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Swerea IVF är ett ledande svenskt industriforskningsinstitut inom 
material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Vårt mål är 
att skapa affärsmässig nytta och att stärka våra medlemmars och 
kunders konkurrens- och innovationsförmåga. Swerea IVF 
bedriver industrinära forskning och utveckling i samarbete med 
såväl industri som högskola, i Sverige och internationellt. 

Våra cirka 150 högt kvalificerade medarbetare med bas i Mölndal 
och Stockholm arbetar inom följande områden: 

– Arbetsliv, miljö och energi 
– Industriella tillverkningsmetoder 
– Material- och teknikutveckling 
– Polymerer och textil 
– Verksamhetsutveckling och effektivisering 

Vi arbetar ofta med tillämpade lösningar på konkreta industriella 
behov. Våra industrierfarna forskare och konsulter kan leverera 
de snabba och handfasta resultat som företag behöver för att säkra 
sin konkurrenskraft på marknaden. 

Swerea IVF ingår i Swerea-koncernen, som består av fem 
forskningsbolag inom material- och verkstadsteknik: Swerea IVF, 
Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea 
SWECAST. Swerea-koncernen ägs gemensamt av industrin och 
statliga RISE Holding AB. 

http://www.swereaivf.se/
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Sammanfattning 

Sveriges landsting och regioner har beställt denna rapport som en del i det 
gemensamma arbetet med hållbarhetskrav i upphandling. Från och med 2010 
ställer Sveriges landsting och regioner samma sociala krav på sina 
leverantörer vid upphandling. Målet är att leverantörerna ska arbeta aktivt 
med ansvarstagande i samband med produktionen av de produkter som köps 
in. Under en studieresa till Indien som landstingen/regionerna genomförde i 
april 2009 uppmärksammades miljöaspekterna vid textilproduktion och denna 
rapport är ett fundament till att prioritera vilka miljökrav som ska ställas vid 
landstingens/regionernas framtida textilupphandlingar. 

Swerea IVF har för att ta fram rekommendationer för vilka miljökrav som ska 
ställas i hållbar upphandling av textilier undersökt två produkter, dels genom 
livscykelanalys och dels genom en kemikalieriskbedömning. De två produkter 
som har studerats är en patientskjorta (bäddskjorta) och en personalcardigan 
i stickad trikå av bomull och polyester. En specifik frågeställning har varit om 
oblekt bomull är miljömässigt bättre än blekt ur ett livscykelperspektiv och 
även miljökonsekvenserna av olika val av infärgning av plagg. Resultatet från 
livscykelanalysen och kemikalieriskbedömningen har sedan använts för att ta 
fram rekommendationer. Det kan noteras att det är svårt att få fram 
relevanta data i leverantörskedjan för textila produkter vilket även gäller i 
detta projekt.  

Resultatet av livscykelanalysen visar att produktionen av trikån är totalt 
dominerande för miljöpåverkan i de olika faserna av livscykeln; produktion av 
trikå, våtberedning, konfektionering, transport och användning. I 
produktionen av trikå ingår bomullsodling och förädling till bomullsgarn samt 
råvaror till och framställning av polyestergarn och stickningen till trikå. I 
användningsfasen har tvättprocessen enligt överenskommelse lämnats 
utanför beräkningarna i studien, då det inte direkt påverkar kriterierna för att 
köpa in textilier. Tidigare studier visar att tvättprocessen ger ett stort bidrag 
till miljöpåverkan under livscykeln och detta diskuteras i rapporten. När det 
gäller blekprocessen visar studien att det är inte någon större skillnad i 
miljöpåverkan mellan att bleka (med väteperoxid) och att inte bleka skjortan. 
Dock är denna slutsats dragen utifrån information om att den processen som 
används i verkligheten i Indien motsvarar den svenska process som använts 
för modelleringen (bästa tillgängliga teknik). En övergång från blekt till oblekt 
medför mindre användning av optiskt vitmedel, och är på så sätt en mer 
hållbar lösning.  Det går i dagsläget inte att bedöma miljömässiga för- och 
nackdelar med olika recept för infärgning, då sådan information inte är 
allmänt tillgänglig idag i leverantörsledet om dessa kemikalier. En melerad 
lösning skulle fungera genom att enbart infärga polyestern, vilket skulle 
minska miljöpåverkan genom både minskad vatten, energi, och 
kemikaliekonsumtion. Det som kan sägas om ett optimalt färgrecept är att om 
alla landsting väljer samma färg, nyans och övrigt utseende skulle det 
innebära större förutsättningar att driva igenom sina miljökrav. 

Slutsatsen från den kemiska riskbedömningen är att det saknas mycket data 
om de ämnen som används under produktionen och de åtgärder som har 
vidtagits för att minimera hälso- och miljöpåverkan. Framförallt saknas 
information om ämnenas bioackumulerande förmåga och data om 
fördelningen av emissioner i avloppet, d v s effektiviteten i vattenreningen. 
Författarna anser att den scoring modell som presenterats i rapporten är 
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användbar som ett redskap för att bedöma hälso- och miljöpåverkan i 
produktionen och för att fatta beslut om vilka kemikalier som ska användas. 
Utgående från den informationen som är allmänt tillgänglig idag i 
leverantörsledet är det dock svårt att få in tillräckligt mycket av den 
informationen som krävs för att modellen ska vara användbar och kunna 
bedöma vilket kemikalierecept som är det bästa alternativet. 

Nedan följer kortfattat Swerea IVFs rekommendationer på vad som kan 
förbättras.  

1. Sätt krav även i produktionsledet, inte bara på varan. 

o Ställ krav på att det inte används kemiska ämnen klassificerade 
som Substances of Very High Concern (SVHC)1 varken vid 
tillverkning eller som tillsatser i offererade varor.  

o Kräv att få in data om kemikalier i relevanta textila processer: 

 Säkerhetsdatablad/materialdatablad som håller den 
kvalitet och kompletthet som föreskrivs i REACH Bilaga 
2. 

 Data om utsläppsmängder efter rening och vilken typ av 
reningsanläggning som används.  

o Skapa en lista över tillåtna kemikalier2, eller kräv kemikalier 
med exempelvis maxvärdet 16 enligt scoring modellen.  

o Ställ kunskapskrav på leverantörerna dels kring vilka kemikalier 
som används i produktionen och dels kring deras processers 
miljöpåverkan 

2. Skapa en ”road map” för hur kraven i framtiden ska öka i rimlig takt 
och stegvis. 

3. Sätt krav som går att säkerställa och följa upp och lägg resurser på 
uppföljningen. 

4. Underlätta för landstingen att samordna sina krav 

o Verka för utveckling av upphandlingskriterierna i flera 
organisationer som SIS, Miljöstyrningsrådet, Nationella 
Textilrådet eller andra forum. 

o Öka standardiseringen av landstingskläder. Skriv in i SIS TK 
332 hur plaggen ska vara och öppna inte för variationer i varje 
landsting.  

5. Överväg byte till fibrer framställda från skogsråvara. 

Författarna till den här rapporten rekommenderar att landstingen/regionerna 
skaffar sig bättre kunskap om produktionsprocesserna och de verkliga 
förhållandena i leverantörsländerna. Det finns stora kunskapsluckor, vilket 
inte är specifikt för landstingen utan en genomgående trend inom hela 
textilbranschen, och en konsekvens av att produktionen sker i avlägsna 
länder. 

Det krävs sannolikt att kunderna har krav på processerna för att få in data 
från produktionsprocesserna. För att landstingen/regionerna ska kunna ställa 

                                                 
1 Definition av SVHC enligt EUs kemikalielagstiftning REACH 1907/2006 
2 Jämförbar med ”Gröna listan” som togs fram av Västra Götalandsregionen. 
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krav på processerna utifrån sina förutsättningar bör landsting/regioner ta 
fram gemensamma krav som inte innebär snedvriden konkurrens och lägga 
resurser på att följa upp dem. 

 

Författare 

Sandra Roos, Swerea IVF 
Stefan Posner, Swerea IVF 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund – Landstingen och regionernas arbete med 
hållbar upphandling 

Landstingen och regionerna i Sverige har gemensamt inom ramen för arbetet med en 
gemensam uppförandekod för leverantörer som målsättning att driva textilutvecklingen 
på nationell nivå, i syfte att åstadkomma en mer hållbar textilhantering globalt. Detta 
innefattar bland annat upphandling av textilprodukter med mindre miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. För att få kunskap om olika material och processers miljöpåverkan ur 
ett livscykelperspektiv har landstingen/regionerna beställt projektet ”Rekommendationer 
för hållbar upphandling av textilier” från Swerea IVF AB. 

Landstingen/regionerna ser goda möjligheter att samordna krav vid upphandling av 
produkter som resulterar i upphandlingar av produkter med mindre miljöpåverkan än vad 
som är fallet idag. Detta miljöinitiativ ska tillsammans med en rad andra parallella 
åtgärder dessutom resultera i att landstingen/regionerna samt övriga intressenter får en 
bättre totalekonomi i de textila flödena framöver.  

Landstingen/regionerna diskuterar tillsammans med näringslivet den textila miljöfrågan 
inom svensk standardisering, SIS TK332 – sjukvårdstextilier. Gruppen har kommit fram 
till att man bör: 

• Analysera produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, för att på 
vetenskaplig grund få en kännedom om olika material och processers miljöpåverkan 
ur ett livscykelperspektiv. 

• Ta fram krav för upphandling av textilier, baserat på analysen ovan.  
• Följa upp dessa krav/åtgärder och dess konsekvenser för det kontinuerliga 

förbättringsarbete som bedrivs inom svensk standard 
• Enas kring gemensamma riktlinjer för standardiserade produkter inom sjukvården för 

landets regioner och landsting 

1.2 Syfte - ökad kunskap om sjukvårdstextiliers 
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv 

Syftet med projektet ”Rekommendationer för hållbar upphandling av textilier” är att få 
ökad kunskap om sjukvårdstextiliers miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Resultatet 
från studien ska mynna ut i rekommendationer till uppdragsgivaren för vilka miljökrav 
som ska ställas i hållbar upphandling och ge input till arbetet med att revidera 
standarden SIS TK332 – sjukvårdstextilier.  

1.2.1 Blekningen och färgningens påverkan 

En specifik frågeställning är om oblekt bomull är miljömässigt bättre än blekt ur ett 
livscykelperspektiv och även miljökonsekvenserna av olika val av infärgning av plagg. 
Den idag blekta produkten som har valts ut för studien, en vit patientskjorta, kommer att 
jämföras med ett oblekt alternativ. Den färgade produkten, en blå personalcardigan, 
kommer att jämföras med olika alternativ för infärgningen. En definition av vad som 
menas med ett oblekt plagg behöver också göras för att stödja kraven i 
landstingen/regionernas upphandlingar. 

1.3 Miljöproblem i textilproduktion i Indien idag 
De två plaggen som har valts ut för studien tillverkas bland annat i staden Tirupur i södra 
Indien, se bilden nedan. En stor miljöfråga lokalt är tillgång till rent vatten. Tirupur har 
dels mycket begränsad tillgång till vatten och dels har de senaste decenniernas 
textilindustri har förorenat både ytvatten och grundvatten med orenade utsläpp [Erkman 
S, Ramaswamy R, 2000]. 
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Bild 1.1. Tirupur, en stad i södra Indien. Bild ur Erkman S, Ramaswamy R, 2000. 

Sedan 1996, då Tirupur studerades i Erkmans studie, har dock flera färgerier investerat i 
reningsverk. Under ett studiebesök som landstingen gjorde till Tirupur 2009 noterades 
att det fortfarande saknas reningsverk vid flera färgerier och att reningsverken ibland 
inte fungerar som de ska [SLL, VGR, Region Skåne, 2009]. Det fanns exempelvis brister i 
hur slammet från reningsverken hanterades, deponering på olämpliga ställen kunde leda 
till att farliga ämnen lakades ur och sprids till miljön. Det finns en positiv sida, att 
uppmärksamhet kring miljöfrågor och att ställa krav på miljöprestanda kan bidra till en 
utveckling mot bättre förhållande. 
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2 Metodbeskrivning 
För att ta fram rekommendationer för vilka miljökrav som ska ställas i hållbar 
upphandling av textilier har en livscykelanalys genomförts av de två produkterna. 
Livscykelanalysen har haft som syfte att jämföra de olika stegen i produkten livscykel för 
att identifiera vilka ”hot spots” - eller utmaningar, som finns att arbeta med och som har 
störst betydelse för produktens totala miljöpåverkan. Metodiken för livscykelanalys är 
beskriven i 2.1. 

Vidare har en kemikalieriskbedömning utförts, då kemikalier är ett område som då 
rapporten skrivs är eftersatt i metodik för livscykelanalys. Uppdraget inkluderade en 
kemikalieriskbedömning i produktens användningsfas, men rapporten tar också upp 
blekning, färgning och tryck, d v s en del av produktionsfasen. 
Kemikalieriskbedömningen inkluderar därmed inte hela livscykeln3. Metodiken för 
kemikalieriskbedömning är beskriven i 2.2. 

Resultatet från livscykelanalysen och kemikalieriskbedömningen har sedan använts för 
att ta fram rekommendationer vilket är beskrivet i 2.3. 

2.1 Livscykelanalys 
Metodvalen som gjorts i livscykelanalysen beskrivs nedan. 

2.1.1 Funktionell enhet 

Som funktionell enhet användes 1 tvättcykel av 1 kg plagg, det vill säga en användning 
av plagget innan det går till tvätt igen. Med detta menas att alla siffror för 
resursförbrukning, utsläpp och miljöpåverkan relaterar till tillverkning av plaggen per kg 
och tvättcykel. 

2.1.2 Systemgränser 

Systemgränserna för studien framgår av bild 2.1 nedan. Bilden visar också för vilka 
processer som datainsamling har skett i detta projekt (grå rutor). Generisk data från 
databaser och litteratur har också använts. Detta är beskrivet i detalj i bilaga 2. 

 
Bild 2.1. Schematisk bild över systemgränserna i studien. 

 

2.1.2.1 Resthantering  

Resthanteringsfasen har lämnats utanför studien då kläder i Sverige idag i huvudsak 
energiåtervinns [Carlsson A et. al., 2011]. Detta påverkar heller inte kriterierna vid 
upphandling. 

2.1.2.2 Tvätt 

Tvättprocessen vid tvätterierna under användningen har enligt överenskommelse 
lämnats utanför beräkningarna i studien, då det inte direkt påverkar kriterierna för att 
köpa in textilier, och också för att spara tid. Dock har hänsyn tagits till tvättbarhet när 
                                                 
3 Hela livscykelns kemikaliepåverkan har endast tagits hänsyn till i livscykelanalysen. 
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rekommendationerna har utformats. Generellt går det också åt mindre energi för att 
torka polyester än för att torka bomull. 

I det MISTRA-finansierade projektet S’wash har tvätt med hushållstvättmaskiner 
studerats. S’wash preliminära siffror ger att för en hushållstvätt vid 60°C är 
klimatpåverkan ca 200 gram CO2-ekvivalenter per kg tvättat gods (utan torkprocess) 
[Jelse K, Fridell E, Zackrisson M, 2011]. I en livscykelanalys där operationsrockar (för 
våta operationer, dessa steriliseras vid 121°C) i engångsmaterial jämfördes med 
flergångsrockar som tvättades i industritvätteri bidrar klimatpåverkan från en tvätt 
(inklusive torkprocess) till ca 50% av den totala klimatpåverkan under livscykeln 
[Eriksson E, Berg H, 2003]. En tvätt av operationsrocken gav ca 200 gram CO2-
ekvivalenter för en 344 gram tung rock, dvs 581 gram CO2-ekvivalenter per kg plagg 
som är den funktionella enheten i denna studien.  

På basis av dessa studier måste det antagas att tvättsteget inte är försumbart i 
livscykeln och dessa värden har tagits hänsyn till i diskussion och slutsatser senare i 
denna rapport.  

2.1.2.3 Övriga systemgränser 

Generellt ingår inte personalrelaterade utsläpp som t.ex. tjänsteresor och resor till och 
från arbetet i studien. Inte heller infrastruktur för jordbruksindustrin eller textilindustrin. 
För transporter har data använts som tar hänsyn till transportinfrastruktur i bemärkelsen 
fordon och fordonstillverkning. Dock har inte transportinfrastruktur i bemärkelsen vägar 
och vägunderhåll medtagits. 

2.1.3 Valda produkter och scenarier 

Två produkter valdes ut för studien. Den ena var en vit patientskjorta i bomull/polyester 
och den andra var en blå personal/patientcardigan i bomull/polyester. För de olika 
produkterna sattes sedan ett antal scenarier upp enligt nedan. 

• Produkt 1: Vit patientskjorta i bomull/polyester, tygvikt 165 g/m2. En 
patientskjorta väger 337 gram.  

Scenario 1: 52 % bomull och 48% polyester, blekt, ej infärgad 

Scenario 2: 52 % bomull och 48% polyester, oblekt, ej infärgad 

• Produkt 2: Blå personal/patientcardigan i bomull/polyester, tygvikt 235 g/m2. En 
cardigan väger 496 gram. 

Scenario 1: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, infärgad i mellanblå/gråblå nyans 

Scenario 2: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, miljöoptimerad infärgning 

Scenario 3: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, endast bomull infärgad 

Scenario 4: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, endast polyester infärgad 

Scenario 5: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, melerad – infärgad i ett steg 

Scenario 6: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, ej infärgad 

Endast bleksteget och färgsteget kommer att varieras i scenarierna för att resultatet av 
blekningen ska kunna jämföras rättvist.  

2.1.4 Datainsamling 

Denna studie har följt gängse LCA metodik med att kontakta leverantörer och förklara 
uppgiften samt ge dem mallar för att samla in data från produktionsprocesser (se bilaga 
2). Fyra leverantörer till landstingen/regionerna har kontaktats för att hjälpa till med 
datainsamlingen. Dessa företag är i sin tur små kunder till stora textilfabriker i Asien och 
har inte kunnat få gehör för sina frågor om konsumtion av resurser och utsläpp. Detta är 
symptomatiskt för hela studiens resultat, att med större volymer kan man styra mer och 
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ställa bättre krav, se sektion 4.3.. Det är också symptomatiskt för branscher där 
produktionen ligger utanför Europa hos underleverantörer varvid det blir svårare att 
kommunicera hälso- och miljöfrågor med underleverantörerna för de europeiska 
företagen. En konkret bidragande orsak till svårigheten med datainsamling i denna studie 
är att färgerierna i Tirupur i Indien, där många av landstingen/regionernas plagg 
tillverkas idag, stängdes ned av myndigheterna under den perioden då denna studie 
utfördes (vårvintern 2011).  

Att det har varit så svårt att få in data för leverantörerna är en viktig sak att komma ihåg 
när man utformar uppföljningen av de krav man ställer. 

I Bilaga 2 finns en detaljerad beskrivning av den data som har använts i studien. 

2.1.5 Bedömning av miljöpåverkan 

De miljöfrågor, eller miljöpåverkanskategorier. som har utvärderats i den här studien är 
växthuseffekt, försurning, övergödning, luftföroreningar, vattenförbrukning, 
landanvändning samt toxicitet. Miljöpåverkansmetoden ReCiPe4 har använts för att 
beräkna resultaten. 

Alla miljöpåverkanskategorier i resultatet från livscykelanalysen anger potential för 
miljöpåverkan, inte faktisk miljöpåverkan. Exempelvis kan ju en och samma 
kvävemolekyl inte ge både övergödning, marknära ozon och försurning. 

I Bilaga 1 finns en fördjupning om de olika miljöpåverkanskategorierna. 

2.2 Metod för kemikalieriskbedömning 
En väsentlig del i bedömningsarbetet kring textila varors miljöpåverkan är att kvantifiera 
i vilken omfattning kemikalier som används i processen påverkar miljön. Därför 
eftersträvas robusta beräkningsmodeller där man så tillförlitligt som möjligt kan värdera 
indata som resulterar i utdata i form avfall samt som emissioner av kemikalier och dess 
reaktionsprodukter till luft, vatten och avfall. Om detta ska möjliggöras så krävs att alla 
nödvändiga data, och helst autentiska sådana, är tillgängliga.  
 
Europeiska unionen (EU) fastställer vilka skyldigheter som industriverksamheter och 
jordbruk med hög föroreningspotential måste fullgöra. Sedan ett antal år finns ett 
tillståndsförfarande för sådana verksamheter som även innefattar fiberproduktion, textila 
beredningsverk samt industritvätterier. Varje tillstånd omfattas av en rad minimikrav, 
särskilt när det gäller utsläpp av förorenande ämnen. Målet är att undvika eller minska 
utsläpp till luft, vatten och mark samt avfall från industrianläggningar och jordbruk så att 
en hög miljöskyddsnivå kan uppnås.  
 
Det ramdirektiv som styr dessa verksamheter benämns IPPC5-direktivet (2008/1/EG) 
krävs det miljötillstånd för att få bedriva industriverksamhet eller jordbruk med hög 
föroreningspotential. Dessa tillstånd får bara beviljas om vissa miljökrav är uppfyllda. Det 
är de som ansvarar för produktionsanläggningen ska se till att:  
• vidta alla åtgärder som kan bidra till att bekämpa föroreningar, framför allt genom att 

använda bästa tillgängliga teknik (= BAT som kan handla om avfallssnål teknik, 
användning av ämnen som är mindre farliga, teknik som möjliggör återvinning och 
återanvändning av utsläppta ämnen, osv.)  

• undvika alla betydande föroreningar  
• förebygga, återanvända eller undvika avfall på det sätt som förorenar minst  
• sörja för effektiv energianvändning  
• förebygga olyckor och begränsa följderna av olyckor  
• återställa platsen när verksamheten upphör.  
 

                                                 
4 http://www.lcia-recipe.net/  
5 Integrated Pollution Prevention and Control 

http://www.lcia-recipe.net/
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I syfte att underlätta för verksamheter att vidta ovan nämnda åtgärder och komma så 
nära BAT som möjligt, så tillämpas en etablerad sk scoring modell [European IPPC 
Bureau, 2003] inom ramen för IPPC arbetet, se bilaga 4 för beskrivning.  

2.2.1 Bedömning av det antagna kemikaliereceptet 

Denna scoring modell har använts som beräkningsgrund för att utvärdera det aktuella 
fallet med den blåa PES/CO trikån för att utvärdera i vilken omfattning de 
beredningskemikalier belastar miljön. Modellen bygger på information, tillika indata, från 
säkerhetsdatablad (SDS) 
De parametrar som används är 
• A anger den uppskattade mängden av kemikalien som släpps ut till miljön via 

avloppsvatten.  
• B anger kemikaliens bionedbrytbarhet.  
• C anger kemikaliens bioackumulerande förmåga  
• D anger kemikaliens toxicitet i förhållande till dess exponering.  
 
Utvärderingen via denna modell medger möjlighet att få en uppfattning av olika 
beredningskemikaliers miljöpåverkan i förhållande till förbrukning och den 
miljöinformation som finns tillgänglig för varje enskild kemikalie.   
 
Multipliceras (AxBxCxD) varvid man får ett index som indikerar den aktuella kemikaliens 
relativa påverkan i förhållande till övriga kemikalier i den aktuella beredningsprocessen. 
Tillsammans indikerar A, B and C den potentiella spridningen samt påverkan av 
kemikalien i den yttre miljön och i vilken omfattning detta sker. Varje parameter har 
givits en scoring mellan 1 och 4. För saknad information tilldelas det högsta 
scoringvärdet, i detta fall en fyra. Med denna utvärderingsgrund så blir N/A = 4. 

2.2.2 Screening av riskämnen med hjälp av Swereas kemikaliedatabas 

Kemikaliegruppen vid Swerea IVF6 tillhandahåller för sina medlemmar en 
kemikaliedatabas där information samlas om de riskämnen som kan uppträda i vissa 
material och produkter.  

Databasen vänder sig till personal inom textil och lädersektorn som inte är professionella 
kemister men som ställs inför kemiska frågeställningar i sin vardag. Informationen de får 
ut ur databasen med sökord som bygger på design, funktion och material så får de ut 
underlag för egna varuspecifika kemiska kravlistor de kan använda gentemot sina 
leverantörer.  

Databasen innehåller omfattande kemisk information av oönskade ämnen, såväl av legal 
som av policyrelaterad natur, som kan förekomma i såväl textil som lädervaror men även 
i motsvarande produktion. 

2.3 Metod för utformning av rekommendationer för miljökrav 
i hållbar upphandling 

Utformningen av rekommendationer för vilka miljökrav som ska ställas i hållbar 
upphandling gjordes baserat på livscykelanalysens och kemikalieriskbedömningens 
resultat, samt nuvarande kravställning i VGR och SLL.  

2.3.1 Sammansättning av expertgrupp 

En expertgrupp med passande kompetenser och betraktelsevinklar sattes samman 
bestående av:  

Stefan Posner – expert inom kemikalier i varor, kravställning vid offentlig upphandling 
samt kunnande om textila processer 

                                                 
6 http://extra.ivf.se/kemi/textile/  

http://extra.ivf.se/kemi/textile/
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Anna Karin Jönbrink – expert inom miljöanpassad produktutveckling, gjort förarbeten till 
ekodesigndirektivet mm. 

Eva Skog – expert inom CSR, socialt ansvarstagande 

Sandra Roos – projektledare och expert inom livscykelanalys och kemikalier i varor. 

2.3.2 Brainstorming och idégenerering 

En halvdags brainstorming workshop hölls med expertgruppen med följande agenda: 

• Introduktion och motivation 

• Resultatet från livscykelanalysen av patientskjortan och cardigan. 

• Resultaten från riskbedömningen av kemikalier i produkterna. 

• Brainstorming och idégenerering  

• Ihopsamling av idéerna, sortering av dem under ämnen. 

• Prioritering: vilka ger mest resultat, vilka går att följa upp enkelt, vilka ger 
ekonomiska fördelar/nackdelar etc. 

De nuvarande upphandlingskraven gjordes inte kända innan workshopen hölls. 

2.3.3 Utformning av kriterier 

Resultatet från workshopen dokumenterades och utformades enligt processen nedan: 

• Jämförelse med nuvarande krav från VGR och SLL 

• Litteraturgranskning och input till förslag till förbättringar från andra källor: 

o Textilier med ett smutsigt förflutet – Swedwatch 

o Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för textil 2010 

o DEM Collective’s rapport 

o Input från möte med Martinssons Konfektion 

• Formulering av rekommendationerna.  

• Remissrunda till expertgruppen för att kommentera om de viktiga punkterna har 
tagits med, om formuleringarna är korrekta och lättlästa.  
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3 Beskrivning av livscykeln 
De delar av livscykel som är inkluderade i denna studie är produktion av material, 
våtkemisk beredning, konfektionering (tillskärning och sömnad), distribution samt 
användning. 

3.1 Produktion av material – stickad trikå 
I produktionen av stickad trikå ingår produktion av bomullsgarn och polyestergarn samt 
trikåstickning bomull/syntet. I dagsläget används en blandning av 52 procent bomull och 
48 procent polyester i skjortan och 60 procent bomull och 40 procent polyester i 
cardigan. 

3.1.1 Produktion av bomullsfibrer 

Konventionell bomullsodling är vattenintensiv och kemikalieintensiv. Bomullsodling 
upptar knappt 2,5 % av världens åkerareal och använder hela 11 % av jordens 
jordbrukskemikalier (en överskottsfaktor på 4,4), mest insektsmedel och ogräsmedel. 
Ser man enbart till insektsmedlen använder bomullsodlarna 25 % av världsförbrukningen 
av insektsmedel [WWF, 2005]. Plockningen är ofta manuell [Kooistra K.J. Pyburn R. & 
Termorshuizen A.J. 2006] och de mest energikrävande aktiviteterna i odlingsprocessen 
är då konstbevattning och tillverkning av kväve- och ammoniakbaserade gödningsmedel. 
När man skiljer bomullsfibrer och frön åt (ginning), drar det också en viss mängd energi 
[Fimreite L, Blomstrand K, 2009].  

Ekologisk bomullsodling ger ungefär 25-50 % skörd jämfört med konventionell odling, 
vilket innebär att ca tre gånger större landanvändning krävs per kg bomull 
[Fibre2Fashion, 2008]. Ekologiskt odlad bomull tillåter inga konstgjorda gödningsmedel 
eller bekämpningsmedel, exempelvis insektsbekämpning sker istället med biologiska och 
manuella metoder. 

3.1.2 Produktion av polyesterfibrer 

Polyester är en termoplast och som hörs på namnet en ester, dvs en produkt av en syra 
och en alkohol. Den ursprungliga råvaran för polyetentereftalat (PET), som är den 
vanligaste polyestern, är råolja [European IPPC Bureau, 2007]. Genom krackning av 
råoljan fås para-xylen fram som antingen oxideras till tereftalsyra (TPA) eller 
dimetyltereftalat (DMT), dessa kondensationspolymeriseras sedan med etylenglykol till 
polyester som sedan formas till fiber genom smältspinning [Cherrett N et.al., 2005]. 

Vid smältspinning smälts polyester och pressas sedan genom en spinndysa och kyls med 
luft. Ofta tillsätts en finish vid smältspinning, som är en blandning av mineralolja, 
esterolja, antistat-additiv m.m. [European IPPC Bureau, 2003]. Fibrerna som genereras 
ut smältspinningen är så kallad filamentfibrer, dvs oändligt långa sammanhängande 
fibrer. Filamentfibrerna klipps sedan ner till stapelfibrer för att uppnå bättre tekniska 
egenskaper och kunna blandas med andra stapelfibrer, t.ex. naturfibrer. 

3.1.3 Garnspinning bomull/syntet 

Garnspinning drar förhållandevis mycket elektricitet om man tittar på produktens 
livscykel (se bilaga 6).  Vid spinningen av polyesterfiber till garn används också 
smörjoljor för upprullning, tvinning och varpning. Dessa smörjoljor tillsätts på de färdiga 
fibrerna från smältspinningen och består av 70-95 % mineralolja/paraffin och 5-30 % 
nonjoniska tensider som fettalkoholer och fettsyraetoxilater. Smörjoljor för tvinning är 
ibland esteroljor som är mer lättnedbrytbara än mineraloljor. Det förekommer också att 
alkylfenoletoxylater ingår som tensider vid garnspinning [European IPPC Bureau, 2003]. 

Det är ovanligt att spinnolja används för bomull och fiberblandningar av 
bomull/polyester7. Vid garnspinning för att spinna garn av bomullsfibrer eller syntetiska 
                                                 
7 Muntlig referens Lena Jarvid, AB Martinsons Konfektion, 2011-06-30 
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stapelfiber används dock en liten mängd additiver som ofta är en blandning av 
mineraloljor (30-40 %) och nonjontensider [European IPPC Bureau, 2003]. 

3.1.4 Trikåstickning bomull/syntet 

Även trikåstickningen är precis som garnspinningen en energikrävande process. 
Smörjoljan som används till stickmaskinen, kan vara både syntetoljor och mineraloljor, 
fastnar i ganska hög grad på den stickade textilen (ca 4-8 % av fibervikten) och får 
tvättas ut sedan med hjälp av tensider. Garnet som ska stickas smörjs också ofta in med 
vax, t.ex. paraffin, för att det ska klara den mekaniska påfrestningen av den snabba 
stickmaskinen[European IPPC Bureau, 2003]. 

3.2 Våtkemisk beredning 
I våtkemisk beredning ingår för patientskjortan blekning, tvätt och efterbehandling med 
mjukmedel/optisk vitmedel. I våtkemisk beredning ingår för personalcardigan ingår 
förbehandling, färgning och efterbehandling med mjukmedel. Den våtkemiska 
beredningen görs i en Airflow Machine, en typ av jetfärgningsmaskin8. Efter den 
våtkemiska beredningen kommer efterbehandling och torkning. 

3.2.1 Våtberedning med jetfärgningsmaskin 

Jetfärgningsmaskinen utför både förbehandling, blekning, färgning, efterbehandling och 
slutberedning. Tyget läggs in som en lång rulle och dras sedan runt med hjälp av en 
luftstråle9 medan vätskan flödar i motsatt riktning. JET-tekniken är den vanligaste 
tekniken för våtkemisk beredning i Tirupur idag. 

 
Bild 3.1 JET-maskinen. Bilden till vänster är tagen från 
http://www.dyespigments.com/. Bilden till höger är tagen från United States Patent 
US4862546. 

3.2.2 Våtberedning av blekt/vit trikåväv 

Processen för våtberedning av blekt/vit trikåväv innefattar ett bleksteg, två sköljningar 
och en efterbehandling med mjukmedel/optiskt blekmedel. Den vanligaste kemikalien 
som används för blekning är idag väteperoxid. Tidigare har klorblekning använts men det 
är idag mindre vanligt. 

3.2.3 Våtberedning av färgad trikåväv 

Processen för våtberedning av färgad trikåväv börjar med en förbehandling med förtvätt, 
sköljning, urkokning, sköljning och neutralisering. Steg två är polyesterfärgningen som 

                                                 
8 http://www.dyespigments.com/airflow-machine.html  
9 I en vanlig jetfärgningsmaskin används vattenstrålar för att cirkulera tyget. I en airjet används luftstrålar för att 
cirkulera tyget. 

http://www.dyespigments.com/
http://www.dyespigments.com/airflow-machine.html
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utförs vid 130°C följt av reduktion och en sköljning. Steg tre är bomullsfärgningen som 
utförs vid 60°C följt av sköljsteg och stabilisering. Det sista steget är en efterbehandling 
med mjukmedel. 

Ju mörkare nyans man vill ha på sina kläder desto mer färgämne behöver användas. Hur 
mycket färgämne som förbrukas är också beroende av färgämnets kompatibilitet eller 
affinitet (förmåga att fästa) på tyget.  

Polyester färgas med dispersionsfärgämnen. Här talar man inte om affinitet utan snarare 
om kompatibilitet eller löslighet av färgämnet i polymeren. Ju mer nära färgämnets 
löslighetsfaktor ligger polyesterns löslighetsfaktor10, desto bättre kompatibilitet. Vid 
infärgning med dispersionsfärgämnen tas i stort sett allt färgämne upp av fibern och 
mycket lite går ut i avloppet. 

Trikå av bomull och polyester färgas normalt i en jet-maskin och då är kypfärgämnen 
olämpliga att använda eftersom dessa spricker i den turbulens som uppstår och reaktiva 
färgämnen används därför. Som riktvärde ligger de flesta reaktiva färgämnen för bomull 
på ca 60 %, dvs. 60 % fäster på tyget och 40 % hamnar i avloppet11. Mer specifika 
färgämnen som ibland är lite dyrare än genomsnittet kan man åstadkomma högre 
affinitet12.  

Ett antal hjälpkemikalier tillsätts också för att förbättra resultatet och öka 
reproducerbarheten. Exempelvis tillsätts migrationshämmare för att inte färgämnen ska 
följa med vattnet ut under torkprocessen. 

3.2.4 Efterbehandling och torkning 

Tyget tas ur JET-maskinen och vecklas ut antingen genom mekanisk öppning eller att det 
blåses upp med luft. Tyget sätts sedan i en spannram eller annan torkanläggning och 
körs genom i de olika torkfälten för att torka trikån13. Formstabilisering av trikån??? 

3.3 Konfektionering och distribution 

3.3.1 Konfektionering 

I konfektionering räknas in tillskärningen av tyg och sömnad av plagg. Normalt blir det 
ett spill på ca 15% av tyget vid tillskärningen, vilket naturligtvis är önskvärt att 
minimera14. Idag görs ”läggningen” av plaggen ofta i dator för att minimera spill. Vid 
designen av ett plagg kan man ta hänsyn till faktorer som underlättar läggningen. Andra 
faktorer som kan hjälpa till med att minska spillet är om beställningen får ta lite längre 
tid då det blir större chans att leverantören kan pussla med läggningen från flera order 
och på så vis optimera materialutnyttjandet. Vid sömnaden tillkommer sedan ett 
generellt materialspill på ca 2% på alla material (tyg, tråd, knappar etc.).  

3.3.2 Tryck 

Trycket på plaggen, se bild 3.3 nedan som exempel, läggs på från en pappersmall med 
hjälp av en värmeplatta som håller 210°C och ligger mot trycket i ca 50 sekunder. 

 

                                                 
10 Löslighetsfaktorn för polyester är 21,8 MPa½, referens Brydson J.A., Plastic Materials - 4th ed. Butterworth 
Scientific, 1982  
11 Muntlig referens Lena Jarvid, AB Martinsons Konfektion, 2011-05-31 
12 Muntlig referens Hubert Olry, Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH, 2011-04-08 
13 Muntlig referens Lena Jarvid, AB Martinsons Konfektion, 2011-03-15 
14 Muntlig referens Tarja Pajula, AB Martinsons Konfektion, 2011-03-08 
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Bild 3.2. Texten på plaggen beror på landsting. ”Västra Götalandsregionen 
Regionservice” står det på VGRs plagg.  

3.3.3 Distribution 

Transporten sker med lastbil från Tirupur till en hamn vid kusten (Chennai antaget), 
fortsätter med båt till Göteborgs hamn, sedan vidare till Alingsås. För transporterna har 
grova antaganden gjorts om hamnar, fordon och avstånd, men då dessa inte slår igenom 
har denna del inte förfinats.  

Inga biocider för att skydda mot exempelvis mögelangrepp används enligt 
leverantörerna. Plaggen bulkpackas i kartonger anpassade till EU-pallar15. 

Transporten från tvätteriet till kunden sker i lastbil, med ett snitt på 0,053 km/kg tvätt 
och år. Den totala omsättningshastigheten på tvätt är i snitt 9,6 tvättar på ett år, vilket 
ger att ny tvätt ger en transport av 0,0055 km/kg tvätt16. 

3.4 Användningsfasen 
När plaggen anländer från leverantören i Asien packas de upp på tvätteriet och tvättas en 
gång i ett nytvättsprogram (själva tvätten är ej medtagen i livscykelanalysen)17,18. Vid 
uppackningen på tvätteriet bär personalen varken handskar eller andra skydd och kan 
därmed utsättas för kemikalier som kan emitteras ur plagg och förpackning. Det är 
antaget att lokalen har god ventilation (att utluften renas – inga emissioner till yttre 
miljö) och att förpackningarna går till förbränning. Efter tvätt packas plaggen åter och 
skickas ut till kunderna; sjukhus och vårdcentraler.  

Hos kunden är antaget ”normal användning” av ett klädesplagg. Scenarier som att 
exempelvis barn biter eller suger på kläderna är inte beaktade. Detta innebär att den 
kemiska riskbedömningen tittar på hudkontakt respektive inandning av damm och 
partiklar som kan lösgöras från plaggen. 

För patientskjortan är det antaget att man bär den direkt mot kroppen och byter en gång 
per dygn under en tre dagars vistelse, dvs patienten har ett plagg 24 timmar och byter 
sedan till en ny. Totalt bär patienten patientskjortan i 72 timmar per år.  

För personal/patientcardigan är det antaget att man inte bär den direkt mot kroppen 
utom på underarmarna, tar en ny varje arbetspass och alltid bär den under arbetstid, dvs 
40 timmar i veckan eller 2080 timmar per år. 

När plagget har använts stoppas det i en tvättkorg och skickas tillbaka till tvätteriet. 

3.5 Livslängd 
Kravet på livslängd för VGR plagg är 60 tvättcykler. För båda produkterna beräknades 
den verkliga livslängden utifrån kassation vid tvätteriet (Tvätteriet i Alingsås och Textilia) 
samt utifrån det svinn som uppstår när patienter får med sig kläder hem. Den livslängd 
som har räknats med i projektet är 75 tvättcykler. 

Tvätteriet i Alingsås hade en kassation på 10,3 procent av sina patientskjortor och ett 
svinn på 10,0 procent år 201019. De tillsammans ca tjugo procent produkter som 
försvinner varje år ger att den genomsnittliga åldern är fem år när de 
kasseras/försvinner. Omsättningshastigheten på den vanligaste storleken (80-100 kg) är 
femton tvättcykler per år. Livslängden blir då ca 75 tvättcykler för denna storlek. De 
andra storlekarna har lägre omsättningshastighet men troligen också lägre svinn. Antalet 

                                                 
15 Muntlig referens Tarja Pajula, AB Martinsons Konfektion, 2011-03-08 
16 Muntlig referens Charlotta Olsson, Tvätteriet i Alingsås/Regionservice, 2011-03-14 
17 Muntlig referens Eva Bohman, Textilia, 2011-03-14 
18 Muntlig referens Jan Åstenius, Tvätteriet i Alingsås/Regionservice, 2011-03-14 
19 2010 förutom december månad. 
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kassationer per storlek saknas uppgift om så livslängden för storleken 80-100 kg får 
gälla, även om det antas vara en överskattning20. 

I ett andra scenario beräknades livslängden utan att ta med det svinn som uppstår när 
patienter får med sig kläder hem. Om endast tio procent av plaggen försvinner varje år 
(p g a kassation) ökar den genomsnittliga åldern till tio år. Det skulle alltså innebära en 
dubblering av livslängden men sannolikt i verkligheten leda till viss ökad kassation, vilket 
inte har tagits hänsyn till. I oktober 2010 införde Tvätteriet i Alingsås streckkoder på sina 
plagg, för att kunna debitera sina kunder för svinnet. Detta kommer sannolikt leda till 
mindre svinn och detta andra scenario är därför mycket intressant. 

3.6 Definition av ett oblekt plagg 
En definition av vad som menas med ett oblekt plagg gjordes för att stödja 
landstingen/regionernas upphandling. De processer utöver blekningen som skiljer sig 
mellan produktionen av ett oblekt plagg respektive ett blekt plagg undersöktes. 

Beroende på vilken färg som tyget ska få i slutändan behöver tyget blekas eller inte 
innan färgning. Framförallt ljusa och briljanta färger kräver en blekning av bomullen. För 
mörka färger är det tillräckligt med urkokning/tvättning före färgningen. Urkokningen, en 
del av blekprocessen, tar bort rester av pektin och andra föroreningar på fibern vilket gör 
att färgämnet kommer åt den blottade fibern bättre. Själva tillsatsen av blekmedel 
förbättrar senare ytterliga resultatet av färgningen. Urkokningen, men även tillsatsen av 
blekmedel minskar risken för att tyget ser flammigt ut om färgämnet inte har trängt in 
lika djupt i alla fibrer. Generellt är det också bra att ha så lite skräpfibrer kvar i 
garnet/tyget som ska färgas, och ett blekt bomullstyg kan ha upp till 5 % mindre 
skräpfibrer än ett oblekt. Om man färgar ett bomullstyg med mycket skräpfibrer som 
sedan trillar av, kan man dels få ojämnheter i färgen och dels få mer ludd och damm. 
Om tyget inte ska vara färgat finns det fortfarande en fördel med att bleka tyget 
eftersom man dels får bort de naturliga variationerna i ljusheten. 

Det finns dock ingen säkerställd skillnad i livslängd mellan blekta och oblekta 
bomullsplagg. Då plagget ändå behöver kokas ur för att få bort fetter och skräpfibrer från 
bomullen är det egentligen skillnaden som har kunnat ses i denna studie en tillsats av 
väteperoxid i urkokningen, och eventuellt en tillsats av optiskt vitmedel i sköljsteget 
efteråt. Dock är denna slutsats dragen utifrån information om att den processen som 
används i verkligheten i Indien motsvarar den svenska process som använts för 
modelleringen (bästa tillgängliga teknik). En övergång från blekt till oblekt medför 
mindre användning av optiskt vitmedel, dvs en mer hållbar lösning.   

3.6.1 Optiska vitmedel 

Optiska vitmedel ska höja vitheten på tyget som i själva verket är ett UV absorberande 
ämne som resulterar i avgivande av ljus i den blåa våglängden. Då våra ögon då inte 
längre uppfattar det gula området ser vi tyget som bländande vitt. Ett utmärkt sätt att 
kamouflera smuts.  

Optiska vitmedel bidrar till övergödning och luftemissioner vid torkningen i spannram. 
Flera optiska vitmedel är klassificerade som hudirriterande (R43/H317) [European IPPC 
Bureau, 2003]. Vissa optiska vitmedel har också miljönackdelar; flera optiska vitmedel är 
svårnedbrytbara och skadliga mot vattenlevande organismer. Uppgifterna om giftighet 
varierar från måttligt giftiga till giftiga för vattenorganismer [SNF, 1999]. 

  

                                                 
20 Muntlig referens Jan Åstenius, Tvätteriet i Alingsås/Regionservice, 2011-01-19 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från livscykelanalysen, kemikalieriskbedömningen och 
framtagningen av rekommendationer. 

4.1 Resultat från livscykelanalysen  

4.1.1 Livscykelanalys av patientskjorta  

I bild 4.1.1 nedan visas resultatet för patientskjortan i olika påverkanskategorier; 
klimatpåverkan, humantoxicitet, försurning, övergödning, ekotoxicitet, landanvändning 
samt vattenförbrukning. Det röda fältet visar produktionen av trikå, det gröna fältet 
våtkemisk beredning, det gula fältet slutberedning och det blå fältet konfektioneringen. I 
alla påverkanskategorier är produktionen av trikå totalt dominerande i livscykeln av en 
patientskjorta. 

 
Bild 4.1. Miljöpåverkan från livscykeln för en patientskjorta, för olika 
påverkanskategorier. En utförlig beskrivning av de olika kategorierna finns i bilaga 
1. 

Miljöpåverkan från en användning av patientskjortan blir per kg: 

• Klimatpåverkan: 0,224 kg CO2-ekvivalenter 

• Humantoxicitet: 6,4 kg 1,4-DB-ekvivalenter 

• Försurning: 1,28 g SO2-ekvivalenter 

• Övergödning: 0,996 g PO4-ekvivalenter 

• Ekotoxicitet: 0,00376 kg 1,4-DB-ekvivalenter 

• Landanvändning: 0,083 m2 

• Vattenförbrukning: 68,1 liter 

Patientskjortans påverkan på växthuseffekt, vattenförbrukning, humantoxicitet och 
landanvändning beskrivs i detalj i bilaga 6. 
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4.1.2 Resultat för livscykelanalys av personal/patientcardigan 

I bild 4.2.1 nedan visas resultatet för personalcardigan i olika påverkanskategorier; 
klimatpåverkan, humantoxicitet, försurning, övergödning, ekotoxicitet, landanvändning 
samt vattenförbrukning. Det röda fältet visar produktionen av trikå, det gröna fältet 
våtkemisk beredning, det gula fältet slutberedning och det blå fältet konfektioneringen. I 
alla påverkanskategorier är produktionen av trikå totalt dominerande i livscykeln av en 
personalcardigan. 

 
Bild 4.2. Miljöpåverkan från livscykeln för en personalcardigan, för olika 
påverkanskategorier. En utförlig beskrivning av de olika kategorierna finns i bilaga 
1. 

Miljöpåverkan från en användning av personalcardigan blir per kg plagg: 

• Klimatpåverkan: 0,233 kg CO2-ekvivalenter 

• Humantoxicitet: 6,51 kg 1,4-DB-ekvivalenter 

• Försurning: 1,31 g SO2-ekvivalenter 

• Övergödning: 1,1 g PO4-ekvivalenter 

• Ekotoxicitet: 0,00386 kg 1,4-DB-ekvivalenter 

• Landanvändning: 0,083 m2 

• Vattenförbrukning: 68,9 liter 

Personalcardigans påverkan på växthuseffekt, vattenförbrukning, humantoxicitet och 
landanvändning beskrivs i detalj i bilaga 6. 
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4.1.3 Känslighetsanalys 

4.1.3.1 Alternativ livslängd 

I ett andra scenario beräknades livslängden utan att ta med det svinn som uppstår när 
patienter får med sig kläder hem. Om endast tio procent av plaggen försvinner varje år 
(p g a kassation) ökar den genomsnittliga åldern till tio år, eller 150 användningar. Det 
skulle alltså innebära en dubblering av livslängden men sannolikt i verkligheten leda till 
viss ökad kassation, vilket inte har tagits hänsyn till i detta andra scenario.  

Eftersom trikåframställningen är det dominerande steget i livscykeln för både 
patientskjortan och personalcardigan blir då den totala påverkan per användning närmast 
halverad, eller 0,112 kg CO2-ekvivalenter per användning av 1 kg patientskjorta istället 
för 0,224 kg CO2-ekvivalenter. Personalcardigan visar samma mönster som 
patientskjortan. 

 
Bild 4.3. Livscykeln för en patientskjorta med 10% svinn. Bilden visar potentiell 
växthuseffekt mätt i kg CO2-ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med 
växthuseffekten från respektive process. I det nedre vänstra hörnet i 
processrutorna anges antal kg CO2-ekvivalent.  

 

 
Bild 4.4. Livscykeln för en patientskjorta där inget svinn har antagits, vilket leder till 
en dubblering av livslängden. Bilden visar potentiell växthuseffekt mätt i kg CO2-
ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med växthuseffekten från respektive 
process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kg CO2-
ekvivalent.  

4.1.3.2 Toxiska effekter utöver användning av elektricitet 

Påverkan på humantoxicitet visar ungefär samma mönster som för påverkan på 
växthuseffekten. Av detta kan slutsatsen dras att den toxicitet som slår igenom kommer 
ifrån elproduktion. Detta kan vara missvisande då elproduktionen släpper ut toxiska 
ämnen i en annan omgivning än andra utsläpp i textilberedningen. Lokal exponering för 
toxiska ämnen är en känt undermålig del av LCA-analysen idag. En analys av toxicitet då 
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elproduktionen har tagits bort ad hoc i de 8 processerna som gav störst bidrag visar att 
toxiciteten då sjunker drastiskt, från 6,4 kg 1,4-D-ekvivalenter till 1,32 kg 1,4-D-
ekvivalenter. Man ser också i bilden att elproduktionen för konfektioneringen 
(elkonsumtionen där) seglar upp som betydande för toxiciteten. Slutsatsen man kan dra 
är att toxicitet från elproduktion överskuggar all annan toxicitet. 

 
Bild 4.5. Livscykeln för en patientskjorta. potentiell toxicitet mätt i kg 1,4-D-
ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med toxicitet från respektive process. 
I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kg 1,4-D-ekvivalenter.  

 
Bild 4.6. Livscykeln för en patientskjorta där elproduktionen tagits bort från de 8 
processerna som gav störst bidrag till humantoxicitet. potentiell toxicitet mätt i kg 
1,4-D-ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med toxicitet från respektive 
process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kg 1,4-D-
ekvivalenter.  

4.2 Resultat från kemikalieriskbedömning 

4.2.1 Screening av riskämnen under användarfasen med hjälp av Swereas 
kemikaliedatabas 

En screening av kända förekommande ämnen bomull/polyester-plagg i Swereas 
kemikaliedatabas gav följande riskämnen för användarfasen: 

• Allergiframkallande färgämnen (täcks redan idag av VGR och SLL) 

• Azofärgämnen som kan brytas ned till cancerogena arylaminer 

• Cancerogena färgämnen (vissa täcks av VGR och SLL idag) 

• Alkylfenoletoxilater, APEOs (täcks redan idag av VGR och SLL) 

• Formaldehyd (täcks redan idag av VGR och SLL)  

• Mjukgörare (täcks redan idag av VGR och SLL) 

• Metaller (täcks redan idag av VGR och SLL)  
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• Biocider  

Detta är alltså ämnen som riskerar att förekomma i produkterna eftersom de tillför en 
efterfrågad funktion.  

Varken i det antagna kemikaliereceptet för blekning, färgning och tryck eller i något av 
scenarierna ingår ämnen med farliga egenskaper i en sådan mängd att det innebär risker 
i användarfasen, se kapitlen nedan. 

4.2.2 Scenario 1: Bedömning av nuvarande kemikalierecept 

Det antagna kemikaliereceptet för blekning, färgning och tryck innehåller inga ämnen 
klassificerade som hälso- eller miljöfarliga i sådana mängder att det innebär risker i 
användarfasen.  

4.2.2.1 Bedömning av det antagna kemikaliereceptet för färgning  

I syfte att genomföra utvärderingen via den beskrivna scoring modellen tillhandahöll en 
av leverantörerna en beredningsreceptur som avser förbehandling, färgning samt 
efterbehandling av det aktuella blåa trikåmaterialet. Resultatet av bedömningen ses 
nedan i tabell 4.1, en fullständig tabell med all använd data finns i bilaga 5. 

Tabell 4.1: Receptur för beredning av blå trikå i PES/CO i airjetmaskin i 
badförhållande 1:4. De kemikalier som det saknas data om utsläppt mängd, 
bionedbrytbarhet respektive toxicitet om i säkerhetsdatabladen är gråmarkerade. 

Processteg Kemikalie Användningar enligt lev. Scoring 
BLEKNING/FÖRBEH.       
Blekning Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  256 
  Fett alkohol glykol eter Skumdämpare vid jetfärgning 256 
  Natrium glukoheptonat   Förbehandlingsmedel 32 
  Natrium hydroxid pH givare 256 
  Väteperoxid Blekmedel 256 
Mjukning Ättikssyra Neutralisering  256 

  
Mix Fett amid och 
fettalkoholetox. Mjukningsmedel. Peroxidstabilisator 32 

FÄRGNING       
Förtvätt Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  32 
  Fett alkohol glykol eter Skumdämpare vid jetfärgning 48 
  Alkyl fosfonat Metallkomplexbindare 256 
  Natrium hydroxid pH givare 256 
  Ättikssyra Neutralisering 256 
Färgning, PES Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  256 
  Fettalkoholetoxylater Dispergering& utjämning vid PES färgning 256 
  Lignin sulfonat Dispergeringsmedel  96 
Reduktionskemi Thioureadioxide Reduktionsmedel att avlägsna färgämne 32 
  Natrium hydroxid pH givare 256 
Färgämnen PES C.I. Disperse Orange 30    16 
  C.!. Disperse Red 167:1   16 
  ?   16 

Färgning, bomull 
Natriumsaltet av 
polyakrylsyra Efterbehandlingsmedel vid reaktivfärgning 256 

      256 
  Natrium hydroxid pH givare 256 
  Natriumklorid Elektrolyt 256 
  Ättikssyra Neutralisering 256 

Tvålning 
Natriumsaltet av 
polyakrylsyra Efterbehandlingsmedel vid reaktivfärgning 256 

  Ättikssyra Neutralisering 256 
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Mix Fett amid och 
fettalkoholetox. Mjukningsmedel 256 

Färgämnen Bomull 
Disazo-divinylsuIfone 
(37 - 42 %),    96 

  

Formazan-vinylsulfone-
copper complex (22 - 
27 %)   96 

  
 C.I. Reactive Orange 
107 (32 - 37 %)   96 

 
Då det saknas mycket data och scoring modellen säger att man ska sätta maxvärdet 4 
för varje faktor som man saknar data om är det många kemikalier som når det maximala 
risk-värdet på 256. De som är markerade i grått saknar mycket data. De som är vita har 
värden på allt utom bioackumulering. 

4.2.2.2 Kommentarer och slutsatser av utvärdering med scoring modellen  

På basis av de resultat som finns i tabell 4.1 så kan en komplett utvärdering inte göras 
då vi saknar information om, dels hur stor andel av kemikalien som går ut med 
avloppsvattnet respektive förbrukas i processen, dels deras bioackumulerande förmåga 
uttryckt i givna mätetal enligt tabellen i bilaga 5.  
 
I kontakter med leverantören så är det svårt och i vissa fall inte möjligt att få dessa data 
då de helt enkelt inte analyserats eller tillhandahållits leverantören från den aktuella 
kemikalieleverantören. Som tidigare nämnts så rekommenderas användaren av scoring 
modellen att poängsätta med 4 poäng om data saknas vilket kan ses som en slags 
tillämpning av försiktighetsprincipen och som samtidigt belönar de leverantörer som har 
dessa data, varvid en fullständig utvärdering då kan göras. Detta ställningstagande bör 
beaktas och beslutas av de slutliga användarna av dessa resultat. 
 
Den tillämpade scoring modellen är begränsad till bedömningar av yttre miljöpåverkan 
från de kemikalier som används i den aktuella textila beredningsprocessen. Således har 
ingen värdering gjorts avseende arbetsmiljörisker och därmed påverkan på hälsa där 
kemikaliernas CMR21 egenskaper tillsammans med neurotoxiska samt allergiframkallande 
egenskaper kommer i fokus.  Bristen på dessa former av data är ännu större än för de 
egenskaper som beskriver påverkan på yttre miljön. Således är en scoring av dessa 
humanpåverkande data nästa utmaning i denna kartläggning där vi i dagsläget endast i 
bästa fall kan ange om de kemikalier som används är CMR, neurotoxiska eller 
allergiframkallande men ännu inte i vilken omfattning de utgör en verklig risk för de 
människor som utsätts för dem i produktion. För detta krävs mer kunskap om hur dessa 
kemikalier faktiskt hanteras i paritet med en ingående beskrivning hur den aktuella 
arbetsmiljön fungerar. 

4.2.2.3 Bedömning av det antagna kemikaliereceptet för trycket  

Ett recept bestående av två komponenter för trycket ficks från OTE Yrkeskläder AB. Den 
ena av komponenterna innehåller enligt säkerhetsdatabladet ett faroklassat ämne, 4,4’-
oxydi(benzenesulphonohydrazide) (CAS RN 80-51-3), den andra komponenten har inget 
farligt innehåll enligt säkerhetsdatabladet. Dock har båda två beskrivningar av 
arbetsmiljögränsvärden av följande ämnen, dessa finns dock i så liten mängd att de inte 
behöver redovisas i säkerhetsdatabladet: 

• Titanium dioxide 
• Chloroethene, homopolymer 
• Di-”isononyl”-phthalate (DINP) 
• Talc 
• Silicon dioxide 

                                                 
21 CMR = cancerogena, mutagentoxiska, reproduktionstoxiska. 
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• Crystal-free silica, amorphous, fumed 
• Limestone 

4.2.3 Scenario 2: Formulering av ett idealt kemikalierecept 

Två kemikalieleverantörer har kontaktats för den här studien för att ta reda på var state-
of-the-art vad gäller miljövänlig infärgning ligger. Endast den ena av leverantörerna har 
återkommit med ett svar, Den mest miljövänliga färgningsprocessen är en ”PES/CEL 
Superfast Concept” med halverad vatten och energiförbrukning22. Med denna metod 
skulle vattenförbrukningen gå från 60 liter vatten för en färgning till 42 liter vatten. Detta 
svarar dock bara för 0,5 % av den totala vattenförbrukningen under produktens 
livscykel. Det mest radikala som denna leverantör föreslår är att inte använda 
blandmaterial för att slippa färga i två steg, vilket tar längre tid, och kräver mer energi 
och vatten. Det är svårt att bedöma kemikalieriskerna. De två färgämnena Avitera och 
Terasil har inga negativa miljökonsekvenser enligt säkerhetsdatabladen.  

4.2.4 Scenario 3-6: Diskussion om olika infärgningsscenarier  

Fyra olika scenarier gjordes upp för att se skillnader i miljöprestanda för olika 
infärgningsscenarier: 

• Scenario 3: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, endast bomull infärgad 

• Scenario 4: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, endast polyester infärgad 

• Scenario 5: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, melerad – infärgad i ett steg 

• Scenario 6: 60 % bomull och 40% polyester, oblekt, ej infärgad 

Resultaten från livscykelanalysen i kapitel 4.1 visade att färgningssteget står för mellan 
10 och 15 procent av miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.  

För att polyestern ska kunna behålla sin formstabilitet behöver den komma upp i de höga 
temperaturer där den ändå färgas så det är naturligt att man väljer att enbart färga 
polyestern om man väljer att bara färga den ena fibern. Detta ger en viss minskning av 
vatten och energiförbrukning och kan vara ett sätt att minska miljöpåverkan. 

4.2.5 Övriga risker 

Den största risken som har upptäckts under projektet är bristen på kunskap och 
kommunikation i leverantörsledet kring kemikalierisker. Kunskapen om vilka kemikalier 
som används under produktionen är närmast obefintlig och ingen av de fyra kontaktade 
leverantörerna kunde svara på frågor om vilka kemikalier som användes under 
produktionen och vilka utsläpp som sker. Eftersom färgerierna i Tirupur har stängts ned 
under projektets löptid på grund av att de inte har nollutsläpp som myndigheterna 
krävde, är det den enda information kring utsläppsmängder som finns att de inte är noll. 

4.2.6 Slutsatser om blekning och färgning 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.6 är det ingen större skillnad i miljöpåverkan mellan att 
bleka (med väteperoxid) eller inte bleka patientskjortan då bästa tillgängliga teknik 
används. Då plagget ändå behöver kokas ur för att få bort fetter och skräpfibrer från 
bomullen, där den stora miljöbelastningen ligger är skillnaden som har kunnat ses i 
denna studie en tillsats av väteperoxid i urkokningen, och eventuellt en tillsats av optiskt 
vitmedel i sköljsteget efteråt. En övergång från blekt till oblekt medför mindre 
användning av optiskt vitmedel, och är på så sätt en mer hållbar lösning. Blekningen och 
det optiska vitmedel skulle samtidigt kunna innebära en miljöfördel genom att förlänga 
livslängden hos skjortan då det förhindrar gråning. 

Som beskrivet i 4.2.5 går det inte att bedöma om det finns bättre alternativ till det 
nuvarande receptet, då det saknas information om dessa kemikalier. Svaret om optimal 
                                                 
22 Email-kommunikation med  Kerstin Berg, Product EHS Specialist Europe, Huntsman, 2011-04-19 
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infärgning från kemikalieleverantören gav inte heller svar om kemikalier då det inte var 
ett recept utan förslag på process som sparar energi och vatten. En melerad lösning 
skulle fungera genom att enbart infärga polyestern, se 4.2.4, vilket skulle minska 
miljöpåverkan genom både minskad vatten-, energi- och kemikaliekonsumtion. 

Det som kan sägas om ett optimalt färgrecept är att om alla landsting väljer samma färg, 
nyans och övrigt utseende, se kapitel 4.3.3.5 nedan skulle detta innebära mindre spill, 
säkrare leveranser och större volymer för leverantörerna och ge dem större 
förutsättningar att driva igenom sina miljökrav. 

4.3 Resultat från framtagning av rekommendationer 

4.3.1 Resultat från brainstorming och idégenerering 

Resultatet från brainstorming och idégenerering utmynnade i ett antal idéer som finns 
dokumenterade som råmaterial i bilaga 3 för att kunna tjäna som input till nya 
idégenereringsprocesser. 

Idéerna prioriterades sedan efter vilka ger mest resultat, vilka går att följa upp enkelt, 
vilka ger ekonomiska fördelar/nackdelar etc. I sektion 4.3.4 och 4.3.5 har idéerna 
formulerats till rekommendationer. 

4.3.2 Jämförelse med nuvarande krav från Västra Götalands regionen och 
Stockholms läns landsting 

Vilka krav som idag ställs av landstingen/regionerna bestäms till stor del av vilka 
verifikat som kan användas för att följa upp de ställda kraven med rimliga resurser. En 
svårighet med att ställa processrelaterade krav är bristen på trovärdiga och 
kostnadseffektiva verifikat. En annan faktor att ta hänsyn till vid kravsättningen är lagen 
om offentlig upphandling (LoU) som säger att krav måste ställas så att konkurrensen inte 
åsidosätts. 

4.3.2.1 Västra Götalands regionen, VGR 

Västra Götalands regionens Textilupphandling ställer följande skall-krav23: 
Miljö: 

• Samtliga offererade artiklar skall uppfylla Miljöstyrningsrådets 
upphandlingskriterier för textilier och läder, nivå 124.  

• Verifiering görs genom att bifoga något av följande: 
- Certifikat för Öko-Tex Standard 100 version 1-2005 eller senare 
- Licens för Bra Miljöval ”Bra beredning” 1996 eller senare 
- Licens för EU-blomman, 1999/178/EG eller 2002/371/EG 
- Licens för Svanen 
- Eller på annat sätt verifiera att kraven uppfylls genom att låta oberoende 

tredjepart med relevant kompetens intyga att produkten uppfyller 
kraven. 

• Alkylfenoletoxilater, däribland nonylfenoletoxilat, skall ej förekomma i offererade 
produkter.  

• Verifiering: Kravet skall på uppmaning under anbudstiden kunna verifieras genom 
provningsrapporter utgivna av ackrediterat laboratorium.  

• Offererade artiklar skall ej innehålla silver som antibakteriellt medel.  
• Verifiering: Kravet skall på uppmaning under anbudstiden kunna verifieras genom 

provningsrapporter utgivna av ackrediterat laboratorium. 
Utseende: 

• Patientskjorta (kallad bäddskjorta):  
o SS 876 00 92 Modifierad 

                                                 
23 Ulrika Bergvall, Projektledare Offentlig upphandling, Regionservice område inköp, Västa Götalandsregionen 
(VGR), 2011-06-27 
24 http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/  

http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/


Swerea IVF-rapport 11001  
 

28 
 

o Ärmar + 10 cm vidare ärmöppning.  
o Raglanärm, 6 knappar fram.  
o Storleksmärkning: Etikett ca 25x35 mm i nacken.  
o Blå tryck "TvA" placeras hö sida i brösthöjd. Ärmar +10 cm vidare runtom 

nertill. Fållad, ej mudd.  
o Etikett "VGR" placeras i hö sida, midjehöjd. 

• Personalcardigan (kallad kofta/joggingbyxa):  
o SS 876 01 01 Modifierad 
o Storleksmärkning: Etikett ca 25x35 mm i nacken.  
o Vit tryck "Tvätteriet Alingsås" på vänster sida brösthöjd.  
o Etikett "VGR" placeras hö sida 15 cm från nedre kant. 

Material: 
• Patientskjorta (kallad bäddskjorta):  

o Vit singlejersey, 50/50% CO/PES, ca 165 g/m2 
• Personalcardigan (kallad kofta/joggingbyxa):  

o Mellanblå/duvblå fodervara, 60/40% alt 60/40% alt 50/50% CO/PES ca 
235 gr/m2 

4.3.2.2 Stockholms läns landsting, SLL 

Stockholms läns landsting textilupphandling ställer följande skall-krav: 
Miljö: 

• Textilierna skall inte innehålla de utfasningsämnen (de med rund symbol), t ex 
Triklosan, som finns listade i kolumn 2 (Varor & förbrukningsartiklar, Mål 5) på sid 
1-6, eller som är märkta med de riskfraser som finns listade på sid 7 i 
”Stockholms läns landstings utfasningslista för upphandlare och anbudsgivare”. 
Länk: http://www.sll.se/produkter.  

• Förutom de kemikalier som finns angivna i "Utfasning av miljö- och hälsofarliga 
kemikalier i varor och förbrukningsartiklar i enlighet med Stockholms läns 
landstings miljöprogram Miljö Steg 5" får inga andra biologiskt aktiva kemikalier 
eller fibrer finnas inkorporerade i de textilier som offereras i detta anbud.  

• För att garantera att inga kemikalier på utfasningslistan finns i de textilier som köps 
in skall samtliga offererade artiklar skall uppfylla Miljöstyrningsrådets 
upphandlingskriterier för textilier och läder, nivå 1. (se 
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-
lader/) 

• Verifiering görs genom att bifoga något av följande: 
- Certifikat för Öko-Tex Standard 100 version 1-2005 eller senare 
- Licens för Bra Miljöval ”Bra beredning” 1996 eller senare 
- Licens för EU-blomman, 1999/178/EG eller 2002/371/EG 
- Licens för Svanen 
- Eller motsvarande 

4.3.2.3 Textilimportörernas guide 

Organisationen Textilimportörerna har en guide för vilka kemikaliekrav som ska ställas 
vid import av textila produkter, framtagen av Swerea IVF. Textilimportörernas guide 
reglerar följande ämnen, samt ger koncentrationsgräns och information kring legala krav 
och testmetoder för dessa ämnen: 

• Tungmetaller 

• Alkylfenoletoxilater (APEO) 

• Aromatiska organiska ämnen 

• Klorerade organiska ämnen 

• Faroklassade färgämnen 

• Nickel (Ni) 

http://www.sll.se/produkter
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/
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• Halogenerade flamskyddsmedel 

• Formaldehyd 

• Perfluoroktansulfonat (PFOS) 

• Perfluoroktansyra (PFOA) 

• Ftalater 

• Biocider 

4.3.2.4 Miljöstyrningsrådets kriterier, nivå 1 

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för textilier och läder är på nivå 1 (= baskrav i 
versionen från 2010): 

• Allergiframkallande färgämnen  
o Potentiellt allergena färgämnen25 får inte förekomma i de offererade 

produkterna i högre halter än 50 mg/kg. 
• Flamskyddsmedel 

o decaBDE och HBCDD får inte ha använts i de offererade produkterna. 
Halter över 1 mg/kg godkänns inte. 

• Perfluorerade ämnen 
o PFOA (perfluoroktansyra) får inte förekomma i de offererade produkterna i 

högre halt än 0,1 mg/kg eller 0,1 vikt%. 
• Formaldehyd 

o Halten formaldehyd skall inte överstiga följande nivåer: 
 20 ppm i produkter avsedda för barn under två år  
 70 ppm för formaldehyd i textilier som kommer i direkt kontakt 

med huden 
 300 ppm för övriga produkter 

• Mjukgörare 
o För offererade produkter som är avsedda att användas för barn får inte 

summan av följande ämnen överstiga 0,1 vikt%: DINP, DIDP, DNOP, 
DEHP, DBP, BBP, DIBP (se tabell nedan). 

o För offererade produkter som är avsedda att användas i andra 
tillämpningar än för barn får inte summan av följande ämnen överstiga 0,1 
vikt%: DEHP, BBP, DBP, diisobutylftalat (se tabell nedan). 

• Metaller 
o Offererade produkter skall uppfylla nedanstående krav vad gäller rester av 

metaller: 
 Krom (IV):Medelkoncentration högst 3 ppm 
 Arsenik: Ingen restkoncentration, detektionsgräns 100 ppm 
 Kadmium: Ingen restkoncentration, detektionsgräns 100 ppm 
 Bly: Ingen restkoncentration, detektionsgräns 100 ppm 

 

Krav på sociala villkor i Miljöstyrningsrådets kriterier har inte tagits med i denna 
uppställning. 

Miljöstyrningsrådet ger som förslag till verifikat: Teknisk dokumentation som styrker att 
kravet uppfylls. Exempel på verifikat för baskravet (nivå 1) syns i tabell 4.2 nedan. 

Tabell 4.2 Miljöstyrningsrådets överblick över verifikat. 

 

Krav i kriteriedokumentet 

Exempel på verifikat (B = klarar baskravet, A = klarar det avancerade kravet, S 
= klarar spjutspetskravet) 

Öko-Tex 10026 Svanen27 EU-Ecolabel28 Bra Miljöval29 GOTS30 Blue Sign31 

                                                 
25 Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till 
textilprodukter (2009/567/EG). 
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B.1. Allergiframkallande 
färgämnen 

B+A B+A B+A B+A B+A - 

B.2. Flamskyddsmedel B B B B - B 

B.4. Perfluorerade ämnen B B B B B B 

B.5. Formaldehyd B B B B B B 

B.6 Mjukgörare B - - B - B 

B.8. Innehåll av metaller i 
färdigbehandlat skinn och 
läder 

B B B B B B 

 

4.3.3 Litteraturgranskning och input till förslag till förbättringar från 
andra källor 

4.3.3.1 Textilier med ett smutsigt förflutet – Swedwatch 

Denna rapport som granskar produktionen av importerade hemtextilier som säljs i 
Sverige lyfter fram tre miljömärkningar; Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman som en 
väg framåt. 

Swedwatch föreslår att byta ut en del ämnen mot mindre farliga alternativ, eller att 
minska volymen av kemikalier men pekar på att även om fabrikerna förändrar 
processerna och använder mindre kemikalier så blir det stora utsläpp. I de 
textilproducerande områdena finns ofta så många fabriker så de totala utsläppen ändå 
riskerar att ödelägga vattendrag och mark. Därför är ett av de avgörande stegen att 
också införa riktigt bra avloppsrening, något som i stort sett inga företag ställer några 
krav på enligt Swedwatch. Konkreta råd från rapporten: 

• långsiktigt samarbete med leverantörerna för att kunna bidra till en förändring, 
istället för att lämna en leverantör som inte uppfyller kraven.  

• högre ställda miljökrav på produktionen, på avloppsrening och på en 
resurssnålare tillverkningsprocess  

• betala för att dessa krav ska kunna uppfyllas  

• mer kunskap om underleverantörer  

• oannonserade oberoende kontroller på fabrikerna 

4.3.3.2 GOTS Version 3.0 

The Global Organic Textile Standard (GOTS)32 är en internationellt välkänd standard. För 
att uppnå GOTS-certifiering ställs krav på ekologiska naturfibrer33, att man inte använder 
vissa farliga ämnen, samt sociala kriterier. GOTS-standarden ger vidare information om 
tillåtna kemikalier och processer. 

4.3.3.3 Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för textil 2010 

Utöver de baskrav som beskrivits i 4.3.2.3 har Miljöstyrningsrådet avancerade krav: 

                                                                                                                                                         
26 Edition 04/2010 (eller senare), www.oeko-tex.com 
27 Version 3.5, www.svanen.nu 
28 2009/567/EG, ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 
29 1996/2006, www.naturskyddsforeningen.se, B = Bra beredning, F= Bra fibrer 
30 Version 2.0, www.global-standard.org 
31 Substances list version 2.3, www.bluesign.com 
32 http://www.global-standard.org/the-standard.html  
33 Certifierat ekologiska enligt en internationellt välkänd standard t.ex. EEC 834/2007 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:SV:PDF) eller USDA NOP 

http://www.global-standard.org/the-standard.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:SV:PDF
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a) Cancerogena färgämnen  

b) Alkylfenoletoxilater, APEOs 

c) Antibakteriella ämnen 

d) Miljöanpassade textilfibrer 

e) Miljöanpassad bomullsproduktion 

f) Ekologisk produktion av vegetabiliska naturfibrer 

4.3.3.4 Underlag för miljöstrategi för DEM Collective 

Miljögiraff gjorde 2006 en LCA på en T-shirt från DEM Collective som underlag för 
företagets miljöstrategi. Rapporten konstaterar att det är omöjligt att bedöma ekotoxisk 
miljöpåverkan korrekt beroende på att det saknas information om känsligheten hos de 
lokala ekosystemen. Följande råd ges angående produktion av en vara: 

• Ta hänsyn till behovet av flexibilitet om produktionen skall anpassas efter 
försäljning. Det kan göra att produkterna kan säljas över en längre tid eller 
anpassas för specifika sammanhang.  

• Valet av design påverkar effektivitet i tillskärning och färgning.  

• Val av ljusare färger kräver mindre energi. 

Miljögiraffs rapport tipsar också om att låta marknadsföring av produkten bygga på 
”story telling”: ”Varje produkt kan ha en berättelse som kan kommuniceras med hjälp av 
rätt utformning… Det mest intressant är en berättelse som berör de svagheter som finns 
i branschen, eller som anses finnas… Berättelsen behöver förmedlas för att skapa 
positiva känslor för produkten... Kunden, som ambassadör, behöver också en del av 
informationen med produkten. Tänk att ni hjälper kunden att vara den som han/hon vill 
vara.” 

4.3.3.5 Möte med Martinson Konfektion AB 

Under ett projektmöte med Martinson Konfektion AB34 gavs input om leverantörernas 
perspektiv på landstingen/regionernas upphandlingar. 

Ett par generella slutsatser om hur landstingen/regionerna kan underlätta för 
leverantörerna att förbättra deras miljöarbete redovisas här: 

1. Större orderstorlek  
Idag är det ofta för små order för att kunna få A-klassade leverantörer. A-klassade 
leverantörer, som exempelvis har ISO 9001 och ISO 14001 certifikat, begär ofta 
50 000 stycken plagg som minsta ordervolym. 57% av beställningarna under ett år är 
under 1000 styck och endast 7% över 5000 styck. Om landstingen/regionerna går 
samman och enas om modeller, tryck, färgval etc. kan ordervolymen ökas. 

2. Öka standardiseringen av landstingskläder 
Skriv in i SIS TK 332 hur plaggen ska vara och öppna inte för variationer i varje 
landsting. I Norge har alla landsting likadana kläder med samma tryck ”Tillhör 
landstinget”. Likadana plagg skulle innebära att leverantörerna kan köpa större order 
och våga lägga på lager. 

3. Färga plaggen ljusgrå 
I Norge har blekta textilier utan optiska vitmedel använts. De blir dock fort 
förgrånade vilket beror på att fettsyror i smutsen helt enkelt löser sig i polyesterfibern 
och fixeras där. Optiska vitmedel har funktionen att de kamouflerar det gula och 
plaggen upplevs som vitare. Att plaggen ser solkiga ut fortare kan minska 
livslängden. Ett sätt att minska risken för att plagg upplevs som gamla fortare är att 
istället färga dem ljusgrå. 

                                                 
34 Projektmöte 2011-03-08, med VGR, SLL, Martinson Konfektion AB och Swerea IVF. 
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4. Hänvisa till GOTS 
The Global Organic Textile Standard (GOTS)35 är en mer känd standard än EU-
blomman i Asien. 

5. Mer polyester 
Polyester har bättre livslängd och kräver mindre torkenergi. Man kan också få bättre 
färghärdighet, och kan även återvinna polyestern efter att plagget har tjänat ut. 

6. Sänk kravet på klorblekningshärdighet 
Kypfärgämnen klarar kravet i SIS TK 332 på klorblekningshärdighet men dessa kan 
enbart användas på vävt material, för trikå måste reaktivfärgämnen användas.  

Något som framkom under projektmötet var också att landstingen/regionernas personal 
ställer mycket högre krav på utseendet på plaggen jämfört med patienter som ger inte 
lika mycket feedback på sina patientkläder. Dock kan patientkläder ge en upplevd 
komfort eller misstrivsel som kan vara viktig för patientens totala välbefinnande under 
sjukhusvistelsen. Personal har till exempel varit emot pastellfärgade kläder, vilket annars 
skulle ge en miljöfördel då mindre färgämne behöver användas för en ljusare nyans. 

4.3.4 Formulering av rekommendationerna  

I dagsläget ställs inga andra miljökrav på de två utvalda produkterna än kemikaliekrav. 
De flesta kemikaliekraven riktar sig mot kemikalieinnehållet i själva varan eller 
användning av kemikalier vid tvätterierna i Sverige och säger ingenting om vilka 
kemikalier som får användas under produktionen i Asien.  

Swerea IVF föreslår att till en början ställa ganska låga krav på vilka kemikalier som får 
användas under produktionen, se 4.3.4.1, samt ställa krav på hanteringen av 
fiberråvaran, och under användningen motverka spill och svinn. Detta innebär att man 
utvidgar ”systemgränsen” för den vara man beställer och tittar på hela produktens 
livscykel i kravsättningen. Rita gärna upp en s k ”road map” så att leverantörerna i god 
tid vet vad som kommer att krävas av dem inom den närmaste framtiden. 

4.3.4.1 Kemikalier i textila processer 

Swerea IVF föreslår att landstingen/regionerna kräver att från sina leverantörer få in 
data om kemikalier i relevanta textila processer, främst våtberedningen. 

1. Säkerhetsdatablad/materialdatablad som håller den kvalitet och kompletthet som 
föreskrivs i REACH Bilaga 2. 

2. Data om utsläppsmängder efter rening och vilken typ av reningsanläggning som 
används. 

Detta kan sedan i framtiden användas för att kräva att endast kemikalier med 
exempelvis maxvärdet 16 enligt scoring modellen ska användas i processerna.  

4.3.4.2 Kemikalier i den textila produkten 

Swerea IVF föreslår att dela upp kemikaliekraven i två olika grupper: 

1) Ämnen som ger design och funktion till den aktuella varan och 

2) Övriga reglerade ämnen i REACH och annan kemikalielagstiftning 

Relevanta gränsvärden måste också sättas på de olika kemikalierna. 

Förslag för formulering: 

1) Ämnen som ger design och funktion till den aktuella varan 

Anbudsgivaren är ansvarig för att offererade produkter ej innehåller följande kemikalier: 

a) Allergiframkallande färgämnen 36 
                                                 
35 http://www.global-standard.org/the-standard.html  

http://www.global-standard.org/the-standard.html
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b) Azofärgämnen som kan brytas ned till cancerogena arylaminer 

c) Cancerogena färgämnen37  

d) Alkylfenoletoxilater, APEOs38  

e) Formaldehyd39  

f) Mjukgörare 40 

g) Metaller41  

h) Biocider42  

Verifiering görs genom att bifoga något av följande: 

- Giltigt certifikat för Öko-Tex Standard 100  
- Giltig licens för Bra Miljöval ”Bra beredning” 
- Eller motsvarande 

2) Övriga reglerade ämnen i REACH och annan kemikalielagstiftning 

Anbudsgivaren skall för offererade produkter i anbudet inte använda kemiska ämnen43 
med nedan nämnda faroklassificeringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
1907/2006 (REACH) artikel 57 och artikel 59.1, vid tillverkning eller som tillsatser i 
offererade varor: 

a) cancerframkallande (kategori I & II) 

b) mutagena (kategori I & II) 

c) reproduktionstoxiska (kategori I & II) 

d) persistent och bioackumulerande och toxiskt44 (PBT) 

e) mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) 

f) ämnen (PB eller vPvB) men som inte är toxiska på det sätt som anges i d) men 
som leder till motsvarande betänkligheter och för vilka det finns vetenskapliga 
belägg för sannolika allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. 

Anbudsgivaren är vidare ansvarig för att offererade produkter ej innehåller kemikalier 
vars användning är begränsande enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
1907/2006 (REACH), bilaga XVII. 
 

Uppfylls kraven 1) och 2)?                Ja                                        Nej 

4.3.4.3 Hantering av fiberråvara 

Swerea IVF föreslår att ställa krav på fiberråvaran: 

                                                                                                                                                         
36 Täcks redan idag, kan dock ej revideras med Blue Sign, se 
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/  
37 vissa täcks av SLL idag 
38 täcks redan idag 
39 täcks redan idag 
40 täcks idag, kan dock ej revideras med Svanen, EU-Ecolabel eller GOTS, se 
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/  
41 täcks redan idag 
42 Med biocider avses kemikalier som tillsätts varan eller förpackningen för att motverka skadeangrepp under 
transport, eller lukt under användning av plagget. Flera landsting/regioner ställer idag krav på att inte nanosilver 
får användas i produkter som är ett exempel på det senare användningsområdet.  
43 Det vill säga, inte beredningar där sådana ämnen ingår, oavsett hur beredningen har klassificerats. 
44 Med toxiskt avses här CMR (inkl. reprotox III) eller mycket giftigt för vattenlevande organismer eller att 
ämnet är klassificerat som giftigt eller hälsoskadligt (R48) med risk för allvarliga hälsoskador vid längre 
exponering (Bilaga XIII till EUs kemikalielagstiftning REACH 1907/2006). 

http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Inredning-och-textil/Textilier-och-lader/
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1) Miljöanpassad bomullsodling  

2) Bättre kontroll på spill och svinn 

Någon formulering som i 4.3.4.1 har inte gjorts i detta projekt utan Swerea IVF 
rekommenderar att landstingen/regionerna utreder vilka krav och system för 
miljöanpassad bomullsodling som passar dem bäst vad gäller kriterier och uppföljning. I 
flera av de etablerade miljömärkningarna av fiber är det exempelvis inte tillåtet med 
inblandning av syntetfiber eller blandning av konventionellt och ekologiskt framställda 
fibrer utan då underkänns hela produkten istället.  

Landstingen/regionerna arbetar redan idag med att försöka minimera spill och svinn ur 
ekonomisk synvinkel, ett arbete som kan förstärkas genom att påpeka även 
miljöfördelarna. 

4.3.5 Rekommendationerna i korthet 

Nedan följer kortfattat Swerea IVFs rekommendationer på vad som kan förbättras. Ingen 
inbördes prioritering är gjord. 

1. Sätt krav även i produktionsledet, inte bara på varan. 

o Ställ krav på att det inte används kemiska ämnen klassificerade som 
Substances of Very High Concern (SVHC)45 varken vid tillverkning eller 
som tillsatser i offererade varor.  

o Skapa en lista över tillåtna kemikalier46, eller kräv kemikalier med 
exempelvis maxvärdet 16 enligt scoring modellen. Detta i sig kräver att 
leverantören också levererar säkerhetsdatablad som uppfyller REACH 
Bilaga 2 samt utsläppsdata. 

o Ställ kunskapskrav på leverantörerna dels kring vilka kemikalier som 
används i produktionen och dels kring deras processers miljöpåverkan 

2. Skapa en ”road map” för hur kraven i framtiden ska öka i rimlig takt och stegvis. 

3. Sätt krav som går att säkerställa och följa upp och lägg resurser på uppföljningen. 

4. Underlätta för landstingen att samordna sina krav 

o Verka för utveckling av upphandlingskriterierna i flera organisationer som 
SIS, Miljöstyrningsrådet, Nationella Textilrådet eller andra forum. 

o Öka standardiseringen av landstingskläder. Skriv in i SIS TK 332 hur 
plaggen ska vara och öppna inte för variationer i varje landsting.  

5. Överväg byte till fibrer framställda från skogsråvara. 

  

                                                 
45 Definition av SVHC enligt EUs kemikalielagstiftning REACH 1907/2006 
46 Jämförbar med ”Gröna listan” som togs fram av Västra Götalandsregionen. 



Swerea IVF-rapport 11001  
 

35 
 

5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 
Efter genomgången av tillgänglig data i databaser och data som lämnats från olika 
aktörer i leverantörsledet har resultatet i kapitel 4 erhållits. Den bild som detta resultat 
ger av förhållandena i textilproduktionen idag stämmer ganska dåligt jämfört med den 
bild av förhållanden som råder på plats i leverantörsländerna enligt exempelvis 
Swedwatch och andra aktörer, se kapitel 1.3. Enligt dessa källor finns det stora problem 
med bristande vattenrening, och rapporter om att vattenreningsverk stängs av efter att 
besök från kunder eller certifierande organisationer blivit avklarade.  

Det är svårt att utifrån andrahandsinformation och tredjehandsinformation avgöra vad 
som stämmer. Ett antagande kan göras att landstingen/regionernas produkter 
produceras på ett godtagbart sätt och det är andra produkter och producenter som bidrar 
till hälsoproblem och miljöförstöring. Ett annat antagande kan göras att 
landstingen/regionernas produkter också bidrar till hälsoproblem och miljöförstöring och 
att alla uppgifter som lämnats inte är korrekta. Någon slutsats om detta kan inte dras i 
denna studie. 

Landstingen/regionerna ställer idag enbart krav på den färdiga produktens innehåll av 
kemikalier. Genom att ställa processrelaterade krav på utsläppsnivåer samt krav på att 
miljö och hälsofarliga processkemikalier inte får användas, som exempelvis 
alkylfenoletoxilater (APEO), bör detta leda till att användningen upphör i 
produktionsledet. Då det i vissa fall inte förekommer lagstiftning som reglerar 
användningen av vissa av dessa processkemikalier i paritet med att 
landstingen/regionerna enbart ställer krav på att dessa processkemikalier inte får 
förekomma i den färdiga produkten, kan leda till att kemikalierna enbart tvättas ur det 
färdiga plagget innan det når sin slutdestination, vilket skulle kunna resultera i ytterligare 
lokal negativ miljöpåverkan. En svårighet med att ställa processrelaterade krav är bristen 
på trovärdiga och kostnadseffektiva verifikat. 

Utifrån synvinkeln att landstingen/regionerna inte ställer processrelaterade krav är det 
hårt att kräva kunskap om processen hos leverantörerna. Dock har mycket 
kunskapsluckor hittats. Hur effektiv vattenreningen är, vilka processkemikalier som 
används, konsumtion av vatten och energi är inte känt av leverantörerna.  

Vad gäller de produktrelaterade kraven ställer textilleverantörerna till 
landstingen/regionerna redan idag i vissa avseenden högre krav på kemikalieinnehåll i 
produkterna på sina underleverantörer än de krav som landstingen/regionerna ställer i 
sin tur. 

En annan faktor som bör påpekas är hur stor del av livscykelns påverkan som kommer 
ifrån tvätten av plaggen. Produkterna i den här studien tvättas i regel efter varje 
användning. Tvätten har inte studerats i detta projekt då det inte är i direkt relation till 
kraven på vilka textilprodukter som ska köpas in. Det är dock sannolikt att ca hälften av 
både energi-, och vattenförbrukning sker i tvättsteget i livscykeln, se kapitel 2.1.2.2. 

5.2 Rekommendationer för framtida studier 
Författarna till den här rapporten rekommenderar att landstingen/regionerna skaffar sig 
bättre kunskap om produktionsprocesserna och de verkliga förhållandena i 
leverantörsländerna. Det finns stora kunskapsluckor, vilket inte är specifikt för 
landstingen utan en genomgående trend inom hela textilbranschen, och en konsekvens 
av att produktionen sker i avlägsna länder. 

Det krävs sannolikt att kunderna har krav på processerna för att få in data från 
produktionsprocesserna. För att landstingen/regionerna ska kunna ställa krav på 
processerna utifrån sina förutsättningar bör landsting/regioner ta fram gemensamma 
krav som inte innebär snedvriden konkurrens och följa upp dem.  
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5.3 Slutsatser 
Slutsatsen från resultatet av livscykelanalysen är att fiberproduktionen dominerar 
livscykelpåverkan. 

Den genomförda livscykelanalysen som utförts på basis av de data som fåtts in är 
tillräcklig för att få en uppfattning om miljöpåverkan i flera påverkanskategorier; 
växthuseffekt, övergödning, försurning och landanvändning. Miljöpåverkan av kemikalier 
och vattenanvändning är inte väl beskrivet av livscykelanalysen då det idag inte finns 
någon konsensusmetod som ger lokal urskiljning av effekterna. 

I alla påverkanskategorier, som växthuseffekt, vattenanvändning, övergödning etc. är 
dock produktionen av fibrer dominerande i livscykeln av både patientskjortan och 
personalcardigan. 

Slutsatsen från den kemiska riskbedömningen är att det saknas mycket data om de 
ämnen som används under produktionen och de åtgärder som har vidtagits för att 
minimera hälso- och miljöpåverkan. Framförallt saknas information om ämnenas 
bioackumulerande förmåga och data om fördelningen av emissioner i avloppet, d v s 
effektiviteten i vattenreningen. 

Författarna anser att den scoring modell som presenterats i rapporten är användbar som 
ett redskap för att bedöma hälso- och miljöpåverkan i våtberedningen och för att fatta 
beslut om vilka kemikalier som ska användas. 

Det är ingen större skillnad i miljöpåverkan mellan att bleka (med väteperoxid) eller inte 
bleka skjortan. Då plagget ändå behöver kokas ur för att få bort fetter och skräpfibrer 
från bomullen, där den stora miljöbelastningen ligger är skillnaden som har kunnat ses i 
denna studie en tillsats av väteperoxid i urkokningen, och eventuellt en tillsats av optiskt 
vitmedel i sköljsteget efteråt. Blekningen och det optiska vitmedel skulle samtidigt kunna 
innebära en miljöfördel genom att förlänga livslängden hos skjortan då det förhindrar 
gråning. 

Det går inte att bedöma om det finns bättre alternativ till det nuvarande receptet, då det 
saknas information om dessa kemikalier. Svaret om optimal infärgning från 
kemikalieleverantören gav inte heller svar om kemikalier då det inte var ett recept utan 
förslag på process som sparar energi och vatten. En melerad lösning skulle fungera 
genom att enbart infärga polyestern, vilket skulle minska miljöpåverkan genom både 
minskad vatten-, energi- och kemikaliekonsumtion. 

Det som kan sägas om ett optimalt färgrecept är att om alla landsting väljer samma färg, 
nyans och övrigt utseende, skulle detta innebära större volymer för leverantörerna och 
ge dem större förutsättningar att driva igenom sina miljökrav. 

Slutsatserna från framtagningen av rekommendationer för hållbar upphandling är tre: 

1. Sätt krav även i produktionsledet, inte bara på varan 

Författarna föreslår att landstingen/regionerna börjar med att kräva av sina leverantörer 
att det inte används kemiska ämnen klassificerade som Substances of Very High Concern 
(SVHC)47 varken vid tillverkning eller som tillsatser i offererade varor. Landstingen bör 
också sätta en nivå på vattenreningen från våtprocesser då detta är lika viktigt som 
kemikalievalet man gör. 

2. Öka kraven i rimlig takt och stegvis 

Författarna föreslår att landstingen/regionerna stegvis skärper sina krav, gärna uttryckt 
med en ”road map” så att leverantörerna i god tid vet vad som kommer att krävas av 
dem inom den närmaste framtiden. 

3. Sätt krav som går att säkerställa  

                                                 
47 Definition av SVHC enligt EUs kemikalielagstiftning REACH 1907/2006 
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Säkerställda krav innebär att efterfråga data som går att dubbelkolla. Kraven ska också 
vara relevanta och spårbara. Utan spårbarhet finns ingen möjlighet att följa upp och 
åtgärda. 

Förslag på formuleringar av kraven som rekommenderas finns i kapitel 4.3.4. 
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Bilaga 1 Miljöpåverkanskategorier 

Växthuseffekt  
Växthuseffekt mäts i kilogram koldioxidekvivalenter (CO2-eq). Växthuseffekten innebär 
en gradvis förhöjning av medeltemperaturen av jordens atmosfär och oceaner vilket kan 
starta förändringar av klimatet på jorden. Temperaturökningen beror på ökade utsläpp 
av gaser såsom CO2, metan, vattenånga, dikväveoxid och CFC från antropogena källor, 
främst från förbränning av fossila bränslen.  

Europas emissioner 2005 motsvarade 11200 kg CO2-ekvivalenter per person [EEA, 
2005]. Förbränning av 1000 liter bensin i en modern bil genererar omkring 2500 kg CO2 
som jämförelse. För att undvika oönskade förändringar av klimatet krävs att de årliga 
utsläppen reduceras med 50-85% till 2050 jämfört med idag enligt FN:s klimatpanel 
(IPCC, 2007). Detta motsvarar ungefär 1000 kg CO2 per person i medeltal i världen. 

Övergödning  
Övergödning mäts i kilogram fosfatekvivalenter (PO4). Utsläpp av gödningsämnen som 
fosfat eller kväve i en sjö leder till ökad tillväxt av biologiskt material som alger. När 
algerna dör och sjunker till botten förbrukas syret på botten i nedbrytningsprocessen 
vilket leder till döda bottnar utan fisk eller växlighet. De största källorna till 
övergödningen är användning av gödselmedel i jordbruket, kväveoxidutsläpp från 
energiproduktion och avloppsvatten från hushållen och industrier.  

Under 1995 tog Bottenhavet emot 761 000 ton kväve och 38 000 ton fosfat från land 
[EEA, 2001]. För kvävet kunde 79 % hänföras till mänskliga aktiviteter. För fosfat kunde 
ingen sådan uppskattning göras.  

Försurning  
De viktigaste antropogena emissionerna av försurande gaser är svaveldioxid (SO2) och 
kväveoxider (NOx) från förbränningsprocesser. Försurning, eller surt regn, mäts i 
kilogram svaveldioxidekvivalenter och är mest ökänt för skogsskador och försurade sjöar. 
Mindre känt är att surt regn också ger avsevärda skador på byggnader och historiska 
monument och att det sura nedfallet hjälper till att frigöra tungmetaller som hamnar i 
grundvattnet.  

Europas emissioner 2005 motsvarade 57 kg SO2 -ekvivalenter per person (EEA, 2001). 

Vattenförbrukning 
Det finns ett pågående arbete för att ta fram en ISO-standard kring hur 
vattenförbrukning ska bedömas och rapporteras. Gruppen TC 207/SC 5/WG 8 Water 
Footprint arbetar med ISO/PWI 4814046 "Water footprint: Requirements and guidelines".  

Parallellt pågår ett arbete inom UNEP/SETAC Life Cycle Initiative49 och i Sverige pågår 
även Swedish Textile Water Initiative50. 

Sammanfattningsvis har många förväntningar på att det ska komma fram en standard 
för hur man redovisar påverkan och effekterna av vattenförbrukning. Både miljö- och 
hälsoeffekter av t.ex. försämrad kvalitet på vattnet efter användning bör beaktas. Tills 
detta arbete är klart finns inga vedertagna riktlinjer utan LCA-metoden ReCiPe har 
använts. Ingen urskillning kan göras mellan lokala effekter på exempelvis områden med 
stor vattenbrist och områden där vatten inte är en brist. 

                                                 
48 Preliminary Work Item, http://www.iso.org/iso/isofocusplus_bonus_water-footprint   
49 The WULCA project,“Assessment of Freshwater Use within LCA”, http://lcinitiative.unep.fr/  
50 http://www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/  

http://www.iso.org/iso/isofocusplus_bonus_water-footprint
http://lcinitiative.unep.fr/
http://www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/
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Ett jämförande mått är att vi i Sverige konsumerar 310 liter dricksvatten per person och 
dygn51. Denna konsumtion var 2010 i Indien 125 liter dricksvatten per person och dygn52 

Sveriges vattenfotavtryck är cirka 2 000 kubikmeter vatten per person och år53, vilket 
siffrorna från produkterna i studien kan jämföras med. Den genomsnittliga 
världsmedborgaren konsumerar drygt 4 000 liter per person och dag. Studier som gjorts 
visar att Sveriges externa och interna vattenfotavtryck är ungefär lika stora. Hälften av 
det vatten vi i Sverige använder genom vår konsumtion tas alltså från resurser i andra 
länder. Något vattenfotavtryck för Indien finns inte tillgängligt. 

Landanvändning 
Landanvändning är i likhet med vattenförbrukning en kategori av miljöpåverkan som 
ännu inte har vedertagna riktlinjer för hur det ska redovisas, LCA-metoden ReCiPe har 
använts. 

Att använda mark för ett visst ändamål medför att flera olika kvaliteter kan påverkas54: 

• Landytans ekosystemskvalitet förändras, t.ex. hur många olika arter som kan leva 
inom området  

• Den reflekterar mer eller mindre ljus och innehåller mer eller mindre kol, vilket 
bägge påverkar klimatet  

• Kvaliteten på jorden  

• Estetiska värden, d.v.s. hur vacker det ser ut 

Två olika typer av landanvändning kan mätas; dels permanenta förändringar (som t.ex. 
om en skog huggs ner för att bli jordbruksmark), dels temporära förändringar (om 
området återställs till ursprungligt skick efter användning). 

Ett annat sätt att mäta landanvändning är ekologiskt fotavtryck. Det ekologiska 
fotavtrycket delas in i sex kategorier55. 

1. åkermark – människans konsumtion av mat, fibrer och trä 

2. betesmark – människans konsumtion av mat, fibrer och trä 

3. skogsmark – människans konsumtion av mat, fibrer, trä 

4. havsyta – fiskezon, människans konsumtion av mat och fibrer 

5. bebyggd mark – exploaterade områden 

6. energiyta – består huvudsakligen av den area som behövs för att absorbera 
koldioxidutsläppen från fossila bränslen, men även ytanspråk för t.ex. kärnkraft 
(denna del kallas på engelska ”carbon footprint”). 

Med detta sätt att räkna har varje svensk har ett ekologiskt fotavtryck på ca 6,1 globala 
hektar, se fördelning nedan.  

                                                 
51 http://www.dolceta.eu/sverige/Mod5/-Vattenanvandning-.html. DOLCETA är ett projekt för 
konsumentutbildning. Projektet pågår i EU:s alla 27 medlemsländer, och finansieras av Europeiska 
kommissionen.   
52 http://www.data360.org/dsg.aspx?Data_Set_Group_Id=757  
53 Miljömålsrådet, Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, de Facto 2010, ISBN 978-91-
620-1280-9, 2010-06 
54 http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-
teknik/forskning/lca/vadar/landanvanding/  
55 WWF, Energi på hållbar väg, Bashäfte 

http://www.dolceta.eu/sverige/Mod5/-Vattenanvandning-.html
http://www.data360.org/dsg.aspx?Data_Set_Group_Id=757
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/landanvanding/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/landanvanding/
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Bild B1.1. Ekologiska fotavtryck ur WWFs Energi på hållbar väg, Bashäfte. 

Om man fördelar jordens biologiska produktiva yta per person så får alla 1,8 globala 
hektar. Den genomsnittlige indiern har ett ekologiskt fotavtryck på drygt 1 globalt 
hektar. 

Toxicitet 
Toxicitet har utvärderats både genom metoden ReCiPe i livscykelanalysen och genom 
riskanalys av produkten baserad på landstingen/regionernas användarscenarier. 

Metoden ReCiPE använder kg 1,4 dichlorobenzene (1,4-DB) ekvivalenter som måttstock 
för toxicitet, både humantoxicitet och ekotoxicitet. 1,4 dichlorobenzene (CAS RN 106-46-
7) är ett både cancerframkallande och miljöfarligt ämne som har använts som 
lösningsmedel och som pesticid.  

LCA-resultaten som fås med ReCiPe tar hänsyn till vissa effekter av kemikalier som 
carcinogenitet och akuttoxicitet men inte andra som neurotoxicitet och allergiska 
reaktioner. En traditionell riskbedömning har därför gjorts på produktnivå som 
komplement. Denna riskbedömning inkluderar dock inte produktionen, dvs alla effekter 
på arbetsmiljö och yttre miljö från kemikalier under produktionen är inte med i denna 
studie. 
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Bilaga 2. Datakällor 

Produktion av stickad trikå 
I produktion av stickad trikå ingår Produktion av bomullsgarn, Produktion av 
polyestergarn och Garnspinning bomull/syntet. För denna fas av livscykeln har generiska 
data använts. 

Produktion av bomullsgarn: 

Odling av bomullsfibrer 

[Ecoinvent, 2008] Sortering, klippning och rensning av 
bomullsfibrer 

Garnspinning till bomullsgarn [European IPPC Bureau, 2003], 
[Fimreite L, Blomstrand K, 2009] 

Produktion av polyestergarn: 

Produktion av polyetylentereftalat 
från etylenglykol och PTA [Ecoinvent, 2008] 

Smältspinning av polyestergarn [European IPPC Bureau, 2007], 
[Fimreite L, Blomstrand K, 2009]. 

Garnspinning bomull/syntet: 

Garnspinning bomull/syntet [Laursen et al, 2007] 

 

Våtkemisk beredning 
I våtkemisk beredning ingår förbehandling, blekning, efterbehandling med 
mjukmedel/optisk vitmedel, färgning och torkning. För dessa processer har data samlats 
in från leverantörer av textil till landstingen/regionerna. För torkning har generiska data 
använts. 

Processteg utförda i JET: 

Blekning Specifik data från olika leverantörer 

Färgning  Specifik data från olika leverantörer 

Torkning i spannram: 

Torkning [Fimreite L, Blomstrand K, 2009] 

Konfektionering och distribution 
För konfektionering och distribution har generiska data använts. 

Konfektionering: 

Konfektionering av enkelt plagg, [Fimreite L, Blomstrand K, 2009] 
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sömnad max 45 minuter. 

Tryck Specifik data från en leverantör 

Distribution: 

Tirupur-Chennai, 500 km [Ecoinvent, 2008] 

Chennai-Göteborg, 18 000 km [Ecoinvent, 2008] 

Göteborg-Alingsås, 50 km [Ecoinvent, 2008] 

Alingsås-Göteborg, 50 km Specifik data från en leverantör 

För transporterna har grova antaganden gjorts om hamnar, fordon och avstånd, men då 
dessa inte slår igenom har denna del inte förfinats. 

Användning av textilier 
För användningsfasen har data samlats in om hur textilierna används för att kunna 
bedöma risker med kemikalier i textilierna, se kapitel 3.4.  

Då tvättsteget har lyfts ur denna analys finns ingen förbrukning och inga utsläpp som 
relaterar till användningen. De viktigaste faktorerna kvar är livslängd och spill och för 
detta har följande data använts: 

Användningsfasen: 

Livslängd (tvättcykler) Specifik data från olika leverantörer 

Årlig kassation Specifik data från en leverantör 

Årligt svinn Specifik data från en leverantör 

Användningsmönster Specifik data från olika leverantörer 
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Bilaga 3 Råresultat från Brainstorming 
De tankar och idéer som kom upp under brainstormingen presenteras här helt 
obearbetade för att kunna tjäna som input till nya idégenereringsprocesser: 

Oblekt bomull med färgglada detaljer (band/knappar etc). Gör trist oblekt mindre 
ofräscht. 

Tag med egna kläder till sjukhuset 

Släck ljuset/sänk belysningen så man inte ser den ofräscha oblekta 

Samma blå/grå färg i alla landsting 

Enad specifikation på produkterna mellan landstingen/regionerna 

Verklig mätbar fair trade vid upphandling 

Hållbar fashion utan att vara onödigt fashionabel 

Miljömärkt el i Indien 

Grått är coolt – skippa all färgning och blekning 

Kräv mogna bomullsfibrer 

Uppmuntra handplock – mindre energi, bättre utbyte om mogna fibrer 

Återtillverkning  

Samordna materialåtervinning av slutprodukterna 

Bättre kontroll av mögeltillväxt för att slippa mögelhämmare vid transporten 

Mät personalomsättning i produktionen 

Inte vara så kräsen gällande design 

Kontrollera att kraven inte slår ut små bönder 

Färga enbart polyestern 

Kontrollera var vattnet tas ifrån, tillse att lokalbefolkningen får sin mängd 

Melering är ok, mindre känsligt för fläckar, mindre påverkan från ett extra färgsteg 

Gör aktioner för att pussla bättre vid läggningen, gör patientskjorta av 20 bitar 

Transport med miljöbränslen från Asien till Sverige 

Skogsråvara i fibern 

Viskos som material 

Alltid sträva mot BAT i tillverkningen, kräv EU BREF, GOTS m.fl. 

Tillverkning i Europa 

Närproducerat minskar transporterna, bättre teknik i Sverige? 
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Andra transportsätt för mindre miljöpåverkan 

Lättare produkter ger mindre transportbehov 

Minskat svinn ger råd mer 10% dyrare och bättre plagg 

Energieffektivisera torkprocessen i Asien – de är ändå i öknen… 

Klargöra återföring av plagg (återvinna, återanvända…) vad vill man göra? 

Märk kläderna på andra sätt, t ex häng på utsmyckningar som patienten väljer själv 

Satsa allt krut på tillverkning av väv som är största miljörisken – ta det andra sedan 

Samma mått och färger i alla landsting => in i standarden TK 332 

För stort steg på en gång blir övermäktigt – stegvis ökande krav 

Bättre uppföljning 

Stötta små företag i upphandlingsprocessen 

Samverka med sociala krav så det inte blir motstridigt och inte flera olika listor 

Går det att beräkna naivitet i LCA? 

Ekonomisk mångfald för lägre miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv 

Kontrollera att leverantörerna talar sanning och har koll 

Kräv oanmälda kontroller på plats – en kemist i två veckor! 

Bedöma vattenkvalitet på såväl in- som utgående vatten i tillverkning 

Olika mått på vattenanvändning grön/blå/grå 

Sätt pris på miljöpåverkan, det ska kosta att missköta miljö 

Bedöm biologisk mångfald vid val av råvara at site via mätbar klassning 

Enkla bedömningstal som r så nära verkligheten som möjligt – dock entydiga 

Ord/kunskaps-lexikon så att leverantörer och landsting förstår varandra 

Mer polyester, 50/50 i cardigan 

Ekologisk bomull 

Squalene på förbudslistan (allergiproblem) 

Så få steg som möjligt inblandade i upphandlings/kravprocessen 

Sätt minimipris så inga orealistiska bud kommer 

Håll fiskar i damm där spillvattnet kommer (jmf. kanariefågel i gruva) 

Gör det enkelt men inte för enkelt 

Tillförlitligt informationsflöde mellan leverantörer och landsting 
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Ju närmare BAT desto mer kostnadseffektiv tillverkning. Låt sedan inte leverantörerna 
ta denna förtjänst 

Köp egna vettiga fabriker (BAT billigt i längden) 

Etikett: denna är miljövänlig 

Vad krävs för att minska miljöpåverkan från tvätten? Lätt-tvättad, lätt-torkad, lätt-
transporterad? 

Använd BAT för kemin 

Inför materialdeklarationssystem (jmf. IMDS) och berätta vad som används 

Ha lista på tillåtna kemikalier 
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Bilaga 4 The Score System 
Den scoring modell som utvecklats inom ramen för IPPC arbetet visas i tabellen nedan och beskrivs även djupare i BREF Textiles 
[European IPPC Bureau, 2003]. 
 
Parameter Score figure  1  2  3  4 
          
A Discharged amount of substance          
kg/week   < 1  1 - 10  > 10 - 100  > 100 
kg/year   < 50  50 - 500  > 500 - 5000  > 5000 
          
B Biodegradability          
Surface water (%)   > 60(50 - 100)  10 - 60  < 10   
Sludge culture (%)     > 70  20 - 70  < 20 
BOD/COD ratio     > 0,5    < or =  0,5 
          
C Bioaccumulation          
Bioconcentration Factor (BCF)   < 100      > or =  100 
          
Or C1, C2, C3:           
C1 if MW > 1000 g/mol   Not applicable   Not applicable   Not applicable   Not applicable  
          
C2 if 500 = or <MW = or < 1000 g/mol          
Pow data    < 1000  > or = 1000     
Water solubility g/litre   > 10  2 - 10  < 2   
          
C3 if MW < 500 g/mol          
Pow data    < 1000  > or = 1000     
Water solubility g/litre   > 100  2 - 100  0,02 - 2  < 0,02 
          
D Effect concentration divided by   > 1000  101 - 1000  10 - 100  < 10 
effluent concentration          
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Bilaga 5 Utvärdering av leverantörens blek- och färgrecept med scoring modell 
Samtliga kemikalier i tabellen nedan utvärderades enligt scoring modellen i bilaga 4 som innebär att nedan parametrar multipliceras 
(AxBxCxD) varvid man får ett index som indikerar den aktuella kemikaliens relativa påverkan i förhållande till övriga kemikalier i den 
aktuella beredningsprocessen. 
 
• A anger den uppskattade mängden av kemikalien som släpps ut till miljön via avloppsvatten.  
• B anger anger kemikaliens bionedbrytbarhet.  
• C anger  kemikaliens bioackumulerande förmåga  
• D anger kemikaliens toxicitet I förhållande till dess exponering 

 
Tillsammans indikerar A, B och C den potentiella spridningen samt påverkan av kemikalien i den yttre miljön och i vilken omfattning 
detta sker. Varje parameter har givits en scoring mellan 1 och 4. För saknad information tilldelas det högsta scoringvärdet, i detta 
fallet en fyra. Med denna utvärderingsgrund så blir N/A = 4. De siffror som saknas (N/A) och har tilldelats en 4 i tabellen nedan är 
markerade i grått. 
 
I tabellerna nedan visas resultat för de olika blek- och färgrecept som samlats in i projektet. Tabell B.5.1 visar resultatet av scoring 
på ett obearbetat recept. Det ger höga poäng även på mindre farliga ämnen, exempelvis natriumklorid – dvs. vanligt koksalt, när inte 
all information finns tillgänglig inför bedömningen, och eventuella problemämnen blir svåra att identifiera. 
 
I tabell B.5.2 – B.5.5 har ett rimligt scenario kring utsläppt mängd antagits baserat på kemikaliernas egenskaper som 
nedbrytningsförmåga, affinitet etc. Data för bionedbrytbarhet, bioackumulering och toxicitet har även kompletterats av kemiexperter 
på Swerea IVF, något som inte kan anses vara rimligt för alla leverantörer att utföra. Det som kan läsas ut av dessa bearbetade 
resultat är att blekningen (104/438 p) ger mindre påverkan än färgningen (561/646 p). Hjälpkemikalierna (457/646 p) bidrar till mer 
toxicitet än färgämnena (104 p). 
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Tabell B.5.1 Kemikaliescoring av blek- och färgrecept med den scoring modell som utvecklats inom ramen för IPPC arbetet på 
ett obearbetat recept. 

 
Processteg Kemikalie Användningar enligt 

leverantör 
Dosering 
(g/l) 

Dosering (g) Utsläppt 
mängd (A) 

Bionedbryt-
barhet (B) 

Bioackumu-
lering (C)  

Toxisk 
Effekt (D) 

Scoring 

BLEKNING         
    

  
Blekning Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  1 1400 4 4 4 4 256 

  
Fett alkohol glykol 
eter 

Skumdämpare vid 
jetfärgning 1 1400 4 4 4 4 256 

  
Natrium 
glukoheptonat   Förbehandlingsmedel 2 2800 4 1 4 2 32 

  Natrium hydroxid pH givare 3 4200 4 4 4 4 256 
  Väteperoxid Blekmedel 10 14000 4 4 4 4 256 
Mjukning Ättikssyra Neutralisering  0,3 252 4 4 4 4 256 

  
Mix Fett amid och 
fettalkoholetox. 

Mjukningsmedel. 
Peroxidstabilisator 3% 10500 4 1 4 2 32 

FÄRGNING                   
Förtvätt Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  1 1400 4 1 4 2 32 

  
Fett alkohol glykol 
eter 

Skumdämpare vid 
jetfärgning 1 1400 4 1 4 3 48 

  Alkyl fosfonat Metallkomplexbindare 1,5 2100 4 4 4 4 256 
  Natrium hydroxid pH givare 2 2800 4 4 4 4 256 
  Ättikssyra Neutralisering 0,5 500 4 4 4 4 256 
Färgning, PES Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  1 1400 4 4 4 4 256 

  
Fettalkoholetoxylate
r 

Dispergering& 
utjämning vid PES 
färgning 2 2800 4 4 4 4 256 

  Lignin sulfonat Dispergeringsmedel  1 1400 4 3 4 2 96 
Reduktionskem
i Thioureadioxide 

Reduktionsmedel att 
avlägsna färgämne 3 4200 4 1 4 2 32 

  Natrium hydroxid pH givare 2 2800 4 4 4 4 256 
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Färgämnen PES 
C.I. Disperse Orange 
30    

Sum: 
0,25% 875 1 2 4 2 16 

  
C.!. Disperse Red 
167:1   

Sum: 
0,25% 875 1 2 4 2 16 

  ?   
Sum: 
0,25% 875 1 2 4 2 16 

Färgning, 
bomull 

Natriumsaltet av 
polyakrylsyra 

Efterbehandlingsmede
l vid reaktivfärgning 1 1400 4 4 4 4 256 

          4 4 4 4 256 
  Natrium hydroxid pH givare 2 2800 4 4 4 4 256 
  Natriumklorid Elektrolyt 100 140000 4 4 4 4 256 
  Ättikssyra Neutralisering 0,5 700 4 4 4 4 256 

Tvålning 
Natriumsaltet av 
polyakrylsyra 

Efterbehandlingsmede
l vid reaktivfärgning 0,5 700 4 4 4 4 256 

  Ättikssyra Neutralisering 0,5 700 4 4 4 4 256 

  
Mix Fett amid och 
fettalkoholetox. Mjukningsmedel 3% 10500 4 4 4 4 256 

Färgämnen 
Bomull 

disazo-divinylsuIfone 
(37 - 42 %)   Sum: 1% 3500 4 3 4 2 96 

  

Formazan-
vinylsulfone-copper 
complex (22 - 27 %)   Sum: 1% 3500 4 3 4 2 96 

  
C.I. Reactive Orange 
107 (32 - 37 %)   Sum: 1% 3500 4 3 4 2 96 

 

Tabell B.5.2 Bearbetad version av blekrecept 1 (mix av svensk och indisk data). Data har kompletterats inför scoringen med 
IPPCs metod. 

Processteg Kemikalie Användningar enligt 
leverantör 

A Utsläppt 
mängd  

B Bio-
nedbrytbarhe
t 

C Bio-
ackumulering 

D Toxisk 
effekt 

Scoring 

BLEKNING        
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Blekning Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  2 1 4 1 8 
  Fett alkohol glykol eter Skumdämpare vid jetfärgning 2 1 4 3 24 
  Natrium glukoheptonat   Förbehandlingsmedel 2 4 4 1 32 
  Natrium hydroxid pH givare 2 1 1 1 2 
  Väteperoxid Blekmedel 1 1 1 1 1 
Mjukning Ättikssyra Neutralisering  1 1 1 1 1 
  Mix Fett amid och 

fettalkoholetox. 
Mjukningsmedel. 
Peroxidstabilisator 

3 1 4 3 36 

      Totalt: 104 

 
 

Tabell B.5.3 Bearbetad version av blekrecept 2 (pakistansk data). Data har kompletterats inför scoringen med IPPCs metod. 
Processteg Kemikalie Användningar enligt leverantör A Utsläppt 

mängd  
B Bio-
nedbrytbarh
et 

C Bio-
ackumulerin
g 

D Toxisk 
effekt 

Scoring 

BLEKNING        
Blekning Mineraloljebaserad produkt Skumdämpare 2 4 4 4 128 
 NaOH pH givare 2 1 1 1 2 
 Väteperoxid Blekmedel 1 1 1 1 1 
 4,4'-(p-phenylenediethene-

2,1-diyl)bisbenzonitrile 
Optiskt vitmedel 1 4 4 1 16 

 disodium 4,4'-bis[(4-anilino-
6-morpholino-1,3,5-triazin-
2-yl)amino]stilbene-2,2'-
disulphonate 

Optiskt vitmedel 1 4 4 1 16 

 Na2CO3 Neutralisering 2 1 1 1 2 
 anjonisk copolymer, 

modifierad 
Dispergering och 
komplexbildare 

2 1 4 2 16 
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Mjukning Fettsyrabaserad produkt Mjukmedel 2 4 4 4 128 
 alkohol-polyglykoleter, 

fettsyreamidderivat, 
katjonisk 

Motverkar skrynkling  2 4 4 4 128 

  Catalase, enzym Peroxid-neutralisering 1 1 1 1 1 
      Totalt: 438 

 
 

Tabell B.5.4 Bearbetad version av färgrecept 1 (mix av svensk och indisk data). Data har kompletterats inför scoringen med 
IPPCs metod. Observera att här inkluderas färgämnena. 

Processteg Kemikalie Användningar enligt 
leverantör 

A Utsläppt 
mängd  

B Bio-
nedbrytbarh
et 

C Bio-
ackumulerin
g 

D Toxisk 
effekt 

Scoring 

FÄRGNING               
Förtvätt Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  2 1 4 1 8 
  Fett alkohol glykol eter Skumdämpare vid jetfärgning 2 1 4 3 24 
  Alkyl fosfonat Metallkomplexbindare 2 3 4 1 24 
  Natrium hydroxid pH givare 2 1 1 1 2 
  Ättikssyra Neutralisering 1 1 1 1 1 
Färgning, PES Polyakrylat, anjonisk Motverkar skrynkling  2 1 4 1 8 
  Fettalkoholetoxylater Dispergering & utjämning vid 

PES färgning 
2 1 4 1 8 

  Lignin sulfonat Dispergeringsmedel  2 3 4 2 48 
Reduktionskemi Thioureadioxide Reduktionsmedel att avlägsna 

färgämne 
2 2 4 2 32 

  Natrium hydroxid pH givare 2 1 1 1 2 
Färgämnen PES azo disperse dyestuff 

preparation 
Disperse dyestuff 1 3 4 1 12 
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  azo disperse dyestuff 
preparation 

Disperse dyestuff 1 4 4 1 16 

Färgning, bomull Natriumsaltet av 
polyakrylsyra 

Efterbehandlingsmedel vid 
reaktivfärgning 

2 4 4 4 128 

  Natrium hydroxid pH givare 2 1 1 1 2 
  Natriumklorid Elektrolyt 4 1 1 1 4 
  Ättikssyra Neutralisering 1 1 1 1 1 
Tvålning/ 
efterbehandling 

Natriumsaltet av 
polyakrylsyra 

Efterbehandlingsmedel vid 
reaktivfärgning 

2 4 4 4 128 

  Ättikssyra Neutralisering 1 1 1 1 1 
  Mix Fett amid och 

fettalkoholetox. 
Mjukningsmedel 3 1 4 3 36 

Färgämnen Bomull azo reactive dyestuff 
preparation 

Reactive dyestuff 1 4 4 2 32 

  azo reactive dyestuff 
preparation 

Reactive dyestuff 1 3 4 1 12 

  azo reactive dyestuff 
preparation 

Reactive dyestuff 1 4 4 2 32 

    
  Totalt: 561 

    
 Totalt färgämnen: 104 

    Totalt hjälpkemikalier: 457 
 

Tabell B.5.5 Bearbetad version av färgrecept 2 (pakistansk data). Data har kompletterats inför scoringen med IPPCs metod. 
Observera att här inkluderas INTE färgämnena. 

Processteg Kemikalie Användningar enligt leverantör A Utsläppt 
mängd  

B Bio-
nedbrytbarhet 

C Bio-
ackumulering 

D Toxisk 
effekt 

Scoring 

FÄRGNING               
Förbehandling Mineraloljebaserad Skumdämpare 1 4 4 4 64 
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produkt 
 Karboxylsyra Neutralisering 1 1 4 1 4 
  anjonisk copolymer, 

modifierad 
Dispergering och komplexbildare 2 1 4 1 8 

Färgning, PES Mix av organiska 
och oorganiska 
föreningar 

Stabilisering 2 4 4 4 128 

 Polyeten-emulsion Motverkar skrynkling  2 2 4 1 16 
  Polyfosfonat Komplexbildare 2 4 4 4 128 
Reduktionskemi NaOH pH givare 2 1 1 1 2 
Färgning, bomull karboxylsyra Neutralisering 1 1 4 1 4 
  NaOH pH givare 2 1 1 1 2 
Tvålning alkohol-

polyglykoleter, 
fettsyreamidderivat, 
katjonisk 

Mjukmedel 1 4 4 4 64 

/efterbehandling carboxylic acid Neutralisering  1 4 1 0 
 alko-etoxilerad 

produkt, APEO-fri 
Mjukmedel 2 3 4 4 96 

 organisk syra Efterbehandling 1 3 4 4 48 
 Na2CO3 Tvättmedel 2 1 1 1 2 
 polyakrylat, >30 % 

polykarboxylater 
och 
benzisothiazolinon 

Tvålningsmedel 2 4 4 1 32 

  Kvartärt ammonium Efterbehandlingsmedel 2 3 4 2 48 
      Total 

score: 
646 
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Bilaga 6 Resultat från livscykelanalys (LCA) 

1. Patientskjortan 

Växthuseffekt för patientskjorta 

Den potentiella påverkan på växthuseffekten från 1 användning av 1 kg patientskjorta är 0,224 kg CO2-ekvivalenter. Av detta 
kommer den dominerande delen från tillverkningen av trikån (0,169 kg CO2-ekvivalenter). Bild 1.1 nedan visar också att bleksteget 
inte är relevant i sammanhanget, och scenariot för en oblekt patientskjorta ger endast en marginell minskning av växthuseffekt. 
Produktionen av bomullsgarn och polyestergarn är ungefär likvärdiga ur klimatsynpunkt. 

 
Bild 1.1. Livscykeln för en patientskjorta, potentiell växthuseffekt mätt i kg CO2-ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med växthuseffekten från 
respektive process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kg CO2-ekvivalent.  
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Vattenförbrukning för patientskjorta 

Potentiell vattenförbrukning från 1 användning av 1 kg patientskjorta är 68 liter vatten. Som bild 1.2 nedan visar är det 
bomullsodlingen som är totalt dominerande vad gäller vattenförbrukning. Blekningen använder 0,4 liter vatten per funktionell enhet 
och scenariot för en oblekt patientskjorta ger endast en marginell minskning av vattenförbrukningen. 

 
Bild 4.1.3. Livscykeln för en patientskjorta, potentiell vattenförbrukning mätt i kubikmeter. Pilarnas tjocklek korresponderar med vattenförbrukning från 
respektive process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kubikmeter vatten. 
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Humantoxicitet för patientskjorta 

Det potentiella bidraget till humantoxicitet från 1 användning av 1 kg patientskjorta är 6,4 kg 1,4-D-ekvivalenter, som bild 1.3 nedan 
visar. Mönstret är samma för de andra toxicitetsmåtten som gäller land-, sötvatten- och marintoxicitet.  

 
Bild 1.3. Livscykeln för en patientskjorta, potentiell humantoxicitet mätt i kg 1,4-D-ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med humantoxicitet 
från respektive process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kg 1,4-D-ekvivalenter. 

Påverkan på humantoxicitet visar ungefär samma mönster som för påverkan på växthuseffekten. Av detta kan slutsatsen dras att 
den toxicitet som slår igenom kommer ifrån elproduktion. En analys av toxicitet då elproduktionen har tagits bort gjordes därför i 
känslighetsanalysen. 

Landanvändning för patientskjorta 

Landanvändning från 1 användning av 1 kg patientskjorta är 0,083 kvadratmeter jordbruksmark. Som bild 1,4 nedan visar är det 
bomullsodlingen som är totalt dominerande vad gäller landanvändning av jordbruksmark.  
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Bild 1.4. Livscykeln för en patientskjorta, landanvändning mätt i kvadratmeter. Pilarnas tjocklek korresponderar med landanvändning från respektive 
process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kvadratmeter. 
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2. Personalcardigan 

Växthuseffekt för personalcardigan 

Den potentiella påverkan på växthuseffekten från 1 användning av 1 kg personalcardigan är 0,233 kg CO2-ekvivalenter. Av detta 
kommer den dominerande delen från tillverkningen av trikån (0,169 kg CO2-ekvivalenter). 

 
Bild 2.1. Livscykeln för en personalcardigan, potentiell växthuseffekt mätt i kg CO2-ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med växthuseffekten 
från respektive process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kg CO2-ekvivalent.  

Vattenförbrukning för personalcardigan 

Potentiell vattenförbrukning från 1 användning av 1 kg personalcardigan är 69 liter vatten. Som bild 2.2 nedan visar är det 
bomullsodlingen som är totalt dominerande vad gäller vattenförbrukning. Färgningen använder 1,05 liter vatten per funktionell enhet. 
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Bild 2.2. Livscykeln för en personalcardigan, vattenförbrukning mätt i liter. Pilarnas tjocklek korresponderar med vattenförbrukning från respektive 
process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal liter. 

Denna bedömning av vattenförbrukning tar dock inte hänsyn till var geografiskt som vattenförbrukningen sker och hur stor 
vattenbrist det är där, eller till hur många andra liknande fabriker som ligger i samma område och också konsumerar vatten. Med 
detta menas att vattenförbrukning mätt med LCA-metoden ReCiPe inte visar hur påfrestande denna förbrukning är. 

Humantoxicitet för personalcardigan 

Det potentiella bidraget till humantoxicitet från 1 användning av 1 kg personalcardigan är 6,51 kg 1,4-D-ekvivalenter, som bild 2.3 
nedan visar. Mönstret är samma för de andra toxicitetsmåtten som gäller land-, sötvatten- och marintoxicitet.  
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Bild 2.3. Livscykeln för en personalcardigan, potentiell humantoxicitet mätt i kg 1,4-D-ekvivalenter. Pilarnas tjocklek korresponderar med humantoxicitet 
från respektive process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kg 1,4-D-ekvivalenter. 

Landanvändning för personalcardigan 

Landanvändning från 1 användning av 1 kg personalcardigan är 0,15 kvadratmeter jordbruksmark. Som bild 4.2.5 nedan visar är det 
bomullsodlingen som är totalt dominerande vad gäller landanvändning av jordbruksmark. 
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Bild 2.4. Livscykeln för en personalcardigan, landanvändning mätt i kvadratmeter. Pilarnas tjocklek korresponderar med landanvändning från respektive 
process. I det nedre vänstra hörnet i processrutorna anges antal kvadratmeter. 

 
 



Gemensam uppförandekod 
för leverantörer
Från och med 2010 ställer Sveriges landsting och regioner samma sociala krav på sina 
leverantörer vid upphandling. Målet är att leverantörerna ska arbeta aktivt med ansvarsta-
gande i samband med produktionen av de produkter vi köper in.
 Genom att följa uppförandekoden garanterar leverantörerna att krav på mänskliga 
rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls.
 Uppförandekodens krav baseras på ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen samt tillverkningslandets nationella lagstiftning gällande 
arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.
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Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner
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