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Förord 
 

Vi inspirerades till att genomföra detta examensarbete utifrån vårt brinnande intresse och 

engagemang för miljövänlighet och hållbar textil produktutveckling. Det har varit givande 

och utvecklande att få förverkliga våra idéer kring växtfärgning och tillämpa dem i praktiken. 

Därför vill vi rikta ett stort tack till Panduro Hobby som gjorde detta spännande samarbete 

möjligt. Vi vill även tacka Hemtex som ställde upp på en lärorik intervju.  

 

Catrin Tammjärv och Ellinor Niit som hjälpte oss med vårt experiment i Textilhögskolans 

Färg- och beredningslabb ska också ha ett stort tack för all deras hjälp. Slutligen vill vi tacka 

programansvarig Stig Nilsson för hans vägledning genom examensarbetet. Vi hoppas att vårt 

examensarbete kommer att inspirera företag och konsumenter till att agera mer hållbart och 

att det i sin tur leder till en mer miljövänlig textil- och modebransch. 
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Sammanfattning 
 

Författarna har haft ett samarbete med Panduro Hobby i samband med deras årliga miljö-

kampanj. Syftet med examensarbetet har varit att med hjälp av befintliga produktutvecklings-

processer och livscykelanalyser (LCA) ta fram en hållbar textil produkt med växtfärgning. 

Tanken var att konsumenter sedan själva skall kunna ta fram och växtfärga denna hållbara 

textilprodukt. 

 

Miljömedvetenhet och hållbarhet inom textilindustrin är ett aktuellt ämne. Trots det saknar 

dagens konsumenter förståelse för textilindustrins påverkan på miljön och har bristande 

kunskap om textila material för att kunna göra miljövänliga val ute i handeln. Både 

konsumenter och företag uttrycker att de gärna vill bidra till en mer miljövänlig textilindustri 

men att de saknar kännedom, resurser och verktyg för att göra det.  
 

Därför valde författarna av examensarbetet att undersöka hur en hållbar textil produkt kan tas 

fram med hjälp av livscykelanalyser, produktutvecklingsmetoden Product Ideas Tree (PIT) 

samt växtfärgning. Alla steg under produktutvecklingsprocessen valdes ur miljöhänsyn och 

efter de förutsättningar som krävs för att göra en så miljövänlig textil produkt som möjligt. 

Resultatet av undersökningen blev en växtfärgad tygkasse i 100 % lin. Efter framtagningen av 

produkten gjordes en livscykelanalys benämnd MET-matris för att analysera produktens 

miljöpåfrestning. Matrisen konstaterade att produkten inte har avsevärda miljöbrister. Med 

examensarbetet och den framtagna produkten vill författarna uppmuntra konsumenter och 

företag till att fortsätta visa engagemang och intresse för förändringar som gynnar miljön med 

förhoppningen om att få fler att agera mer hållbart. 
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Abstract 
 

The authors have had a collaboration with Panduro Hobby in addition to their annual 

environmental sustainability campaign. The aim of the thesis has been to develop a 

sustainable textile product with natural dye using existing product development processes and 

Life Cycle Assessment (LCA). The idea was that consumers later on would be able to 

produce this sustainable textile product and dye it themselves. 

 

Environmental awareness and sustainability in the textile industry is a topical subject. 

Nevertheless many consumers lack sufficient knowledge of textile materials to make 

environmentally friendly choices in the commerce. Both consumers and businesses express 

that they would like to contribute to a more environmentally friendly textile industry, but that 

they lack the knowledge, resources and tools to do it.  
 

Therefore, the authors of the thesis chose to explore how a sustainable textile product may be 

produced with the help of Life Cycle Assessment and the product development method 

Product Ideas Tree (PIT). All steps in the product development process were carefully chosen 

with consideration to the environment and the circumstances required to make the textile 

product as sustainable as possible. The study resulted in the development of a canvas bag 

made out of 100% linen dyed it with natural dye. After the product development a Life Cycle 

Analysis, referred to as MET Matrix, was done to analyse the product's environmental strain. 

The matrix noted that the product does not have significant environmental burdens. With the 

thesis and the produced product the authors would like to encourage consumers and 

businesses to continue to show commitment and interest in changes that benefit the 

environment, with the hope of getting more people to act more sustainably. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 

I stora delar av dagens samhälle, såväl i den privata som den offentliga sektorn, ställer 

konsumenter högre krav på företag och dess leverantörer vad gäller hållbarhetsaspekter. Det 

har aldrig sålts så mycket ekologiska varor i handeln som idag (Dagens Nyheter 2015) och det 

finns många fler stora förändringar på agendan. När det kommer till textil- och mode-

branschen får rädslan för kemikalier och dåliga framtagningsprocesser konsumenter att 

ifrågasätta företag och textilindustrin. Kemikaliemängden som krävs för att tillverka en t-shirt 

är ungefär 250 gram och för ett par jeans krävs det nästan det dubbla (Olsson, Posner, Roos & 

Wilson 2009).  

 

Konsumenter visar enligt studier en allt mer positiv attityd till miljön och uttrycker att de 

gärna vill bidra till en hållbar utveckling. En positiv attityd är tyvärr inte tillräckligt för att ett 

beteende ska förändras och en hållbar miljö skall uppnås (Niinimäki & Hassib 2011; Morgan 

& Birtwistle 2009; Birtwistle & Moore 2007; Ölander & Thögersen 1995). Detta gap mellan 

attityd och handling har många anledningar - okunskap, vanor, ekonomi, tekniska lösningar 

och märkningar är några av dem. Konsumenter behöver mer kunskap och förståelse för att 

konsumentbeteendet ska förändras mot en hållbar och miljövänlig konsumtion av textilier 

(Ekström, Gustafsson, Hjelmgren & Salomonsson 2012). 

 

I detta examensarbete har en undersökning gjorts i hur en hållbar textil produkt med hjälp av 

befintliga produktutvecklingsprocesser och livscykelanalyser samt växtfärgning kan tas fram. 

Resultatet medförde framtagning av en växtfärgad tygkasse i 100 % lin som genom en MET-

matris fastställts inte ska påverka miljön i större bemärkelse. Tanken var att konsumenter 

själva skall kunna skapa en hållbar textil produkt med hjälp av växtfärgning. Detta för att 

uppmuntra både konsumenter och företag till att agera mer hållbart. 

 

Vi vill upplysa om att användandet av begreppet “hållbar textil produktutveckling” i detta 

examensarbete som är tolkat ur miljöhänsyn är baserat enligt en definition författad i 

rapporten “Vår gemensamma framtid” av Brundtlandkommisionen år 1987.  
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I rapporten speglas hållbar utveckling ur de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet, detta examensarbete är skrivet ur det förstnämnda perspektivet. Definitionen 

lyder: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Förenta Nationerna 

2012).  

 

Dessutom berörs begreppet “livscykelanalys” och “livscykelhållbarhetsanalys” i examens-

arbetet, som förekommer under förkortningarna "LCA" respektive "LCSA" och som enligt 

Nationalencyklopedins definition betyder:  

“Ett sätt att räkna ut en produkts miljöpåverkan under dess livstid från råvara till avfall” 

(Nationalencyklopedin, u. å). Livscykelhållbarhetsanalys som på engelska benämns “Life 

Cycle Sustainability Assessment” är en utveckling av LCA som gör att analysen fokuserar 

mer på hållbarhetsaspekter. 
 

1.2 Problematisering 
 
Med en ökande konsumtion av textilier verkar det som att en stor del av konsumenterna 

fortfarande inte ser några problem med miljöförstöringen som uppstår i samband med 

textilproduktion (Niinimäki & Hassib 2011; Morgan & Birtwistle 2009; Birtwistle & Moore 

2007; Ölander & Thögersen 1995). Enligt en studie av Ekström et al. (2012) som berör 

konsumtion uppmärksammas det om att dagens ungdom inte har rätt kunskap om 

miljövänlighet. I köpbeslutet är det oftast priset som är den avgörande faktorn. Modegraden 

på plagget prioriteras även före miljövänlighet. Enbart i de fall då två varor har samma pris så 

skulle den miljövänligare produkten väljas. Konsumenterna har alltså för lite kunskap om 

textilier för att kunna fatta miljömedvetna beslut ute i handeln. Den senaste tiden har det dock 

blivit en trend att konsumera miljövänligt och i takt med att okunskapen om hållbarhet och 

miljömedvetenhet ökat så finns det nu även en ny konsumentgrupp på marknaden som visar 

ökat intresse för hållbarhet. Detta har gjort det lättare och mer tillgängligt för konsumenter att 

kombinera mode med hållbarhet (Ekström et al. 2012).  
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Företag inom den textila branschen har tills nu fokuserat på konstruktion och 

kostnadsreducering (Niinimäkia & Hassib 2011). Den nya utmaningen för textilföretag blir att 

möta krav från den nya konsumentgruppen, som är mer medveten om miljön. Företag behöver 

därför med sin produktutveckling skapa möjligheter för kunskapsutbyte och tillverkning av 

bättre produkter. Den traditionella produktutvecklingsprocessen inom textil- och mode-

branschen går till enligt följande:  

inspiration, design och produkt-/kollektionsplanering (provkollektion och säljprov), sourcing, 

produktion (prototyptillverkning och kommersiell produktion), lager och försäljning (Hedén 

& McAndrew 2005). Det är främst inom den andra fasen, design och produkt-

/kollektionsplanering, som utrymme för att fatta viktiga beslut om hållbarhet förekommer 

(Bubonia-Clarke 2012). Genom att hitta nya miljövänliga idéer samt förslag på förbättringar, 

som kan göras i ett tidigt stadie i produktutvecklingen, kan en produkt ur miljösynvinkel bli 

mer hållbar (Bonn & Fisher 2011).  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka och ta fram en växtfärgad textil produkt genom 

hållbar produktutveckling inom textilbranschen.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1. Hur kan livscykelanalyser (LCA) förbättra produktutvecklingen för att skapa mer 

hållbara textilprodukter? 

2. Hur kan man med hjälp av växtfärgning få konsumenter att tillverka en hållbar textil 

produkt? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien fokuserar på miljöaspekterna inom hållbar textil produktutveckling. Konsumenter och 

målgruppers värderingar eller åsikter gällande deras konsumtionsvanor kommer inte belysas i 

detta examensarbete. Vidare avgränsningar avser hållbarhet enligt ekonomiska och sociala 

aspekter såsom Corporate Social Responsibility (CSR) och Code of Conduct samt djurskydd. 
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2. Metoddiskussion 
2.1 Val av metoder 
 
Valet av metoder baserades på syftet med examensarbetet. Product Ideas Tree (PIT) användes 

i idéstadiet för att möjliggöra kategorisering och underlätta skapandet av en hållbar produkt. 

Denna brainstormingsmetod lämpar sig bra för att starta diskussion inom olika 

hållbarhetsaspekter. Det kategoriserade resultatet från metoden förenklade vidare arbete och 

gav tydliga indikationer. 

 

Två kvalitativa intervjuer utfördes med kunniga respondenter inom det valda området. 

Samarbetspartnerna valdes ut utifrån deras sortiment och placering på marknaden. Det var 

önskvärt att samarbeta med företag som kommit olika långt i hållbarhetsarbetet med sitt 

textila sortiment. Företagen som valdes ut har dessutom två olika inriktningar då 

hantverksföretaget inriktar sig på ett bredare sortiment där textilierna bara är en bråkdel 

medan textilföretaget vars huvudsortiment utgörs av textila produkter och som endast har 

några få icke textila produkter i sortimentet. Med olika utgångspunkter finns det olika 

arbetssätt inom de två företagen, vilket gav examensarbetet en intressant kontrast.  

 

Det finns fördelar med att göra en kvalitativ intervju jämfört med en kvantitativ. Styrkan i en 

kvalitativ intervju ligger i att den liknar ett vardagligt samtal mer än en intervju. Det låter då 

respondenten tala fritt och denne känner sig inte bunden till att svara på frågor, vilket innebär 

att respondenten tar kommandot i samtalet. Det blir då upp till intervjuaren att efteråt ”vaska 

fram” den väsentliga informationen ifrån samtalet (Holme & Solvang 1997). En negativ 

aspekt i intervjuprocessen kan ha varit att endast två företag intervjuades och därmed inte 

kunde ge arbetet en bredd. 

 

Den teoretiska referensramen utgjordes av sekundärdata som var publikationer, vetenskapliga 

artiklar, branschtidningsartiklar, hemsidor och uppsatser. Materialet hämtades från data-

baserna Summon och Google Scholar samt från Biblioteket vid Högskolan i Borås. Inom det 

valda området riktades sökningarna på olika metoder för produktutveckling, optimering av 

produktutveckling, metoder och analyser för hållbar produktutveckling. Fokus låg på att söka 

efter relevant data från valida referenser, inom området hållbar textil produktutveckling. 
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Litteraturstudien hade både styrkor och svagheter. Ämnet hållbarhet är ett aktuellt ämne och 

det fanns en uppsjö av källor att referera till och däribland många med aktuellt datum. 

Svagheten som uppstod vid litteraturstudien var att ämnet hållbarhet är väldigt brett och 

därmed svårt att avgränsa till arbetets relevans.  

 

Ett experiment utfördes och därefter gjordes tester på experimentets resultat. Styrkan i 

experimentet låg i att det kunde ge ett tydligt svar på forskningsfrågan om möjligheten att 

växtfärga textilier. Svagheten med metoden var att växtfärgning är komplext och har många 

möjliga utfall. 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
 
De intervjuade kontaktades först via mail där syftet med examensarbetet presenterades. Ett 

personligt möte föreslogs och båda företagen tackade ja till det. Intervjufrågorna skickades 

inte ut till respondenterna i förväg, utan enbart examensarbetets syfte. Detta för att 

respondenten skulle svara så fritt som möjligt och inte ha några begränsningar i sitt svar. Hela 

intervjuerna spelades in. Anteckningar togs av en författare medan de andra två hjälptes åt 

med att ställa frågorna och föra samtalet (Trost 2010). 

 

De intervjuade från de två etablerade svenska produktutvecklande företagen besitter kunskap 

inom det valda området och kunde därför ge de svar som arbetet krävde. På textilföretaget 

intervjuades en respondent med yrkesrollen inköpskoordinator. Respondenten jobbade även 

med hållbarhetsfrågor och kunde därmed ge relevant svar på området (Respondent 1). På 

hantverksföretaget intervjuades tre respondenter, en produktutvecklare (Respondent 2) och 

två stycken som jobbade inom Environmental and Regulatory Affairs (Respondent 3; 

Respondent 4). Den sistnämnda intervjun kunde ge arbetet en validerad grund och kunde även 

styrka den tidigare informationen att många företag idag vill jobba mer med hållbarhet och 

samtidigt vara lönsamma, men inte vet hur och vart de ska börja (Respondent 3; Respondent 

4; Bonn & Fisher 2011). 
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Tillvägagångssättet för de kvalitativa intervjuerna togs från både “Den standardiserade 

intervjun” och “Den delvis strukturerade intervjun”. “Den standardiserade intervjun” är ett 

exempel på en kvalitativ intervju som utgörs av att intervjuaren ställer frågor i en 

förutbestämd ordningsföljd. I det fall då det finns slutna (fasta) svarskategorier redogörs dessa 

för de som ska bli intervjuade innan intervjun. Vid flera intervjuer bör ordningsföljden på 

frågorna och sättet frågorna ställs på göras likadant under alla intervjutillfällen. Intervjun kan 

göras över telefon eller under en träff (Andersen 2012). 

 

“Den delvis strukturerade intervjun” innebär att man intervjuar en respondent, en person med 

insikt i det fenomen eller sociala system som skall undersöka. Det kräver att personen som 

håller intervjun har stor kännedom om ämnet i fråga. Öppenhet vid intervjutillfället är viktigt 

och intervjun skall leda till ny information och nya synvinklar (Andersen 2012). 

 

2.3 Experiment 
 
För att ge experimentet mer validitet gjordes en hypotes innan experimentet utfördes (se 2.6 

Hypotes). Examensarbetet gjordes i form av observationer i det kontrollerade experimentets 

form. Ett experiment är en planerad observation där observatörerna tillåts att bestämma 

villkor och egenskaper genom att påverka och förändra de väsentliga variablerna för att sedan 

mäta och registrera resultaten. Enligt detta sätt testas nya metoder för att undersöka ifall de är 

bättre än traditionella (Hansson 2007). 

 

Det avgörande för om en observation ska anses ske under experimentella omständigheter är 

att förutsättningarna för det som ska observeras är tillräckligt väl kontrollerade. När beslut 

tagits om att göra den här typen av observation krävs att det konstrueras ett experiment. Det 

görs genom att bygga en försöksuppställning som ska fungera i verkligheten. En sådan kan se 

ut på olika sätt beroende på undersökningsområdet, men en generell uppställning har till 

uppgift att utreda följande fyra uppgifter: 
 

1. Realisera – få det fenomen att uppträda som ska studeras. 

2. Separera – undanröja störande faktorer, så att fenomenet framträder så isolerat som 

möjligt. 

3. Kontrollera – hålla yttre faktorer under kontroll som kan påverka fenomenet. 

4. Observera – åstadkomma så exakta observationer som möjligt (Hansson 2007). 
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Dokumentationen av ett experiment bör gå till enligt följande: 
 
Genom att efter bestämda regler föra en laboratoriedagbok bestående av detaljerade 

anteckningar för varje experiment och dess resultat. Rekommendationen är att alla 

anteckningar görs i skrivbok med bläckpenna, de ska vara daterade och signerade. Viktigt att 

anteckna försöksuppställning och bakgrundsvariabler utförligt. Förändringar för variabler och 

deras utfall ska noteras. Det är viktigt att ha med information om kemikalieleverantör och 

leveransnummer samt tillverkningsnummer på mätinstrumentet. Det kan vara till fördel att 

notera yttre omständigheter, såsom lufttemperatur eller vattentemperatur, som kan ha 

betydelse för experimentets resultat. Det är ett huvudkrav på en rapport med vetenskapligt 

experiment är att det ska vara upprepbart, alltså att det ges tillräckliga instruktioner för att 

läsaren ska kunna utföra experimentet själv och uppnå samma resultat (Hansson 2007).  

 

2.4 Product Ideas Tree (PIT) 
 
Product Ideas Tree-metoden baseras på att tidigt i produktutvecklingsprocessen lägga grunden 

till produktens utformning genom brainstorming. Vid en så kallad brainstorming finns det 

inga begränsningar och alla idéer skall accepteras, ingen kritik skall delas ut. För att göra 

denna process mer anpassad efter produktens miljömässiga mål kan “Product Ideas Tree” 

(PIT) användas (Jones, Stanton & Harrison 2001). PIT hjälper till att strukturera idéer och 

aktiviteter för att kunna kategorisera och förenkla arbetet med hållbarhetsaspekterna. Med en 

tydligare överblick av alla idéer skapar det större möjlighet att skapa ett mer hållbart planerat 

koncept. 

 

Brainstormingen delas upp i tre kategorier, dessa är produktion, produktanvändning och 

livslängd/slutanvändning. Under dessa kategorier finns det riktlinjer som bör följas och 

diskuteras under brainstorming-tillfället för att kunna kategorisera idéer och för att komma 

fram till miljömedvetna koncept och produkter. Nedan listas kategorier och riktlinjer: 

 

Produktion: 

• Reducera mängden material i produkten 

• Reducera antalet delar i produkten 

• Reducera antalet olika material i produkten 

 



 8 

Produktanvändning: 

• Reducera vattenanvändning 

• Reducera energiåtgång  

• Reducera behovet av onödiga kemikalier och tvättmedel 

 

Förlänga produktens livslängd eller slutanvändning: 

• Använda utbytbara komponenter/material  

• Design som går att uppdatera 

• Design för enkel demontering vid återvinning 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Valet av metod påverkar validiteten och reliabiliteten i stor omfattning och därför är val av 

metod viktigt. För att säkerställa hög reliabilitet och validitet i examensarbetet gjordes en rad 

åtgärder. 

 

Validiteten i examensarbetet är förmågan att verkligen undersöka det faktiska ämnet, 

examensarbetet bör svara på forskningsfrågorna och hålla sig till syftet (Patel & Davidsson 

1991). För att stärka examensarbetets validitet var det viktigt att företagen som valdes ut för 

de kvalitativa intervjuerna samspelade väl med arbetets syfte och författarnas målsättning. 

 

För att förtydliga validitet delas begreppet ofta upp i intern och extern validitet. 

Det är den interna validiteten som hänvisar till om den aktuella metoden verkligen genererar i 

en informationsinsamling som ger ett korrekt resultat (Denscombe 2004). Den externa 

validiteten behandlar däremot om metodens insamlade data går att generalisera utifrån 

resultatet och den insamlade datan. Genom att göra dokumentering utan egna värderingar 

under metoderna behålls den externa validiteten på en hög nivå i arbetet. 

 

Reliabilitet bedömer om examensarbetet går att utföras igen med samstämmigt resultat. Om 

examensarbetet genomförs igen skall genomförandet kunna göras oberoende av person. 

Tester skall också kunna göras flertal gånger utan skillnad i resultat (Denscombe 2004).  
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För att säkerhetsställa hög reliabilitet i examensarbetet blev standardiserade intervjuer och 

tester som rationaliserades genom ISO-standarder viktiga. Intervjuerna spelades in vilket 

också ökade reliabiliteten (Patel & Davidsson 1991).  

 

Utifrån att säkerställa examensarbetets validitet- och reliabilitetsnivå valdes metoderna väl. 

Genom att hålla standardiserade intervjuer under inspelning skapades god reliabilitet inom 

intervjumetoden. Inför intervjuerna studerades ämnet grundligt och frågorna som ställdes 

stämde väl överens med arbetets syfte vilket är viktigt inom den interna validiteten. PIT-

metoden är svår att generalisera vilket påverkar den externa validiteten, dock ansågs metoden 

tillföra god utdelning i form av innovation i produktutvecklingen. 

  

2.6 Hypotes 
 
Inför experimentet baserades en övergripande hypotes på tidigare forskning och författarnas 

personliga erfarenheter från ett växtfärgningsprojekt. Eftersom experimentet består av flera 

separata delar, så delades hypotesen upp i tre olika faktorer efter resultaten på växtfärgning, 

gnidhärdighet samt tvättäkthet och anfärgningsrisk.  

 

Växtfärgning 
 
Att växtfärgningen skulle kunna pigmentera textilierna fanns det inget tvivel om hos 

författarna, då tidigare erfarenheter av växtfärgning visat upp goda resultat. Dock fanns det 

många faktorer kring färgningsprocessen som skulle kunna påverka färgningsresultatet 

negativt (Wells 1997). Exempel på dessa faktorer skulle kunna vara pH-värdet, temperatur 

eller kvalitet på livsmedlen. Inför färgningen antogs det att det var 50/50-chans att färgningen 

skulle anses lyckad. Utifrån tidigare erfarenheter inom färgningsmetoden antog författarna att 

rödkål, lökskal och gurkmeja skulle ge bäst färgresultat. Men för att få ett bredare spann med 

färger och möjlighet till att testa nya metoder valdes också avokadoskal och morotsblast till. 

 

Materialen som bestod av antingen bomull och/eller lin har i grunden olika kulörer  

och författarnas teorier innefattade att materialen som hade ljusare kulör skulle  

uppnå bättre resultat, då det är känt att färgresultat blir djupare på ljusare grund.  
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Både den oblekta bomullsväven och den vita linneväven hade en ljus grundfärg och därför 

antogs det att dessa skulle få bättre resultat (Rehnby 2010). 

 

Val av betningsmedel antogs ha stor vikt på färgningsprocessen utifrån att olika sura och 

alkaliska förhållanden påverkar kulören på färgbadet (se Bilaga 9.1). Fixeringsmedlet antogs 

vara bättre lämpad för växtfärgningen då denna produkt används normalt i batikfärgning som 

sker på liknande vis som växtfärgningen i experimentet. 

 

Gnidhärdighet 
 
Utifrån utgångspunkten att textilierna med olika material skulle få olika resultat i 

pigmentering antogs att de tyger som uppnår störst färgstyrka skulle löpa större risk att våt- 

och torrfälla vid testerna (Bergman & Klefsjö 2007).  

 

Tvätthärdighet och anfärgningsrisk 
 
Som i gnidhärdighetstestet antogs att de växtfärgade tygerna som uppnått bäst pigmentering 

skulle löpa större risk att anfärga under testet. Utifrån tidigare erfarenhet antogs att de 

växtfärgade tygerna inte skulle kunna tvättas i maskin, det förmodades att textilierna skulle 

tappa allt för mycket färg och att tvättning i maskin inte skulle kunna rekommenderas till 

konsument. 
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3. Teori 
3.1 Produktutveckling 
 
Vid framtagning av textila produkter krävs att företag tar hänsyn till konsumenters behov, 

synpunkter och affektion för att de ska kunna lyckas skapa säljande produkter (Dwayne Ball 

& Tasaki 1992; Mugge, Schoormans & Schifferstein 2005). 

 

3.1.1 Konsumenters affektionsvärde till textila produkter 
 
Niinimäki och Hassib (2011) skildrar i sin vetenskapliga artikel ”Emerging design strategies 

in sustainable production and consumption of textiles and clothing” den växande 

problematiken med fast fashion-produkter. Konsumenter köper kläder och andra textila 

produkter utan att ta hänsyn till material, framtagningsprocesser, kvalitet, skötselråd eller 

livslängd. Dessa konsumenter ser bara till de estetiska aspekterna när de väljer att konsumera 

kortlivade textilprodukter. Fast fashion, eller snabba trender, berör förutom klädesplagg även 

hemtextil och inredning (Niinimäki & Hassib 2011). 

 

Att det blivit viktigare att visa upp sin identitet med hjälp av ägodelar är knappast något nytt. 

Det behöver inte vara något dåligt att identifiera sig genom produkter, så länge det görs på ett 

hållbart sätt (Dwayne Ball & Tasaki 1992). Konsumenterna behöver utbildas inom området 

hållbarhet för att kunna göra bättre och mer miljövänliga val och för att bryta gamla invanda 

konsumtionsmönster. Rättvisande information om material och dess miljöpåverkan är 

essentiellt i en tid som denna för att kunna öka kunskapen hos konsumenter (Davis Burns & 

Chen 2006; Plieth, Bullinger & Hansen 2012). Många gånger köper konsumenter saker som 

de sedan, inte långt efter, avyttrar eller slänger. Det kan bero på ett förhastat köp, trendskifte, 

att konsumenten tröttnat på produkten eller att produkten inte längre möter samma 

förväntningar som konsumenten hade vid köptillfället. Det beror sällan på att produkten 

tappat sitt tekniska värde, kvaliteten eller att det är utnött (Goldsmith 2012; Ekström, 

Gustafsson, Hjelmgren & Salomonson 2012). 

 

Med hjälp av genomtänkta designstrategier kan företag lyckas bryta den onda fast fashion-

cirkeln och skapa konsumentprodukter med ett högre affektionsvärde. Det kommer då bidra 

till att de textila produkterna får en förlängd livslängd.  
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Genom att ett företag erbjuder en produkt som konsumenten känner tillgivenhet till kommer 

konsumenten att ta väl hand om produkten. Om konsumenten känner ett starkt band till 

produkten kommer hen använda det med glädje och stolthet. Denna produkt kommer ha ett 

högt affektionsvärde och kommer vara en produkt som konsumenten vill vårda med omsorg 

(Mugge, Schoormans & Schifferstein 2005). Förutom affektionsvärde skapas även ett 

emotionellt värde. Konsumenten kommer vilja laga produkten ifall att den går sönder, det är 

helt enkelt en produkt som kommer användas under flera år – vilket leder till att den tillslut så 

får ett psykologiskt värde och även en psykologisk livslängd (Mugge, Schoormans & 

Schifferstein 2005). För att det ska kunna ske krävs att ett band till konsumentens elementära 

värden (det som utgör hens identitet) skapas (Dwayne Ball & Tasaki 1992; Mugge, 

Schoormans & Schifferstein 2005). 

 

De olika knep som företag kan ta till, i form av designstrategier, för att öka affektionsvärdet 

och livslängden på konsumentprodukter är följande: 

 

• Att öka produktens och företagets trovärdighet samt hållbarhet för att minska tekniska 

komplikationer. 

• Att erbjuda underhåll och reparation, förändringar och förbättringar av konsumentens 

produkt. 

• En klassisk design och låg trendgrad bidrar till längre livslängd (Mugge, Schoormans 

& Schifferstein 2005). 

• Att arbeta med transparens genom hela värdekedjan (Plieth, Bullinger & Hansen 

2012). 

• Användning av få och hållbara material som underlättar återvinningsprocessen kan 

skapa ett mervärde (Plieth, Bullinger & Hansen 2012). 

• Att låta konsumenten vara med i designprocessen (Mugge, Schoormans & 

Schifferstein 2005). 

 

Ett annat sätt att skapa affektionsvärde hos konsumenten är genom ”story telling”. Genom att 

företag berättar sin historia och produkternas framtagningsprocess kan konsumenten skapa en 

relation med företagens och produkten hen tänker införskaffa (Schultz & Kleine 1989).  
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3.1.2 Att introducera en ny produkt på marknaden 
 

När den nyproducerade produkten når marknaden befinner den sig i en så kallad 

introduktionsfas. Om det rör sig om en mer unik vara kommer många konsumenter kunna 

ställa sig skeptiska till denna, medan mer vågande konsumenter ser potentialen och värdet i en 

ny och mer unik produkt. När produkten sedan blir mer och mer välkänd och accepterad av 

konsumenterna ökar försäljningen i högre grad (Mital, Desai, Subramanian & Mital 2007) (se 

Introduction (A) i Figur 1). Försäljningen kommer sedan dala och plana ut sig på en jämnare 

nivå tills intresset upphör helt för produkten. Ofta upphör intresset för att en ny tappning av 

produkten lanserats (se Introduction (B) i Figur 1). Ofta rör det sig om att konkurrenter 

utvecklat en liknande produkt men med vissa skillnader som skapar en nyhetsfaktor. Detta 

kallas således produktutveckling. 

 

 
Figur 1. Introduktion av ny produkt på marknaden (Mital et al. 2007, s. 11). 
 

Produktutveckling har under de senaste åren blivit mer och mer viktig för att företag ska 

kunna skapa sig konkurrensfördelar (Pralea, Pop & Sficle 2009). Genom att aktivt jobba med 

produktutvecklingsprocesser, parallellt mellan produkterna som är etablerade och  

icke etablerade på marknaden, skapar företag möjligheter för att hålla konsumenterna  

intresserade av deras egna versioner på utgångsprodukten (se Introduction (B) i Figur 1).  
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Genom att företag själva kommer med nya utvecklade versioner av sina egna produkter ökar 

konsumenternas tillit till varumärket och leder till att konsumenterna i större mån väljer att 

stanna hos samma företag snarare än byta till konkurrenten. 

 

Inom den traditionella utvecklingsprocessen är det också många ekonomiska aspekter som 

styr beslut kring utformning och design. I många fall, framförallt för modeföretag, har den 

ekonomiska aspekten främsta fokus. I dessa fall sätts plaggets pris innan designen är påtänkt. 

Pris bestäms med hjälp av tidigare erfarenheter från försäljning och priser från tidigare 

kollektioner på liknande varor. Målsättningen kan vara att försäljningspriset ut till konsument 

skall vara 99 kronor. Utifrån denna vetskap vet designers och inköpare på företag vilka 

material och skärningar produkten kan ha för att inte överstiga det tänkta priset (Respondent 

1; Respondent 2; Respondent 3).  

 

Produktutveckling handlar inte bara om att skapa en ny version eller förbättra en befintlig 

produkt, det handlar också om att ta fram och presentera ett helt nytt koncept eller helt ny 

produkt. Produktdesignern och produktutvecklarna skall tillsammans ta fram en väl-

fungerande produkt som tilltalar den tänkta konsumenten. Nedan listas vanliga 

utgångspunkter som kan användas under produktutvecklingen (Mital et al. 2007): 
 

• Analys av användaren, marknad, behov och funktioner 

• Koncept och beslut rörande design, trender och estetik 

• Identifiera material och processer 

• Design, processanalys och designmodifikationer 

• Kravspecifikation 

• Analys av hopsättning och isärplockning 

• Framtagning av prototyp* 

• Produkttester och ny design 

• Designmöjligheter 

• Produktion 

• Distribution 

 

*Produktutvecklingen slutar inte när ett koncept har tagits fram och godkänts. När väl 

prototypen presenteras och sedan testas kommer det ofta upp problem som kräver åtgärder. 
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Nedan beskrivs hur man handskas med problem (Mital et al. 2007): 
 

• Identifiera problemet 

• Analysera problemet 

• Leta efter alternativa lösningar 

• Välja ut lämpligaste lösningen 

• Specificera lösningen 

 

Genom att skapa dessa prototyper kan produkten i ett tidigt stadie testas mot krav-

specifikationen. Genom detta spara värdefull tid och pengar genom att förhindra att det 

produceras felaktiga produkter. 

 

3.1.3 Produktutveckling med miljömedveten design 
 

För att skapa en hållbar produkt krävs det att processen börjar vid idéstadiet. Designern eller 

produktutvecklaren behöver vara väl insatt i konceptet som finns kring produkten (Soltuz & 

Pralea 2014). Inom konceptet krävs det att hela produktens livscykel ses över. Genom att 

använda sig av ett genomarbetat livscykelskoncept ges möjligheten att förlänga produktens 

användningstid och sedan underlätta vid slutanvändning (Soltuz & Pralea 2014). Det kan röra 

sig om att produkten går att anpassa efter eget behov; underhåll genom nya delar eller 

möjligheten att återvinna produkten på ett enkelt sätt. Genom att erbjuda konsumenten 

möjligheten att förlänga livslängden eller optimera återvinningen skapar det en nöjdare 

konsument, mervärde och högre kvalitet på produkten (Soltuz & Pralea 2014). Olika företag 

har olika synsätt på hållbar utveckling och grovt kan företag delas in i följande två kategorier: 
 

• Reaktiva företag – företag som fokuserar på att hitta lösningar på problem som 

uppstått under produktionen. Den reaktiva inställningen gör att företag nästan enbart 

gör åtgärder i slutskedet av tillverkningen eller efter tillverkningen (Pralea, Pop & 

Sficle 2009). 

• Proaktiva företag – företag som fokuserar på att förhindra miljömässiga problem innan 

produktionen satt igång. Denna strategi utgår ifrån att utvärdera prototyper för att hitta 

brister i produktionen eller konsumentanvändningen och tillämpa andra metoder  

för att kunna ta fram en mer hållbar produkt (Pralea, Pop & Sficle 2009). 
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Det finns också större möjligheter redan hos produktutvecklande företag att fokusera mer på 

den hållbara produktutvecklingen (Segarra-Oña, Pierós-Signes, Albors-Garrigós & Miret-

Pastor 2011). Några faktorer som driver innovationsföretag är storlek och placeringen på 

marknaden - dessa har också visat sig vara drivande för den hållbara produktutvecklingen 

(Segarra-Oña, et al. 2011). Storleken på företag har visat sig vara en av de större faktorerna i 

hållbar utveckling. Därför är det mer gynnsamt att i större produktutvecklande företag 

uppmuntra och reda ut svagheter eftersom dessa företag har visat sig ta till mer åtgärder 

gällande hållbarheten (Segarra-Oña, et al. 2011). Genom att ta emot och arbeta med nya 

innovativa lösningar och ändra produktionen för att genom hela processen tänka på miljömål 

och hållbarhet blir företag som tidigare nämnt proaktiva. Dessa företag har större  

möjlighet att skapa mer hållbara produkter eftersom de också jobbar enligt olika 

designprinciper som bygger på att minska miljöpåverkan. Några av dessa designprinciper är 

följande:  

“The Eco-Shape”, “The Eco-Assembly Principle”, “The Eco-Functionality”, “The  

Eco-Ergonomic Principle”, “The Eco-Product Economic Efficiency Principle” och “The 

Implementation” (Pralea, Pop & Sficle 2009) (se Bilaga 9.2 för beskrivning av 

designprinciperna). 
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3.2 Hållbar produktutveckling 
 

Genom att anamma hållbara produktutvecklingsprocesser, livscykelanalyser och matriser kan 

företag effektivisera och göra sin textilproduktion mer miljövänlig (Guinée, Heijungs, 

Huppes, Zamagni, Masoni, Buonamici, Ekvall & Rydberg 2011; Mital et al. 2007; 

Bevilacqua, Ciarapica & Giacchetta 2012). 

 

3.2.1 Livscykelanalyser (LCA) 
 

Produktutveckling är ett brett begrepp som berör alla olika delar och processer under 

framtagningen av en ny produkt. För att kunna kontrollera att den tänkta produktens livscykel 

stämmer överens med kravspecifikationen gällande miljömål krävs det att en livscykelanalys 

(LCA) genomförs. Det var i början av 70-talet som livscykelanalyser blev mer intressanta för 

företag, anledningen till detta var för att kunna marknadsföra sina produkter som bättre än 

konkurrenternas (Guinée et al. 2011). 

 

Konsumenterna hade börjat visa större intresse i att produkterna de konsumerade inte innehöll 

gifter eller gjorde skada på miljön. Analyserna blev också en viktig indikator på vad som 

förbrukade mest energi under tillverkningsprocessen. Sker den större delen av energiåtgången 

vid framtagning av produkten och förpackningen, eller uppstår den största förbrukningen när 

konsumenten använder produkten. Dock gjordes analyserna sporadiskt och saknade 

vetenskaplig grund (Guinée et al. 2011). In på senare delen av 90-talet blev LCA ett faktum 

och företag började standardisera och tydligare metoder och analyser arbetades fram av 

forskare. Det togs fram två olika ISO-standarder - ISO 14040 (2006E) och ISO14044 

(2006E) vilka berör miljöledningen och livscykelanalyserna (International Organization for 

Standardization 2006). Standardisering och flera analyser blev vidare in på 2000-talet allt mer 

aktuella. Allmänheten började på allvar att engagera sig i hur produktionen och produkterna 

påverkade miljön. En utveckling av LCA blev LCSA – ”Life Cycle Sustainability 

Assessment” som på svenska översätts till “livscykelhållbarhetsanalys”. Från att analysen 

huvudsakligen fokuserat på människor, planeten (miljön) och välstånd fokuserar LCSA mer åt 

att fördjupa sig psykologiskt och ekonomiskt. Metoden riktar sig till att kunna utvärdera 

produkterna utifrån ett tydligare hållbarhetsperspektiv och fokusera på miljövänliga alternativ 

och produkter (Guinée et al. 2011). 
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Dock finns det inte möjlighet att använda samma LCSA och sedan jämföra olika produkter 

som skiljer sig för mycket från varandra. Eller att använda LCSA som den enda analysen. 

Olika material och tillverkningsprocesser kräver olika utvärderingar. Därför finns det en rad 

olika metoder och analyser som kan appliceras på en uppsjö av olika produkter och som 

fokuserar på olika aspekter inom den hållbara produktutvecklingen. Dessa metoder och 

analyser som kommer utvärdera en produkt utifrån ett hållbarhetsperspektiv blir tillsammans 

produktens LCSA (Guinée et al. 2011).  

 

Forskning visar att företag anser att ansvaret för en hållbar framtid ligger i deras händer, men 

att de inte vet vilken ände de ska börja i och vilken strategi som skall användas för att uppnå 

deras önskade hållbarhetsmål. Något som Bonn & Fisher (2011) diskuterar är att ansvaret 

ligger hos cheferna och ledningen. Det är de som måste fatta besluten om att aktivt göra 

hållbara val. Det handlar om att redan i ett tidigt stadie göra hållbara val och sedan vara 

konsekvent genom hela produktutvecklingsprocessen (Bonn & Fisher 2011). 

 

3.2.2 MET-matris 
 

Målet med att använda en MET-matris är för att summera miljöpåverkan under de olika 

stadierna i en produkts livscykel och upptäcka möjligheterna för att åtgärda dessa. MET-

matrisen är en kvalitativ analys snarare än en kvantitativ, då produkten undersöks från början 

till slut. Matrisen bygger på en vanlig livscykelanalys men fokuserar på olika delar av 

produktionen vilka kan delas upp i de tre olika kategorierna, M – Material, E – Energi 

(energikonsumtionen i produktion och användning) och T – Toxisk (gift- och kemikalie-

utsläpp under produktion och användning) (Bevilacqua, Ciarapica & Giacchetta 2012). 

Genom att se över dessa olika kategorier finns det möjlighet att inte bara effektivisera de 

miljömässiga aspekterna utan också de ekonomiska. Vissa förändringar vid kemikalie-

förbrukningen kan bidra till reducering gällande mängden kemikalier och priset på 

produktionen för produkten (Knight & Jenkins 2009). Matrisens resultat kan också förstärkas 

genom att använda fler hållbarhetsindikationer som kan specificeras olika beroende på vilken 

typ av produkt det är som ska tas fram. På nästkommande sida visas MET-matrisen. 
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Fas i livscykeln Material Energi Toxisk påverkan 
Material i 
tillverkning 

Mängden material 
som behövs i 
tillverkningen, 
inkluderat vad som 
kommer till kring 
tillverkning 

Energin som 
används vid 
tillverkning av 
materialen, deras 
transformering och 
produktionsplatsen. 

Kemikalieanvändningen 
som används i 
framtagningen av 
materialen. 

Tillverkning Materialen som 
krävs för en produkt 

Energiåtgången som 
är relaterad till 
produktionen 

Identifiera vilka rester 
och biprodukter som 
tillkommer under 
produktionen 

Distribution Material som 
behövs vid 
eventuell paketering 
och frakt 

Energiåtgången som 
går åt under 
paketering och frakt 

Identifiera vilka rest och 
biprodukter som 
tillkommer under 
distributionen. 

Användning Identifiera vilka 
material som 
kommer behövas 
vid användning av 
produkten 

Identifiera vilken 
energi som kommer 
användas under 
användningen. 

Identifiera vilka rester 
och biprodukter som 
tillkommer under 
användningen 

Slutskedet i 
livscykeln 

Vilka material 
behövs för att 
avsluta livscykeln 

Energi som krävs för 
att avsluta livscykeln 

Identifiera vilka rester 
och kemikalier som 
krävs för att avsluta 
livscykeln (återvinning 
inkluderat)  

Tabell 1. MET-matris. 
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3.3 Material 
 

De textila material som användes under produktutvecklingen är valda utifrån hantverks-

företagets sortiment. Utbudet av textilier var begränsat men för att ge bästa resultat valdes 

olika linne- och bomullsvävar (se Bilaga 9.4). Bomull och lin som båda är cellolusabaserade 

fibrer lämpar sig bättre för växtfärgning än syntetiska textilmaterial (Roy Choudhury 2013).  

 

3.3.1 Bomull 

Historia 
 

Bomull tillhör familjen malvaväxter och kommer från ett växtsläkte som heter Gossypium. 

Det finns 50 arter inom släktet men endast fyra sorter som har benämning som handelsvaran 

bomull. Dessa fyra är indisk bomull, texasbomull, trädbomull och västindisk bomull. För 

8000 år sedan började det odlas västindisk bomull och texasbomull i Sydamerika och för 

ytterligare 1000 år tidigare så började odlingen av indisk bomull och trädbomull i det som 

idag räknas som Indien, Pakistan och Arabiska halvön. Bomullen är idag den mest använda 

textilfibern (Nationalencyklopedin u. å).  

 

Odling 
 

Bomullsplantorna odlas på stora plantager på platser med varmtempererande och tropiskt 

klimat eftersom de behöver ungefär 200 frostfria dagar per år. Indien, Kina och USA är idag 

de länder där bomullsodlingen är störst (Nationalencyklopedin u. å). Från det att bomullsfröet 

är planterat, till att det börjat växa och bilda blommor tar det mellan åtta och tolv veckor. Hela 

odlingsprocessen kan ta upp emot 24 veckor, då har bomullsblommorna tappat sina blad och 

lämnat kvar en frökapsel. I frökapseln finns cirka 30 stycken frön som vardera innehåller flera 

tusen fröhår, det är de som utgör bomullsfibrerna. Fibrerna växer till sig till sin rätta längd och 

tjocklek innan det är dags att skörda bomullen. Idag skördas nästan all bomull med maskin, 

men det finns platser i världen där bomullen fortfarande plockas för hand (Humphries 2009).  
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Egenskaper 

 
Bomullsfibrernas elasticitet är låg och det förklarar varför bomullstyger lätt blir skrynkliga. 

Vad gäller maskintvätt och torkning så tål bomull höga temperaturer. Bomullen är bra på att 

absorbera vatten och fukt, däremot tar det lång tid för den att torka. När den blir våt sväller 

den och risken för att den krymper när den torkar är stor. I vått tillstånd blir bomull 25 % 

starkare än i torrt (Humphries 2009). Bomull är 100 % biologiskt nedbrytbar då den består av 

cellulosa. I beklädnadsplagg upplevs bomull som ett svalt och behagligt material dels på 

grund av fibrernas struktur som gör att bomullen leder bort värme från kroppen men också 

tack vare den goda fuktupptagningsförmågan (Humphries 2009). 

 

Användningsområden 

 
Bomull har en otalig mängd användningsområden. Bomullstyg förekommer både i vävd och 

stickad form beroende på vilken längd bomullsfibrerna har. Bomull används främst till 

klädproduktion, men också inom hemtextil, i sjukvårdstextil och som kompositmaterial 

(Humphries 2009). 

 

Sammanställning 

 

Material Odling Egenskaper Användningsområden 

Bomull Tropiskt klimat. 
 
Odlingsområden: 
Indien, Kina och 
USA. 
 
Odlingsperiod: 
Ett år. 

Består av 100 % cellulosa. 
 
Låg elasticitet, skrynklar lätt, god 
absorptionsförmåga, tål tvätt i höga 
temperaturer, 25 % starkare i vått 
tillstånd. 

- Klädesplagg (störst 

område) 

- Hemtextil 

- Sjukvårdstextil 

- Kompositmaterial 

Tabell 2. Sammanställning bomull. 
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3.3.2 Lin 

Historia 

 
Materialet lin kommer från en naturfiber, som hittades i vävda tyger i gravar i Egypten redan 

år 5 000 f.Kr. Nyligen hittades det, som anses vara lin, som använts i tråd för att skapa 

förhistoriska verktyg och vapen som användes för över 30 000 år sedan (Yan, Chouw & 

Jayaraman 2014). 

 

Odling 

 
Lin odlas i klimat som är svala och fuktiga. Störst andel linodling sker i Kanada och Europa. 

Linneväxten är en ettårig växt med tunna och långa stjälkar, blomningen inträffar i juli och 

blommorna kan skifta i allt från blå till röd färg. Det finns många olika linneväxter men 

arterna som odlas mest för textilproduktion är spånadslin eller oljelin (Yan, Chouw & 

Jayaraman 2014).  

 

Fiberframställningen av lin har moderniserats men liknar mycket det hantverk som gjorts i 

århundraden. Efter att växten blommat rycks växten upp och frörepas. När stjälkarna har 

avlägsnats från fröna börjar rötningen som ofta sker ute på fälten. Rötningen mjukar upp 

stjälkarna för att förenkla senare steg i framställningen. De rötade stjälkarna torkas, det 

torkade linet går sedan genom en bråkmaskin för att avlägsna det yttersta lagret och hårda 

delen av stjälken. Skäkttågan som blir kvar efter bråkningen häcklas sedan och detta genom 

att fibrerna kammas genom nålförsedda mattor. Både bråkningen och häcklingen görs för att 

avlägsna kortfibriga material som kallas blånor från längre fibrer. Linet kan spinnas med både 

våt- och torrspinning. Med den dyrare metoden, våtspinning, spinns de finare och jämnare 

garnerna. För blånorna används torrspinningen i större utsträckning (Swahn 2015). 

 

Egenskaper 

 
Linfibern består av cellulosa, vax, lignin och pektin. Cellulosan är den naturliga beståndsdel 

som är det starkaste och styvaste i fibern medan lignin och pektin är de huvudsakliga 

bindemedlen i fibern. Fiberns längd, släthet och glans bidrar till att linet lätt går att tvätta då 

smuts och fläckar inte fäster lika lätt som på bomull (Humphries 2009; Swahn 2015).  
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Till skillnad från syntetiska fibrer finns det många fler variationer av samma linfiber då olika 

kemiska eller mekaniska behandlingar ger linet olika egenskaper. Det finns också mer risker 

att linet försvagas eller skadas då den är känslig mot vissa behandlingar (Yan, Chouw & 

Jayaraman 2014).  

 
Lin är starkare än bomull i torrt tillstånd och likt bomull blir det 25 % starkare i vått tillstånd. 

Linfibrerna absorberar vätska väldigt bra och dessutom klarar de av att leda bort fukt. Likt 

bomullen består lin av cellolusa men linfibrer är mer kristallina, starka och stela med dålig 

återhämtningsförmåga vilket innebär också att fibern lättare blir skrynklig. Färgegenskaperna 

hos lin skiljer sig åt beroende på geografisk odling och rötningsprocesser. Linet skiftar ofta i 

färg och det gör det svårt att hålla en konsekvent färg. Det kan ses som en nackdel ifall stora 

partier lin behöver hålla samma färgskala (Humphries 2009).  

 

Användningsområden 

 
Lin har en god fuktupptagningsförmåga och dålig isolationsförmåga vilket leder till att den 

används ofta i klädesplagg för varmare klimat då lin ger en sval och behaglig känsla i värmen 

(Humphries 2009). Fibern och linnetygerna är därför omtyckta och finns i flera olika 

produkter. Linfibrerna som är tillräckligt fina och långa spinns och används oftast i 

sängkläder, hemtextiler och klädesplagg. Kortare fibrer spinns till tjockare garn och används 

istället i handdukar, som kompositmaterial och i tältdukar (Yan, Chouw & Jayaraman 2014). 

 

Sammanställning 
 

Material Odling Egenskaper Användningsområden 

Lin Svalt och fuktigt 
klimat 
 
Odlingsområden: 
Europa och 
Kanada 
 
Odlingsperiod: 
Ett år 

Består av cellulosa, vax, lignin & 
pektin.  
 
Låg elasticitet, skrynklar lätt, 
god absorptionsförmåga, klarar 
att leda vätska, starkare än 
bomull i torrt tillstånd, 25 % 
starkare i vått tillstånd. 

- Klädesplagg, främst för 

varma klimat 

 

- Hemtextil, speciellt 

sängkläder och handdukar 

 

- Kompositmaterial 

Tabell 3. Sammanställning lin. 



 24 

3.4 Färgning 
 

Den första syntetfärgen kom 1858, innan dess fanns det en rad olika färger, då både från djur- 

och växtriket. De primitiva människorna upptäckte tidigt vätskor i plantor och färgämnen i 

naturen och applicerade dem med hjälp av pinnar på sina kroppar och på textila dukar. Långt 

innan kemikalierna kom in i bilden kunde det skapas skarpa färger. Många nyanser av blått 

kunde skapas med indigoplantan, den röda färgen kom från insekten koschenill, den orangea 

färgen från blötdjur och från träd kunde färger som guld, brunt och svart skapas. Dessa färger 

var dock temporära tillämpningar som lätt tvättades bort, därför utvecklades under mitten av 

artonhundratalet en metod som skulle göra färgen mer beständig. Detta nya färgningssätt var 

ett mer sofistikerat koncept, där färgen bildade ett permanent band med fibern, vanligtvis i 

samband med vatten i ett förberett färgbad. Detta utvecklades på de lite mer civiliserade 

platserna i världen, såsom i Indien, Kina, México, Peru, Grekland och Rom, på dessa ställen 

blev färgning en fackhandel. Moderna vetenskapliga arbeten har delat in de befintliga 

färgmetoderna i olika klasser, vilken klass de tillhör beror på om färgen fastnar direkt eller om 

det behövs tillsättas en till komponent för att färgen skall fästa (Hecht 1989).  

 

3.4.1 Förbehandling innan färgning 

Förbehandling av bomull 

 
Anledningen till att en förbehandling av bomull är nödvändig beror bland annat på att 

bomullen består av fetter och vaxer som gör den vattenavvisande och därav också svår att 

färga. Varpklister och spinnoljor från vävprocessen, ludd och smuts är annat som måste 

separeras från materialet. Genom att förbehandla bomullen skapas en jämnare absorptionsyta 

som gör det lättare att få det färgresultat som önskas. De vanligaste stegen i förbehandling av 

en bomullsväv är svedning, avklistring, avkokning, blekning och mercerisering. Ordningen på 

processerna kan variera och alla steg är inte nödvändiga för alla typer av produkter utan det 

beror på vilka krav som ställs på slutresultatet (Rehnby 2010) (Se Bilaga 9.3 för en mer 

utförlig processbeskrivning). 

 

 
Figur 2. Processteg för förbehandling av bomull. 

Svedning Avklistring Avkokning Blekning Mercericering 
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Förbehandling av lin 

 
Lin har inte lika många förbehandlingssteg som bomull utan materialet tvättas och därefter 

bleks det. Linneväv klistras vanligtvis med ett vattenlösligt klister som försvinner vid tvätt 

med vatten och tvättmedel. Det kan det vara svårt att få lin kritvitt. Tidigare användes enbart 

natriumhypoklorid till blekning, vilket inte är bra för miljön. Idag har det ersatts med en 

kombination av natriumhypoklorid och väteperoxid (Rehnby 2010). 

 

 
Figur 3. Processteg för förbehandling av lin. 
 

3.4.2 Konventionell färgning 
 
De färger som idag används vid färgning av textilier kan antingen vara vattenlösliga eller i 

pigmentform. Vilken av de båda som ska använda beror på vilket material det är som ska 

färgas. Vissa färgämnen fäster bara på syntetiska tyger och andra på material av cellulosa 

(Rehnby 2010). Färgvalet och metodvalet beror även på vilket typ av material som ska färgas 

(fiber, garn, tyg, klädesplagg etc.), fibrernas egenskaper, mängden som ska färgas samt vilka 

krav finns på produkten (Perkins 1996). För att färgämnet ska fästa på textil krävs det att 

färgen består av färggivande kromofora grupper, som exempelvis Azo och Indigo (Rehnby 

2010). Färgning av bomull kan ske med färgklasserna direktfärg, reaktivfärg, kypfärg och 

svavelfärg medan lin enbart färgas med färgklassen direktfärg (Broadbent 2001). 

 

Färgning av bomull och lin med direktfärg 

 
Färgningsprocessen för direktfärg är enkel och kräver inget betningsmedel, men tillsättning av 

salt gynnar färgningen. Upplösta färgämnen och tyg läggs i ett bad som hettas upp gradvis 

tills det når kokpunkten. Direktfärg har ett förhållandevis lågt pris och finns i en mängd olika 

nyanser. Den största nackdelen med direktfärg är att tvättbeständigheten är dålig på grund av 

att färgämnena inte binds med materialet, däremot är ljusäktheten bättre. En djupare färg i 

färgbadet efter färgning är en indikator på sämre tvättbeständighet men desto bättre ljusäkthet. 

Det finns särskilda efterbehandlingar att ta till för att öka beständigheten vid våtbehandlingar, 

men då finns risk för sämre ljusbeständighet (Broadbent 2001). 

Tvättning Blekning 
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Färgning av bomull med reaktivfärg 

 
Färgning med reaktivfärg är idag en av de vanligaste färgningsmetoderna, dels på grund  

av ett stort utbud av nyanser och en relativt enkel och varierande färgningsmetod. När 

färgningen görs genom batch-färgning, löses färgämnet upp i en neutral lösning ofta 

tillsammans med salt för att förbättra bindningen mellan bomull och färgämne. Då påbörjas 

en migration mellan fibrerna. Det är först när alkali tillsätts som den önskade reaktionen 

mellan bomullsfibrer och färg sker. Efter färgning bör bomullstyget tvättas noggrant så att 

ofixerade och överblivna färgämnen försvinner från tyget, det förhindrar att tyget anfärgar vid 

användning. Färgbeständigheten vid tvätt och andra beredningar innehållande vatten är god 

till mycket god. Ljusäktheten för reaktivfärgade textilvaror är måttlig till god (Broadbent 

2001). 
 

Färgning av bomull med kypfärg och svavelfärg 

 
Färgning med de två färgämnesgrupperna kypfärg och svavelfärg går till på liknande sätt 

eftersom de har likadana färgningsprinciper. Det finns tre huvudsteg, första steget kallas 

vatting och innebär reducering av pigment så att det bildas en löslig leuko-förening. Dessa 

färgämnen är inte vattenlösliga och kräver en pigmentreducering. Reduceringen görs med 

natriumhydrosulfit eller natriumsulfid och natronlut (vattenlösning med natriumhydroxid) 

som skapar vattenlösligheten. Därefter sker färgningen och bomullen absorberar leuko-

föreningen. I det sista steget sker oxidering av den absorberade leuko-föreningen och en 

reformering av de olösliga pigmenten i bomullsfibrerna. Tyg färgade med kypfärg bör tvättas 

med tvål efter färgningen. Detta gör att färgpigment som inte bundits in i fibrerna försvinner 

och den rätta nyansen träder fram (Broadbent 2001).  
 

Färgningsprocess 

 
Färgning av textila material kan gå till genom diskontinuerlig, kontinuerlig och halv-

kontinuerlig färgningsprocess. Både bomull och lin är fibrer av cellulosa, dessa fibrer färgas 

bäst vid temperaturer som är 100 °C eller lägre (Rhenby 2010). 
 

 
Figur 4. Processteg för konventionell färgning av cellulosabaserade material. 

Tvättning Färgning Tvättning 
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Färgning i färgbad eller batch-färgning i jet-maskin används flitigast för trikåmaterial men det 

är även möjligt att färga vävda material på detta sätt. En fördel med jet-maskinen är att både 

material och färgbad roterar, vilket kräver att materialet är ihopsatt till en slinga, så att allt 

material sitter ihop i ett stycke och lätt kan gå runt i maskinen. Genom jet-färgning sparas 

energi och kemikalier eftersom det krävs lite färgbad och korta färgningscykler. En nackdel 

med maskinerna är att de är både dyra vid inköp samt vid underhåll. Det finns även risk att 

maskinen sliter sönder ömtåliga tyger (Perkins 1996).  

 
En annan vanlig metod är färgning i tråg. En sådan maskin är utrustad med flera bommar och 

ett tråg, var i färgämnet ligger. Färgbadet i tråget värms upp genom ånga. Tyget som ska 

färgas går från en större bom på ena sidan, genom ett par mindre bommar, ner i färgtråget och 

upp via några mindre bommar innan det rullas upp på en större bom på motsatt sida. Vanligt 

är att tråget täcks över för att inte temperaturen ska sjunka och för att bespara energi. 

Beroende på maskinens storlek och trågets kapacitet kan den klara av flera tusentals meter 

tyg. Färgningsmetoden lämpar sig bäst för vävda tyger (Perkins 1996). 

 

Material Färgklasser Färgningsprocesser Hjälpkemikalier 

Bomull Direktfärg, 
reaktivfärg, 
kypfärg och 
svavelfärg 

Diskontinuerlig, 
kontinuerlig och 
halvkontinuerlig metod. 
 

Batch-färgning i jet-
maskin, färgning i tråg. 

Färgämnen 
 
Betningsmedel: 
Natriumklorid (salt), natrium-
hydrosulfid, natriumhydroxid, 
natriumsulfid, natriumvätesulfid 
 
Efterbehandling: 
Tvätt med tvål 

Lin Direktfärg Diskontinuerlig, 
kontinuerlig och 
halvkontinuerlig metod. 
 
Batch-färgning i jet-
maskin, färgning i tråg. 

Färgämnen 

Betningsmedel: 
Natriumklorid (salt) 

Efterbehandling: 
Tvätt med tvål 

Tabell 4. Färgklasser, färgningsprocesser och hjälpkemikalier 
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3.5 Miljörisker 

Konsumenters användande 

 
Det är inte bara under tillverkningsprocessen som miljöfarliga kemikalier släpps ut, utsläppen 

fortsätter även efter det. Dels på grund av utlakning genom tvättning samt när textilien blivit 

avfall. Vid tvättningen är det reningsverken och vattenmiljöerna som tar skada, och vid 

hantering av avfallet så blir i första hand de närliggande landområdena påverkade negativt. 

Vid förbränningen av avfallet uppstår det farliga förbränningsgaser som då kan påverka alla 

områden (Kemikalieinspektionen 1997). Här bär konsumenterna en stor del av ansvaret och 

kan påverka både vattenåtgång och kemikalieutsläpp. Genom att ändra sina tvättvanor kan 

utsläpp i avlopp och natur minskas (Fletcher 2014). 

 

Produktutveckling 

 
Textilindustrins påverkan på miljön beror till stor del på den vattenförbrukning och 

vattenförorening den orsakar. Ofantliga mängder vatten går åt till produktionen av dagens 

textilier samtidigt som avloppsvattnet på många håll i världen är ständigt förorenat på grund 

av de kemikalier och substanser som används i textilframtagningsprocesserna (Tüfekci, Nüket 

& Toroz 2007). Vid framställningen av ett kilo bomull för textilproduktion går det åt mellan 7 

000-29 000 liter vatten. Bara under tillverkningen av ett par jeans går det åt ungefär 10 000 

liter vatten (Världsnaturfonden WWF u.å.). Under odlingen av bomull förbrukas 25 % av 

jordens insektsmedel och sett i stort används 11 % av vår planets jordbrukskemikalier 

(Kooistra, Pyburn & Termorshuize 2006).  

 

Det gäller således för företag att så tidigt som i produktutvecklingsprocessen fatta beslut som 

främjar miljön. De avgöranden som bör tas hänsyn till är först och främst val av fiber därefter 

vatteneffektiva och kemikaliesnåla tillverkningsmetoder (Fletcher 2014). Företag inom 

textilbranschen har jobbat med minskning av användandet av miljöfarliga kemiska ämnen 

vilket har resulterat i renare avloppsvatten. En minskning av gifter och svårnedbrytbara 

ämnen i de textila vattenutsläppen har kunnat påvisas. Arbetet har också lett till en minskning 

av kemikalier i allmänhet, särskilt kemiska produkter klassade som hälso- och miljöfarliga 

(Naturvårdsverket 2004). 
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Förbehandling 

 
Vid blekning använder sig textilföretag av väteperoxid, natriumhypoklorit och natriumklorit. 

Tidigare var användningen av de två sistnämnda mycket högre, men på senare år har 

användningen av klorbaserade blekmedel minskat. På grund av deras negativa miljöpåverkan 

har åtgärder gjorts som resulterat i att det år 2001 användes 278 ton väteperoxid, 4 ton 

natriumhypoklorit och 0 ton natriumklorit (Naturvårdsverket 2004).  

 

Både för bomull och lin är blekning ett processteg. I dagsläget sker merparten av 

bomullsblekning med väteperoxid. Tidigare var det vanligt att bomull blektes med 

natriumklorid, däremot bleks lin fortfarande till viss del med natriumklorit. Enligt en 

rekommendation från Europeiska Kommissionen (2003) benämnd ”Best Available 

Techniques” (BAT), bör blekning med natriumklorit enbart ske i de fall då andra 

blekningsmetoder inte finns tillgängliga.  

 

Jämfört med klorblekning är väteperoxidbleking att föredra eftersom den inte lämnar några 

skadliga rester i avloppet. Vid klorblekning används natriumhypoklorid som har stor negativ 

effekt på miljön. Eftersom det i avloppsvattnet bildas bioackumulerande giftiga ämnen som är 

svåra att bryta ner. Ett exempel på ett ämne är dioxin – vilket är ett klorerat ämne, skadligt 

både för oss människor och för vattenlevande varelser (Rehnby 2010). Även om blekning 

med väteperoxid är bättre än natriumklorid, så används starka stabiliseringsmedel som har 

dålig inverkan på miljön. Men möjligheter till alternativ finns, att använda biologiskt 

nedbrytbara komplexbildare är mycket bättre ur miljösynpunkt (Europeiska Kommissionen 

2003).  

 

Avklistring av bomull sker med hjälp av enzymer för att kunna bryta ner stärkelseklistret, 

enzymerna anses inte ha avsevärd negativ påverkan på miljön (Rehnby 2010). Avkokningen 

av bomull sker med tensider och natriumhydroxid i vatten. Natriumhydroxid är idag den 

vanligast använda råvaran för neutralisering (Albertsson u.å.). Under mercerisering används 

natriumhydroxid. Görs processen efter blekning så finns möjlighet att återanvända stora delar 

av natriumhydroxiden, vilket är positivt ur miljösynvinkel (Rehnby 2010). 

 

  



 30 

Färgning 

 
Det finns mer än 10 000 färgsorter tillgängliga idag och årligen förbrukas färgämnen till en 

mängd av 700 000 ton (Rai, Bhattacharyya, Singh, Bansal, Vats & Banerjee 2005; Zollinger 

1989). Reaktivfärg är den största färgämnesgruppen och står för hälften av färgämnena. 

Användningen av kypfärger uppgår till 31 % och enbart det blir 120 000 ton under ett år 

(Bozic & Kokol 2008). Den stora ökningen av textilfärgning och färgämnen har satt sina spår 

på miljön. I textilbranschen råder stora brister vad gäller effektivitet vid hantering av vatten, 

färgämnen och kemikalier när det kommer till färgning. En stor mängd av de förbrukade 

färgämnena går förlorade och hamnar i avloppsvattnet istället för att fästa på textilerna. Vid 

färgning med reaktivfärg försvinner så mycket som hälften av färgen ut i avloppet. Vid 

mätning av alla färgklasser beräknas 5-10 % av färgämnena gå förlorade. Utsläpp av 

färgämnen i avloppet påverkar ytvattnet och en följd till detta blir avvikande färg på vattnet. 

Vissa färgämnens restprodukter har visat sig innehålla toxiska, mutagena och karcinogena 

ämnen (Lourenco, Novais & Pincheiro 2000). Den stora miljöfaran sker då färgämnen i 

vattnet absorberar och reflekterar solljus vilket har stor negativ påverkan på ekosystemet. Den 

låga biologiska nedbrytbarheten påverkar både hälsan hos människor och djur samt den 

naturliga bakteriefloran och växters tillväxt (Rai et al. 2005). 

 

 
Figur 5. Diagrammet visar fördelningen över användningen av färgämnen för cellulosa-

färgning i världen. Baserad på ett diagram av Bozic och Kokol (2008). 
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Under färgning med svavelfärg sönderdelas disulfidbindningar med hjälp av natriumsulfid 

eller natriumvätesulfid. Vid användning av dessa ämnen finns risk för bildning av svavelväte 

vilket är ett giftigt ämne som har negativ effekt på miljön och är toxiskt för vattenlevande 

organismer. Svavelväte orsakar hög miljöfara och natriumsulfid samt natriumvätesulfid bör 

undvikas av arbetsmiljöskäl rekommenderar Naturvårdsverket. Alternativt reduktionsmedel 

går att åstadkomma med hjälp av ämnet glukos (Naturvårdsverket 2004; Tingsvik 2013). 

 

Vid färgning är användningen av natriumklorid (salt) nödvändig för att affinitet mellan 

textilfibrerna och färgämnet ska uppstå. Eftersom textilfibrers laddning på ytan oftast är 

negativ innebär det att de negativa färgjonerna stöts bort. Natriumkloridens funktion är att den 

avskiljer den negativa laddningen så att färgämnena kan tränga in i fibrerna. Det används i 

första hand för att neutralisera vattenbadet under förbehandling och färgning (Tingsvik 2013). 

 

3.6 Växtfärgning 

Historia 

 
Efter att syntetfärgen kom till användning blev det allt vanligare att svenskarna skickade iväg 

sina tyger och garner till sitt närmaste färgeri, och då särskilt de tyger som skulle användas till 

finare ändamål. Växtfärgningen som färgningsmetod blev då bortprioriterad och syntet-

färgningen tog över. Växtfärgningen fick sig ett uppsving igen när hemslöjd kom in i bilden 

och började återuppliva kunskaperna om växtfärgning. Första kursen i växtfärgning 

genomfördes år 1905 (Cedenhag 1982). 

 

Växtfärgning idag 
 

I Sverige idag sker växtfärgodling i mycket små skalor och då enbart för privat bruk. I Europa 

har däremot många länder återinfört odling av växtfärger, där de tidigare har varit betydelse-

fullt (Cardon 2010). 

 

Befolkningssiffran ökar ständigt och enligt en publikation av Jordbruksverket, “Räcker maten 

till hela världen?” (Jordbruksverket 2014), så bör matproduktionen fördubblas till år 2050 för 

att kunna försörja jordens befolkning.  
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I takt med att matproduktionen ökar så kommer troligtvis också klädkonsumtionen att öka, då 

vi blir allt fler, vilket innebär mer kemikaliska utsläpp och mer vattenåtgång. Allt detta har en 

negativ effekt på miljön och den odlingsbara marken kommer att bli allt mindre 

(Jordbruksverket 2014). Därför kan växtfärgning vara ett alternativ till att värna om miljön, 

där färgning hemma med biprodukter från exempelvis matlagning inte tar lika stor skada på 

miljön som färgning i fabrik. 

 

Växtfärgning har uppmärksammats på flera håll idag och det är fler och fler som 

experimenterar hemma. Idag finns det även utbildningar på folkhögskolor inom textil och 

hantverk som riktar in sig på växtfärgning (Alla Studier 2015). Växtfärgning med biprodukter 

gör det möjligt att ta tillvara på allt som en växt/frukt/bär/grönsak har att erbjuda och inget 

behöver då gå till spillo.  

 

Egenskaper 

 
Färger som erhålls av vegetabiliska och mineraliska färgämnen har oftast ett större djup, men 

de kan också producera mjukare nyanser än de syntetiska färgämnena. Växtfärger besitter inte 

samma ljus- och tvättbeständighet som syntetiska färger, men med varsam användning av 

betningsmedel så kan dessa egenskaper uppnås. Naturlig färgning kan delas upp i två klasser, 

materiella färgämnen som har en direkt affinitet med fibern och adjektiva färgämnen som 

kräver ett betningsmedel för att fixeras på fibern (Wells 1997). Betningsmedel används i syfte 

att göra materialet mer mottagligt för färgen, det kan vara olika typer av syror eller salt 

(Nationalencyklopedin 2015). De materiella färgerna kan appliceras utan någon tillsättning av 

kemikalier, färgen kommer dock inte att hålla lika länge, som den kanske skulle gjort om 

betningsmedel tillsatts i processen (Wells 1997). 

 

Material  

 
Växtfärgning är en metod som endast lämpar sig till vissa material, så som trä, läder, ull, 

silke, bomull och lin (Roy Choudhury 2013). Både ullen och cellulosamaterialen bomull och 

lin tar upp färgen bättre. Då syntetiska material kräver kemiska färger och högre temperaturer 

än vad växtfärgningen uppnår går dessa inte att färga med denna metod.  



 33 

Färgningsprocess 

 
Mängden färgämnen som behövs är beräknat på vikten av det torra tyget. Tyget och 

färgämnet läggs i en lämplig behållare och kokas i cirka 30 minuter för att extrahera 

färgämnet. Vid färgning med exempelvis lökskal så läggs lökskalen i en kastrull med vatten 

som täcker skalen. Därefter skall färgbadet sjuda i 45-60 minuter, så att färgämnet kan 

extraheras från skalen. Sedan silas det, för att separera vätskan från lökskalen. Denna vätska 

ska då kylas ned innan nästa steg. Därefter läggs den valda textilen i en kastrull med 

färgvätskan och får koka i 30-45 minuter. Textilierna får sedan svalna i kastrullen innan 

sköljning, tvätt och torkning sker (Wells 1997). 

 

Adjektiva eller etsade färger kräver ett betningsmedel för att fixera färgen på fibern. 

Betningsmedlet kan appliceras under färgningsprocessen eller efteråt som en modifierare 

(Wells 1997). Betningsmedlet har till uppgift att skapa kemiska föreningar med de lösa 

färgämnena i färgbadet. Färgen blir efter fullbordad färgning svårlösligare och kommer 

bindas hårdare till fibern (Nilsson, Kommes Johansson & Sikström u.å.). Beroende på vilken 

typ av betningsmedel som används kan olika färger och nyanser skapas, även om det är en 

och samma färgämne som används. Resultatet kommer även att bli annorlunda beroende på 

materialval (Wells 1997).  

 

 
Figur 6. Processteg för förbehandling och växtfärgning av cellulosabaserade material. 
 

Färgval och placering 
 

Färgvalet på den färdiga textila produkten skapar inte bara estetiska aspekter utan också hur 

produkten kommer att användas och skötas. Görs det ett aktivt val i produktutvecklingen 

kring färgernas placering på produkten kommer det finnas goda möjligheter att påverka 

konsumenternas tvättfrekvens. Eftersom ljusare kulörer löper större risk att få markanta 

fläckar och upplevas smutsiga tvättas ljusare textilier oftare (Chen & Burns 2006). Därför 

fanns det god anledning till att se över placeringen av färgen på den textila produkten. Till 

exempel på en tygkasse finns det två områden som ofta upplevs som mer smutsiga och oftare 

utsätts för slitage. Dessa områden är handtagen och bottnen på tygkassen.  

Tvättning Blekning Växtfärgning Tvättning 
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Detta eftersom att om kassen ställs ned på marken så löper den risk att ta upp smuts från 

marken och handtagen utsätts för slitage ständigt då kassen används. För att undvika tvätt är 

rekommendationen att använda mörkare färg på handtagen och botten av kassen.  
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4. Empiri 
4.1 Product Ideas Tree (PIT)  
 
Starten av produktutvecklingen började med ett brainstorming-tillfälle genom användning av 

PIT-metoden. Med hjälp av metoden kunde idéer till produktutvecklingen kategoriseras och 

på ett tydligare sätt samspela med examensarbetets inriktning mot hållbar textil 

produktutveckling. Författarna hade redan etablerade önskemål om möjligheten att  

använda växtfärgning inom produktutvecklingen och brainstormingen tog ansats från detta.  

 

Under PIT-metodtillfället beslutades att en textil produkt som passar väl med växtfärgning är 

en enklare tygkasse. Den tänkta produkten skall samspela med det samarbetande 

hantverksföretaget och dess sortiment (se Bilaga 9.4). Nedan redogörs vad som kom fram 

under den slutgiltiga PIT-metoden som inriktade sig på den växtfärgade tygkassen. Under 

kategorierna punktas åtgärder som diskuterats fram utifrån riktlinjerna. Dessa åtgärder 

användes sedan för att ta viktiga beslut under produktutvecklingen. 

 

Produktion: 

• För att minska mängden material valdes foder bort och ett kraftigare tyg får istället 

skapa styrka i varan. 

• Metall och andra tillbehör valdes bort. 

• Antal material reducerades till max två. 

 

Produktanvändning: 

•  Informera konsumenten om att undvika tvätt 

•  Informera om att fläckar kan tas bort, men då med små mängder tvättmedel.  

 

Livslängd och slutanvändning: 

• Skapa ett affektionsvärde 

• Ge förslag på re-design 

• Enkelt att plocka isär de olika materialen 

• Informera om återvinning 

• Använda tidlös design 
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Att fokusera PIT-metodtillfället på hållbar produktutveckling resulterade i flera goda idéer 

som användes vidare inom examensarbetet. Sammanfattningsvis förenklades produktionen 

och tygkassen simplifierades för att göra återvinning möjlig. Information om tvätt och 

användning blev en viktig punkt som förs vidare för att sedan förmedlas ut till konsument. 

Vidare information avser också den planerade återvinningen eller möjligheterna för re-design 

som finns hos en tygkasse.  

 

4.2 MET-matris  
 

MET-matrisen berör alla olika delar i design, produktutveckling och produktion för att skapa 

en god uppfattning om material, energi och kemikalieanvändningen som kommer krävas 

under produktens framtagning och avslut på livscykeln. Faserna som behandlas ligger inom 

examensarbetets teoretiska referensram. Detta ger god överblick på produktens livscykel och 

möjligheten till förbättring av produkten.  

 

Fas i livscykeln Material Energi Toxisk påverkan Sammanfattning 
av faserna 

Material i 
tillverkning 

 
 

 

120 gram  
 
(0 % spill)  

Tvätt 
Vävning 
Färg- och 
berednings-
processer 

Tvättmedel 
Natriumhypoklorid 
Väteperoxid 
Direktfärg 

Störst miljö-
påverkan sker 
under materialets 
tillverkning 

Tillverkning 120 gram Två tvättar  
Växtfärgning 

Tvättmedel 
Salt  
Livsmedelsrester 

Största energi-
åtgången sker vid 
tvätt och färgning 

Användning Inga material 
behövs 

Tvätt av 
konsument 

Tvättmedel Ingen större 
påverkan på miljön 
om konsument 
följer tvättråden 

Sammanfattning 
av kategorierna 
 

 
 

 
 

 

Materialen 
kan anpassas 
för att inte få 
spillmaterial 
över 

Tvättar och 
färg och 
berednings-
processer är 
mest energi-
krävande på 
produkten 

Kemikalierna som 
tillkommer i 
tillverkningen av 
materialet är mest 
miljöbelastande. 
Vidare färgnings-
process bidrar inte till 
farliga biproduker 

 

Tabell 5. MET-matris på prototyp. 
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På grund av utebliven fakta från leverantörer som inte gett ut information om odling och 

distribution avgränsas matrisen till att endast undersöka faserna material i tillverkning, 

tillverkning och användning. Detta för att inte basera matrisen på antaganden då detta inte 

skulle vara tillförlitligt nog. Distribution av en produkt är en komplex fas och kräver 

information i form av frakt och paketering vilket inte är känt för författarna. Även fasen om 

slutskedet i livscykeln är för bred för examensarbetets omfattning då aspekter som återvinning 

av textilierna kräver en annan teori. Nedanstående matris är baserad på en prototyp som 

gjordes av de två olika linnetygerna (se Bilaga 9.4) och tygkassen färgas med hjälp av 

betningsmedlet textilfärgningssalt samt lökskal. 

 

4.3 Intervjuer  
 

Frågorna som ställdes i de båda intervjuerna går att läsa i Bilaga 9.10. 
 

Textilföretaget 

 
Tillsammans med respondent 1 hölls intervjun på textilföretagets huvudkontor. Respondent 1 

arbetar inom inköp på textilföretaget. 

 

Textilföretaget som specialiserat sig på hemtextilier har i sitt sortiment textilvaror och 

accessoarer för hemmet. Företaget har ingen anställd produktutvecklare eftersom deras 

sortiment är monotont och oftast ändras bara färg och mönster efter säsong. Det är istället 

design- och produktcheferna som beslutar om utformningen av produkterna. 

Produktutvecklingsprocessen startar genom att undersöka kommande trender, se över vilka 

produkter som sålt bra under tidigare säsonger och göra eventuella kvalitetsförbättringar. 

 

Textilföretaget arbetar med cirka 130 leverantörer och undviker agenter för att slippa 

mellanhänder. Företaget har också en väl utarbetad “Purchasing Instructions Bible” som alla 

leverantörer behöver godkänna och uppfylla. Företaget jobbar aktivt med transparens ut till 

konsument för att nå ut med information om deras hållbarhetsarbete. Företaget anser att det är 

bättre att brister uppdagas och åtgärdas än att de inte upptäcks alls. 

 



 38 

En ny aspekt i hållbarhetsarbetet hos textilföretaget är att butikerna utrustats med 

textilåtervinning för konsumenterna. Återvinningen görs i samarbete med ett företag från 

Holland som samlar upp och sorterar tygerna efter vad som kan användas igen eller göras om 

till nya fibrer. Företaget ser möjligheterna i att konsumenterna kan återvinna sina gamla 

textilier istället för att slänga dem i hushållssoporna. De är medvetna om bristen i systemet - 

att tillverka nya fibrer med återvunnet material förbrukar lika mycket energi som att använda 

ny råvara. 

 

Dock finns det positiva aspekter med återvinningen. Den gör det enklare för konsumenterna 

att bidra till en förbättrad miljö i den mån att återvinningen blir effektivare i framtiden. 

Respondent 1 tror också att återvinningen kommer blir väletablerat men att svårigheten ligger 

i att ändra en konsuments konsumtionsbeteende. Att kunna erbjuda högre kvalitet men med 

ett högre pris måste bli möjligt.  

 
 

Hantverksföretaget 

 
Tillsammans med Respondent 2, Respondent 3 och Respondent 4 hölls intervjun på företagets 

huvudkontor i södra Sverige. Ett tänkbart samarbete skulle diskuteras och en intervju skulle 

hållas om deras produktutveckling och hållbarhetsarbete. 

 

Intervjun inleddes med information om respondenterna som förklarar att de jobbar inom 

området ”Environmental and Regulatory Affairs” och fokuserar på arbetet med de lagar och 

förordningar som berör företagets sortiment. De själva beskriver arbetsuppdelningen så här: 

95 % av arbetet läggs på lagar och 5 % på miljöarbete. 

 

Sortimentet som är otroligt brett består av ca 10 000 olika produkter som delas in i olika 

produktkategorier. Den kategori som innefattar textilierna kallas “Sy, sticka & virka”. Inom 

denna produktkategori ligger det primära fokuserat på de estetiska aspekterna, då färg och 

mönster anses vara viktigast för företagets konsumenter. Hantverksföretagets 

hållbarhetsarbete har tills nu fokuserat på barnprodukter och livsmedel, men de vill nu rikta 

större fokus på de textila delarna i produktsortimentet. Befintliga och nya leverantörer skall 

alla skriva under deras leverantörskrav och uppfylla uppsatta miljö- och CSR-krav. 
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Hållbarhet är ett ämne som är brett och svårt enligt Respondent 3. Eftersom företaget är 

relativt litet och köper in sina textilier från agenter och inte har någon egen tillverkning blir 

det svårare att ställa krav på hållbarhetsaspekterna. Respondenterna upplever att lagstiftningar 

skulle förbättra hållbarhetsarbetet då det hade ställs högre krav på leverantörer och företag att 

uppnå bättre hållbarhet i produktutvecklingen. 

 

Inom företagets egen produktutveckling finns det inget befintligt hållbarhetsramverk, dock 

berättar Respondent 2 att vid framtagning av vissa textila produkter tas det i åtanke att 

konsumenten kan använda sig av produkter som redan finns hemma. Det kan röra sig om att 

göra om kläder som konsumenterna har hemma eller fylla sittpuffar med gamla lakan istället 

för att köpa nya textilier eller fyllnadsmaterial. 

 

Företaget ser positivt på närvaron av textilstudenter och det finns ett stort intresse att arbeta 

mer med hållbar produktutveckling inom det textila sortimentet. Utifrån idéerna från 

brainstormingen med hjälp av PIT beslutas det att ta fram en kampanjbroschyr som 

uppmuntrar konsumenter till att skapa en hållbar produkt med hantverksföretagets textila 

sortiment och färgningsmetoden kommer att utgöras av växtfärgning baserad främst på 

livsmedelsrester.  

 

4.4 Experiment 
 

Växtfärgningsexperiment 

 
Experimentet utfördes för att säkerhetsställa att växtfärgning är ett alternativ för 

produktutvecklingen och att färgmetoden går att appliceras på den tänkta produkten.  

 

Utifrån växtfärgningen fanns det sedan anledning att under experimentet testa effekten av 

olika betningsmedel för att kunna avgöra vilken som skulle vara mest lämplig för 

färgmetoden. 
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Förbehandling 

 
Alla tygerna tvättades i ett tvättprogram på 60 grader med tvättmedel som sedan fick lufttorka 

innan färgning. 
 

Val av material 

 
Materialen som används under experimentet var valda utifrån hantverksföretagets sortiment 

(se Bilaga 9.4). För att komma fram till vilket av materialen som skulle vara mest lämpat för 

den tänkta produkten valdes det ut ett urval av lin- och bomullstyger för att sedan kunna 

jämföra efter färgningen vilket som uppvisar bäst färgresultat. Detta eftersom båda är 

cellolusafiber baserade textilier. 

 

Val av pigmentgivare  

 
Utifrån vetskapen att detta experiment skall utvärdera möjligheten att en konsument skall 

kunna färga i sitt kök gör att valet av pigmentgivare förenklats. Vetskapen om olika växter 

och dess betningsbehov försvårar processen och för att förenkla detta valdes pigmentgivarna 

utifrån utbudet i en medelstor matbutik. 

 

För att uppmuntra konsumenten till att kunna göra en mer miljömedveten färgningsprocess 

fanns det goda skäl att främja användningen av konsumentens egna livsmedelsrester. Skal och 

stjälkar är livsmedelsrester som konsumenten vanligtvis slänger i hushållssoporna, därför 

lämpar sig dessa rester bra till färgningen. De pigmentgivande grönsakerna som valdes ut var 

utifrån det färgspektra som önskades och möjligheten till att först och främst använda 

livsmedelsrester.  

 
Grönsaker och kryddor som användes och vilken färg de gav: 

Rödkål – blå/lila 

Gurkmeja – gult 

 

Livsmedelsrester som användes och vilken färg de gav: 

Lökskal – brun/orange 

Avokadoskal – rosa 

Morotsblast – grön/gul  
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Betningsmedel 

 
Under växtfärgningen användes två olika typer av betningsmedel, fixeringsmedel och 

textilfärgssalt (se Bilaga 9.1). Anledningen till att olika betningsmedel användes var för att 

kulörerna blir mer beständiga. Betningen kan ske innan eller under färgningsprocessen, i detta 

experiment valde författarna att göra betningen i samband med färgningen för att bibehålla en 

enkel förbehandling och färgningsprocess. 

 

 4.4.1 Utförande 
 
Kokplattorna som användes var av samma modell för att säkerhetsställa samma 

färgningsresultat på textilierna. Detta var viktigt då resultaten skulle kunna jämföras utifrån 

om de olika betningsmedlen skulle ge olika resultat på färgningen. 

 
Inför experimentet mättes det upp lika andel vatten i kastrullerna och samma mängd textilier 

vägdes upp för att hålla samma förhållanden i båda kastrullerna. När vattnet i kastrullerna 

började sjuda tillsattes grönsaker eller kryddor och färgbadet började alstra pigment. När 

vattenbadet hade uppnått önskad färg silades grönsaksrester bort och betningsmedel tillsattes i 

färgbadet. Betningsmedlen hade omedelbar effekt på färgbadet. Fixeringsmedlet ändrade ofta 

kulören direkt medan textilfärgssalt endast löstes upp i badet utan att ändra badets kulör. Efter 

att betningsmedlet lösts upp tillsattes textilierna i färgbadet. Färgbadet fick sedan sjuda tills 

textilierna har uppnått önskad färg. Experimentet utfördes under en exakt tid på 40 minuter 

för att kunna jämföra de olika grönsakernas förmågor att alstra färg (se Bilaga 9.5). Efter 

utsatt tid stängdes kokplattorna av och textilierna fick ligga kvar i färgbadet tills detta hade 

svalnat för att sedan sköljas i kranvatten och sedan lufttorka. Efter att de växtfärgade 

textilierna torkat handtvättades dessa med tvättmedel i cirka 30 grader för att sedan lufttorkas 

igen. Efter detta genomgick textilierna olika tester. 

 

4.4.2 Färgningsresultat 
 
De olika betningsmedlen hade stor betydelse på färgningsresultatet. Redan vid tillsättning i 

färgbadet noterades stor skillnad när fixeringsmedlet löstes upp i färgbadet. Färgnings-

processen fick fortgå och sedan uppmärksammades det vid sköljningen av textilierna att 

färgen inte fäst på tyget utan fanns kvar i färgbadet då bleka och nästintill ofärgade textilier 

plockades upp ur ett mörkt färgbad.  
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Efter handtvätten kunde ofärgade och färgade material jämföras och skillnaden var inte stor 

då textilierna saknade färg innan tvätt (se Bilaga 9.6). Textilfärgssalt som ingick i den andra 

betningsmetoden påvisade motsatt resultat gentemot fixeringsmedlet. Färgerna på textilierna 

var intensiva och färgbadet ljust då mer färg fäst i tyget. Efter tvätt och tork kunde det 

konstaterats att färgerna inte tappat i färg utan fortfarande höll god intensitet i kulören, det 

tydliga resultat av färgningen går att se i Bilaga 9.7. Det material som utmärkte sig var det 

vita linnetyget som gav starkast kulörer, med alla olika pigmentgivare (se Bilaga 9.7). 

Linnetyget ansågs då vara det material som passade bäst för den textila produkten och det var 

det material som kommer att användas vidare i produktutvecklingen, utifrån kvalitet och 

färgningsresultat.  

 

De livsmedel som gav mest pigment var lökskal, gurkmeja och avokado. Dessa tre 

färgningsresultat ansågs hålla den standard som behövs på den textila produkten. 

 

 
Figur 7. Färgningsresultat lökskal, gurkmeja och avokado. 
 

 

Lökskal Gurkmeja Avokado 
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Resultatet efter färgning med rödkål och morotsblast gav inte lika bra pigmentering. 

Färgningsresultatet ansågs vara för bleka för att användas vidare inom produktutvecklingen. 

 

Rödkål Morotsblast 

 

 

 

 
Figur 8. Färgningsresultat rödkål och morotsblast. 

 

Färgningsresultatet kan modifieras för att skapa nya nyanser genom att göra ändringar i 

receptet. Önskas en djupare färg behövs mer pigmentgivare och längre tid i färgningsbadet. 

Önskas en ljusare nyans minskas mängden pigmentgivare och färgningstiden kortas ned. Att 

standardisera växtfärgning är i princip omöjligt eftersom att färgskiftningar sker naturligt vid 

varje färgningstillfälle. 

 

Gnidhärdighetstest 

 
Gnidhärdighetstestet baseras på anfärgningen vid friktion mellan två textila material ett färgat 

och det andra ofärgat. Det färgade testtyget spänns fast på och en provbit (100 % bomull) 

fästs på en axel som gnids mot det färgade testtyget. Maskinen som utför gnidhärdighetstestet 

kallas Crockmeter. Testet görs med både torr och våt provbit för att kunna avgöra om textilen 

antingen våt- eller torrfäller eller uppvisar risk för båda. 

 

Testet som utfördes är en förenkling och en standardisering av vardagligt slitage av färgade 

textila produkter. Standarden finns för att färgade textilier skall kunna testas, för att avgöra 

om kvalitén på färgningen och om den eventuella anfärgningen är godkänd. Vissa 

färgningsmetoder anfärgar men används flitigt inom textilindustrin som till exempel indigo. 
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Utifrån testets innebörd och syfte blev materialet som valdes ut för gnidhärdighetstestet den 

vita linneduken (100 % lin). Linneväven påvisade god färgningsförmåga och skulle vid testet 

kunna anfärga mest pigment på provbiten (se Bilaga 9.8).  

 

Tvätthärdighet 

 
Testet för att undersöka om textilerna kommer klarar av att tvättas i en hushållstvättmaskin är 

en förenkling av tvätthärdighetstestet som också ser över risken för anfärgning på andra 

material som är i tvättmaskinen. 

 
I tvättmaskinen läggs den växtfärgade textilen och en multifiber remsa som är en 

sammansättning av flera olika sektioner av olika material såsom diacetat, bomull, polyamid, 

polyester, akryl och ull. Efter tvätten jämförs de torra växtfärgade textilen mot en icke tvättad 

bit för att avgöra om kulören har tvättats ur. Multifiberremsan torkas och jämförs sedan för att 

se om de olika materialen har anfärgats av det växtfärgade tyget. 

 
För att ge en tydlig bild av materialets färgresultat användes samma linneväv (100 % linne) 

till tvätthärdighetstestet (se Bilaga 9.9). 

 

4.4.3 Testresultat 
 
Under testerna kontrollerades tvättäkthet, anfärging, våt- och torrfällning. Testerna (se Bilaga 

9.8 och Bilaga 9.9) gjordes på samtliga färgningsresultat dock lades det störst fokus på att 

säkerhetsställa att de färgningsmetoder som ansågs mest pålitliga (lökskal, gurkmeja och 

avokado) inte presterade negativt under testerna. Materialen som färgats med betningsämnet 

fixeringsmedel påvisade så dålig färgintensitet att under testerna sågs ingen skillnad. 

 
Under våt och torrfällningstestet på Crockmetern påvisades ingen torrfällning och endast en 

svag våtfällning på lökskalsprovet. Testerna ansågs positiva i den bemärkelsen att inget av 

färgningsmetoderna anfärgade i den grad att de inte går att använda vidare inom produkt-

utvecklingen. 

 
Tvätthärdigheten (se Bilaga 9.9) efter att textilierna genomgått ett program för skontvättning i 

en hushållstvättmaskin var det ett anmärkningsvärt bra resultat som observerades.  



 45 

Textilierna som färgats med lökskal, gurkmeja och avokado hade inte tappat intensiteten i 

färg och multifiberremsan påvisade nästintill ingen anfärgning. Anfärgningen var osynlig för 

blotta ögat och vid ljusskåpskontroll var den så liten att den klassas som en obefintlig risk för 

att skada andra textilier vid tvätt.  
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5. Analys 
Hypotes 

 
Hypotesen stämde bra överens med experimentets utfall, och det som tidigare hade förutspåtts 

visade sig ha reliabilitet. Det var endast på få ställen som hypotesen gav ett falsifierat svar, 

men på de flesta punkter så verifierades hypotesen av experimentet. Den stora skillnaden var 

att betningsmedlen gav omvänt resultat, textilfärgssaltet lämpade sig bättre för växtfärgningen 

medan fixeringsmedlet försämrade resultat. 

 

Växtfärgning  

 
Växtfärgningen gav önskad effekt. Det var många faktorer som påverkade resultatet, men 

ungefär 50 % av de färgade textilerna ansågs som lyckade och användbara. 

 

Pigmentgivare 

 
Rödkål - Gav ett svagt och dåligt resultat under experimentet och användes inte vidare under 

produktutvecklingen då resultatet ansågs pigmentera otillräckligt. 

 

Lökskal - Gav mycket bra resultat på alla olika material, till och med de mörkare materialen. 

Lökskal användes vidare i produktutvecklingen. 

 

Gurkmeja - Bra resultat på ljusa och medelljusa material, detta pigment användes även vidare 

i produktutveckling. 

 

Morotsblast - Svagt resultat på ljusa tyger, färgresultatet hade samma färg som gurkmeja 

därför valdes denna pigmentgivare bort. 

 

Avokadoskal - Bra resultat på ljusa tyger, detta pigment används vidare i produktutvecklingen 

(se Bilaga 9.9). 
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Material 

 
Som förutspått blev färgresultatet tydligare och gav en djupare färg på de ljusare materialen. 

Fortsättningsvis bör de ljusare tygerna användas i produktutvecklingen. 

 

Betningsmedel 

 
Det var stor skillnad mellan de olika salterna. Resultatet av betningen med fixeringsmedlet 

gav alldeles för dålig färgupptagning och valdes inte för vidare användning. Textilfärgssalt 

gav bättre färgresultat och blev därför det betningsmedel som användes för vidare 

produktutveckling. Skillnaden mellan salterna blev tvärtemot vad författarna hade förväntat 

sig. 

 

Tester 

 
Så som hypotesen nämner fanns det misstankar om att tygerna som uppvisar bäst färgresultat 

skulle löpa störst risk för våt- och torrfällning. Detta visade sig stämma överens och ju klarare 

färg på textilien desto mer fällning. Dock var torr- och våtfällningen så låg att det ansågs att 

det inte fanns någon risk för att andra textila produkter skulle missfärgas.  

 

Tvätthärdigheten och anfärgningsrisken ansågs vara hög i hypotesen. Efter genomförda tester 

påvisades motsatsen då textilierna inte anfärgade eller förlorade intensitet i färgen efter tvätt. 

 

Sammanfattningsvis så är författarna nöjda med experimentet och hur resultatet visade sig.  

De falsifierade resultaten från hypotesen var till det positiva. Fixeringsmedlet gav en negativ 

effekt på växtfärgningen jämfört med textilfärgssaltet. Det gladde författarna då 

textilfärgssaltet har betydligt mindre negativ påverkan på miljön än fixeringsmedlet. 
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5.2 Affektionsvärde 
 
En insikt som tidigt framkom i arbetet var bristen på hållbar produktutveckling inom 

företagen som intervjuades. Båda företagen går ut med information om vissa miljöåtaganden 

de gjort inom företaget, men under intervjuerna då produktutvecklingen beskrivs nämns 

svårigheterna inom hållbart skapande. Antingen finns det ingen tjänst i företaget som inriktar 

sig på dessa frågor eller så ligger fokus främst på estetiska aspekter inom produkt-

framtagningen.  

 

Ett tidig val i examensarbetet var att intervjua företag som jobbar olika mycket med textilier 

och därefter antogs det att dessa företag skulle jobba olika mycket med hållbarhetsfrågor. Det 

visade sig dock att båda företagen satsar resurser på mönster och färgval då konsumenterna 

kommunicerat att detta är vad som efterfrågats. Att skapa ekologiska eller mer hållbara 

alternativ som i de allra flesta fallen innebär en markant prishöjning skrämmer bort de 

priskänsliga konsumenterna. 

 

Dagens konsumenter, såväl som stora företag, visar ett intresse för en mer hållbar framtid men 

ofta tar det slut där. Många saknar kunskap och resurser för att faktiskt göra något åt 

problemet. Att få ett stort företag att tänka mer hållbart, sker tyvärr inte över en natt. Det 

krävs en tydlig strategi för att skapa en balans mellan att både vara ett vinstdrivande företag 

och en förebild inom hållbarhetsutveckling. 

 

För att kunna bryta den onda cirkeln med företag som producerar fast fashion och 

konsumenter som ständigt efterfrågar nya plagg till lägre pris, måste en förändring ske – både  

hos konsumenten såväl som hos företagen. Något som tidigare studier visat är att 

konsumenter har större benägenhet att behålla ett plagg och ta vara på det, om konsumenter 

har en psykologisk anknytning till plagget. Detta är något som konsumenter själva kan skapa, 

men mycket ansvar ligger hos företagen att ge konsumenter ett affektionsvärde till plagget. 

För att skapa ett högre affektionsvärde på en produkt kan företagen låta konsumenter ha ett 

finger med i designprocessen. Detta kommer att resultera i att konsumenten känner sig 

delaktig i skapandet vilket leder till att ett högre affektionsvärde till produkten skapas än om 

konsumenten hade köpt samma produkt i butik.  
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Genom att företagen börjar använda sig av mer hållbara textila material, kommer det i sin tur 

att ge plagget en längre funktionsperiod och därmed kommer konsumenten förhoppningsvis 

inte att göra sig av med det lika lätt. Ett annat sätt att tillverka en mer hållbar produkt är 

genom att börja tänka mer miljövänligt redan i idéstadiet. Detta kan göras med hjälp av 

livscykelanalyser. Med dessa verktyg får företag hjälp att förutspå sina eventuella fel och 

brister i tillräckligt god tid för att kunna åtgärda dem. Användandet av livscykelanalyser 

hjälper också till med att ge helhetsperspektiv på företagets olika produkter och dess 

miljöpåverkan. Genom att angiva information om produkterna kan företag med hjälp av 

analyserna bedöma miljöriskerna under hela produkters livstid, från råvara till avfall. På så 

sätt kan företag fatta viktiga beslut som kan bidra till en mer hållbar miljö – innan 

produkterna ens är skapade. 

 

Det är med denna metod och den framtagna växtfärgade produkten som författarna hoppas 

kunna få konsumenter mer delaktiga i designprocessen och därmed få en psykologisk 

anknytning till produkten. Hållbarhetsaspekten i form av material och färgningsprocesser  har 

noggrant valts ut för att göra produkten så hållbar och miljövänlig som möjligt, i den mån det 

har gått. 
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6. Resultat 
Utifrån arbetets valda metoder som bestod av intervjuer, litteraturstudier, experimentella 

tester och produktutvecklingsprocesser kunde författarna ge svar på examensarbetets två 

forskarfrågor. Frågorna som berör ämnet textil hållbarhet inom produktutveckling fokuserar 

på produktutvecklingen och framtagningen av en hållbar produkt.  

 

Hur kan livscykelanalyser (LCA) förbättra produktutvecklingen för att skapa mer 

hållbara textilprodukter? 

 

Som tidigare nämnt i teoriavsnittet ligger ansvaret och utmaningen i händerna på textilföretag. 

För att skapa genomtänkta och hållbara textila produkter krävs det att företag ser över och 

förbättrar sina produktutvecklingsprocesser och anammar livscykelanalyser, viktiga beslut om 

hållbarhet bör tas tidigt i produktutvecklingsfasen. Storleken på ett företag och dess 

geografiska placering har en betydande roll för hur drivande företaget är med att arbeta mot 

hållbara produkter. Företag kan antingen vara reaktiva eller proaktiva i sitt hållbarhetsarbete. 

De företag som är reaktiva hittar lösningar i slutet av produktionen och ser till att försöka lösa 

dem i slutskedet eller efter produktionen ägt rum. Medan de företag som är proaktiva 

förhindrar miljömässiga problem innan produktionen. Detta kan uppnås med hjälp av att noga 

utvärdera sina prototyper och hitta bristerna innan de hinner uppstå. Proaktiva företag kan 

undvika fel i produktionen, onödigt materialspill och på så sätt värna om miljön. 

 

Det är dessa två typer av sätt att jobba med hållbarhet och miljö som skiljer dagens 

textilföretag åt. Att få företag att applicera en livscykelanalys på varje produkt skulle bidra till 

att fler hållbara steg anammas i processen, så att slutprodukten sedan kan återvinnas eller 

återanvändas på ett mer hållbart sätt. Vilket också skulle bidra till att företag blir proaktiva 

och kan förhindra miljömässiga problem redan innan produktionen. Detta gynnar företag 

också ekonomiskt då inga onödiga produktionskostnader tillkommer, om det redan innan 

tillverkning vet om och hinner åtgärda bristerna. Det har visat sig att det både är tids- och 

kapitalkrävande att applicera livscykelanalyser på företags produkter. Detta är två bidragande 

faktorer som företag ser som hinder och därmed blir medverkande omständigheter till 

uteslutandet av användningen av livscykelanalyser.  
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Det finns dock många positiva aspekter med dessa analyser. Med hjälp av livscykelanalyser 

kommer företag i många fall kunna ligga ett steg före i produktutvecklingen då de redan 

förutspått eventuella risker och brister. Genom att följa ett likande upplägg som 

examensarbetet använt sig av skapar det goda förutsättningar för mer hållbara textila 

produkter. När examensarbetets produkt skulle tas fram användes först PIT-metoden, så att 

produkten redan i idéstadiet kunde struktureras och kategoriseras. De olika aktiviteterna för 

processen kunde analyseras och på så vis kunde en tydligare överblick av alla idéer skapas 

och en större möjlighet att ta fram ett mer hållbart planerat koncept. Senare i arbetet användes 

LCA och MET-matrisen som metoder. Då analyserades produkten utifrån material, 

energiåtgång och toxisk påverkan (kemikalieförbrukning). 

 

Hur kan man med hjälp av växtfärgning få konsumenterna att tillverka en hållbar textil 

produkt? 

 

För att få konsumenter mer medvetna om hållbarhet och öka affektionsvärdet för en viss 

produkt är lösningen att få konsumenterna mer engagerade i tillverkningsprocessen. Tidigare 

studier har visat att konsumenter inte lika lätt gör sig av med produkter som de har en 

emotionell eller psykologisk koppling till. Genom att låta konsumenten själv vara med i 

produktionen så uppnås denna effekt och förhindrandet av överkonsumtion samt onödig 

avyttring förhindras. 

 

Författarna tog fram ett recept för växtfärgning som gör det enkelt för konsumenter att själva 

kunna färga i sitt hem. Då examensarbetet sker i samarbete med ett hantverksföretag, valdes 

produkter från deras sortiment ut så att konsumenten kan finna allt som behövs för att skapa 

produkten i deras butik (se Bilaga 9.1). Det enda som konsumenten själv behöver införskaffa 

är de växter eller livsmedelsrester som hen väljer att använda vid färgningen. Placeringen av 

olika kulörer på den färdiga produkten påverkar tvättfrekvensen och därmed kommer 

konsumenterna att inspireras och uppmuntras till att placera färg och mönster på de platser 

som utsätts för mest slitage och oftast upplevs som smutsiga. Det kommer i sin tur att hjälpa 

till att bevara färgintensiteten, minska på slitaget på produkten och kommer även att minska 

energiåtgången. Med hjälp av examensarbetets resultat skall samarbetsföretaget kunna ta fram 

en broschyr som i sin tur skall hjälpa konsumenter att producera mer hållbara textila 

produkter. 
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Figur 9. Färdiga produkter. 
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7. Slutsats & förslag till vidare forskning 
För att återkoppla till examensarbetets syfte som lyder: 

“Syftet med examensarbetet är att undersöka och ta fram en växtfärgad textil produkt genom 

hållbar produktutveckling inom textilbranschen” är det alltid önskvärt att undersöka nya och 

mer miljövänliga metoder inom alla branscher. Textilbranschen har under de senaste åren 

arbetat aktivt med hållbarhet inom produktutvecklingsområdet. Att se möjligheterna i nya och 

traditionella tillverkningsmetoder är viktigt men otroligt komplicerat. Att föreslå en metod 

som växtfärgning är idag tyvärr inte möjligt för storskaliga textilföretag. Växtfärgning är inte 

tillräckligt standardiserad och lika slitstark som konventionell färgning. Dock finns det all 

möjlighet för konsumenter och hobbyverksamheter att skapa hantverk med växtfärgning. 

Dessa produkter får ett annat värde och hanteras därefter med mer försiktighet. Vidare finns 

det många delar inom växtfärgningen som kan studeras vidare för att i framtiden kunna 

använda metoden i större skala med bättre egenskaper.  
 

Att färgningsprocessen inom textilbranschen tar upp en stor del av den energi- och 

kemikalieanvändning som sammanlagt används för textilierna är välkänt. För att kunna skapa 

bättre förutsättningar för mer hållbar och miljövänlig färgning är växtfärgning en metod som 

kan uppmuntras till mindre verksamheter. Denna metod är gammal men fortfarande 

angelägen. Det finns många tolkningar och recepten kan modifieras till många olika varianter. 

I examensarbetet användes bara några få pigmentgivande grönsaker/livsmedelsrester och 

betningsmedel. Möjligheten att ta fram mer lämpade färgningsmetoder och växter återstår och 

ämnet kan undersökas ytterligare. 
 

Vidare forskning kan också behövas för att studera olika betningsmedel och deras påverkan 

under färgningen. Kanske går det att ta fram ett nytt betningsmedel som är mer optimalt för 

växtfärgning? Som skapar en bättre färgäkthet hos textilierna som växtfärgats.  

 

Författarna av examensarbetet har endast gjort tester på bomull och lin, funderingar uppstod 

på om finns det andra material som är bättre lämpade för denna typ av färgning? Hur reagerar 

växtfärgning på proteinfibrer, såsom ull och silke? Examensarbetet har inte heller undersökt 

hur växtfärgning reagerar på ekologiska material. Det skulle vara en intressant studie att se 

om färgningen påverkas positivt eller negativt av att materialet är ekologiskt.  



 54 

Växtfärgning har som tidigare nämnts funnits i århundraden, men inte varit aktuellt på många 

år. Därför finns det mycket att studera och utforska inom detta ämne – för att hitta ett 

miljövänligare och mer hållbart alternativ till konventionell färgning. 
 

MET-matrisen som användes i examensarbetet är komplex och väldigt omfattande vilket 

gjorde att den behövde avgränsas. Dock finns det mycket att lära av att studera de olika 

faserna i produktionen för att hitta nya vägar och lösningar. Att undersöka matrisen vidare 

och göra en mer omfattande matris över växtfärgade produkter skulle ge vidare forskning 

många nya infallsvinklar inom ämnet. Likväl när det kommer till livscykelanalyser har 

författarna av examensarbetet valt att avgränsa sig till Product Idea Tree (PIT). Det hade varit 

intressant att ta del av en produktutvecklingsstudie som berör designstrategierna: 

The Eco-Shape, The Eco-Assembly Principle, The Eco-Functionality, The Eco-Ergonomic 

Principle, The Eco-Product Economic Efficiency Principle och The Implementation (en mer 

djupgående beskrivning om designstrategierna hittas i Bilaga 9.2). 
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8.2 Muntliga källor 

 
Författarna valde att intervjua personal på företagen Hemtex och Panduro Hobby. I examens-

arbetet refereras Hemtex som textilföretaget och Panduro Hobby som hantverksföretaget. 

Nedan listas de respondenter som intervjuades på de båda företagen: 

 

Respondent 1 – Hemtex, Inköpskoordinator  

Respondent 2 – Panduro Hobby, Produktutvecklare för Sy, sticka & virka 

Respondent 3 – Panduro Hobby, Environmental and Regulatory Affairs 

Respondent 4 – Panduro Hobby, Environmental and Regulatory Affairs 
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8.3 Tabeller och figurer 
 

Tabell 1. MET-matris. 

Tabell 2. Sammanställning bomull. 

Tabell 3. Sammanställning lin. 

Tabell 4. Färgklasser, färgningsprocesser och hjälpkemikalier. 

Tabell 5. MET-matris på prototyp. 

 
Figur 1. Introduktion av ny produkt på marknaden (Mital et al. 2007, s. 11). 

Figur 2. Processteg för förbehandling av bomull. 

Figur 3. Processteg för förbehandling av lin. 

Figur 4. Processteg för konventionell färgning av cellulosabaserade material. 

Figur 5. Diagrammet visar fördelningen över världsanvändningen av färgämnen för 

cellulosafärgning. Baserad på ett diagram av Bozic och Kokol (2008). 

Figur 6. Processteg för förbehandling och växtfärgning av cellulosabaserade material. 

Figur 7. Färgningsresultat lökskal, gurkmeja och avokado. 

Figur 8. Färgningsresultat rödkål och morotsblast. 

Figur 9. Färdiga produkter. 
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9. Bilagor 
9.1 Olika betningsmedel 
 
De betningsmedel som används i färgningen är två olika typer av salter. Dessa kommer också 

från hantverksföretagets sortiment och är anpassade för både färgning i tvättmaskin eller i 

färgbad. Valet att utesluta färgbad med endast vanligt koksalt eller en metod utan 

betningsmedel baserades på att det fanns två befintliga betningsmedel i sortimentet. Att färga 

utan betningsmedel skulle motsäga tidigare erfarenheter och recept inom området (Wells 

1997).  

 

Produktnamn:  

Fixersalt till flytande batik 

Innehåll: 100 % Trinatriumfostat 
 

Kort fakta 

Irriterande för ögon och hud. 

Produkten klassas inte som miljöfarlig. 

Sorteras som basiskt avfall. 

 

Produktnamn:  

(Dylon) Textilfärgssalt 

Innehåll: 100 % Sodium chloride 

 

Kort fakta 

Irriterande för hud och ögon. 

Klassas inte som PBT-ämne, Persistent Bioaccumulative and Toxic (Kemikalieinspektionen 

2014). 
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9.2 Designprinciper 
 
“The Eco-Shape” - Att produkten och dess förpackning är i en form som kan packas optimalt 

och att denna är lätt att transportera. Om produkten behöver en förpackning skall denna vara 

enkel att plocka isär, återvinna eller återanvända för annat syfte (Pralea, Pop & Sficle 2009). 

 

“The Eco-Assembly Principle” - Denna princip baseras på att varans konstruktion kan 

monteras och demonteras. Delar kan bytas ut för estetiska skäl eller för att kunna laga 

produkten. I och med denna möjlighet kan produktens livslängd förlängas då dem estetiska 

aspekterna kan ändras. Om konsumenten tröttnat på utseendet eller om någon del har gått 

sönder går denna att byta ut. Produkten bör också vara konstruerad på ett sådant sätt att en 

demontering av olika delar i olika material sker på ett sådant sätt att konsumenten lätt 

återvinner alla delar. Principen bidrar till att återvinningen blir ett faktum (Pralea, Pop & 

Sficle 2009). 

 

“The Eco-Functionality” - Funktionen på produkten skall naturligtvis tillgodose 

konsumenternas efterfrågan och behov, dock finns det en stor fördel att produkten har fler 

funktioner än vad konsumenten efterfrågar. Går den att använda i andra syften finns det inget 

behov att köpa flera produkter och konsumenter kommer att se fördelarna och ett större 

mervärde i produkten. Detta går att applicera på materialanvändningen också, mindre 

produkter men med flera funktioner sparar materialresurser och energiåtgång (Pralea, Pop & 

Sficle 2009). 

 

“The Eco-Ergonomic Principle” - Produkten skall vara ergonomiskt utformad men principen 

handlar också om att använda material som är av ekologiska eller naturliga ursprung för att ge 

en mer naturlig känsla när konsumenten kommer i kontakt med och använder produkten 

(Pralea, Pop & Sficle 2009).  

 

“The Eco-Product Economic Efficiency Principle” - Denna princip baseras på att använda 

metoder och material som är hållbara i det avseendet att produkterna håller god kvalitet i 

generationer. Även om dessa material eller metoder är dyrare finns det många fördelar med 

att skapa produkter då konsumenterna inte behöver köpa flera produkter inom samma kategori 

på grund av dålig kvalitet. Bättre lämpade material kan också bidra till att produkten sedan 

går att återvinna lättare (Pralea, Pop & Sficle 2009). 



 67 

 

“The Implementation” - Nya upptäckter och forskning skall uppmuntras och att se potentialen 

i nya material gör det möjligt att föra vidare forskningen inom branschen. Tillsammans med 

nya innovationer, analyser och produktutveckling finns det stora möjligheter att skapa mer 

hållbara produkter. Principen bygger på att traditionellt kan utvecklas och nytt kan 

implementeras och på så sätt skapa nya lösningar på olika miljöproblem (Pralea, Pop & Sficle 

2009).  
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9.3 Processteg för förbehandling av bomull 
 

Svedning 

På ett vävt material görs svedning för att få bort uppstickande fiberändar vilket bidrar till 

bättre vätskeupptagning. Under svedningen åker materialet förbi gaslågor under en hastighet 

mellan 150-400 meter per minut (Rehnby 2010). 

 

Avklistring 

Vid tillverkningsprocessen för ett vävt material krävs att varptrådarna klistras för att de ska 

klara av höga påfrestningar från vägmaskinen. Men detta klister försvårar efterkommande 

processer som blekning och färgning och behöver därför avlägsnas innan. Olika material 

kräver olika sorters klister. Cellulosamaterial klistras vanligtvis med stärkelseklister. Det är 

ett vattenlösligt klister som kräver att det används enzymer för att få bort det. 

Avklistringsprocessen går till enligt två följande metoder (Rehnby 2010): 

1. Diskontinuerlig process - det vävda materialet passerar ett enzymbad och rullas upp på 

en bom som sedan plastas in för att inte väven ska torka. Därefter roterar bommen i 

rumstemperatur så att enzymerna kan bryta ner stärkelseklistret. Efteråt tvättas väven. 

2. Kontinuerlig process - det vävda materialet går igenom ett enzymbad och därefter in i 

en reaktionskammare med ånga.  

 

Avkokning 

Syftet med avkokningen är att få bort smuts, fetter, vax och andra orenheter från 

bomullsfibrerna. Avkokning av bomull görs med tensider och natriumhydroxid i vatten, dessa 

två skapar tillsammans med bomullens fetter och vaxer en tvålblandning, vilken medför att 

det inte behövs tvättmedel. En bomullsväv kan avkokas i en kontinuerlig process som 

vanligen går till enligt följande (Rehnby 2010): 

1. Avkokningsbad 

2. Pressmaskin 

3. Reaktionskammare med ånga i ett par minuter 

4. Sköljning och neutralisering i tvättlådor  

 

Blekning 

Bomullens obehandlade färg är aningen beige eller gulaktig, en färg som inte är särskilt 

önskvärd vare sig det efterfrågas ett vitt eller färgat material.  
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Därför är det vanligt att bomullsfibrerna bleks innan färgning. Blekning tar förutom den 

oönskade färgen även bort kvarvarande orenheter såsom smuts och fröskal och ökar 

absorptionsförmågan. Det mest använda blekmedlet idag är väteperoxid. Blekningsprocessen 

är stark och det krävs försiktighet så att inte bomullsfibrerna bryts ned alldeles för mycket. 

Eftersom fibrernas polymerisationsgrad blir lägre blir också fibrerna försvagade. Blekningen 

sker under en timmas tid, vid koktemperaturen då väteperoxiden har pH-värde 10-11. 

Blekningen av bomullsväv kan göras i en kontinuerlig process, förslagsvis direkt efter 

avkokningen, då neutraliseras det inte emellan. Ett annat sätt att bleka bomullsmaterial är med 

hjälp av en foulard, då impregnerasåter väven i blekbadet, rullar upp den på en rullande bom 

och plastar in sedan får den rotera under ett dygn i rumstemperatur innan blekmedlet sköljs 

bort (Rehnby 2010). 

 

Mercerisering 

Det sista steget i förbehandlingen av bomull är mercerisering. Processen innebär att bomullens 

fysikaliska egenskaper förvandlas för att få ett annat estetiskt uttryck. Vid merceriseringen 

används en merceriseringsmaskin, i rumstemperatur impregneras väven med en blandning av 

natriumhydroxid och vatten samtidigt som maskinen sträcker och rätar ut bomullsfibrerna så 

att de sväller och ändrar tvärsnitt från tidigare njurformat till runt. Genom att den vridna 

formen förändras kommer fibrernas reflektion att öka vilket ger mer lyster, bättre 

färgupptagnings- och absorptionsförmåga. Efteråt sköljs, tvättas och neutraliseras väven, 

fortfarande under sträckning. Anledningen till att det görs efter blekning och inte före (vilket 

är möjligt) är ur miljöhänsyn, då kan större delen av natriumhydroxiden återanvändas från 

blekningen, som annars hade gått till spillo. Beroende på varukonstruktion, upplevs fibrerna 

starkare och väven kan få ett mer voluminöst grepp (Rehnby 2010). 
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9.4 Val av material 
 
Oblekt bomullsväv (ljus färg): 
100 % Bomull  
153 g/m2 

Odlat i Pakistan 
Öko-tex klass 2 certifierad 
 
Vit linneväv (ljus färg):  
100 % Linne 
245 g/m2 

 
Naturlinneväv (mörk färg): 
100 % Linne 
245 g/m2 

 
Halvlinneväv (medelljus färg): 
50 % Linne 
50 % Bomull 
250 g/m2 

 
Väskrem vit (ljus färg): 
100 % Bomull 
30 mm bred 
 
Väskrem svart: 
100 % Bomull 
30 mm bred 
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9.5 Recept för växtfärgning 
	  
Allmän färgningsprocess 

1. Koka upp vatten (se vattenförhållandet i tabellen nedan). 

2. Tillsätt pigmentgivande grönsak eller krydda. 

3. Grönsaker (krydda eller te hoppa över till steg 7) 

4. Låt sjuda i 40 minuter eller till önskad färg på färgbadet  

5. Sila bort grönsaker och skal 

6. Häll tillbaka färgbadet i kastrullen 

7. Häll i salt och rör om tills saltet löst upp sig 

8. Tillsätt textilierna 

9. Låt sjuda i 40 minuter eller tills textilierna uppnått önskad kulör. 

10. Stäng av värmen på kokplattan och låt textilierna vara kvar i färgbadet. 

11. Låt textilierna ligga kvar i färgbadet över natten eller tvätta textilierna när färgbadet 

svalnat. 

12. Låt textilierna lufttorka utan direkt solljus. 

 
I tabellen nedan listas komponenterna som behövs för att färga 100 gram tyg med respektive 

pigmentgivande grönsak/livsmedelsrest/krydda:  

 

Pigmentgivare Pigmentgivare, 

vikt i gram 

Tyg,  

vikt i 

gram 

Vatten,  

mängd i 

liter 

Betning 1. 

Fixeringsmedel 

Betning 2. 

Textilfärgssalt 

Lökskal 50 gram 100 gram 2-4 liter* 50 gram 250 gram 

Avokadoskal 170 gram 100 gram 2-4 liter* 50 gram 250 gram 

Gurkmeja 15 gram 100 gram 2 liter* 50 gram 250 gram 

Rödkål 730 gram 100 gram 2-4 liter* 50 gram 250 gram 

Morotsblast 150 gram 100 gram 2-4 liter* 50 gram 250 gram 
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* Vattenmängden bestäms utifrån hur stor volym grönsakerna tar upp i den kastrull som färg-

badet görs i. Lökskal och kål tar upp större volym och kräver därför mer vatten till skillnad 

från gurkmeja och eventuella andra kryddor som inte behöver lika stor mängd vatten.  
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9.6 Resultat av växtfärgning med fixeringsmedel 
 
Pigmentgivare Tvättad Otvättad 
Lökskal 

  
Rödkål  

 

 

 
Gurkmeja  

 

 

 
Avokado  

 

 

 
Morotsblast  
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9.7 Före och efter växtfärgning 
 
Material Pigment-

givare 
Ofärgad (tvättad) Färgad tvättad/otvättad 

100 % Lin Lökskal 

  
100 % Lin Gurkmeja 

  
100 % Lin Rödkål 

  
100 % Lin Avokadoskal 

  
100 % Lin Morotsblast 
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9.8 Gnidhärdighetstest 
 
 

  

Material Färgmetod Betnings-
medel 

Provbit torr Provbit våt 

Linneväv 
vit 

Gurkmeja Textilfärgs-
salt 

 
 

Linneväv 
vit 

Avokado Textilfärgs-
salt 

 
 

Linneväv 
vit 

Lökskal Textilfärgs-
salt 

  
Linneväv 
vit 

Rödkål Textilfärgs-
salt 

  
Linneväv 
vit 

Morotsblast Textilfärgs-
salt 
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9.9 Tvätthärdighetstest 
 
 
Pigmentgivare Tvättad  Otvättad 

Lökskal 

  
Rödkål 

  
Gurkmeja 

  
Avokado 

  
Morotsblast 
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9.10 Intervjufrågor 
 
Berätta kort om företaget? 

Berätta om er roll på företaget? 

Hur många och vilka är ni som jobbar med produktutveckling?  

Vilka miljömål har ni, och hur jobbar ni för att uppnå dessa? 

Hur går er textila produktutvecklingsprocess till?  

Hur gör ni med prissättning?  

Hur jobbar ni med hållbarhet inom produktutvecklingsprocessen, idag och i framtiden? 

Tas hänsyn till återvinning/isär plockning och återanvändning i designprocessen? 

Hur stort fokus ligger på hållbarhetsarbetet? 

Hur mycket hänsyn tas till livscykelanalys (LCA)? 

Om inte, använder ni några andra analyser? 

Arbetar ert företag med transparens ut mot konsument? 

Vad gäller konsumenter, hur arbetar ni med deras efterfrågan på hållbara produkter?  

Avslutningsvis hur tror ni att hållbarhetsarbetet kommer att utvecklas inom er bransch?  

 

 
 
 
 
 
 

 


