelius (2009) menar att ett högre pris på PES skulle sänka 

priset och öka marknadsandelen för PLA.  

Med större användning av PLA minskas förbrukningen av petroleum, vilket är en 

begränsad resurs, och dessutom reduceras utsläppet av växthusgaser (Gullingsrud 

2018). Dock bör odling av grödor för tillverkning av PLA ske utan konkurrens med 

eller påverkan på livsmedelsproduktionen (Mather & Wardman 2015). 

2.2 Materialklassificeringsverktyg 
På marknaden erbjuds ett flertal rankingsystem för hållbarheten hos olika material, 

produkter och tjänster. Vissa företag har skapat sina egna, mer eller mindre interna, 

varianter av hållbar utveckling-skala. Målet med en dylik skala torde vara att den 

är tolkningsbar för en stor krets av människor.  

Här följer en kort introduktion av några av de klassificeringsverktyg som finns att 

tillgå. Gemensamt för alla de presenterade klassificeringsskalorna är att de bygger 

på någon typ av livscykelanalys, LCA, för respektive material, produkt eller tjänst 

i fråga. LCA innebär att det enbart är produktens miljöbelastning som redovisas. 

För bedömning av social och ekonomisk påverkan krävs ytterligare metoder. 

2.2.1 Higg MSI Index 

Den ideella organisationen Sustainable Apparel Coallition skapade 2012 ett system 

för hållbarhetsbedömning av textila material och produkter, Higg Material 

Sustainability Impact Index. Detta index ger en ranking på hur ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt hållbara textila material och produkter är. Higg index tar hänsyn 

till materialets eller produktens livscykel från cradle to gate. Higg index är en 

utveckling av Materials Sustainable Index (MSI) Methodology (Nike u.å.) men har 

även inspirerarats av PEF (Sustainable Apparel Coalition u.å.). Ett hållbart material 

eller en hållbar produkt ska enligt Higg index ha låga poäng.  

Jämförelser och relationer mellan material kan göras med Higg MSI. Då Higg index 

är skapat och utformat med avsikt att specifikt bedöma textila material och 

produkter, finns det många textila detaljer inlagda i mjukvaran. Exempelviskan 

olika tyger av samma material jämföras med hänsyn tagen till deras olika 

garngrovlek. Genom att ansöka om medlemskap i SAC och sedan skapa ett konto 
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för Higg Index är verktyget enkelt att arbeta med. Ingen mjukvara behöver laddas 

ner, utan allt arbete utförs online.  

LCA i Higg index vilar på fem olika områden, varav fyra har detaljerade uppgifter 

och ett helt saknar differentierade värden. I dagsläget saknas information om olika 

processkemikaliers miljöpåverkan. 

Higg index är i ständig utveckling. Nya textila material och uppdateringar av redan 

existerande förekommer. Medlemmar bidrar med denna typ av upp-dateringar.  

2.2.2 Nike MSI Index 

Nike Materials Sustainability Index (MSI) gör det möjligt att jämföra olika material 

och tillverkare. Verktyget skapades av Nike från början för att underlätta för de 

egna design-teamen att kunna välja de miljömässigt bästa materialen och 

tillverkarna. Nike MSI har en poängskala från 0-100, där 100 betyder 100 % 

ekologiskt hållbar. Verktyget tar hänsyn till vilken typ av energi som används samt 

vatten- och kemikalieanvändning vid materialframställning. Nike MSI bedömer 

även mängden och typen av eventuellt avfall som alstras av materialtillverkningen 

(Nike u.å.). 

 En iPhone-app för gratis nedladdning, Making of making by Nike MSI, finns 

tillgänglig. Making-appen visar tydligt resultaten för de olika materialen (App Store 

u.å.). Appen är enkel och lättläst men den har också vissa begränsningar. Dels finns 

det endast en standardvariant av varje material och jämförelser mellan material 

måste göras manuellt. Dels blir många presumtiva användare utestängda eftersom 

appen endast finns för installation på Apple-artiklar.  

2.2.3 PEF – Product Environmental Footprint 

PEF är ett multi-mätverktyg, skapat på initiativ av EU-kommissionen. För att kunna 

bedöma varors och tjänsters påverkan på miljön. PEF tar hänsyn till hela livscykeln 

för respektive vara eller tjänst. För varor mäts miljöpåverkan från råmaterial via 

transporter och användarfas till dess att varan är slutanvänd och förbrukad. PEF har 

utvecklats med tanke på Europa 2020-strategin ”A Resource Efficient Europe”. 

PEF har varit i ett utvecklingsskede från 2013 till 2018, då version 6.3 av Product 

Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) offentliggjordes. Både privata 

och offentliga aktörer har efterfrågat informationen som PEF kan ge.  Tanken med 

den LCA-baserade mätmetoden är att alla aktörer inom, och även utanför, Europa 

ska arbeta med samma bedömningsskala och jämförbara PEF-värden (EC 2018).  

Målet med PEF-metoden är att öka möjligheten för jämförelse mellan olika 

produkters miljöpåverkan. För att komma närmre målet har produkter delats in i 

snävt definierade kategorier. Under utvecklingsarbetet har flera svårigheter för en 

tydlig kategorisering påträffats. PEF behöver förbättras och förfinas ytterligare för 

att kunna garantera en rättvisande jämförelse mellan produkter (Bach, Lehmann, 

Görmer & Finkbeiner 2018). 
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För att göra LCA på valda produkter kan en gratis och fullt tillgänglig mjukvara, 

OpenLCA, laddas ned till persondatorn (Open LCA 2018). PEF är komplext och 

omfattar många typer av material, varor och tjänster, vilket kräver tillgång till stora 

databaser med specifik information. Dessa finns gratis tillgängliga via Nexus 

(Green Delta GmbH 2019). 

2.3 Hållbarhetens komplexitet 
Typ av tillverkningsmetod, behandlingsprocess, transportsätt och användnings-

område har stort inflytande på om ett material kan anses vara hållbart eller inte. 

Enligt Sandin, Roos & Johansson (2019) är det inte så enkelt som att det finns 

hållbara eller icke hållbara fibertyper. Tillverkare och leverantörer inom 

textiltillverkningskedjan arbetar hållbarhetsmässigt mycket varierande. Skillnaden 

i hållbarhet inom samma fibertyp kan vara så stor, på grund av olika leverantörers 

sätt att arbeta eller deras val av kemikalier och transportsätt m.m., att det är svårt 

att göra säkra bedömningar om den egentliga fiberns hållbarhetsstatus. 

Etablerade och vanliga fibrer, som polyester och bomull, har undersökts och 

bedömts i många vetenskapliga studier. Vetenskapliga rapporter saknas däremot för 

en del nyare typer av fiber. Det finns nya fibersorter som anses vara och 

marknadsförs som hållbara men det saknas vetenskapliga belägg för att de verkligen 

är det (Sandin, Roos & Johansson 2019). 

Fibertypens hållbarhetsklassning betyder dessutom endast lite i relation till typen 

av textil den ingår i och hur många användningstillfällen den har, studerat ur ett 

livscykelperspektiv (Rex, Okcabol & Roos 2019).  

I en studie från 2015 (Roos, Sandin, Zamani & Peters) beräknas att i genomsnitt 

ungefär 17 % av ett plaggs klimatpåverkan uppstår vid fiberframställning. Den 

största klimatpåverkan, 53 %, åstadkoms i processerna mellan fiberstadiet och 

färdigt klädesplagg., varav materialframställning står för 42 % och själva 

plaggproduktionen för 11 %. Resten av plaggets klimatpåverkan (ca 30%) kommer 

från distribution, försäljning, transporter, konsumenttvättar och avfallshantering.  

De flesta textilmaskiner orsakar både oljud och luftföroreningar, såsom damm, 

micropartiklar och utsläpp av CO2 och andra växthusgaser. Dessutom finns det 

färgämnen och processkemikalier med olika tung miljöbelastning, men med 

likvärdiga slutresultat, att välja bland (Senthil Kumar & Suganya 2017). Att från 

början välja lämpligaste materialet för produkten i fråga, att effektivisera 

produktionskedjan och skapa materialåtervinningsmöjligheter är Fletcher (2012), 

Goldsworthy & Ellams (2019) samt Sandin, Roos & Johansson (2019) eniga om, 

skulle förbättra hållbarhetsfaktorn hos de flesta materialen. Tanken på en 

fungerande cirkulär textil- och modeindustri lockar många. Goldsworthy, Earley & 

Politowicz (2018) menar att hållbarhet kan uppnås även om tempot i modeindustrin 
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är högt. Förutsättningen för det är att det textila kretsloppet etableras och får upp 

farten. 

3 Metod 
I följande avsnitt redovisas vilken klassificeringsmetod och vilka metoder för 

provning som i den här studien har använts för att få fram resultat. 

3.1 Metod för materialklassificering 
Från de tre klassificeringssystemen som kortfattat beskrivits ovan, valdes Higg MSI 

ut att vara klassificeringsverktyg i det här projektet. Att valet föll på Higg MSI var 

ett enkelt, men icke desto mindre, ett väl övervägt beslut. Nike MSI försvann 

omgående som valmöjlighet, då författaren har en annan typ av smartphone än den 

som krävs för Making-appen. I de två återstående klassificeringssystemen var 

användarverktygen i PEF mer svåråtkomliga än de var i Higg index. Dessutom är 

Higg index väl anpassat för bedömning av textila material och produkter. Av den 

orsaken är det Higg index som är verktyget att klassificera och jämföra 

undersökningsmaterialen med. 

I LCA beräknas miljöpåverkan från utsläpp av olika gaser, flytande substanser samt 

föremål och skräp i fast form. Utsläppen kan vara till jord, vatten eller luft. De kan 

också bedömas ha lokal, regional eller global inverkan (Baumann 2004). 

Värdena i Higg index kommer från uppgifter i speciella databaser. Från dessa 

datasamlingar tas information för att beräkna LCA för olika material och varor. I 

den sammanlagda LCA som är grunden för totalvärdena i Higg MSI finns fem 

centrala bedömningsaspekter.  

Den första av dessa delar berör utsläpp av CO2, som påverkar den globala 

uppvärmningen. Därefter behandlas emission av fosfater som bidrar till 

övergödning av vattendrag, sjöar och hav. Vattenförbrukningen för material-

framställning tas också upp i LCA. Den sista aspekten från Higg MSI, som tas upp 

här, är förbrukning av energi i form av råolja. I den kategorin är råolja som både 

råmaterial och energikälla för materialframställning samt drivmedel för transporter 

av material inkluderat. Den femte delen handlar om användning av olika 

processkemikalier i samband med tillverkning, färgning och beredning. Denna del 

av LCA i Higg index är inte färdigutvecklad ännu och saknar differentierade 

värden, vilket gör att kemikaliedelen måste strykas från den här jämförelsen. Higg 

MSI använder 1kg av respektive material som en ekvivalent enhet (funktionell 

enhet) för jämförelse. 
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3.2 Metoder för provning 
Alla undersökningsmaterial var vita eller svarta. Ingen hänsyn togs till 

färghållfasthet eller färgfällning. Undersökningsmaterialen togs direkt från 

stickmaskinen, Ingen finischering av något slag gjordes före första tvätten. 

Valet av provningsmetoder grundar sig i kravet att materialen ska vara tvättbara i 

60˚C minst 100 gånger. Tvättprocessen ihop med val av tvättmedel och torkmetod 

utgör ett slitage på materialen. Att tvätta så många gånger som möjligt och vid sidan 

av det prova hur slittåliga materialen var skulle kunna ge en indikation på hur länge 

ett plagg skulle kunna användas innan det betraktas som utslitet. Nötningstestet 

valdes för att komplettera tvätt-testernas resultat. I användnings-fasen utsätts inte 

trosor för den typen av hårt slitage som nötningstest i Martindale gör. Däremot är 

noppbildningstestet valt med tanke på hur trosmaterial kan uppföra sig efter en tids 

användning. En trosa med noppor anses förmodligen vara färdiganvänd, då den inte 

längre är estetiskt tilltalande.  

3.2.1 Tvätt-test 

ISO 6330; Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier. 

Denna provningsmetod valdes för att se hur materialen påverkas av tvättning. Alla 

materialen tvättades tillsammans. Varje tvätt skulle enligt standarden väga 2kg +/- 

0,1. För att nå rätt vikt lades ballast av lika delar polyester och bomull med i 

tvättmaskinen vid varje tvätt-omgång. Tvättmaskinen kördes med 

standardprogrammet för 60˚C. Vanligt hushållstvättmedel användes till alla tvättar. 

Inget mjukmedel, sköljmedel eller annat preparat tillsattes. Materialet togs direkt 

från stickmaskinen inför första tvätten. Varje tvätt-omgång inkluderade 30 minuters 

torktumling på hög värme (SIS 2012).   

3.2.2 Test av nötningshärdighet 

ISO 12947-2: Bestämning av tygers nötningshärdighet med Martindalemetoden.  

Materialen konditionerades, enligt föreskrift i standard, i 67 % luftfuktighet i 21˚C 

under ett dygn för provningarna startades. Tre provkroppar 3,8 cm i diameter från 

vardera av materialen testades. Standarden föreskrev 3-9 prover. Martindale-

maskinen hade möjlighet att köra 6 prov samtidigt. Materialen testades därför två 

och två samtidigt så långt som möjligt. Varje prov hade en belastning av 9kPa, i 

enlighet med vad standarden föreskriver för stickade material. Testen kördes i 1000 

varv åt gången till och med 6000 varv. Därefter 2000 varv i taget. Efter varje 

omgång kontrollerades provkropparna. Vid det första trådbrottet var testet färdigt 

(SIS 2017). 

3.2.3 Test för bildande av luddighet och noppor på ytan 

ISO 12945-2: Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor.  

Modifierad Martindale-metod. Materialen konditionerades, enligt föreskrift i 

standard, i 67 % luftfuktighet i 21˚C under ett dygn för provningarna startades. Tre 
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uppsättningar av provkroppar, vilka vardera bestod av två stycken tyg-rundlar med 

en diameter på 14 cm, gnuggades mot varandra. Tre provuppsättningar från vardera 

av materialen testades. Standarden föreskriver 3-9 provuppsättningar. Det fanns 

möjlighet att köra 6 stycken test samtidigt på Martindale-maskinen. Materialen 

testades därför två och två vid samma körning så långt som möjligt. Belastningen 

på provkropparna följde standard. Testen kördes i ett antal varv med kontroll av 

proverna efter 125, 500, 1000, 2000, 5000 och 7000 varv (SIS 2000). 

4 Undersökningsmaterial  
De utvalda testmaterialen har stickats upp som 

slätstickad singeljersey på en rundstickmaskin med 

delning E18. Anledningen till valet av sticksätt var att 

i så hög grad som möjligt likna det befintliga trostyget 

som är slätstickad singeljersey. De använda garnerna 

har komposition och dimension enligt följande: 

 100 % PA6.6 110/34/2 

 100 % PES 167/96 

 100 % bomull Ne 24/1 

 100 % PLA 167/48/2 

 100 % lyocell (TencelTM) Ne 30/1.  

Testmaterialens garner är varierande i grovlek. 

Bomull och polyamid är grövst, polyester och PLA är samma mellangrovlek och 

lyocellen är finast.  

Det befintliga trosmaterialet har en andel av elastan på 10 % och är stickat med en 

delning på E28. Det är tätare och finare än testmaterialet. Orsaken till att 

testmaterialet avviker från befintligt material i sin dimension och komposition beror 

på tekniska och fysiska problem och brister. PLA-garnet (Figur 3) var alltför 

känsligt för att sticka på den tätstickande maskinen, då den saknade fournisseurer 

som reglerar trådspänning och trådmatning på ett utjämnande sätt. PLA-tråden höll 

inte för den påfrestningen den utsattes för utan brast. På den rundstickmaskin som 

sedermera användes finns fournisseurer, men den saknar istället möjligheten att 

sticka med elastan. Garnets finlek avgör grovleken på den slutliga produkten. 

Befintligt trosmaterial är stickat med finare garner än vad testmaterialet är. Att 

testmaterialet tillverkades i ovan nämnda garner berodde på den faktiska 

tillgängligheten av dessa garner. 

Figur 3 Uppspolade koner med 

PLA-garn redo att börja 

stickas med. (Foto U. Blom 

2019) 
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5 Resultat och analys 
Här följer en resultatredovisning och en kortfattad analys av de uppnådda 

resultaten. 

Resultaten delas upp i två huvuddelar. Den första delen innehåller både en total 

ranking av alla material på Hållbarhetsskalan samt en mer detaljerad jämförelser 

mellan de aktuella materialen med hjälp av Higg index. 

 Den andra delen redovisar resultaten från de olika materialprovningarna. Dessa är 

i första hand jämförelser inom respektive material.  

5.1 Resultat av ranking på Hållbarhetsskalan 
I Higg index finns de flesta typer av kommersiellt förekommande textila fiberslag 

med. På skalan (Figur 4) är materialen sorterade efter sin totalpoäng i Higg MSI. 

Innehållet i totalpoängen representerar den vanligaste formen av fibern i fråga, med 

de vanligaste typerna av framtagningsprocess för respektive fiber (Higg MSI u.å.). 

Underlaget för totalpoängen är en livscykelanalys (LCA) ”cradle to gate” för 

materialet. Det vill säga att LCA beräknas från ursprungskällan, råmaterialet, via 

alla tillverkningsprocesser och behandlingar till dess att ett tyg är klart för 

tillskärning och produktion av plagg eller annan textil utrustning. LCA i den här 

modulen av Higg index tar ingen hänsyn till miljöpåverkan av diverse maskiner vid 

tillskärning, sömnad och efterbehandling av färdiga produkter. Det finns heller 

ingen hänsyn tagen till den miljöpåverkan s m sker i konsumentledet i form av 

exempelvis privata transporter och konsumenttvätt.  

Resultatet från Higg index är helt och hållet koncentrerat på hur miljöpåverkan ser 

ut för att producera ett användbart tyg av olika fiberslag. Alla siffror är värden för 

framtagning av ett (1) kg av materialet i fråga. 

Den LCA som gett upphov till värdena i diagrammet bygger på data från fyra delar. 

Dessa är per kg producerat material 

 mängden CO2 och andra växthusgaser som släpps ut i atmosfären  

 mängden utsläpp av fosfater till mark och vattendrag 

 vattenförbrukning 

 förbrukning av energy I form av råolja 

Information från alla de fyra delarna är sammanräknad i Figur 4 
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Figur 4 Textila material sorterade efter sin ranking i Higg MSI. 

I Tabell 1 finns alla materialen från Figur 4 listade i samma ordning som i 

diagrammet. Alla respektive totalpoäng från Higg MSI liksom typ av fiber och 

råmaterial finns också angivna. 

På de översta, skuggade, raderna i Tabell 1 är det material från fossila, icke 

förnybara, källor. De övriga skuggade materialen är också fossilbaserade. PLA är 

det första materialet med ursprung i förnybara källor. Det framgår inte av tabellen 

vilken skillnad i framtagningsprocesser som gäller för acetat och lyocell. Processen 

för framtagning av lyocell sker i ett slutet system utan utsläpp av restprodukter och 

processkemikalier, vilket inte är fallet för acetat och triacetat. Ull och alpacka får 

dåliga resultat tack vare den metangas som alstras från fåren och alpackagetterna. 

Alla djuren, inklusive silkesmasken, behöver dessutom föda som ska produceras. 

I den LCA som ligger till grund för värdena i Figur 4 och Tabell 1 tas ingen hänsyn 

till hur olika processkemikalier påverkar miljö och människor. Resultatet skulle 

troligen se annorlunda ut ifall dessa kemikaliers effekter fanns medräknade. 
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Tabell 1 Kortfattad sammanfattning av resultatet i Figur 3. 

Material 
Higg MSI 

totalt 
Typ av fiber Råmaterial 

  Polypropen 37,5 Polyolefin   Petroleum 

  Polyester 44,2 Polyester Petroleum 

  Elastan 44,3 Polyuretan Petroleum 

  Akryl 51,6 Polyakrylnitrit Petroleum 

  Polymjölksyra (PLA) 53,8 Polyester 
Majs eller annan 

stärkelserik växt 

  Acetat, Triacetat 56,1 
Regenererad 

cellulosafiber 
Trä 

  Lyocell 57,0 
Regenererad 

cellulosafiber 
Trä, och andra växter 

  Polyamid 59,7 Polyamid Petroleum 

  Viskos 61,6 
Regenererad 

cellulosafiber 
Trä, och andra växter 

  Modal 67,1 
Regenererad 

cellulosafiber 
Bokträ 

  Aramid 70,9 Polyamid Petroleum 

  Ull 82,2 Protein Får, djurhår 

  Bast-fiber 95,3 Cellulosa 
Cellulosa från stjälkar, 

blad mm 

  Bomull 98,3 Cellulosa 
Fröhår från 

bomullsväxten 

  Silke 128,3 Protein 
Silkesmaskar och 

andra insekter 

  Alpacka 282,8 Protein Alpacka, hår 

5.2 Resultat av materialjämförelser i Higg MSI 
Här följer en presentation av en jämförelse mellan befintliga material och 

ersättningsmaterial, uppdelad på vardera av de fyra olika aspekterna som är 

medräknade i LCA:n. Siffrorna i dessa jämförelser är samma värden som finns 

inräknade i totalpoängen i Figur 4 och Tabell 1.  

Senare följer beskrivningar och jämförelser på hur samma material, men med olika 

framställningsformer, kan ha mycket varierande hållbarhetspoäng enligt Higg 

index.  

I Figur 5 framgår i vilken mängd de olika materialen alstrar utsläpp av CO2. 

Koldioxid tillsammans med bland andra metan och dikväveoxid hör till de s.k. 

växthusgaserna. CO2 påverkar den globala uppvärmningen. Redovisade siffror i 

diagrammet är antal kg utsläppt CO2 som släpps ut i atmosfären per producerat kg 

material. I Figur 5 framgår att polyamid orsakar störst utsläpp av de jämförda 
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materialen, men lyocell, som anses miljövänlig, kommer inte långt efter. Bomull 

orsakar bara ungefär hälften av den mängd som polyamiden bidrar med.  

 

Figur 5 Diagrammet visar mängden utsläpp av CO2 i kg per kg producerat material 

Då CO2 släpps ut i luften och sprids i atmosfären blir den till ett globalt problem. 

Ingen kan låsa in eller stänga ute koldioxidens påverkan även om utsläppen skett 

långt bort. 

Utsläpp av fosfater sker ofta tillsammans med utsläpp av processvatten. Fosfater 

blir kvar i marken eller hamnar i närliggande vattendrag, sjöar och hav där de 

orsakar övergödning.  

 

Figur 6 Diagrammet visat utsläpp av fosfater (PO4-) per kg producerat material. 

Övergödning är i första hand ett lokalt, regionalt och nationellt bekymmer som är 

möjligt att åtgärda. När övergödningens effekter sprider sig vidare och  syns i 

världshaven blir den till ett globalt problem. 
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Figur 6 visar utsläpp av fosfater, enligt Higg index, för de undersökta materialen. 

Bomullsodling, speciellt konventionell typ av bomullsodling, bidrar med störst 

mängs fosfatutsläpp. Mycket av dessa fosfatutsläpp kommer som en mer eller 

mindre direkt följkd av olika gödningsmedel. De båda andra cellulosabaserade 

materialen kommer en bit därefter. Syntetmaterialen, speciellt PES, har en mindre 

påverkan på övergödningen. 

Vattenförbrukningen för materialtillverkning är nästa aspekt att titta närmare på. 

Vatten är ingen ändlig resurs, även om det inte är lika tillgängligt överallt och 

närsomhelst. Jordens totala mängd av vatten är ganska konstant tack vare vattnets 

kretslopp. Dock behöver vattenförbrukningen hållas på en kontrollerad nivå. 

Människor, djur och allt annat levande behöver rent vatten för sin existens. Vatten 

hjälper till att balansera ekosystemen. Vatten behöver renas om det på något sätt 

kontaminerats. En alltför omfattande konstbevattning kan förstöra balansen i 

ekosystemen. 

Vattenförbrukningen för de jämförda materialen, framgår av Figur 7. Förbrukning 

är räknad i antal m3 för varje kg producerat material.  

Bomullsodlingar behöver mycket vatten, ungefär 15000 liter för framställning av 1 

kg material, enligt Higg index. Övriga fyra material har inte alls samma 

vattenkonsumtion. De båda övriga cellulosabaserade materialen gör åt lite mer 

vatten än vad syntetfibrerna gör, men det är bomullen som är extrem i det här fallet. 

 

Figur 7 Diagrammet visar vattenåtgång i m3 per kg producerat material 

I poängen för förbrukning av energi i form av olja räknas både råmaterial och energi 

för materialframställning samt drivmedel för materialtransporter in. Förbrukningen 

beräknas i MJ per kg producerat material.  

I Figur 8 framgår hur Higg MSI värderar de olika materialens förbrukning av energi. 
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Figur 8 Diagrammet visar förbrukning av råolja i MJ per kg producerat material. 

De syntetiska materialen, som har olja som råvara, förbrukar mest energi. Värdet 

för lyocell är nästan lika högt. Det beror troligtvis på den långsamma upphettning 

som behövs för att cellulosan ska lösa upp sig i NMMO i lyocell-processen. Stora 

delar av energiförbrukningen för de cellulosabaserade materialen beror i övrigt en 

hel del på de jord- och skogsbruksmaskiner som används för skörd och avverkning. 

För att ge materialjämförelsen ytterligare en dimension, redovisas här nedan (Figur 

9) värdena för återvunnen polyester, återvunnen polyamid och ekologiskt odlad 

bomull vid sidan av respektive jungfrulig polyester och polyamid samt 

konventionellt odlad bomull.  

 

Figur 9 De gröna staplarna visar värden för kemiskt återvunnen polyester och polyamid samt för 

ekologisk bomull. 
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I Figur 9 jämförs endast kemiskt återvunnen polyester och polyamid samt ekologisk 

bomull med sina respektive konventionella varianter. Det syns en tydlig skillnad i 

minskad miljöbelastning för bomull och polyamid. Den kemiskt återvunna 

polyestern, som är beräknad på kemisk återvinning av textil, utgör minimal 

miljömässig skillnad jämfört med jungfrulig polyester. 

Nedan följer en intern jämförelser av olika framställningsmetoder för varje enskilt 

material. Framställning av polyestertextil sker antingen som nyproduktion från 

råvara eller med hjälp av någon form av materialåtervinning. 

 

Figur 10 Jungfrulig polyester (1), återvunnen PET från flakes (flaskor) (2), kemisk återvinning (3), 

Halv-mekanisk återvinning (5) och mekanisk återvinning (6) 

För återvinning av polyester finns flera möjligheter. Ingen av dessa ger något stort 

förbättrat utslag jämfört med den jungfruliga polyestern, se Figur 10. Den 

mekaniska återvinningen har bäst värde. Återvinning av PET-flaskor är per 

definition en viktig typ av materialåtervinning. Dock kan det i detta sammanhang 

också ses som en typ av nytillverkning med PET-flaskor som råmaterial. De övriga 

metoderna återvinner textil till textil.  

När det kommer till återvinning av polyamid kan den ske både kemiskt och 

mekaniskt. Båda sätten ger ett markant lägre värde i Higg index jämfört med den 

jungfruliga fibern, se Figur 11. Polyamid återvinns uteslutande textil till textil. 

 

Figur 11 Jungfrulig PA (1), kemisk återvinning (3), mekanisk återvinning (6). 

44
39

42
38

35

1 2 3 4 5 6 7

Polyester

60

39 36

1 2 3 4 5 6 7

Polyamid



28 

 

 

Figur 12 Konventionellt odlad bomull (1) Bomull odlad i Afrika (4), mekanisk återvinning (5), 

ekologisk bomull 

Bomull odlad i Afrika och ekologiskt odlas bomull har var för sig i stort sett hälften 

så stor miljöbelastning som vad konventionellt odlad bomull har, enligt Higg index, 

se Figur 12. De stora fördelarna för de alternativa odlingssätten är mindre 

vattenförbrukning och mindre eller inga bekämpningsmedel. Mekaniskt återvunnen 

bomull gör ett ännu mindre negativt avtryck i miljön. Bomull odlad enligt BCI finns 

inte med som alternativ i Higg index  

I Figur 13 visas skillnaden i miljöbelastning mellan konventionell lyocell och 

lyocell tillverkad av TencelTM eller på licens från TencelTM. Vilka de exakta 

skillnaderna är mellan de båda varianterna är oklart. Det är att betrakta som 

företagshemligheter. 

 

Figur 13 Konventionell lyocell (1) Tencel (7) 

5.3 Resultat av materialprovningar 
Materialprovningar utfördes och dokumenterades. Det föreligger en del viktig 

information att ta hänsyn till vid analys av resultaten. Garngrovleken, och därmed 
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även de olika test-materialens kvadratmetervikt, varierar stort mellan olika 

fiberslag. 

PA, PES och PLA är stickade av multifilamentgarn. Bomull och CLY är stickade 

med spunnet stapelfibergarn av olika grovlek. Provningarna gjordes samtidigt med 

alla materialen och alla provkroppar förbereddes på samma sätt.  

Tvätt-test, enligt ISO 6330, med normaltvätt 60˚C och efterföljande torktumling, 

genomfördes 20 gånger för alla material. Bedömning av känsla och utseende samt 

krympning efter tvätt genomfördes.  

Nötningstest enlig ISO 12947-2: Med PA, PES, PLA och bomull hände det 

ingenting. Testerna beslutades att avslutas efter 10000 varv. Lyocellen klarade 1000 

varv. Vid 1450 varv var hela provkroppen söndertrasad. 

ISO 12945-2 Bildande av luddighet och noppor på ytan: PLA, PA och PES fick 

inga noppor efter 7000 varv, då testet avslutades. Bomull och lyocell noppade sig 

tidigt. Vid 4000 respektive 3000 varv avslutades testet för dessa båda material, då 

hela testytan var full av små noppor. 

Resultaten av materialprovningarna redovisas i följande avsnitt. Varje materialtyp 

är redovisad separat. Efter varje tvätt-omgång gjordes en bedömning på status för 

känslan och utseendet på vardera av materialen. I Tabell 2 finns översikt på 

bedömningsskalorna och en förklaring på vad de olika betygen innebär. Alla dessa 

bedömningar är i hög grad subjektiva och utförda av en och samma person. 

Tabell 2 Tabellen visar bedömningsskalor för tvätt-tester. 

Bedömningsskala 

Betyg Känsla Utseende 

5 Mycket skön Opåverkad 

4 Behaglig Något sämre, men bra 

3 Bra Slitage anas 

2 Ok, men inget extra Sliten 

1 Obehaglig Helt förändrad 

 

De redovisade siffrorna för krympning är i alla situationer jämförda med materialet 

före första tvätten.  
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5.3.1 Testresultat PA 

Tabell 3 Testreultat polyamid 

 

Polyamiden är det kraftigaste av de provade materialen med en vikt av 269 g/m2. 

Tyget kändes från börja lite strävt och styvt. Mot slutet av tvätt-testerna blev det en 

aning mjukare, därav ett bättre betyg efter sista tvätten (Tabell 3). Ytan på 

materialet var slät och fin utan någon synlig påverkan av tvättarnas mekaniska 

bearbetning. Det fanns dock en liten krympning, 1-1,5 %.  

Nötningstestet och nopp-bildningstestet gav inga tendenser på varken brott eller 

nopp-bildning efter 10000 respektive 7000 varv Martindale. Båda testen kördes så 

länge som respektive standars föreskriver 

5.3.2 Testresultat PES 

Tabell 4 Testresultat polyester 

 

Polyestertyget har en vikt på 207 g/m2. Som obearbetat tyg kändes polyestern slät 

och lite lös. Dessutom var känslan att fingrarna hakade upp sig i tyget. Med fler 

tvättar och mer fysisk bearbetning av tyget blev det mjukare och slätare. Betyget 

blev bättre likväl. Utseendet på ytan var klanderfritt hela tiden (Tabell 4).  

Krympningen på polyestern är stor. Det finns ingen uppgift om en eventuellt 

förändrad kvadrat-metervikt. Dock känns materialet mer ”innehållsrikt” och 

kraftigare efter alla tvättarna. Det är också mycket mer töjbart och mjukare i slutet 
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på testerna. Det kan bero på att trådarna i det stickade materialet har slappnat av 

och återtagit sin texturerade form. Spolat på koner var garnet helt utsträckt.  

Nötningstestet och nopp-bildningstestet gav inga brott eller noppor efter 10000 

respektive 7000 varv Martindale. Mot slutet av nötningstestet fanns en tendens till 

ludd på ytan, men inga trådbrott. Båda testen kördes så länge som respektive 

standars föreskriver. 

5.3.3 Testresultat bomull 

Bomullsmaterialet har en vikt på 207 g/m2. Bomullen känns mjuk, len och sval hela 

tiden. Varken känslan eller ytans utseende förändrades under tvätt-testen, se Tabell 

5. Materialet krympte eller ändrade dimension lite. Krympvärdena förändrades lite 

under testets gång, speciellt i väftled. Efter 20 tvättar var krympen relativt liten, 2 

% minskning i varpledd och 1 % ökning i väftledd.  

Tabell 5 Testresultat bomull 

 

Slitstyrkan i bomullen var också bra. Först efter 10000 varv, då testet avslutades, 

hade en liten tendens till ludd på ytan uppstått. Inga trådbrott fanns.  

Nopp-bildningstestet gav sämre resultat. Vid 4000 varv Martindale uppstod små 

ojämnheter och början till nopp-bildning över hela ytan av bomullsmaterialet. 

Nopp-bildningstestet för bomull avslutades vid 4000 varv. 

5.3.4 Testresultat PLA 

PLA-tyget har en vikt på 237,5 g/m2. Det obehandlade PLA-tyget kändes styvt, 

kallt och plastigt. I början av serien med tvätt-tester kändes tyget dessutom lite 

knarrigt. Det var samma känsla som att ta i potatismjöl. I takt med att tvättarna 

genomfördes blev materialet mjukare och den knarriga känslan försvann. Betyget 

”3” på känslan efter 20 tvättar är nästan i underkant (Tabell 6) Inget mjukmedel 

användes till något av materialen. Det kanske hade kunnat ge PLA en mjukare 

känsla redan tidigare i tvättförloppet. En anledning till att PLA ständigt blev 

mjukare skulle kunna vara att en nedbrytningsprocess av materialet hade startat. 

PLA har utseendemässigt förblev slätt och blankt under hela tvätt-processen, Det 

hade nästan blivit ännu slätare, med ett stänk av exklusivitet, när tvättarna 
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avslutades. Krympningen var stabil ända tills den sista bedömningen. Då hade 

krympningen i varpledd ökat till 5 %. 

Tabell 6 Testresultat PLA 

 

Nötningstestet och nopp-bildningstestet visade inga tendenser på varken brott eller 

nopp-bildning efter 10000 respektive 7000 varv Martindale. PLA-materialet 

upplevdes istället ha blivit slätare, nästan blankare när testen avslutades. Båda 

testen kördes så länge som respektive standars föreskriver. 

5.3.5 Testresultat CLY 

Lyocell-tyget har en vikt på 125,3 g/m2, och är det materialet i materialtesterna med 

den lägsta kvadratmetervikten (Tabell 7). Tyget kändes mjukt, slätt och svalt från 

början och ett gott stycke in i tvättprocessen. Mot slutet av tvättserien övergick det 

mjuka till att istället bli en aning sladdrigt. Den släta och svala känslan blev utan 

stadga och ljummen. En liknande utveckling genomgick utseendet på ytan. Från att 

ha varit slät och blank blev den matt med tendens att vara genomskinlig. 

Tabell 7 Testresultat lyocell 

 

Efter stora variationer stannade krympningen efter 20 tvättar på 6 % i väftledd och 

en dimensionsökning på 3 % i varpledd. 

Båda testen i Martindale slutade med mindre bra resultat. Lyocell klarade 1000 varv 

i nötningstesten. Strax därefter brast hela provkroppen sönder. Nopp-bildningstestet 
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avslutades vid 3000 varv. Då var hela provkroppen översållad av små, men tydligt 

karaktäriserade, noppor.  

6 Diskussion  
Målet är att söka rätt på hållbara material som skulle kunna ersätta andra material 

med lång hållbarhet men som på lång sikt är ohållbara. Formulerat som syftet med 

rapporten betyder det att hitta fungerande textila material med sitt ursprung i 

förnybara källor och med rätt mekaniska och fysiska egenskaper som alternativ till 

de nuvarande fossilbaserade och miljöbelastande trosmaterialen. Det är polyamid, 

polyester och bomull som behöver ersättas med något material som gör ett mindre 

miljöskadligt avtryck och som har sitt ursprung i förnybara källor. Två potentiella 

ersättningsmaterial, polymjölksyra och lyocell, undersöks tillsammans med de 

befintliga materialen för att kontrollera om de kan uppfylla de ställda kraven på 

slitstyrka och komfort. Kraven är att materialet ska gå att tvätta i 60˚C minst 100 

gånger utan att helt tappa utseende, form och färg, det ska vara ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt, hållbart samt. ”andas” och kännas behagligt mot kroppen. 

Frågeställningen som varit ledstjärna i arbetet är (1) Vilka material kan uppfylla 

kraven på hållbarhet? (2) Finns det miljövänliga material med likvärdig slitstyrka 

som hos befintliga material? 

Metoderna för att söka resultat som svarar på frågorna var först att genomföra en 

litteraturstudie för att teoretisk bakgrundsinformation om materialen och deras 

hållbarhet. Därefter användes Higg index för att på olika sätt jämföra materialen 

med varandra. Som den tredje delen i resultatsökandet genomfördes en material-

provning på fysiska prover. 

Studien har kommit fram till ett antal resultat. Det tydligaste svaret är att det inte 

går att peka ut ett specifikt material som genomgående är både ekologiskt och 

fysiskt hållbart. Vissa material är lämpliga flr en del sammanhang och andra 

material passar bättre någon annanstans. I litteraturstudien verkar både PLA och 

lyocell lovande som hållbara alternativ. I Higg index, generellt räknat, vusar sig 

polyester vara det mest miljövänliga materialet. I den praktiska provningen var 

lyocellen dålig, medan de andra materialen genomgående fick relativt bra resultat. 

Av de fem jämförda fiberslagen har lyocell, PLA och bomull sitt ursprung i 

förnybara källor. Bomullsfibern odlas, skördas och spinns till garn. De övriga fyra 

materialen i studien omvandlas på olika sätt till en spinnlösning som sedan spinns 

till filament av olika slag. 

Bomullens bidrag av CO2 till atmosfären och den globala uppvärmningen är relativt 

liten i jämförelse med exempelvis polyamidens. Omräknat i årlig produktion ser det 

ut på ett annat sätt. Bomullens andel av den årliga globala fiberproduktionen (26,8 

%) är avsevärt större än polyamidens 5,9 % (Textile outlook international  2018). 
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Jämförs den totala årliga bomullsproduktionen med den totala 

polyamidproduktionen blir förhållandet något annorlunda.  

Polyester och polyamid kräver mest energi och har dessutom de största utsläppen 

av CO2. Bland studerade fiberslag. CO2 är en av de enskilt största orsakerna till 

klimatförändring och behöver begränsas där det är möjligt. De tre mest vanliga 

fiberslagen, polyester, bomull och polyamid, motsvarar tillsammans ca 85% av den 

årliga fiberproduktionen i världen. De orsakar tillsammans stora mängder utsläpp 

av CO2 till atmosfären. Dessa tre fiberslag sammanfaller med de tre material som 

denna rapport söker ersättningsmaterial för. 

Återvunnen PA och ekologisk bomull gör stor skillnad i miljöpåverkan enligt 

jämförelser i Higg index. Återvunnen polyester gör endast en liten positiv 

miljömässig skillnad enligt samma källa. Den ekologiska bomullen står för mindre 

än 1 % av den årliga bomullsodlingen. Hur stor del av den årliga polyester- och 

polyamidproduktionen som är materialåtervinning saknas det siffror för här. Med 

säkerhet kan andelen av återvunna syntetfiber och ekologiskt odlad bomull bli 

mycket större för att minska utsläppen av CO2. Mer återvunna och biologiskt 

nedbrytbara material över lag skulle ge förutsättningar dör ett textilt kretslopp, 

vilket ocjså är en grundsten i hållbar utveckling. 

Ekologisk bomull kommer från förnybar källa och är dessutom biologiskt 

nedbrytbar. Såvida ekologisk bomull har likvärdig slitstyrka som den 

konventionellt odlade bomullen så kan den vara ett svar som studien söker. 

Rent teoretiskt är även lyocell och PLA självklara kandidater att ersätta både 

polyamid, polyester och den konventionella bomullen. Resultaten från tvätt-

testerna enligt ISO 6330 visade att PA, PES och framför allt PLA blev mjukare, 

eller mindre styv och hård, allteftersom tvätt-omgångarna genomfördes. Lyocellen 

blev mjukare och sladdrigare i slutet av de 20 tvättarna. Bomullen bevarade i stort 

sett samma känsla genom hela testet. 

PLA håller mycket bra i alla tester som gjorts. Materialet är dock lite hårt och 

plastigt i sin känsla. Inget mjukmedel har använts som slutberedning. Det skulle 

behövas. Dock blir materialet mjukare efter bearbetning. Det garn som användes 

för att sticka PLA-tyget var inte helt nyproducerat. En förhoppning är att tekniken 

utvecklats och att det numera finns mjukare typer av PLA-garner. Eftersom 

polyester och PLA spinns med samma metod och det går att hitta mjuka och fina 

polyesterplagg ute i handeln, borde möjligheten för mjuk och len PLA också finnas.  

PLA trivs bäst i låga temperaturer och helst i en omgivning som inte är basis eller 

fuktig. Det PLA-garn som först provades för att sticka med hade bevarats i en 

lagerhylla, där solljus från fönster kom åt dem. Sommartid kan temperaturen stiga 

flera grader där. Kanske var det förklaringen till att det var omöjligt att använda 

garnet till stickning. Garnet hade startat en självdestrueringsprocess. Frågan är hur 

denna process ser ut när garnet formats till tyg. Håller ett PLA-plagg för långvarigt 

bruk eller faller det ihop i takt med att det utsätts för kontakt med en svettig och 
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varm kropp varvat med tvätt i höga temperaturer och basiskt tvättmedel. PLA 

visade inga egentliga tecken på nedbrytning vid tvätt-testerna. Tyget blev dock 

ständigt mjukare. I en genomförd tvätt-test av PLA konstaterades att materialet 

klarar 70 tvättar (Brožek et al. 2014). Därefter ändrade materialet karaktär. Om det 

stämmer så fungerar det dåligt som hållbart material i den här rapporten. 

Känslan i lyocell och i bomull påminner starkt om varandra. Dock är bomullen på 

något sätt mer självklar i sin mjukhet. Lyocell orsakar enligt, Higg index, 

förhållandevis stora mängder CO2-utsläpp. Dessutom är den känslig för alkalier. 

Lyocellen fick en försvagad struktur under tvätt-testerna. Det basiska tvättmedlet 

kan ha varit orsaken till det. Osäkerhet om lyocell är ett ersättningsalternativ finns. 

Det finns några detaljer i den här studien som begränsar möjligheten att få ett 

heltäckande svar på frågorna. En av dem är skillnaderna i garntyper och de 

varierande grovlekarna på garnen som provtygerna var stickade av. De syntetiska 

och cellulosabaserade konstfiberslagen kan tillverkas både som multi-

filamentfibergarn och som stapelfibergarn. Bomullen är och förblir stapelfiber. En 

mer likvärdig grovlek på garnerna hade kunnat ge mer rättvisa resultat i testerna. 

En annan begränsning har varit Higg index. Systemet fungerar bra, men det saknar 

fortfarande en hel del information. Hur mycket av olika kemikalier som används 

för materialframställning saknas. Rubrik för kemikalier finns men värden fattas. 

Om kemikalievärden hade funnits med skulle resultaten varit mer verklighetsnära. 

Ytterligare en kategori som helt uteblivit från Higg index, och som kan vara en 

orsak till tolkningsfel av resultatet i den här rapporten, är utnyttjande av mark. Hur 

mycket land behövs för att framställa ett kg av ett material. Vilken typ av mark som 

används är också en relevant fråga att få svar på. Är det skövling av regnskog som 

gör att eukalyptus, bambu, majs och annan gröda kan förse textilindustrin med 

råvara? 

Bortsett från de uppräknade begränsningarna och övriga osäkerheter, borde lyocell, 

PLA, återvunnen polyamid och ekologisk bomull kunna vara ersättnings-alternativ 

till de befintliga materialen. Tillsammans med (biobaserad) elastan kan alla fyra 

materialen, var för sig eller i blandning, vara svar på frågorna. 

7 Reflektion på hållbarhet 
Hållbarheten ska begrundas ur alla de tre viktiga hållbarhetsperspektiven, 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

7.1 Miljömässig hållbarhet 
Den miljömässiga eller ekologiska hållbarheten är den som den här rapporten 

fokuserat mest på. I en reflektion på hållbarhetsaspekter i genomfört projekt ska de 

textila processerna diskuteras. 
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Tidigare i rapporten har vikten av att välja de mest lämpliga processerna för textilier 

tagits upp kortfattat vid flera tillfällen. I det här skedet ska ett diagram få tydliggöra 

vad olika processer inom den textila värdekedjan kan ha för inverkan på olika 

fibertypers hållbarhetsstatus. 

Underlaget till diagrammet är värden från Higg MSI. Innehållet i värdena består av 

mängden koldioxidutsläpp, mängden utsläpp av fosfater, vattenförbrukning och 

åtgång av råolja i samband med materialtillverkning. Dessa fyra aspekter är inte 

bara ekologiska. Så är det i hela hållbarhetsproblematiken. Alla aspekter går in i 

varandra. Ingen del kan behandlas isolerat. Allt påverkar någonting annat.  

 

Figur 14 Diagrammet visar att processer har påverkan på totalpoängen. Serie 1 är standardvärde 

(samma som i Figur 5), serie 2 är värsta tänkbara och serie 3 är bästa möjliga poäng. 

Figur 14 visar tre olika resultat för vardera materialtyp. Den blå längst till vänster 

på varje material, är ett slags medelvärde för fibertypen. Det är samma värde som 

visas i Figur 14. Den röda stapeln i mitten är då de mest negativa processerna 

använts. Ett exempel på en sådan är tillverkning av ett tunt garn som används till 

vävning. Där räknas sådant som vävklister in i poängen. Den gröna stapeln längst 

till höger representerar det bästa möjliga resultatet för varje material. För polyester 

och polyamid betyder den gröna siffran mekaniskt återvunnen fiber. Exakt vad som 

i övrigt ingår i varje poängsumma gås det inte närmare in på här. Det är ändå lätt 

att inse att genom medvetna val av materialtyp kan den värsta miljöpåverkan 

undvikas. 

7.2 Social hållbarhet 
Många av de alternativa materialen som det forskas på tas fram ur, visserligen 

förnybara men, ätliga källor eller till och med från mat. PLA som exempel behöver 

odlingsmark. Ska storskalig odling av ätbara produkter gå rakt in i 

textilproduktionen? Det finns redan nu matbrist och hungersnöd i vissa delar av 
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världen. Är det då ansvarsfullt och hållbart att ta maten och göra kläder och mode 

av? 

Vattenförbrukningen i samband med bomullsodling behöver åtgärdas. De 

alternativa formerna av bomullsodling tar mycket mindre vatten i anspråk. Att rena 

det vatten som används vid odling och vid senare processer i tillverkning av textila 

material är viktigt för att människor och djur ska ha en bra livsmiljö. Vatten 

påverkas även av den mängd mikroplaster som de syntetiska textilmaterialen 

släpper ifrån sig. Ingen vet ännu med säkerhet vilka problem som orsakas av de små 

mikropartiklarna. 

Ihop med rent vatten önskar sig alla ren luft att andas. Vissa typer av giftiga ämnen 

och damm från textiltillverkning släpps ut i luften.  

Kommer de grödor som odlas vara genmodifierade för att stå emot röta och 

skadedjur? Hur reagerar omgivning, människor och djur långsiktigt på 

genmodifiering? 

7.3 Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk i det här fallet betyder att ta hand om jordens resurser på ett bra sätt. 

Den stora diskussionen är hela tiden om vad som verkligen är hållbart. Om den 

stora mängden polyester som idag produceras ska ersättas av andra material, hur 

ska det gå till? Den polyester som återvinns idag är nästan uteslutande PET från 

plastflaskor. Det är bra, men antalet PET-flaskor är inte oändligt. Tillverkare av 

PET-flaskor och textiltillverkare konkurrerar om samma återvinningsbara material. 

Det finns en hel del andra plastförpackningar av PET på marknaden, Varför kan 

inte de också återvinnas till ny PET? Polyesterproduktionen är stor och 

polyesterproblemet verkar ännu större. Går det verkligen att ersätta PES med 

exempelvis PLA? Flyttas då inte problemet bara till ett annat område?  

Hur mycket odlingsmark skulle behövas för att få PLA i så stora mängder att det 

skulle kunna konkurrera med PES? Kan restprodukter från diverse stärkelserika 

växter, såsom skal, blast, kärnor användas istället för de ätbara delarna? Går det att 

ta tillvara den mängd av odlade grödor som sorteras bort och kasseras enbart på 

grund av att de inte är tillräckligt snygga?  

Kommer alternativa fiberslag verkligen minska miljö- och klimatpåverkan? En 

annan aspekt att ta hänsyn till är åkerareal kontra skogsmark. Med tanke på den 

globala uppvärmningen, behövs träd och skogar för att ta hand om 

koldioxidutsläpp. När mer textil ska komma från odlade grödor, såväl som från träd, 

behöver odlingsarealerna utökas, förmodligen på skogens bekostnad. 
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8 Slutsats 
Slutsatserna av genomfört projekt presenteras genom att besvara frågeställningarna. 

Vilka material kan uppfylla kraven på hållbarhet?  

Både PLA och lyocell liksom ekologiskt odlad bomull uppfyller de ställda kraven 

på att materialet ska ha sitt ursprung i förnybara källor och alla tre är dessutom 

biologiskt nedbrytbara. Återvunnen polyester uppfyller, i det här fallet, kravet på 

hållbarhet även om det inte varken kommer från förnybara källor eller är biologiskt 

nedbrytbart, 

Finns det miljövänliga material med likvärdig slitstyrka som hos befintliga 

material?   

Syntetmaterialen i alla sina former är hållbara i betydelsen slitstarka. Material från 

förnybara källor kan vara lika slitstarka, men deras hållbarhet är störst med avsikt 

på det relativt lilla ekologiska fotavtrycket de gör. 

Lyocell, PLA, ekologisk bomull och återvunnen polyamid var för sig eller i 

kombination med varandra och med inblandning av (biobaserad) elastan föreslås 

som ersättningsmaterial till de befintliga trosmaterialen. 

9 Förslag på fortsatt arbete 
Ett förslag på ytterligare arbete är att göra materialprovningar på samma fibertyper 

som i rapporten, men med en mer likvärdig dimension på garn och tyg, så att 

resultaten för de olika fibertyperna kan jämföras med varandra. Dessutom behöver 

kravspecifikationens alla 100 tvättar genomföras för att se hur de olika materialen 

har reagerat på behandlingen. Både PLA ovh lyocell behöver kontrolleras grundligt.  
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