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Förord 

Visionen med vår uppsats är att presentera hur bra ett vävt textilt material innehållande 

återspunna fibrer förhåller sig kvalitetsmässigt gentemot ett material med enbart 

nyproducerade fibrer då basplagg med lång livslängd ska produceras. Vi vill tacka alla lärare 

som har tagit sig tid till att hjälpa oss, speciellt lärarna i labbet och väveriet. 

 

Vårt största tack vill vi ge vår handledare Veronica Malm, vi är extremt tacksamma för all 

hjälp och stöd som hon gett oss under uppsatsskrivandet. 

Tack! 

 

Elin Gyllstad och Oliwia Fridlund 

Textilhögskolan, maj 2015 
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Sammanfattning 
En del företag har tagit de stora miljöproblemen inom textilproduktion på större allvar än 

andra, vilket har lett till att de börjat ta tillvara på gammalt material. Återvinning utav gamla 

material är i fokus för många utredningar. Företag vill, och försöker att hitta alternativ för att 

öka andelen återvunna fibrer i sina material, men dock bara så länge som kvaliteten är 

likvärdig som ett material med enbart nyproducerade fibrer. Hur stor är skillnaden då? Hur 

hållbart är ett plagg där materialet är tillverkat med delar av återspunna fibrer och skulle det 

kunna konkurrera med ett plagg tillverkat i ett material med enbart nyproducerade fibrer?  

Syftet med denna uppsats är att experimentellt jämföra om ett textilt återvunnet vävt material i 

blandningen viskos, elastan och återspunnen polyester kan uppnå likvärdig kvalitet som ett 

textilt vävt material i viskos, elastan och nyproducerad polyester. 

Metoden som användes för att fastställa uppsatsens resultat var en kvantitativ experimentell 

jämförande studie där två material testades enligt fyra olika standarder; bestämning av 

dimensionsändring vid tvätt 30°C och torkning, bestämning av dimensionsändring vid 

ångstrykning 115°C, bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor samt 

bestämning av tygers nötningshärdighet - bestämning av brott. Resultatet som uppsatsens 

författare fick fram är att ett textilt vävt material innehållande återspunna fibrer har lika bra 

förutsättningar som ett material med enbart nyproducerade fibrer för att användas vid 

tillverkning av basplagg med lång livslängd. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Nyckelord: Återspunna polyesterfibrer, återvunna material, miljö, basplagg, kvalitet, 

dimensionsändring, noppbildning, nötningshärdighet. 
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Abstract 
Some companies have taken the major environmental problems within textile production 

more seriously than others. This has led to the beginning of recycling old materials, which is 

in focus of many investigations today. Companies want and try to find options to increase the 

proportion of recycled fibers in their fabrics, but only as long as the quality is equivalent to a 

fabric with only virgin fibers. How big is the quality difference then? How sustainable is a 

garment where the fabric is made with parts of respun fibers, and can it compete with a 

garment made of a fabric with only virgin fibers? 

The purpose of this thesis is to experimentally compare whether a recycled textile woven 

fabric in the mixture viscose, elastane and respun polyester can achieve similar quality as a 

textile woven fabric of viscose, elastane and virgin polyester. 

The method that was used to determine the thesis results was an experimental quantitative, 

comparative study in which two materials were tested according to four different standards; 

determination of dimensional change in washing at 30°C and drying, determination of 

dimensional change in steaming at 115°C, determination of the fabric propensity to surface 

pilling, fuzzing or matting and determination of abrasion resistance of fabrics. The result that 

the authors of this thesis came up with is that a textile woven fabric containing respun fibers 

has as good qualifications as a fabric made from only virgin fibers for manufacturing 

garments with long lifetime.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Respun polyester fibers, recycled fabrics, environment, basic clothing, quality, 

dimensional change, pilling, abrasion. 



	  
5 

Innehållsförteckning 

Förord	  .......................................................................................................................................................................................	  2	  

Sammanfattning	  ...................................................................................................................................................................	  3	  

Abstract	  ....................................................................................................................................................................................	  4	  

Innehållsförteckning	  ..........................................................................................................................................................	  5	  

1.	  Introduktion	  ......................................................................................................................................................................	  7	  

1.1	  Inledning	  .....................................................................................................................................................................	  7	  

1.2	  Problematisering	  .....................................................................................................................................................	  8	  

1.3	  Syfte	  ...............................................................................................................................................................................	  8	  

1.4	  Frågeställningar	  .......................................................................................................................................................	  9	  

1.5	  Avgränsningar	  ..........................................................................................................................................................	  9	  

1.6	  Definitioner	  ................................................................................................................................................................	  9	  

2.	  Studiens	  metod	  .............................................................................................................................................................	  11	  

2.1	  Undersökningsmetod	  .........................................................................................................................................	  11	  

2.2	  Datainsamlingsmetod	  ........................................................................................................................................	  11	  

2.3	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  vald	  metod,	  validitet	  och	  reliabilitet	  ..........................................................	  12	  

2.4	  Urval	  ...........................................................................................................................................................................	  13	  

3.	  Teoretisk	  referensram	  ...............................................................................................................................................	  14	  

3.1	  Textil	  avfallsstatistik	  ...........................................................................................................................................	  14	  

3.2	  Återanvändning	  av	  plagg	  ..................................................................................................................................	  15	  

3.3	  Återvinning	  och	  återspinning	  .........................................................................................................................	  16	  

3.3.1	  Återvunna	  fibrer	  ..........................................................................................................................................	  16	  

3.3.2	  Återspunna	  fibrer	  ........................................................................................................................................	  17	  

3.4	  Material	  ....................................................................................................................................................................	  17	  

3.4.1	  Polyester	  ..........................................................................................................................................................	  17	  

3.4.2	  Återspunnen	  polyester	  ..............................................................................................................................	  18	  

3.4.3	  Viskos	  ................................................................................................................................................................	  18	  



	  
6 

3.4.4	  Elastan	  ..............................................................................................................................................................	  19	  

3.5	  Vävda	  materials	  mekaniska	  egenskaper	  och	  deras	  karaktäriseringsmetoder	  .........................	  19	  

3.5.1	  Noppbildning	  .................................................................................................................................................	  20	  

3.5.2	  Nöthållfasthet	  ................................................................................................................................................	  20	  

3.5.3	  Dimensionsändring	  ....................................................................................................................................	  21	  

4.	  Experimentell	  studie	  ..................................................................................................................................................	  22	  

4.1	  Material	  ....................................................................................................................................................................	  22	  

4.1.1	  Materialens	  fiberegenskaper	  ..................................................................................................................	  22	  

4.1.2	  Vävens	  konstruktion	  ..................................................................................................................................	  23	  

4.2	  Metod	  .........................................................................................................................................................................	  25	  

4.2.1	  Bestämning	  av	  dimensionsändring	  vid	  tvätt	  och	  torkning	  .......................................................	  25	  

4.2.2	  Bestämning	  av	  dimensionsändring	  vid	  ångstrykning	  .................................................................	  25	  

4.2.3	  Bestämning	  av	  tygs	  benägenhet	  av	  att	  bilda	  ytludd	  och	  noppor,	  Martindalemetoden	  25	  

4.2.4	  Bestämning	  av	  tygs	  nötningshärdighet,	  bestämning	  av	  brott,	  Martindalemetoden	  ......	  26	  

5.	  Resultat	  ............................................................................................................................................................................	  27	  

6.	  Diskussion	  och	  slutsats	  .............................................................................................................................................	  29	  

6.1	  Frågeställning	  1	  ....................................................................................................................................................	  29	  

6.2	  Frågeställning	  2	  ....................................................................................................................................................	  30	  

6.3	  Slutsatser	  .................................................................................................................................................................	  31	  

6.4	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  .............................................................................................................................	  32	  

7.	  Källförteckning	  .............................................................................................................................................................	  33	  

7.1	  Figurförteckning	  ...................................................................................................................................................	  36	  

 

	  



	  
7 

1. Introduktion 

1.1 Inledning    
Textil framställning anses idag av många konsumenter som en miljöbov. Bomullsproduktion 

kräver till exempel extrema mängder vatten (Världsnaturfonden WWF, 2007) och vid 

tillverkning av polyester används petroleum som är en ändlig resurs (Humphries, 2009). 

Insikten hos kunder och konsumenter ökar om nödvändigheten av ett miljömedvetet 

förhållningssätt till konsumtionen av textila material (Carrigan & Atalla, 2001). Enligt en 

artikel skriven i Svenska Dagbladet av Hedström (2013) så tvingas företag att tänka mer 

långsiktigt för att inte förlora delar av sin försäljning och många konsumenter har idag börjat 

undvika plagg som endast är brukbara en kortare tid. Flera konsumenter köper hellre lite 

dyrare plagg som outtalat ska gå att använda under en längre tid. David Wolfe på Doneger 

Group menar att många har tröttnat på trendplagg som är billiga och modekedjor satsar därför 

mer på basplagg av god kvalitet som kostar mer. H&M lanserade till exempel år 2013 ett nytt 

märke, & Other stories, som säljer kläder till ett högre pris men med bättre kvalitet. Spanska 

Inditex, mest känt för sitt varumärke Zara, satsar hårt på sitt mognare och mer dyra märke 

Massimo Dutti. Även amerikanska Gap har startat en kvalitetshöjning av sina plagg genom 

sitt senaste inköp av minikedjan Intermix, där det inte går att köpa ett plagg under tusenlappen 

(Hedström, 2013). 
 

Då dagens intresse för miljöpåverkan ökar, återspeglar detta sig hos både producenter och 

återförsäljare i modebranschen då de ägnar mer tid åt hållbarhet (Cooper, Fisher, Goworek, 

Hiller & Woodward, 2012). Företag jobbar allt mer med återvunna material, och frågan kan 

då ställas hur ett återvunnet materials kvalitet kan mäta sig gentemot ett nyproducerat 

materials kvalitet. 
 

I denna rapport kvalitetstestas ett textilt vävt återvunnet material som ett svenskt modeföretag 

i den högre prisklassen tillverkar sina basplagg i. Tyget är en blandning bestående utav 

återvunnen polyester, som är återspunnen av PET-flaskor, och nyproducerad viskos och 

elastan. Ett likasinnat textilt vävt material testas även på samma sätt, dock tillverkat med 

nyproducerad polyester istället för återvunnen, så en jämförande studie kan göras.  
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1.2 Problematisering 

Det är extremt viktigt att företag har bra kännedom om de material som de använder sig av. 

Idag handlar kunder inte endast sina kläder efter dyra varumärken eller billiga priser, utan de 

lägger mycket fokus på materialens kvaliteter, hållbarhet och miljöpåverkan (Hedström, 

2013). Det går åt cirka 29 000 liter rent vatten för att tillverka 1 kg bomull 

(Världsnaturfonden WWF, 2007). Bomullsproduktion är alltså ett ohållbart koncept som har 

lett till att företag måste börja söka efter nya material och produktionssätt. Ett substitut för 

bomull är syntetfibrer och den första syntetfibern kom redan på 1930-talet. År 2000 

representerade polyester 60 % av världsproduktionen av syntetiska fibrer och fortfarande idag 

ses en ständig ökning av polyesterproduktionen. Konstgjorda material har många gånger varit 

bra komplement i former som exempelvis polyester, viskos och elastan. De flesta 

syntetfibrerna hämtas från petroleum (Humphries, 2009), vilket är allmänt känt att även den 

naturtillgången är mycket tveksam ur miljösynpunkt. En del företag har tagit de stora 

miljöproblemen inom textilproduktionen på större allvar än andra, vilket har lett till att de 

börjat ta tillvara på gammalt material (Hedström, 2013). Återvinning utav gamla material är i 

fokus för många utredningar, där företag vill och försöker hitta alternativ för att öka andelen 

återvunna fibrer i sina material, men dock bara så länge som kvaliteten är likvärdig ett 

material med enbart nyproducerade fibrer (Wang, 2006). Frågan kan ställas om hur stor 

skillnaden mellan återvunna och nyproducerade material är och hur hållbart ett plagg där 

materialet är tillverkat med delar av återspunna fibrer kan vara. Om ett material med 

återspunna fibrer kan konkurrera med ett plagg tillverkat i ett material med enbart 

nyproducerade fibrer för produktion av ett basplagg med lång livslängd och bra kvalitet, då 

kan frågan ställas om det inte innebär en stark fördel ur konkurrenssynpunkt. Att tillverka ett 

basplagg med bra kvalitet, lång livslängd och som dessutom är tillverkat innehållande 

återspunna fibrer kan ha stora fördelar.  

1.3 Syfte 

Syftet är att experimentellt jämföra om ett textilt återvunnet vävt material i blandningen 

viskos, elastan och återspunnen polyester kan uppnå likvärdig kvalitet som ett textilt vävt 

material i viskos, elastan och nyproducerad polyester. 
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1.4 Frågeställningar 

Frågeställning 1: Har ett textilt vävt material innehållande återspunna fibrer tillräckligt bra 

kvalitet för att ersätta ett helt nyproducerat material vid produktion av ett basplagg med lång 

livslängd? 

Frågeställning 2: Vilka för- respektive nackdelar kan uppstå för ett företag vid en eventuell 

användning utav ett textilt vävt material innehållande återspunna fibrer? 

1.5 Avgränsningar  

Denna uppsats har avgränsats enbart till det tyg som det företag uppsatsens författare har varit 

i kontakt med använder till sina basplagg, samt ett likasinnat tyg så att en jämförelse kunde 

göras. Tyget från företaget, som i denna uppsats kallas väv 1 innehåller viskos, elastan och 

återspunna polyesterfiber (av PET-flaskor) medan det likasinnade tyget, som i denna uppsats 

kallas väv 2 innehåller nyproducerade polyesterfiber, viskos och elastan. Då det är skillnad på 

återspunna och återvunna fibrer (se definitioner), så avgränsades denna uppsats till enbart 

återspunna fibrer. Det finns enorma mängder olika standarder, vilket var varför denna uppsats 

enbart fokuserades på de tester som är mest vanligt förekommande gällande kvalitet, vilket 

också företaget efterfrågade. Uppsatsen jämförde endast väv 1 och 2 och studerade deras 

skillnader och likheter samt vilka olika för- och nackdelar som kan uppstå för företag vid 

användning av återvunna material. När analyser gjordes utgick uppsatsen från vad som är bäst 

för ett basplagg som ska ha så lång livslängd som möjligt, alltså inte för andra sorters plagg 

som exempelvis sportplagg. Uppsatsen har även bara tagit hänsyn till och utgått från de 

testresultat som gjorts just för denna uppsats, alltså undersöktes inte tidigare testresultat som 

gjorts av företaget. De experimentella testmetoder som användes för uppsatsen är inte rena 

ISO-standarder, utan något modifierade av Textilhögskolans laborationstekniker. 

1.6 Definitioner 

Amorf - polymerkedjor ligger oorienterat och i olika riktningar - gör fibern svag och elastisk. 

Basplagg - ett plagg som återkommer säsong efter säsong, och som aldrig ändrar modell eller 

stil. Väl designat för en lång livslängd och kommer därför oftast i neutrala färger. 
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Bindepunkt - den punkt där en varptråd korsar ett inslag den antingen går över eller under i 

en väv. 

Elast (elastomer) - lättrörliga polymerer som kan töjas flera gånger sin längd utan att 

materialet går sönder. 

Kristallin - polymerkedjor ligger tätt och orienterat i en fiber, detta gör fibern stark och styv. 

Kypertbindning - skapar en diagonalt randig väv då alla varptrådar har samma rytm men 

med ett steg förskjutet nedåt eller uppåt.  

Lång livslängd - period som exempelvis ett basplagg räknas med att kunna användas, 

generellt sett två år eller längre. 

Mekaniska egenskaper - hur ett materials egenskaper svarar på tester som det utsätts för, 

exempelvis dimensionsändring, ytludd och noppor eller nötningshärdighet. 

Regenatfibrer - konstgjorda fibrer där naturliga råvaror omformas och används. 

Syntetfibrer/syntet - samlingsnamn för konstgjorda fibrer som oftast är tillverkade av 

petroleum. 

Varptråd - trådar som sätts upp i en vävstol vid vävning och går längst med det vävda tyget. 

Vildkräppbidning - skapar inget mönster på väven då den har ett oregelbundet 

bindemönster. Vildkräpp är en påbyggd variant av Kypertbindning då de bygger på samma 

grund. 

Väfttråd - tråden som läggs in vinkelrätt mellan varptrådarna. 

Återanvändning - återanvändning av textilier syftar på produkter eller komponenter som inte 

är avfall och som används igen för samma ändamål som de var tänka för från början. 

Återspunna fibrer - fibrer, som till exempel i återvunnen polyester, som spunnits om till nya 

fibrer eller filament genom att använda nedsmälta eller upplösta polymerer från gamla fibrer 

eller PET-flaskor. 

Återvunna fibrer - fibrer som härleds från använda kläder, tyger eller tyg som inte uppfyller 

standarder eller kravspecifikationer under tillverkningen - tygerna sönderdelas och med hjälp 

av olika maskiner erhålls återvunna fibrer som dock har avsevärt kortare fiberlängd.	  
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2. Studiens metod 

2.1 Undersökningsmetod 

För att komma fram till ett resultat finns det två vägar att gå när det gäller 

undersökningsmetoder; kvantitativ eller kvalitativ undersökning. För denna uppsats användes 

en kvantitativ undersökning och detta bestämdes då uppsatsens frågeställningar krävde 

experimentella studier för att kunna besvaras. Kvantitativa metoder är ett samlingsbegrepp för 

undersökningar som bygger på en stor mängd svar som presenteras i tabeller och siffror. 

Undersökningarna görs ofta experimentellt eller genom enkäter med alternativ i kryssform, 

och datan fås fram genom analys och tolkning utav undersökningarnas resultat (Gezelius & 

Wildenstam, 2011). En experimentell studie handlar om mätbara företeelser (Bell, 2010). I 

denna jämförande studie har experimentella tester gjorts på två vävda material som sedan 

sammanställts och jämförts i tabellform.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Information som kallas för primärdata, är den som samlas in av undersökaren själv. Detta görs 

på bästa lämpliga sätt, då fakta som framtas ska vara så relevant för ämnet som möjligt 

(Christensen, 2010).  
Information som kallas för sekundärdata, är den information som redan finns tillgänglig och 

sammanställd i exempelvis databaser, tidigare uppsatser och litteratur. Vid användning av 

sekundärdata måste kritisk noggrannhet råda så att tillförlitligheten av faktan är hög, då den 

alltså vid ett tidigare skede är framforskad av någon annan (Christensen, 2010). 

Inför uppsatsen lästes mycket sekundärdata för att få en mer bred kunskap inom ämnet. Själva 

uppsatsen i sig har dock till största del byggts på primärdata, då det krävdes att genomföra 

experimentella tester på specifika tyger för att få fram studiens resultat och ge svar på 

frågeställningarna.  
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2.3 För- och nackdelar med vald metod, validitet och 

reliabilitet 

Fördelar med de experimentella testerna var att om uppsatsen endast skulle tagit upp 

sekundärdata, alltså tidigare forskning inom ämnet, så skulle resultatet helt ha förlitat sig på 

och utgått från andra forskares testresultat. Uppsatsens författare ansåg att egna 

experimentella tester skulle vara till stor fördel för reliabiliteten på uppsatsen, då de ger ett 

tydligt resultat på frågeställningarna samt att företaget som samarbetats med får svar på sina 

frågor. Genom att de experimentella testerna genomfördes med enbart ett syfte, att svara på 

och ligga till grund för uppsatsens frågeställningar, gjorde att dessa resultat hade stor 

reliabilitet. De experimentella testerna kunde även modifieras och anpassas till vad som var 

relevant, i detta fall att jämföra kvalitet och livslängd för ett basplagg, och inte utgå från 

tidigare forskning där andra frågor hade varit det huvudsakliga syftet.  

Innan tester, jämförelser och skrivande av denna uppsats påbörjades, diskuterades 

begränsningar och möjligheter. Det var tydligt att författarnas egna tester skulle resultera i 

vissa begränsningar då laboratoriet i Textilhögskolan användes och testerna begränsades till 

just dessa lokaler och den utrustning som fanns tillgänglig. Då Textilhögskolans 

laborationstekniker redan hade utformat modifierade ISO-standarder för de vanligaste testerna 

som görs på textilier så utgick testerna från dessa. 

Nackdelen med de experimentella testerna var att uppsatsens författare inte lyckades jämföra 

100 % lika tyg, vilket försämrade validiteten något. Materialet med återspunna fibrer, väv 1, 

var vävt i en Vildkräppsbindning medan väv 2, materialet med nyproducerade fibrer, var vävt 

i en Kypertbindning. Då Vildkräpp är en påbyggd variant av Kypert är det ingen större 

skillnad på bindningarnas påverkan för resultatet. Väv 1 kan dock på grund av sin bindning 

vara mer stabil, men då detta kändes till från start så har det tagits i åtanke vid bedömning av 

resultatet. Vid testen gällande Martindalemetoden spelar bindningen inte lika stor roll, utan 

där handlade det istället om tygets trådtäthet, garntjocklek samt vikt. Då detta stämmer 

överens för de två tygerna gör de olika bindningarna ingen skillnad. För att stärka validiteten 

krävdes det att tydligt uppge vad som var skillnader respektive likheter i de två tygerna och 

diskutera om hur detta kunde påverka testens resultat. När detta var gjort hade uppsatsen 

högre validitet och det gick därför att dra slutsatser, argumentera och diskutera kring 
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frågeställningarna och varför resultaten gav de svar de gjorde, allt detta med hög 

tillförlitlighet. 

Både den inre och yttre validiteten är hög. Den inre genom att egna tester och jämförelser 

gjordes samtidigt som tidigare forskning och böcker lästes. Generaliserbarheten, alltså den 

yttre validiteten, är även den tillförlitlig då vad som testades, hur testen utfördes, var de 

utfördes och av vem de utfördes tydligt har specificerats. 

För att tillförlitligheten på uppsatsens sekundärdata skulle hålla så hög reliabilitet som möjligt 

har all information som använts granskats kritiskt. Internetbaserad fakta har jämförts med 

litteratur från vetenskapliga artiklar samt böcker. Uppsatsen är till mestadels baserad på 

primärdata, men även tillsammans med så nyskriven sekundärdata som möjligt.  

2.4 Urval 

Företaget valdes och tillfrågades dels på grund av att det jobbar mycket med miljövänliga 

material och har en ständigt återkommande bas-kollektion med stor andel plagg i återspunna 

polyesterfibrer, (PET-flaskor). Det valdes även då det gick att ha en nära relation och 

kommunikation med ansvariga. Detta var till stor fördel då frågor kunde besvaras snabbt och 

djupgående. Varför just tester som dimensionsändring vid tvätt 30°C, dimensionsändring vid 

ångstrykning 115°C, noppning och pilling samt nötningshärdighet valdes ut var på grund av 

att företaget kräver att dessa tester genomförs av leverantören innan leverans och att företaget 

har tydliga krav på att resultaten uppnår en viss kvalitet. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Textil avfallsstatistik 

Wang (2006) menar att det finns många anledningar till att återanvända textilier och textila 

plagg, men att detta i verkligheten inte tillämpas och andelen textilier som återanvänds inte är 

stor. Fiberproduktionen i världen överskred 64 miljoner ton år 2004 och har stadigt ökat de 

senaste decennierna (Engelhardt, 2005). Diskussioner om varför textilier inte återanvänds 

brukar ofta handla om den bristfälliga offentliga sektorns ovilja att delta i återvinning, men 

Wang (2006) menar att ekonomi oftast är orsaken bakom varför inte andra former av 

avfallshantering införs. Enligt United States Environmental Protection Agency (2014) 

genererade amerikanerna 14.33 miljoner ton textilt avfall år 2012. 2.25 miljoner ton 

återanvändes, vilket endast är 15.7 %. Den totala mängden fast avfall var samma år 250.89 

miljoner ton vilket betyder att textilt avfall utgör cirka 5,7 % av den totala mängden fast 

avfall. Enligt samma källa deponerades 53.8 % av allt fast avfall i USA, 34.5 % återvanns och 

11.7 % brändes och användes som energi år 2012. Detta visar att den största delen avfall alltså 

inte kan tas omhand och måste deponeras, det vill säga att soporna läggs på en soptipp. Enligt 

en rapport av the Fiber Economics Bureau (2004), är per capita-konsumtionen av fibrer i USA 

cirka 38 kg varav cirka 18 kg kastas per år. I Sverige var det totala inflödet av kläder och 

hemtextil totalt 121 000 ton år 2013. Detta blir ca 12,5 kg textil per person och varav mer än 

hälften, närmare bestämt 8 kg, slängs i soporna (Naturvårdsverket, 2014). Vid en återblick 

bakåt i tiden, ses en annan attityd mot avfall jämfört med den idag. På 60-talet var 

avfallshantering endast en aktivitet som utfördes på grund av sanitära anledningar, då soporna 

transporterades ut från städerna enbart för att förhindra epidemiska sjukdomar. Sedan 70-talet 

har avfallshanteringen gradvis förbättrats, menar Bartl (2011), speciellt i industriländer så 

som USA, Japan och de flesta länder i Europa. Idag ses avfall alltmer som ett sekundärt 

råmaterial och många städer eller länder strävar mot är en ”zero waste”-ideologi (Bartl, 2011). 

Världen är fortfarande långt ifrån denna nollpunkt som vill nås, det krävs mycket mer arbete 

och smarta lösningar för att åstadkomma detta. 
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3.2 Återanvändning av plagg 

Generellt sett har kläder som slängs minst 70 % kvar av sin totala livslängd enligt Salvation 

Army Trading Company Ltd (2004). Återanvändning av kläder syftar på produkter eller 

komponenter som inte är avfall och som används igen för samma ändamål som de var tänka 

för från början (Bartl, 2011), till exempel köp och användning av kläder från Myrorna eller 

Erikshjälpen. Återanvändning av kläder är en åtgärd som borde vidtas innan de slängs eller 

återvinns menar Bartl (2011). EU (2008) menar också att återanvändning av kläder är klart 

det mest gynnsamma alternativet. Miljön vinner mycket på om kläder skulle återanvändas 

istället för att återvinnas eftersom det inte krävs någon energi då plaggen behåller sin 

ursprungliga form. Den enda energin som används är den energi det krävs för att transportera 

plaggen till lager, butiker eller till kunder. Det resulterar även i en minskad efterfrågan av 

nyproducerade produkter och minskar dessutom föroreningar och energiåtgång då råmaterial 

inte behövs importeras (Department of Trade and Industry, 2002). Det ständigt föränderliga 

modet ökar överkonsumtionen av kläder och orsakar problem då det skapar mycket avfall. 

Själva definitionen av ordet “mode” är enligt Nationalencyklopedin “Populär företeelse vid 

viss tidpunkt eller under visst tidsskede, ofta med tonvikt på företeelsens kortvarighet”, vilket 

i sig konstaterar modets överkonsumtion. Så länge företagen fortsätter att producera kläder 

vecka efter vecka (fast fashion) som endast är menade att hålla eller vara moderna en säsong, 

eller till och med en kortare period så kommer “sopberget” att byggas på (Wang, 2006). Den 

pyramidformade modellen i figur 1 visar sorteringskategorierna för textil återvinning i volym, 

där den största volymen är längst ned. “Used clothing markets” syftar på second-

handförsäljning av kläder och är uppskattningsvis 48 % av den totala mängd volym använda 

textila produkter. Inom denna marknad räknas också de kläder som skickas till 

utvecklingsländer. Med “Conversion to new products” syftar Wang (2006) på återvunna plagg 

som görs om genom att mekaniskt eller kemiskt “öppna” tyget så det återgår till sin fibrösa 

form (detta tas upp ytterligare under 3.3 Återvinning och återspinning) och är 

uppskattningsvis 29 % av den totala mängd volym använda textila produkter “Wiping and 

polishing cloths” syftar på omdesign av tyg till torknings- eller poleringstrasor till industriell 

användning. T-shirts används ofta till detta då bomullsfibrer har en utmärkt 

absorberingsförmåga. Dessa trasor utgör uppskattningsvis 17 % av den totala mängd volym 

använda produkter. “Landfill and incineration” syftar både på textilier som måste deponeras 

och på textilier som bränns och används som en alternativ energikälla. Denna del i pyramiden 

är uppskattningsvis < 7 % av den totala mängd volym använda textila produkter. Toppen av 
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pyramiden “Diamonds” syftar på vintagekläder som säljs på till exempel Ebay eller andra 

auktionssajter och har ett högt värde. Såsom gamla Chanelväskor och gamla Levi’s jeans. 

Denna del utgör uppskattningsvis endast 1-2 % av den totala mängd volym använda textila 

produkter (Wang, 2006). 

 
Figur 1 - Sorteringskategorier för textil återvinning i volym (Wang, 2006). 

 

3.3 Återvinning och återspinning 

Att återvinna fibrer kan göras enligt olika strategier men i synnerhet används antingen kemisk 

återvinning vilken genererar återspunna fibrer eller mekanisk återvinning vilken genererar 

återvunna fibrer. Uppsatsens har fokuserats på återspunna polyesterfibrer då den kemiska 

återvinningen är det som används mest vid tillverkning av fibrer som ska användas till kläder 

(Elamri, Lallam, Harzallah, & Bencheikh, 2007). De främsta drivkrafterna till att polyester är 

den fiber som återvinns mest och är lättast att återvinna, är den ökade återvinningen av 

använda PET-flaskor. Detta beror på att dryckesindustrin har vuxit kraftigt sedan 1970-talet 

och att den största delen använder sig av PET-flaskor till sina produkter (Scheirs, 1998, 

Glenz, 2007). 

3.3.1 Återvunna fibrer 

Återvinning av fibrer är fibrer som härleds från använda kläder, tyger eller tyg som inte 

uppfyller standarder eller kravspecifikationer under tillverkning. Denna process är ganska 

komplicerad och kvaliteten på fibrerna blir märkbart sämre, men å andra sidan är 

besparingspotentialen högre än den för återspunna fibrer. Att sönderdela fibrer på det 

konventionella sättet görs med utrustning såsom “Fearnought opener”-maskin eller “Cylinder 

raising”-maskin. I dessa maskiner sorteras skadade eller oönskade fibrer bort och till slut 
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erhålls de återvunna fibrerna. Under denna process skadas lätt fibrer och fiberlängden 

minskas avsevärt, endast cirka 25 % - 50 % av fibrerna är längre än 10 mm. Efter att 

syntetiska fibrer kom ut på marknaden på 1930-talet blev textilåtervinning mycket svårare och 

mer komplex på grund av två anledningar, enligt Wang (2006); (i) fibers styrka har blivit 

förbättrad vilket gör det svårare att “öppna” eller strimla fibrerna, och (ii) som följd av att 

fibrer ofta blandas i kläder blir det svårare att sortera. 

3.3.2 Återspunna fibrer 

Återspinning av fibrer är processen då en polymer, till exempel polyester, smälts eller löses 

upp och spinns om till nya fibrer eller filament. Det finns många fördelar med återspinning av 

fibrer då det tas tillvara på gammalt material som annars skulle slängts och faktumet att det 

inte krävs lika stor mängd nyproducerat material i tillverkningen. Det finns dock två tydliga 

nackdelar med att återspinna fibrer menar Bartl (2011); (i) den fibrösa strukturen förstörs och 

(ii) det blir inte mycket energisparande då det går åt energi vid tillverkning av de nya fibrerna. 

Vissa fibrer spinns inte bara om från gamla fibrer, exempelvis polyester tillverkas av plast och 

i produktionen av återvunnen polyester kan gamla PET-flaskor användas till att producera 

filament eller stapelfibrer (Gurudatt, De, Rakshit & Bardhan, 2003). Enligt Elamri et al. 

(2007) visar återvunnen polyester försämrade materialegenskaper såsom molekylvikt, men de 

påstår även att det går att få likvärdiga fiberkvaliteter då den återvunna polyestern blandas 

med nyproducerad polyestermassa innan själva spinningen (se 3.4.2).  

3.4 Material     

3.4.1 Polyester 
En aromatisk syra av väte, kol och syre bildar tillsammans polyesterfibern. Då polyesterfibern 

har många egenskaper och variationsmöjligheter är polyester den mest använda syntetfibern 

(Humphries, 2009). Fibern är främst nötningshärdig och stark, men har även en god förmåga 

att transportera fukt samt att den har bra elasticitet. Polyester är hydrofobisk, då den har 

benzenringar i sin polymer och har hög styrka då den är blöt på grund av att den är kristallin. 

Polyester är ett lättskött material då fiberns styrka gör att den är skrynkelresistent (Humphries, 

2009., Kothari, 2009). Förutom att polyester även fungerar bra vid utomhusbruk då den har 

bra UV-ljus resistens så har fibern också goda mekaniska egenskaper (Kothari, 2009). 

Polyesterfibrer kan antingen modifieras till att vara stapelfiber eller filamentfiber. Stapelfibrer 

är millimeterkorta fibrer som spinns ihop och filamentfibrer är meterlånga, heldragna fibrer. 
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Alla naturliga fibrer, förutom silke, är stapelfibrer medan alla syntetiska fibrer är filamentfiber 

i sin ursprungliga form. Dock kan alla syntetiska fiber även göras till stapelfiber för att 

efterlikna och få samma känsla som naturliga fibrer såsom bomull, ull eller lin (Humphries, 

2009).	  

3.4.2 Återspunnen polyester 

Det finns två tillvägagångssätt när polyester ska återvinnas, kemisk återvinning eller 

mekanisk återvinning. Det sistnämnda, mekanisk, är det mest vanligt förekommande sättet då 

materialet formas om till ett nytt efter att ha hackats, strimlats och smälts ner (O Ecotextiles, 

2009). Den mesta återvunna polyestern som används är mekanisk återvunnen men används 

oftast inte till att spinna nya fibrer av, utan är mer lämplig att använda till att göra mattor, 

stoppning till kuddar och trasor. Att nya textila fibrer till kläder inte tillverkas av mekaniskt 

återvunnen polyester beror, som tidigare beskrivits, på att fiberlängden minskas avsevärt och 

att fiberkvaliteten försämras. Något som däremot enkelt återvinns kemiskt, och produceras till 

ny regi av polyester är PET-flaskor som övergår till klädindustrin (Lee, Lim, Hahm & Kim, 

2013). När PET-flaskor återvinns påverkas polyesterns mekaniska egenskaper då den utsätts 

för mekanisk påfrestning. För att fibern ska behålla sina mekaniska egenskaper blandas ibland 

återvunnen polyester med nyproducerad polyestermassa innan fiberspinningen. I ett 

experimentellt test av Lee et al. (2013) studerades fibrernas egenskaper genom att göra tester 

på återvunna/nyproducerade polyesterblandningar i olika procentmängder (100/0, 80/20, 

60/40, 30/70, 0/100). Studiens resultat var att blandningen 30/70 återvunnen/nyproducerad 

polyester visade komparabla mekaniska egenskaper med nyproducerade polyesterfibrer.  

3.4.3 Viskos 
Viskos är en regenerad bomullsfiber, vilket innebär att fibrerna är syntetiska polymerer, men 

gjorda av naturliga resurser såsom cellulosa (Humphries, 2009). Viskos är till skillnad mot 

polyester amorf istället för kristallin, vilket innebär att den har oorienterade molekylkedjor 

och inga benzenringar. Detta gör fibern hydrofil vilket resulterar i att fibern blir svagare i vått 

tillstånd. Viskos tillverkas i en komplicerad process. Den är den äldsta textila fibern som är 

tillverkad av människan och det första patentet på viskosprocessen togs år 1892 av Edward J. 

Bevan och Charles F. Cross (Hatch, 1993). Först konverteras fast cellulosa till flytande form 

och därefter våtspinns massan till filamentfibrer, alltså tillbaka till fast form (Humphries, 

2009). I framställning av viskos krävs många olika kemikalier och den behöver genomgå 

flertalet processer för att sedan kunna spinnas till ett garn. Men om massaframställningen av 
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cellulosan och viskosproduktionen interageras kan processerna kortas ned en aning genom att 

använda redan upplöst massa. När detta inte är möjligt används torkade cellulosaark som 

måste lösas upp, vilket bidrar till större energiåtgång och kemikalieutsläpp (Perepelkin, 2008). 

Enligt en artikel publicerad i The Science Teacher, april 1991, har en professor vid Purdue 

University kommit fram till en ny slags framställning av viskos där starka fibrer kan tillverkas 

av lågkvalitativ cellulosa såsom återvunnet papper, till och med vanligt kontorspapper kan 

användas (Prof turns corn, waste paper into rayon, 1991). Viskos är känt för sitt fina fall och 

lyster och kallas ibland för "konstgjort silke". Den kan användas i finare baskläder som ska ha 

fint fall och känsla (Svenska Rayon, 2001) och går att manipulera för att efterlikna bomull, 

silke, ull eller linne (Steele, 2005). 

3.4.4 Elastan 

Elastan är den mest kostsamma och komplexa syntetfibern att producera (Humphries, 2009). 

Materialet är en syntetisk elast då det består av polyuretan (Albertsson, Edlund & Odelius 

2012). Vad som kännetecknar en elast är att den vid belastning i rumstemperatur kan töjas 

flera gånger sina ursprungsdimensioner och återgå till detta då belastning upphör (Albertsson, 

Edlund & Odelius, 2012., Humphries, 2009). På senare tid har elastan allt mer börjat blandas 

in i jeans, basplagg och kostymer för att få en mer bekväm och användarvänlig känsla. Det 

har också visat sig underlätta rörligheten i plagg och även att plaggen håller formen bättre då 

man tillsätter elastan i tyget (Humphries, 2009). 

 

3.5 Vävda materials mekaniska egenskaper och deras 

karaktäriseringsmetoder 

Med hjälp av olika standarder testas textila materials mekaniska egenskaper. Intressant och 

nödvändig fakta om material fås fram då testerna som görs väljs ut och anpassas specifikt just 

för dess krav och ändamål. Då textil appliceras inom många områden och inte bara inom 

klädindustrin, så finns det en enorm mängd olika tester som kan göras och standarder som kan 

följas. Nedan tas specifika mekaniska egenskaper och karaktäriseringsmetoder upp för de 

textila material som testats och jämförts i denna uppsats, men det finns fler vanliga mekaniska 

egenskaper och tester som kan göras på en textil vara. Drag- och rivstyrka kan testas för att få 

reda på vid vilken punkt och vid vilken kraft tyg eller fibrer går av, är tyget ihopsytt till ett 
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plagg kan även sömmar testas för att se hur de håller vid påfrestning, tester på färg och hur 

bra färgen sitter i tyget kan också ge intressant fakta (Wang, Liu & Hurren, 2008). 

3.5.1 Noppbildning 
Noppbildning är ett stort kvalitetsproblem inom klädindustrin. Noppor bildas när ett textilt 

material nöts vid exempelvis användning eller tvätt, och uppstår som små luddiga bollar på 

materialets yta då fibrer trasslas samman (Mukhopadhyay, Chatterjee & Ukponmwan, 1998). 

Syntetfibrer drabbas värst av noppbildning, då noppor på naturliga material som till exempel 

ull och bomull nöts bort enklare (Mukhopadhyay, Chatterjee & Ukponmwan, 1998; Peterson, 

2008). Störst risk för noppor har löst spunna garner och korta stapelfibrer. Det kan alltså skilja 

på om ett material innehåller stapelfiber, multi- eller monofilament. Anledningen till att 

stapelfiber har störst risk att bilda noppor beror på att efter spinningen av till exempel 

stapelfiber i polyester, så skärs fibrerna ned till önskad längd för att sedan spinnas ihop. Detta 

gör att små korta fibriller sticker ut från garnet hela tiden, vilket gör det lättare för de små 

fibrillerna att trassla ihop sig och bilda ytludd och noppor (Humphries, 2009). För att testa ett 

materials noppbildning används Martindalemaskinen där testmaterialet fästs på provhållare 

som gnids emot ett nötningsmotstånd, och sedan fastställs resultat med hjälp av en 5-gradig 

tabell. Om ett material med större procentsats viskos än polyester jämförs med ett material 

med större procentsats polyester än viskos kommer materialet med större procentsats viskos 

klara sig bättre gällande noppbildning och pilling. Polyester som ren syntetfiber är mer stark 

och dess noppor hade suttit hårdare medan viskosens noppor skulle släppt lättare i och med att 

materialet som regenatfiber är svagare (se stycken 3.4.1 och 3.4.2). 

3.5.2 Nöthållfasthet 
Nötning är en uppruggning eller bortnötning av fibrer då två material gnids mot varandra. Det 

mest fördelaktiga och minst tidkrävande sättet att testa nötningsbeständighet på är att 

bestämma antal cykler eller en viss tid som processen ska pågå. Därefter bedöms tygets 

förändring och oftast görs testet för att se om det går hål på tyget. Martindalemetoden är det 

vanligaste sättet att testa nötningsbeständighet, alltså samma metod som oftast även används 

för noppbildningstest på textilier (Hu, 2008). Som tidigare beskrivet så kan fibrer antingen 

vara stapelfibrer eller filamentfibrer. När detta kommer till bedömning av nöthållfasthet har 

till exempel ett filamentfiber större chans att klara sig bättre då den består av ett enda långt 

filament medan stapelfiber består utav små korta fibrer som spunnits ihop (se stycke 3.4.1). 

Ett enda långt filament har inte lika lätt att gå av och därmed göra synliga hål i tyget. Om 
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fibern även är ett multifilament, det vill säga flera långa filament som spunnits ihop, gör det 

ytterligare starkare vid test av nötningshärdighet. Även att tyget innehåller en liten procentsats 

elastan gör det mer töjbart och även starkare, då elastan kan töjas flera gånger sina 

ursprungsdimensioner och ändå återgå till detta då belastning upphör (se stycke 3.4.4).  

3.5.3 Dimensionsändring 
Ett tygs dimensionsstabilitet är ett mått på hur bra varan håller sina ursprungliga dimensioner 

efter dess tillverkning. Värmefixering är en avgörande process när det gäller syntetiska fibrer 

såsom polyester, då det ger utmärkta dimensionsstabiliseringsegenskaper tills att tyget utsätts 

för temperaturer över själva värmefixeringens gradantal. För polyester är detta gradantal 

minst 170°C och max 210°C (Bellini, Bonetti, Franzetti, Rosace & Vago, 2002). Det finns 

olika anledningar till att varför ett material krymper. Förändring av dimensioner beror till stor 

del på de behandlingar och påfrestningar tyget utsätts för under tillverkningen. Det är 

vanligast att varan krymper men den kan också öka i sina mått. För att testa detta kan varan 

tvättas i ett bestämt gradantal och sedan torkas, varan kan också utsättas för ångstrykning för 

att få reda på dess dimensionsändring. Om ett material med exempelvis större procentsats 

polyester än viskos hade jämförts med ett material med större procentsats viskos än polyester 

i dimensionsändring vid tvätt, skulle materialet med större procentsats polyester klara sig 

bättre då polyester är starkare än viskos i vatten. Polyester är kristallin medan viskos är amorf, 

och detta innebär att polyestern alltså tål vatten bättre och är starkare (se stycken 3.4.1 och 

3.4.3). Krympning av textila varor är ett stort problem som ger upphov till mycket klagomål 

från kunder, därför är det väldigt viktigt att tyger testas innan produktion startar (Saville, 

1999).   
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4. Experimentell studie 

4.1 Material 

4.1.1 Materialens fiberegenskaper 

Två vävda prover jämfördes i denna uppsats, väv 1 och väv 2. Väv 1 innehåller 63 % 

återspunna polyesterfibrer, 32 % viskos, 5 % elastan. Polyestern är, vilket uppges i tabell 1, 

ett multifilament som är ihopspunnet med viskos som även den är ett multifilament och med 

elastan som är ett monofilament. Tillsammans bildar de tre fibertyperna alltså ett blandgarn.  

Väv 2 innehåller 63 % nyproducerad polyester, 31 % viskos, 6 % elastan och har likadana 

fibertyper som väv 1 i sitt garn, vilket uppges i tabell 1. Väv 1 fanns redan tillgänglig då ett 

välkänt svenskt modeföretag använder detta till många av sina basplagg. Tiden för att få fram 

ett 100 % överensstämmande material fanns inte, då det är många aspekter som ska hållas i 

åtanke. Så först och främst valdes att fokusera på att procentsatsen av de olika fibrerna stämde 

överens då detta har stor betydelse för kvalitet och materialegenskaper (se stycke 3.4) Sedan 

prioriterades att väv 2 hade samma fibertyper, liknande vikt, trådtäthet och garntjocklek som 

väv 1, då detta också är viktiga parametrar (se stycke 3.4 och 3.5). En sista prioritering var 

således att värmefixering för de båda vävarna var genomförda på nära värmegrad, då detta har 

stor betydelse för materialens dimensionsändringsegenskaper (se stycken i 3.4 och 3.5.3). 

Tabell 1 - Fakta om väv 1 & 2 

Fakta Väv 1 Väv 2 

Fibertyp Polyester: multifilament, Viskos: 
multifilament, Elastan: monofilament 

Polyester: Multifilament, Viskos: 
multifilament, Elastan: monofilament 

Garnkomposition 63 % återspunna polyesterfibrer, 32 % 
viskos, 5 % elastan 63 % polyester, 31 % viskos, 6 % elastan 

Garntjocklek ≈ Nm 28,9 → dTex 346 ≈ Nm 29,1 → dTex 344 

Trådtäthet 20:28,9 19,8:28,8 

Vikt 275g/sqm 270g/sqm 

Värmefixering ≈ 195°C ≈ 190°C 

Bindning Vildkräpp Kypert 
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4.1.2 Vävens konstruktion 

Den största skillnaden på de två olika materialen var, som konstaterat ovan, dess bindningar. 

Väv 1 var vävd i en Vildkräppsbindning, medan väv 2 var vävd i en Kypertbindning. Även 

om bindningarna skiljer sig något åt så är de snarlika då Vildkräpp är en påbyggd 

Kypertbindning. De bygger alltså på samma grund, men en Vildkräppsbindning har fler 

bindepunkter, vilket kan göra den mer stabil (Kärrman, 2010). Uppsatsens författare valde att 

tillåta bindningarna skilja sig åt, då olika bindningar är lättare att bedöma än till exempel olika 

fibrer, trådtäthet, vikt, garntjocklek eller fixering. Om exempelvis fibertyperna hade varit 

olika i väv 1 och 2, bortsett från skillnaden i polyestern som undersöks, hade det gett upphov 

till större skillnader i resultatet och materialen hade inte kunnat jämföras. Fibertyper är viktiga 

i och med att alla fibrer har olika egenskaper (se stycke 3.4 och 3.5). Då det kändes till att väv 

1 och 2 hade olika bindningarna från början hölls detta i åtanke genomgående vid bedömning 

och granskning av resultat, speciellt vid testen för dimensionsändring, som är testen som kan 

påverkas av olika bindningar. Även i diskussion och slutsats hölls de två olika bindningarnas 

olika påverkan i åtanke.	   
 

4.1.2.1 Kypert 

Kypert är en diagonalt randig väv då alla varptrådar har samma rytm men med ett steg 

förskjutet nedåt eller uppåt (Kärrman, 2010). Figur 2 visar hur bindepunkterna går i väven.  

	  
Figur 2 - Kypertmönster enligt Kärrman (2010)	  
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4.1.2.2 Vildkräpp 

En Vildkräppsbindning ska inte ge något mönster och har därför ett oregelbundet 

bindemönster. Vildkräpp är en påbyggd variant av Kypert då de bygger på samma grund, 

dock har Vildkräpp fler bindepunkter vilket gör den mer stabil (Kärrman, 2010). Figur 3 visar 

ett exempel på ett oregelbundet vildkräppmönster. 
 

Figur 3: Vildkräppmönster enligt Kärrman (2010).  
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4.2 Metod     

4.2.1 Bestämning av dimensionsändring vid tvätt och torkning 
Ett test där tygers krympning och töjning provas. Tyger klipps ut i rektanglar och markeras 

med krympningsmarkeringar. Provbitarna tvättas sedan i tvättmaskin med tvättmedel på 

önskad värme. Därefter hängtorkas provbitarna och när de är torra mäts dimensionsändringen 

mellan markeringarna. Det är tre stycken markeringar i varpled och tre stycken i väftled, och 

slutligen räknas ett medelvärde ut. Testerna görs utifrån standard SS-EN ISO 3759, 

modifierad av Textilhögskolans laborationstekniker.  Till denna uppsats utfördes testet tre 

gånger för varje material, då detta är enligt standard. Provbitarna tvättades i 30°C då det är 

vad företaget rekommenderar sina konsumenter att tvätta deras basplagg i. När provbitarna 

var torra mättes dimensionsändringen mellan markeringarna och sedan räknades ett 

medelvärde ut. 

4.2.2 Bestämning av dimensionsändring vid ångstrykning 

Ett test som görs på textilier för att bestämma tygets dimensionsändring vid ångstrykning. 

Tyger klipps ut i rektanglar och markeras med krympningsmarkeringar. Därefter stryks tyget 

med ett ångstrykjärn på önskad värme och sedan mäts dimensionsändringen mellan 

markeringarna. Det är tre stycken markeringar i varpled och tre stycken i väftled. Slutligen 

räknas ett medelvärdet ut. Testerna gjordes utifrån standard ISO 105-X11:1996, dock 

modifierad utav Textilhögskolans laborationstekniker. Till denna uppsats utfördes testet tre 

gånger för varje material, då detta är enligt standard. Provbitarna ångströks på 115°C då det är 

vad företaget rekommenderar kunder att som varmast ångstryka sina plagg i. Därefter mättes 

dimensionsändringen mellan markeringarna och ett medelvärde räknades ut.  

4.2.3 Bestämning av tygs benägenhet av att bilda ytludd och noppor, 

Martindalemetoden 

Ett test som kan göras på textilier för att kontrollera dess benägenhet av att bilda ytludd och 

noppor. Tygprover fästs på provhållare och gnids mot ett nötningsmotstånd utav materialet 

ull. Provhållarna gnids ett önskat antal varv mot nötningsmotståndet och sedan kontrolleras de 

utsatta tygproverna mot ett outsatt tygprov och resultat fastställs med hjälp av en 5-gradig 

tabell. Testerna gjordes utifrån standard ISO 12945-2:2000, dock modifierad utav 

Textilhögskolans laborationstekniker. Till denna uppsats utfördes testet på tre set gånger tre 

tygprov för varje material, då detta är enligt standard. Tyget lades i ett konditionerat 



	  
26 

laborationsrum med 65 % luftfuktighet och 20°C i 24 timmar. Tygproven skars i cirklar med 

diametern 120mm och för att få ett så korrekt resultat som möjligt, togs alla prover med olika 

varp- och väfttrådar. Martindalemaskinen, se figur 4, stoppades sedan vid 6 olika tillfällen för 

kontroll. Första stoppet var 125 varv, andra 500 varv, tredje 1000 varv, fjärde 2000 varv, 

femte 5000 varv och sista stoppet som kontrollerades var efter 7000 varv då detta är vad 

företaget önskar att dess basplagg ska klara av. 

 
Figur 4 - Martindalemaskin (World of Test, u.å.). 

4.2.4 Bestämning av tygs nötningshärdighet, bestämning av brott, 

Martindalemetoden 

Ett test som kan göras på textilier för att bestämma tygets hållbarhet mot nötning. Tygprover 

fästs på provhållare och gnids mot ett nötningsmotstånd av materialet ull. Provhållarna gnids 

ett önskat antal varv mot nötningsmotståndet och sedan kontrolleras de utsatta tygproverna 

mot ett outsatt tygprov samt i ett mikroskop för att se eventuella brott. Testerna gjordes 

utifrån standard ISO 12947-2:1998, dock modifierad utav Textilhögskolans 

laborationstekniker. Till denna uppsats utfördes testet tre gånger för varje material, då detta är 

enligt standard. Tyget lades i ett konditionerat laborationsrum med 65 % luftfuktighet och 

20°C i 24 timmar. Tygprov skars i cirklar med diametern 38mm och för att få ett så korrekt 

resultat som möjligt, togs alla prover med olika varp- och väfttrådar. Maskinen ställdes in på 

7000 varv då detta är vad företaget önskar att dess basplagg ska klara av.  
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5. Resultat 
Det första testet som utfördes var dimensionsändring vid tvätt 30°C. Där krympte båda 

tygerna en procent i både varp- och väftled, vilket kan ses nedan i tabell 2. 

Tabell 2 – Bedömning av dimensionsändring 

Material Bedömning av dimensionsändring vid tvätt 30°C 

Väv 1, Väftriktning 1 %  

Väv 1, Varpriktning 1 %  

Väv 2, Väftriktning 1 % 

Väv 2, Varpriktning 1 % 

 

Därefter testades dimensionsändring vid ångstrykning 115°C och där töjdes väv 1 en procent i 

väftriktning och krympte en procent i varpriktning. Väv 2 reagerade på samma sätt genom att 

töjas i väftriktning och krympa i varpriktning, dock med en töjning på 1,3 procent och en 

krympning på 2,4 procent, som kan ses nedan i tabell 3. 

Tabell 3 – Bedömning av dimensionsändring vid ångstrykning 

Material Bedömning av dimensionsändring vid ångstrykning 115°C 

Väv 1, Väftriktning 1 % töjning 

Väv 1, Varpriktning 1 % krympning 

Väv 2, Väftriktning 1,3 % töjning 

Väv 2, Varpriktning 2,4 % krympning 

 

Efter att sista testet med dimensionsändring var gjort övergick undersökningen till 

Martindalemaskinen där tygernas benägenhet att bilda ytludd och noppor testades samt även 

dess nötningshärdighet. Både väv 1 och 2’s slutresultat var en 3:a på den 5-gradiga skalan, där 

5 är bäst och 1 är sämst, i benägenhet att bilda ytludd och noppor (se tabell 4 nedan). 

Resultatet bedömdes med en 5-gradig skala som visas nedan i figur 5.   
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Tabell 4 – Benägenhet att bilda ytludd och noppor. 

Antal varv i 
Martindalemaskin 125 500 1000 2000 5000 7000 

Väv 1 5 4 4 5 4 3 

Väv 2 5 5 4 4 4 3 

 

	  

Figur 5 - Pilling grade (Analytical-s, u.å.). 

5 = ingen skillnad, 4 = lätt ytruggning och/eller partiellt bildade noppor, 3 = måttlig ytruggning och/eller måttlig 

noppning, 2 = tydlig ytruggning och/eller tydlig noppning, 1 = mycket tydlig ytruggning och/eller markant 

noppning. 

I testet för nötningshärdighet klarade både väv 1 och 2 7000 varv på Martindalemaskinen utan 

brott, vilket syns i Tabell 5. 

Tabell 5 – Bedömning av nötningshärdighet  

Antal varv i 
Martindalemaskin 7000 

Väv 1 Inget brott 

Väv 2 Inget brott 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Frågeställning 1 

Som tidigare beskrevs i den teoretiska referensramen menar Lee et al. (2013) att då ett 

gammalt material återvinns försämras fibrernas egenskaper när de bryts ned. Detta leder till 

att det nästkommande tygets mekaniska egenskaper blir sämre, med andra ord, det nya tyget 

från de gamla fibrerna har sämre kvalitetsegenskaper i så som noppning, nötningshärdighet 

och dimensionsändring. Lee et al. (2013) menar att de återvunna fibrerna ändå kan ha starka 

mekaniska egenskaper, men det är beroende på hur de återvunna fibrerna mixas samman med 

nyproducerade fibrer vid återspinning. 
Det återvunna textilt vävda materialet som testades i denna uppsats var återspunna 

polyesterfibrer i en blandning med nyproducerad viskos och elastan. Då detta material 

testades gentemot ett material med samma fibrer och näst intill exakt samma procentsatser, 

dock med nyproducerad polyester istället för återspunnen, så var det intressant att se hur det 

återvunna materialet klarade testerna i jämförelse med det helt nyproducerade materialet.  

I dimensionsändring vid tvätt 30°C var väv 1 lika bra kvalitetsmässigt sett som väv 2, dock 

med en lite mer stabil bindning. En Vildkräppsbindning har, som tidigare beskrivits, fler 

bindepunkter, och har alltså förmågan att hålla sin stabilitet bättre än en Kypertbindning som 

väv 2 var vävd i. Detta betyder att väv 1 fungerar bra för produktion av basplagg med lång 

livslängd i detta test då den enligt kravspecifikation max får krympa 3 procent i båda 

riktningar. Företaget behöver således överväga i vilka bindningar som det återspunna garnet 

vävs upp i, då väv 1 till största sannolikhet hade fått ett sämre resultat om den vore vävd i 

exempelvis en Kypertbindning då den bindningen inte är lika dimensionsstabil. Att väva upp 

det återspunna garnet i en mindre stabil bindning är därför inget att rekommendera för 

exempelvis ett basplagg som ska tvättas i 30°C. 

Enligt testet för dimensionsändring vid ångstrykning 115°C presterade väv 1 lite bättre än väv 

2, dock måste det även här has i åtanke att tygprovens bindningar gör skillnad. Väv 1’s 

Vildkräppsbindning är, som tidigare beskrivits, mer stabil och gör därför materialet mer 

pålitligt vid tvätt och värmepåfrestning. Då det återvunna materialet presterade bra i en stabil 

bindning så skulle företaget till stor sannolikhet även kunna tillverka den i en mindre stabil 

bindning, exempelvis en Kypertbindning. 
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Det återvunna tyget fortsatte att prestera med liknande resultat som det helt nyproducerade 

tyget då både väv 1 och 2’s slutresultat var en 3:a på den 5-gradiga skalan, i testet för 

benägenhet att bilda ytludd och noppor (se figur 5, s. 28). Detta resultat är till fördel för väv 1 

i och med att bindningarnas olikheter inte gör någon påverkan när noppning och pilling testas. 

Vid testen för Martindalemaskinen spelar tygets trådtäthet, garntjocklek och vikt in och dessa 

aspekter stämmer överens för de olika materialen. 

Avslutningsvis gjordes testet för nötningshärdighet och i detta test gjordes inte riktigt någon 

jämförelse utan istället fokuserades det på företagets kriterier för vad de vill att deras tyg ska 

klara av. 7000 varv är en vanlig slutpunkt för vad företag kräver för nötningshärdighet i sin 

kravspecifikation och då båda vävda tygproverna klarade av denna gräns utan brott så nådde 

båda materialen upp till standarden. 

6.2 Frågeställning 2 

Det finns både positiva och negativa sidor vid användning utav ett återvunnet textilt vävt 

material. Det är väldigt mycket som måste hållas i åtanke och många delar som måste 

värderas när ett återvunnet material väljs istället för ett nyproducerat material. Företag måste 

ha kontrollerat att materialet har likvärdiga kvalitetsegenskaper, om det är mer miljövänligt 

att använda ett återvunnet material med tanke på all extra energi som måste användas och om 

det är bra att materialet måste blandas ut för att få bra mekaniska egenskaper. Som konstaterat 

i diskussion av frågeställning 1 så har ett textilt vävt material i återvunnen polyester, viskos 

och elastan lika bra egenskaper som ett textilt vävt material i nyproducerad polyester, viskos 

och elastan. Men en nackdel menar Bartl (2011) är att det inte blir så mycket energisparande 

vid tillverkning av återspunna fibrer då polyestern måste smältas ned och spinnas om. En 

annan nackdel är att den återvunna polyesterns fiberegenskaper försämras när den bryts ned 

och spinns om, vilket gör att den måste blandas ut med andra nyproducerade fibrer för att få 

tillräckligt bra mekaniska egenskaper. Enligt Wang (2006) så blir plagg som består av 

materialblandningar mycket svårare att sortera och det är då svårt att återanvända materialen 

igen. Material som enbart innehåller återvunna fibrer, som alltså inte mixas med 

nyproducerade fibrer vid omspinning, har inte lika bra mekaniska egenskaper och passar med 

stor sannolikhet inte att användas till basplagg som används dag ut och dag in. Fördelarna 

med att använda ett återvunnet material är att det inte blir lika mycket spill och avfall, 

speciellt om det återvunna materialet används utan att blandas med andra fibrer.  
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Så, fördelarna som uppstår när just ett företag använder sig utav återspunna fibrer i sina 

material är egentligen mer miljöinriktade fördelar. Ändliga resurser sparas samt att avfall och 

sopberg minskas. Detta gynnar jorden och miljön avsevärt och stärker där igenom företagets 

bild utåt till kunder, konsumenter och konkurrenter. En annan fördel kan vara att då fler 

modeföretag använder sig utav återvunna material så kan detta leda till att fler får upp ögonen 

och blir mer engagerade och intresserade av att minska textilt avfall. På så sätt samlas allt fler 

kunder i “den miljövänliga cirkeln” och detta kan på sikt generera i ökad försäljning för 

företaget. 

Nackdelarna som uppstår för företag vid användning utav återvunnet material i sin 

tillverkning är då all den extra energi som måste användas vid nedbrytning och återspinning 

av gamla fibrer. Det är även mer kostsamt för företag som använder sig utav återvunna 

material i och med att dessa har en större kostnad då de genomgått fler processer under sin 

tillverkning. Hur företag agerar i denna fråga, att använda sig utav återvunnet material eller 

inte, visar tydligt vad de anser är viktigt när det kommer till jordens välmående.   

6.3 Slutsatser 

Enligt resultaten från de tester som utfördes i denna uppsats har ett textilt vävt material med 

delar av återspunna fibrer lika bra förutsättningar för att användas som material vid 

tillverkning av basplagg med lång livslängd, som ett textilt vävt material med enbart 

nyproducerade fibrer. Sammanfattningsvis kan alltså återspunna fibrer uppnå likvärdig 

kvalitet som helt nyproducerade fibrer vid dimensionsändring, benägenhet för noppor och 

ytludd samt nötningshärdighet, så länge kombinationen av vilka andra fibrer samt hur stor 

mängd av dessa som de blandas med. För att vara på den säkra sidan vid användning av 

återspunna fibrer bör även dessa material vävas i mer stabila bindningar, då plaggen kommer 

utsättas för tvätt och värmepåfrestning. Då ett företag vill titulera sig som “grönt” i detta 

sammanhang, är det viktigt att det förstår vad det verkligen innebär med återvunna textilier 

och hur processerna för framtagning av återspunna fibrer ser ut. Denna uppsats ligger i 

intresse för alla som vill lära sig mer om återspunna polyesterfibrer som används i vävda 

textilier och hur olika laborationstester görs. Men, kanske speciellt även för företag som en 

grund till om de överväger att börja använda sig av just återvunna material och återspunna 

fibrer i sin produktion. 
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6.4 Förslag till fortsatta studier 

Återspunna polyesterfiber sparar in ändliga resurser, varför det är viktigt att kartlägga hur 

mycket extra energi och el som går åt till att bryta ner tidigare plagg och produkter som 

innehåller detta. Det är därför intressant att forska vidare om energi- och elförbrukning vid 

produktion av återvunnen polyester. Det är dessutom intressant att läsa mer djupgående om 

vilka fibrer, och hur stor mängd av dessa som är bäst lämpade att blanda med återspunna 

polyesterfibrer för att materialet ska få så bra mekaniska egenskaper som möjligt. Ett 

ytterligare förslag är att göra en studie på är hur många procent av återspunna polyesterfibrer 

som verkligen är återvunna då dagens materialuppbyggnad visar att polyester med återspunna 

fibrer alltid blandas med nyproducerade polyesterfibrer för att uppnå bra kvalitet. 
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7.1 Figurförteckning 
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Figur 2 - Kypertmönster. Kärrman, A. (2010) Bindningslära. 4. uppl. Borås: 
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