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Förord 
Detta examensarbete på kandidatnivå har utförts som avslutande del på 
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framförallt tacka våra handledare, Lena Berglin Textilhögskolan, Valter Dejke Swerea IVF 
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tack vill vi även framföra till Annika Ekstrand-Tobin SP, Ingmar Samuelson SP, Stefan 
Posner Swerea IVF, samt de företag som kontaktats för intervjuer och rådfrågning. Stort tack 
till företaget som bidrog med material till våra tester.  
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Sammanfattning 
Under lagring och transport av textila varor från Asien kan risken för mögelangrepp vara stor, 
något som sedan vid uppackning kan vara skadligt för hälsan. Situationen så som det ser ut 
idag kan medföra stora problem och kostnader hos textilföretag och att hitta möjliga åtgärder 
för att förebygga skador är därför av stort intresse. För att kartlägga problemen med 
mögelangrepp på textila material har både informationssökning och praktiskt arbete 
genomförts. Mögeltillväxt sker då det är gynnsamma betingelser med hänsyn till klimat, 
näring och syretillgång. För att mögeltillväxt inte ska angripa textila varor finns en rad 
förebyggande åtgärder som kan vidtas, åtgärder som alla handlar om att göra förutsättningarna 
på ett eller annat sätt ogynnsamma. Olika textila material angrips olika lätt av mögel men 
genom att hålla varorna rena från smuts samt ha kontroll över den relativa fuktigheten kan 
varorna klara sig en längre tid utan att bli angripna. Reglering av den relativa fuktigheten kan 
göras genom användning av avfuktare eller diverse fuktabsorbenter. Även användning av 
biocider på varorna i samband med packning kan hämma mögeltillväxten. Textila materials 
benägenhet till att mögla beror på en rad faktorer och efter den mögelodling som satts igång 
kunde det konstateras att bomull är det material som lättast angrips. Vid uppackning av 
mögelskadade varor bör försiktighetsprincipen tillämpas och för att rädda de varor som 
angripits kan olika saneringsmetoder användas, där olika metoder lämpar sig för olika 
material. Dock har det visat sig, i studier som gjorts på byggmaterial, att vissa 
saneringsmetoder medfört en kvarvarande eller ökad toxinhalt efter sanering vilket således 
innebär att sanering inte alltid gör varorna brukbara.  
 

 
Nyckelord: textil, mögel, relativ fuktighet, sorptionskurvor, åtgärder, sanering  
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Abstract 
During storage and transport of textiles from Asia, the risk of mold growth is high. When 
unpacking the affected textiles the mold can be harmful to the health of the workers. Today, 
mold growth in textiles results in major problems and costs for the textile companies. 
Therefore, it is of great interest for the companies to find possible measures to prevent 
damages due to mold growth. In order to fully understand the problems with mold on the 
textiles, both a literature survey and practical work has been done. Mold growth occurs when 
there are favorable conditions with regard to climate, nutrients and oxygen. There are some 
preventative measures that can be taken to deter mold growth, which are all about making the 
conditions, in one way or another, unfavorable.The ease in which different textiles are 
attacked by mold varies greatly, but by keeping them clean and controlling the relative 
humidity, the textiles can last a long time without being attacked. The relative humidity can 
be controlled by using a dehumidifier or various moisture absorbers. Also, using biocides on 
fabrics during packing may inhibit mold growth. The propensity of mold growth on textiles 
depends on several factors. The mold experimentsrevealed that cotton is the most easily 
attacked material. When unpacking the mold damaged goods, the precautionary principle 
should be used and to save the textiles that have been attacked, different decontamination 
methods can be used. Different methods are useful for different materials. However, it has 
been found in studies of construction materials that some decontamination methods lead to 
residual or increased toxin levels after the decontamination. This means the decontamination 
does not always make the products usable. 
 
 
Keywords: textile, mold, relative humidity, sorption curve, measures, decontamination 
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1. Inledning 
Detta arbete är en kartläggning av mögeltillväxt på textiler vid import från Asien. 
Problematiken med mögelskadade leveranser samt vad man kan göra åt problemen har 
uppmärksammats av Kemikaliegruppen på Swerea IVF. Initiativet till detta arbete kommer 
därifrån och görs på uppdrag av dem.  

1.1 Bakgrund 
 
För textila varor som importeras från Asien är risken för mögelangrepp stor. Mögel sprids via 
sporer som finns så gott som i hela vår omgivning. Sporerna gror och växer till mögel då det 
är gynnsamma betingelser med hänsyn till klimat, näring och syretillgång. I Asien, där stora 
delar av våra textila produktioner sker idag, är förhållandena ofta sådana att mögeltillväxt kan 
ske. Fibermaterialet eller tillsatsämnen ger näring, syre finns i normalfallet i luften och under 
framförallt de varmare perioderna i Asien är fuktigheten och temperaturen hög, vilket ger 
gynnsamma förutsättningar för mögel att bita sig fast och växa på textila varor. Dessutom kan 
damm eller annan smuts verka som näring åt mögel och då detta lätt kan fästa på textila 
materials ytor ökar risken för mögelangrepp. Under produktionsprocessen förflyttas textilerna 
mellan en rad olika moment och mellan dessa moment är det inte ovanligt att textilierna 
hamnar på hög och på lager. I och med detta kan textilerna exponeras för både ökad fuktighet 
samt nedsmutsning vilket även det ger en ökad risk för mögelangrepp.  
 
På grund av problemen med mögelangrepp finns det idag en rad mögelförebyggande ämnen 
och medel på marknaden. Men med allt fler och hårdare miljölagar har de starkaste och 
kanske mest effektiva ämnena förbjudits. Nya lösningar för att förebygga mögelangreppen 
måste därför hittas.  
 
Idag är problematiken med mögliga leveranser ett problem som många svenska textilföretag 
brottas med. Mögliga och där med skadade varor som anländer till företagens lager eller 
butiker kan medföra en rad med komplikationer. Så som exempelvis onödiga hälsorisker för 
personalen som packar upp varorna, ekonomiska förluster på grund av skadade varor som inte 
kan säljas och till sist missnöjda kunder på grund av mögelluktande varor, sent levererade 
varor till butik eller varor som inte kommer alls.  
 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att ta fram en övergripande kartläggning av mögeltillväxt på textiler 
vid import från Asien samt en kartläggning om hur problemen kan lösas. För att motverka 
mögelangrepp gäller att ha kontroll över de betingelser som bidrar till tillväxt. Dessa 
betingelser, dess påverkan på olika textila material och vad man kan göra för at förebygga 
dem, samt metoder kring hantering av redan angripna varor kommer därför studeras.  
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De frågeställningar som arbetet syftar till att besvara är: 
  

• Vilka värden på relativ fuktighet är rimliga för textiler för att mögelangrepp, under 
lagring eller transport från Asien, inte ska ske? 

• Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga mögelangrepp och hur bör dem beaktas? 
• Hur bör hanteringen av mögelangripna textiler ske? Vilka saneringsmetoder finns och 

hur effektiva är dem? Vilka risker kan uppstå för den personliga hälsan vid hantering 
av mögelskadade textiler?  

 
Genom att studera och få en bättre förståelse för de faktorer som bidrar till mögelangrepp kan 
problemen förebyggas. Då syret är något vi är omgivna och beroende av är denna faktor svår 
att göra något åt och lika så näringen då den till en viss del finns i det textila materialet. Stor 
del av arbetet kommer därför att handla om fuktens inverkan vid mögelangrepp. Arbetet 
syftar därför delvis till att genom praktiskt och teoretiskt arbete studera hur olika textila 
material tar upp fukt och därmed hur mögeltillväxten utvecklas beroende på materials 
uppbyggnad och dess fuktegenskaper.  

1.3 Avgränsningar 
 
För att nå de resultat som arbetet syftar till att redogöra gjordes avgränsningar utefter den tid 
och de resurser som fanns tillgängliga. Då syftet med arbetet är att göra en kartläggning har 
ett övergripande arbete gjorts där ett brett område studerats på ytan.  
 
Syftet med det praktiska arbetet var att få fram värden som sedan skulle kunna jämföras med 
den teoretiska information som samlats in. Mögelodlingen som genomfördes, skedde utefter 
de planer som från början var tänkta med 23 prover. Dock skulle försök kunna göras mer 
omfattande med fler prover och faktorer om andra förutsättningar vad gäller tid och resurser 
rådde. Sorptionskurvorna togs fram för att redogöra för materialens hygroskopiska egenskaper 
och avgränsades till framtagning av absorptionskurvan.  
 
I frågeställningarna ligger ett fokus på hur fukt påverkar vid mögeltillväxt. Detta gör att 
begränsningar gjorts gällande de övriga betingelser som påverkar, vilka således har 
behandlats i mindre omfattning.   

1.4 Förkortningar i arbetet 
 
Begrepp som är bra att ha med sig vid läsning av arbetet: 
 
RF = relativ fuktighet 
CO = bomull 
CV = viskos 
PES = polyester 
PP = polypropen 
Hygroskopisk = förmågan att ta upp vatten 
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2. Metod 
 
Arbetet som genomförts har tagits fram genom två olika metoder, en del genom teoretisk 
informationssökning och en del genom praktiskt arbete där laborationer genomförts. Dessa 
två metoder har fortlöpt parallellt med varandra och gemensamt bidragit till det resultat och 
slutsatser som i slutet av arbetet har kunnat sammanställas.  
 
Innan arbetet på heltid startades, gjordes en projekt- och tidsplan. I denna tidsplan framgick 
att tiden för att odla fram och analysera mögeltillväxt inte var tillräcklig. Arbetet med 
odlingen sattes därför igång några veckor innan schemalagd tid. 
 
När arbete drog igång på heltid, fanns redan viss baskunskap vilket underlättade vissa delar av 
rapportskrivandet. Inför delinlämningen till examinator förbereddes rapportens struktur, 
bakgrund, syfte, metod samt sammanställning av den hittills insamlade informationen. 
Därefter har vissa strukturella bitar förändrats i arbetet samt i rapportens struktur.  
 
Rapporten är indelad i två större delar, informationsinsamling och praktiskt arbete. Detta för 
att få en bättre struktur på rapportens innehåll och på så vis en mer lättförståelig rapport för 
läsaren.   

2.1 Informationsinsamling 
 
Informationsinsamlingen har skett genom olika metoder där både litteraturstudier och 
personlig konsultation skett. Den information som använts har granskats och blivit noga 
övervägd huruvida deras relevans spelar in i arbete. All den information som samlats in har 
sedan jämförts och använts i samband med analysering av de resultat som erhållits från 
laborationer. 
 
Till en början var informationsinsamlingen inriktad på mögel och fukt. Detta för att vi sedan 
tidigare hade knappa kunskaper inom området. Den information som då hittades var till 
största del utredningar om mögel på byggnader och i byggmaterial. Denna information ligger 
till viss del som grund för kunskapen om mögel och fukt. Till den textila biten användes 
kursböcker från tidigare kurser på Textilhögskolan samt även ett antal böcker, tidigare 
uppsatser och artiklar inom ämnet. Vad gäller åtgärder i form av biocider och andra produkter 
samt saneringsmetoder har bland annat information via intervjuer från företag i branschen 
använts.  
 

2.1.1 Informationssökning  
 
Den litteratur som använts har dels varit tryckt litteratur i form av böcker och tidskrifter men 
även tryckt material som hittats på internet. Böcker och tidskrifter har lånats från ett flertal 
bibliotek i Västsverige men även varit material som vi tidigare använt under våra studier på 
Textilhögskolan i Borås, som exempelvis tidigare kurslitteratur. På internet har litteraturen 
hittats genom sökning via de databaser som Högskolan i Borås erbjuder. Exempel på en 
databas som använts är Scoopus. Även Summon och Libris har använts som sökverktyg. De 
sökord som använts har bland annat varit; mögel och textil, fukt och textil, mikroorganismer 
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och textil, förebygga mögel, sanera mögel, antimögelmedel, fungicider, hälsorisker och 
mögel. Sökningar via sökmotorn Google har även gjorts för att hitta information från 
informativa hemsidor på internet. Vid användning av sådana källor har de noga granskats för 
att försäkra oss om att informationen är vetenskaplig och sann, detta eftersom hemsidor på 
internet kan tendera att innehålla falsk data.  
 

2.1.2 Intervjuer 
 
De intervjuer som genomförts har delvis varit med personer på företag som kunnat 
tillhandahålla relevant information till arbetet. Intervjuerna har genomförts både via telefon 
och e-post. Vissa av de företag som intervjuats kommer förbli anonyma i arbetet. Företag som 
intervjuats är framförallt företag i textilbranschen, kemtvätterier samt organisationer med 
kunskap om människors hälsa. De kunniga personerna som intervjuats har till största del varit 
personer utanför Textilhögskolan. Personer som intervjuats och samtalats med har bland annat 
varit Ingemar Samuelsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Annika Ekstrand-Tobin 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stefan Posner Swerea IVF, Sandra Roos Swerea 
IVF och Valter Dejke Swerea IVF. Valter Dejke har även varit en av de två handledarna 
under arbetet. Även Lena Berglin från Textilhögskolan har samtalats med då hon varit vår 
andra handledare under arbetet.  
 
De intervjuer som genomförts med företag i textilbranschen utfördes för att få reda på hur 
branschen hanterar mögelproblematiken och hur omfattande problemen är, samt för att få reda 
på vilken kunskap som finns i branschen, gällande mögel på textil. 
 
Kontakt med försäkringsbolag togs för att ta reda på vad det finns för gränser för när de går in 
och ersätter arbetsskador och när mögel anses vara orsaken till en arbetsskada. För att få ett 
mer exakt svar vad gäller sjukdomar som orsakas av mögel, fördes samtal med 
sjukvårdsupplysningen.  
 

2.1.3 Källkritik 
 
Samtliga källor som använts har granskats och noga övervägts med tanke på dess 
vetenskaplighet och sanningsenlighet. Om motsägelsefull fakta framkommit har denna 
jämförts med fakta från annan källa. Vid intervju och samtal har det, då det behövts, ställts 
ytterligare frågor utöver de från början tänkta, detta för att undvika missförstånd.     

2.2 Praktiskt arbete 
 
Det praktiska har bestått av två olika laborationer, en laboration som undersökt hur mögel 
växer på olika textila material vid olika RF och en laboration som visat hur olika textila 
material absorberar fukt vid olika RF. Båda laborationerna genomfördes på Swerea IVF där vi 
fick tillgång till deras resurser och kunskap. Ytterligare konsultation, då framför allt vid 
analys av mögelproverna, gavs från kunnig personal på SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Analysering av mögelprover genomfördes på SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut med handledning av Annika Ekstrand-Tobin. 
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2.2.1 Odling av mögel på textila material 
 
Innan laborationen startades genomfördes en informationsinsamling för att få reda på hur man 
går till väga vid odling av mögel. Denna information presenteras nedan. 
 
Att studera benägenheten för mögeltillväxt på ett material kan göras med olika metoder. Två 
grundläggande provningstekniker som kan användas är följande två: 
 

(1) Materialet utsätts för ett bestämt klimat, med en angiven temperatur och RF, 
de sporer som finns på materialet får sedan möjlighet att gro och växa. 
 

(2) Materialet utsätts för ett bestämt klimat med angiven temperatur och RF, 
materialet tillförs specifika sporer av kända arter och får sedan möjlighet att 
gro och växa. För att de sporer som finns på materialet sedan tidigare inte 
ska påverka slutresultatet, steriliseras proverna först.  

 
Bedömningen av tillväxten görs i mikroskop vilket kan medföra att man missar existerande 
påväxt eftersom det ofta kan finnas växt som inte syns. Olika provningsmetoder förespråkar 
olika tidsintervall för när proven ska analyseras.1 Vanligt är att det görs efter fyra veckor med 
hjälp av ett mikroskop med minst 40 gånger förstoring.  Antal replikationer av varje prov bör 
vara sju stycken.2  
 
För att uppnå det klimat som önskas kan glasburkar användas, innehållande mättade 
saltlösningar som placeras i ugn.3 I tabell 1 nedan visas vilka RF som uppstår beroende av 
saltlösning samt temperatur. 
 

Tabell 1, RF vid användning av olika saltlösningar. 
 

Temperatur Natriumklorid Kaliumklorid Kaliumnitrat Kaliumsulfat 
˚C NaCl KCl KN𝐎𝟑 𝐊𝟐S𝐎𝟒 
35 74,87% ±0,12  82,95% ± 0,25 90,79% ±0,83 96,71% ± 0,83 

 
 
Metoden med användning av mättade saltlösningar är en vanlig metod vid kalibrering av 
fuktloggers. Salterna blandas med destillerat vatten så att lösningen blir mättad och till en 
slurry.4        
 
Till sist bör man i sitt provningsarbete ha med sig att det är svårt att förutse vad som händer i 
en biologisk process. Även om det råder ett gynnsamt klimat för mögeltillväxten kan 
växtligheten utebli. Detta är något som bör beaktas när slutsatser dras då slutsatser inom 
biologiska processer dessutom innebär förenklingar.5 
 

                                                        
1 JOHANSSON P., SAMUELSSON I., EKSTRAND-TOBIN A., MJÖRNELL K., SANDBERGP-I., 
SIKANDER E. (2005) sid. 7. 
2 PERSONLIG KONSULTATION, EKSTRAND-TOBIN A. (2012-03-16) 
3 PERSONLIG KONSULTATION, DEJKE V. (2012-02-20)  
4 OMEGA, (elektronisk), Equilibrium ReIative Humidity Saturated SaIt Solutions (2012-03-27) 
5 JOHANSSON P., SAMUELSSON I., EKSTRAND-TOBIN A., MJÖRNELL K., SANDBERGP-I., 
SIKANDER E. (2005) sid. 9. 
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Val av metod och klimat 

Den metod som användes vid genomförandet av mögelodlingen bygger på den första (1) av 
de två grundläggande provningsteknikerna. Det vill säga att inga sporer tillfördes utan att de 
sporer som samlats naturligt på materialet användes. Temperaturen på ugnen sattes på 35° C 
då detta är en gynnsam temperatur för mögel att växa. Fem värden på RF valdes där samtliga 
låg inom området där mögeltillväxt bedömdes skulle kunna ske, framförallt de högre värdena. 
De fem värdena som valdes kombinerades sedan så bra som möjligt med lämplig saltlösning 
och gav till sist värdena 75 %, 83 %, 91 %, 97 % samt 100 % RF. För att uppnå 100 % RF 
tillsattes endast destillerat vatten i glasburken.   
 
Provbitar 
Till mögelodlingen har tre olika material från de tre fibergrupperna, naturfiber, regenatfiber 
samt syntetfiber, använts. De material som valts är bomull, viskos och polyester och samtliga 
material är vävda varor. Till försöket användes textilier som kom direkt från produktion och 
som inte utsatts för hushållsanvändning. Materialen är delvis sponsrade från företag samt 
inköpta från en tygaffär. Proverna förvarades så att de inte var skyddade för exponering av 
sporer. Både otvättade och tvättade textila provbitar av bomullsväv, viskosväv och 
polyesterväv har använts. Med tvättad provbit menas inte att tyget är sterilt och fritt från 
sporer. Hälften av provbitarna tvättades för att se om restkemikalie från produktion och 
ytbehandlingar kan ha någon inverkan i jämförelse med provbitar där delar av restkemikalier 
och ytbehandlingar är borttvättade. Även sporer kan här ha tvättats bort. De tvättade 
provbitarna är tvättade, var för sig, med tvättmedel i en hushållsmaskin i 60° C. Varje provbit 
är cirka 10 x 10 cm och är ihopsydd med polyestertråd till ett rör.  
 
För att senare lättare kunna se om mögel angripit textilierna, undersöktes samtliga tygprover 
med ett mikroskop. Detta för att bilda en uppfattning om hur proverna såg ut innan de utsattes 
för försöket. Bilden i figur 1 nedan visar de tre materialen som används, från vänster; viskos, 
bomull och polyester. 
 

 
 

Figur 1, De tre materialen som använts till mögelodlingen. Från vänster; viskos, bomull, 
polyester 
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Utförande 
Varje provbit placerades i en glasburk med ett tätt förslutande lock. Av säkerhetssjäl borrades 
ett hål i locket och en ventil konstruerades, detta för att förhindra att ett för stort tryck inne i 
burken skulle bildas och där med burken spricka. För att få den önskade fuktigheten i 
respektive burk, användes de olika salterna blandat med destillerat vatten. Till burkarna 
konstruerades en ställning av ett plaströr samt plastbricka och tygproverna träddes på kring 
plastbrickan. Detta för att proverna inte skulle komma i kontakt med saltlösningen och 
vattnet. Ett större prov genomfördes med samtliga material i, dessa material lades i burken 
ovanpå varan och trängre ihop packat.    
 
 

 
 

Figur 2, Bilder på burkar med proverna i 
 
I de burkar där saltlösning av kaliumklorid lagts på botten, sattes ett Goretex®-membran 
mellan lösningen och provbiten. Detta för att inte kaliumkloriden skulle kunna vandra upp 
och sätta sig på tygproverna som små kristaller.6 I fem burkar placerades fuktloggers som en 
extra kontroll för att i efterhand kunna se om RF haft de värden som önskats. Innan burkarna 
placerades i ugnen vägdes dem var för sig. Detta för att kunna kontrollera om burkarna är täta 
och om vatten avdunstat.   
 
Totalt gjordes 23 prover och i bilaga 1 visas upplägg av försöket. Provet i bomullsväv, både 
tvättat och otvättat, utsattes för samtliga RF, totalt 10 stycken prover. Polyesterväven och 
viskosväven, tvättat och otvättat, utsattes för RF på 75 %, 91 % samt 100 %. Totalt gjordes 
sex stycken prover på polyesterväven och sex stycken på viskosväven. Prov nummer 23 är ett 
större prov där samtliga otvättade material blandades och utsattes för 100 % RF. Inga 
replikationer gjordes.  
 
Under arbetets gång noterades RF och burkarna vägdes för att se om det fanns faktorer som 
under arbetets gång förändrats.  
 
Två analyser gjordes av provbitarna, en efter 4 veckor och en efter 7 veckor.  

                                                        
6 PERSONLIG KONSULTATION, DEJKE V. (2012-02-20)  
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Ett extra prov sattes igång de sista fyra veckorna för att se om någon skillnad kunde ses om 
materialet var omslutet i en kartong. En liten kartong som fick plats i glasburken tillverkades 
och i kartongen stoppades ett otvättat bomullsprov. 100 % RF tillsattes sedan till burken. 
 

2.2.2 Framtagning av sorptionskurvor för textila material 
 
För att få bättre kunskap om hur olika textila material absorberar fukt togs sorptionskurvor 
fram. De kurvor som tidigare hittats var till viss del otydliga och genom framtagning av egna 
kurvor kunde mer specifika värden lättare utläsas samt att en djupare förståelse erhölls. Detta 
har sedan används i uträkningar samt vid diskussion kring resultatet.  
 
Den kurva för respektive material som togs fram var adsorptionskurvan, det vill säga 
fuktupptagningen studerades av från början torra material. Sorptionskurvorna togs fram för en 
temperatur på 30° C. Dock påverkas resultatet relativt lite av temperaturen och därför kan de 
uppmätta kurvorna approximativt antas gälla inom de temperaturspann som normalt 
förekommer vid frakt och lagring av textilier.7  
 
För att kunna få fram de olika materialens sorptionskurvor krävs värden för tre parametrar, 
RF, materialens vikt i torrt tillstånd samt vikten på den absorberande fukten vid specifika RF. 
Materialens vikt i torrt tillstånd och vikten på den absorberande fukten i materialen vid 
specifika RF används sedan för att räkna fram materialens fuktkvoter. Se formler nedan:8 
 
 

fuktkvot %  = 100 ×!!
!!

   

mw = mt – m0 

 
mw = vikten på den absorberande fukten i materialet   
mt = totala vikten på materialet vid ett specifikt RF 
m0 = vikten på det torra materialet 

 
Material 
De material som undersöktes var bomull, viskos, polyester samt polypropen. Det sistnämnda 
materialet studerades på grund av sina ofta omnämnda speciella fuktegenskaper. 
 
Utförande 
För att få reda på materialens vikt i torrt tillstånd, placerades materialproverna i ugn med    
80° C och 2 % RF. Att få materialens RF till 0 % är inte praktiskt genomförbart och därför 
definieras de ”torra” materialens vikt som vikten vid den relativa fuktigheten 2 %. Proverna 
vägdes innan de placerades i ugnen och med jämna mellanrum under tiden som de låg 
placerade i ugnen. När provernas vikt slutat att förändras kan det konstateras att jämvikt råder 
och att proverna kan ses som torra. För att proverna inte skulle fuktas av luften utanför ugnen, 
förvarades de i separata plastpåsar då de vägdes. Vikten i gram hos de torra proverna är 109 
för bomull, 57 för viskos, 130 för polyester och 200 för polypropen.  

                                                        
7 PERSONLIG KONSULTATION, DEJKE, V. (2012-02-23) 
8 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 243 
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Ett klimatskåp användes sedan för att konditionera materialproverna vid olika RF. De värden 
som valdes var 20 %, 50 %, 70 %, 80 %, 90 %, 94 % och 98 % RF. Proverna placerades i de 
olika klimaten och vägdes med jämna mellanrum. När vikten stannat av kunde jämvikt 
konstateras och vikten på den absorberande fukten kunde räknas fram.   
 
Utifrån detta skapades en graf för att tydligt kunna se hur de olika materialen skiljer sig åt 
med tanke på deras hygroskopiska egenskaper.  

3. Resultat 
I resultatkapitlet presenteras de resultat och fakta som tagits fram genom 
informationsinsamling samt genom praktiskt arbete i form av de laborationer som genomförts.   

3.1 Informationsinsamling 
 
Det som presenteras i denna del av resultatet är information om när och hur mögeltillväxt 
uppstår, om fukt och hur det påverkar mögeltillväxt, om åtgärder för att förebygga mögel, om 
sanering av mögel samt om vilka hälsorisker som kan uppstå vid hantering av mögelskadade 
varor.  
  

3.1.1 Allmänt om mögel 
 
Mögel räknas till de organismer som kallas för mikroorganismer9 och är ett samlingsnamn på 
en rad olika snabbväxande svampar10 som tar fäste och växer på materials ytor. 
Mögelsvampar kan finnas på många ställen i vår omgivning och kan medföra både gott och 
ont genom sin existens. Exempelvis uppskattas svampen då den används som smak i 
blåmögelost och vid framställning av antibiotika.11 Där svampen inte gör sig lika populär är 
när den angriper material och uppträder som skadegörare. Inom växtodling anses 
mögelangrepp vara den allvarligaste skadegöraren då den angriper framförallt skördat 
material med hög fukthalt vilket kan göra att skörden blir oanvändbar. Även felkonstruerade 
byggnader med dålig ventilation och fuktskydd kan orsaka mögelangrepp vilket kan medföra 
stora problem, som sedan kan överföras till människors hälsa.12 Bäst trivs mögel där 
tillgången på organiskt material är stor och vanligen kan mögel hittas på läder, textil, trä samt 
föremål som används i samband med hantering av mat.13 Vilka mögelsvampar som uppstår 
beror dels på vilket material som angrips14 och dels på vilken spor som hamnar på materialet. 
Olika mögelarter kan konkurrera ut varan och de svampar som är mest snabbväxande är de 
som tar över och växer sig starkast på materialet.15  

                                                        
9 SAMUELSSON I., ARFVIDSSON J., HAGENTOFT C-E. (2007) sid. 132 
10 EWING A., WANNBERG M. (2003) sid.6  
11 JOHANSSON, P, Critical Moisture Conditions for mould growth on building materials 
12 NATIONALENCYKLOPEDIN, Mögel 
13 EWING A., WANNBERG M. (2003) sid. 12   
14 JOHANSSON P,, SAMUELSSON I., EKSTRAND-TOBIN A., MJÖRNELL K., SANDBERGP-I., 
SIKANDER E. (2005) sid. 7. 
15 PERSONLIG KONSULTATION, SAMUELSON I. (2012-04-10)  
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Mögelsvampar gror och uppstår ur mögelsporer. Sporer bildas av mikroskopiskt små 
fruktkroppar som under gynnsamma förhållanden utvecklas till rörformade tunna trådar, så 
kallade hyfer. Vid fortsatt tillväxt förgrenar sig hyferna och bildar tillsammans ett mycel. 
Mycelet hos mögelsvamparna fungerar som ett rotsystem där näring från omgivningen tas 
upp, vilket gör det möjligt för svamparna att växa. När mycelet sedan mognat bildas 
ytterligare fruktkroppar som i sin tur kan producera nya sporer. Mycelet är mycket känsligt 
för vätskebrist och kan dö relativt snabbt om det utsätts för torka. Sporerna däremot och 
fruktkropparna klarar sig betydligt bättre då de kan ligga i dvala under flera år för att sedan 
kunna börja växa igen då rätt omständigheter uppstår. Mögelsporer finns alltid i luften men 
mängden varierar beroende på årstid och väderlek, och vanligtvis innehåller utomhusluft mer 
sporer än inomhusluft.16 Mögelsporer kommer med luften, landar på ett materials yta och 
börjar gro om förhållandena är rätt och på så vis kan material i vår omgivning bli angripna av 
mögel.17   
 

 
Figur 3, Livscykel för mögel 

 
Antalet mögelarter som finns är enormt många, och flera av dem är skadliga för människors 
hälsa. I forskning som gjorts om fuktskadade hus, visade det sig att 67 % av de prover som 
tagits innehöll giftet mykotoxiner, vilket kan påverka människors hälsa negativt. Detta värde  
är högre än vad som tidigare trott.18 
 
Cladosporium är den vanligaste mögelsorten både inomhus och utomhus19. Den växer rikligt 
vid 24°C och kan uppnå en diameter uppemot 5-7,5 cm på tio dagar. Möglet får en olivgrå 
färg som lätt känns igen på dess utseende av en lite större boll som innehåller mindre bollar av 
sporer. Ifrån bollen bildas det hårstrån som rör sig fritt och letar sig vidare. Den optimala 
temperaturen för denna mögelsort är 18-20 grader och uppstår oftast inomhus efter en 
vattenskada.20 Cladosporium kan orsaka infektion på hud och naglar samt ge allergier.21  

                                                        
16 EWING A., WANNBERG M. (2003) sid. 6-7 
17 EWING A., WANNBERG M. (2003) sid. 9 
18 BLOOM, E. (2008) 
19 SVARTMÖGEL, (elektronisk) Mögelarter 
20 SAMSON R., HOEKSTRA E., FRISVAD J. (2004) 
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Strachybrotrys är en mögelart som växer på cellulosamaterial. Den kan uppkomma i samband 
med vattenskadad inomhusmiljö och ger en dålig lukt. Stachybrotrys producerar mykotoxiner 
vilket är giftigt för människor, mykotoxiner orsakar bland annat kronisk trötthet, huvudvärk, 
irriterade ögon och slemhinna samt hudutslag.22 
 
Mögelangrepp är främst ett ytproblem, där till en början angreppen ofta är runda till sin form. 
Svamparna växer sedan i alla riktningar och med tiden får möglet en oregelbunden form. 
Angreppen går dock inte ner på djupet i materialet, utan stannar på ytan vilket gör att det kan 
gå att åtgärda. Mycelet, möglets rotsystem, är ett poröst material som inte går att se med blotta 
ögat. Det är när sporerna sedan bildas som angreppen går att se då dessa kan medföra 
missfärgning på materialet. Färgerna på sporerna är dock av olika kulörer, allt från vitt, gult 
till svagt rosa till grönt, brunt och svart. För att få syn på mögel är det lättast att använda sig 
av svepljus i en för övrigt lite mörkare miljö. Eftersom mögelangreppen är tredimensionella, 
träder då tydliga skuggor fram från sidan. Man kan även skrapa lätt på fläcken för att se om 
något lossnar. Om små bitar av storlek som mjäll lossnar kan det vara mögel. 23Även lukt kan 
visa på om ett material är mögelskadat, dock kan lukt kräva andra förutsättningar än vad 
synliga symtom kräver.24  
 
 

 
 

Figur 4, Närbild på olika slags mögel 
 
 
Betingelser för att mögel ska uppstå 
För att mögel ska kunna växa krävs att de har tillgång till näring samt att lagom temperatur, 
fuktighet och pH-värde råder25. Utöver detta inverkar även lufthastighet, ljus och 
varaktigheten på tillväxten, dock har olika svampar olika betingelser vad gäller tillväxt.26 
Fukten är en grundförutsättning för att mögel ska kunna växa och mögel växer generellt sett 

                                                                                                                                                                             
21 SVARTMÖGEL, (elektronisk) Mögelarter 
22 SVARTMÖGEL, (elektronisk) Mögelarter 
23 EWING, A., WANNBERG, M. (2003) sid. 10, 12 
24 PERSONLIG KONSULTATION, SAMUELSON, I. (2012-04-10) 
25 EWING, A., WANNBERG, M. (2003) sid. 7 
26 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid.292 
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då den relativa fuktigheten överstiger 70-75  %.27 Undantag finns dock då man i enstaka fall 
upptäckt mögeltillväxt vid lägre fuktighet, då framförallt på papper. Näringen får 
mögelsvamparna genom att kemiskt bryta ner organiskt material. Mögel kan ta näring från det 
mesta och leva på allt från cellulosa till råolja och det krävs inte mycket för att möglet ska 
kunna växa. På oorganiska material kan rester av bindemedel, ytbehandling eller matrester 
fungera som näring. 28 De material som har hygroskopiska egenskaper och näringsämnen som 
mögel gillar är mest mottagliga för mögel.29 En temperatur mellan 20-35° C gör att 
mögelsvamparna trivs som bäst och kan växa sig större. Sporerna, som tidigare nämnts, är 
betydligt tåligare. Dessa kan överleva även om de varit frusna under en längre period då det 
går att återuppliva dem med hjälp av lite vatten. De flesta mögelsvampar trivs och kan växa i  
pH mellan 2 och 10. Som bäst växer de dock i en miljö med ett pH mellan 5 till 6, det vill 
säga en svagt sur miljö.30  
 
Grafen i figur 5 nedan är framtagen för byggnader och visar riskzonen för mögeltillväxt med 
hänsyn till temperatur och RF. Vid låg temperatur, strax över 0° C krävs näst intill 100 % RF 
medan vid en temperatur upp mot 30° C kräver en lägre RF.31  
 
 

 
                  

Figur 5, Riskzon för mögeltillväxt i byggnader 
 
 
En ytterligare faktor som påverkar biologiska angrepp och mögeltillväxt är tiden. Hur 
tillväxten ser ut i förhållande till tiden beror på temperatur och RF och att visa exakt på hur 
tillväxt ser ut är problematiskt. Generellt kan man dock säga att mikrobiell tillväxt ter sig som 
grafen i figur 6 visar.32 

                                                        
27 EWING, A., WANNBERG, M. (2003) sid. 7-9 
28 EWING, A., WANNBERG, M. (2003) sid. 7-9 
29 VIITANEN, H. (1996) 
30 EWING, A., WANNBERG, M. (2003) sid. 7-9 
31 KRUS, M., KILIAN, R., SEDBAULER, K. (2007) 
32 JOHANSSON P., SAMUELSSON, I., EKSTRAND-TOBIN, A., MJÖRNELL, K., SANDBERGP-I., 
SIKANDER, E. (2005) sid. 5, 19. 
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Figur 6, Mögeltillväxt utefter tid, generellt sett 

 
Hur lång tid som krävs för att mögel ska växa är beroende av RF och temperatur. Mögel kan 
växa då temperaturen är mellan 0 och 50° C och tiden som krävs är beroende av RF. Vid RF 
högre än 95 % och en temperatur mellan 20° C och 40° C växer mögel snabbare medan vid 
RF högre än 95 % och 5° C går tillväxten långsammare. Nedan i figur 7 visas ett exempel på 
hur skillnaden i mögeltillväxt ser ut vid olika temperaturer och RF samt mögeltillväxten för 
fyra respektive åtta veckor på trämaterial. Man ser i kurvan för fyra veckor att det kräver 
högre temperatur i jämförelse med kurvan för åtta veckor.33   
   

 
Figur 7, Mögeltillväxt efter fyra respektive åtta veckor på trämaterial 

 
 
För att förhindra mögel gäller det att se till att miljön är ogynnsam för mögeltillväxt. Att 
försöka stänga ute eller tvätta bort sporer är ingen idé då dessa förekommer i all utomhusluft. 
Det som gäller är att se till att fuktnivån, temperaturen samt näringen inte är till möglets 
fördel.34 Det som framförallt bidrar till mögeltillväxten är näring och fukt.  

                                                        
33 VIITANEN, H., (1996) 
34 EWING, A., WANNBERG, M. (2003) sid. 7 
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Mycket få stokastiska processer finns, däremot kan exempelvis mögeltillväxt framgångsrikt 
modelleras som sådan. Det är därför svårt att säga varför och när ett material möglar.35 
Dessutom är det en definitionsfråga om när det anses att ett material påverkats negativt av 
mikrobiell påväxt och därmed ses som mögelskadat material.36  
 

3.1.2 Mögel på textil 
 
Av textila material är det framförallt naturfibrer och regenatfibrer som angrips av 
mikroorganismer och mögel. Vid angreppen försvagas materialet och kan i värsta fall helt 
falla sönder.37 Mikroorganismers angrepp på textil kännetecknas av förändringar på ytan, 
missfärgning eller obehaglig lukt.38 Varför missfärgning uppkommer kan dels bero på att en 
kemisk reaktion sker mellan mikroorganismen och materialet eller på grund av pigmentämnen 
som utsöndras från mikroorganismen.39 Mögelangrepp på cellulosabaserade textilier så som 
bomull och viskos, har likheter med då trä angrips40 och som tidigare nämnt, så gäller även 
för textilier att det finns tillgång till näring samt att RF och temperaturen är gynnsam. 
 
Olika textila material är uppbyggda på olika sätt och med olika beståndsdelar. Detta gör att 
benägenheten till mögelangrepp skiljer sig åt mellan de olika materialen. Naturfiber är den 
grupp material som angrips lättast medan material av syntetfiber generellt sett är mer 
resistenta. Inom varje fibergrupp skiljer sig även de olika materialen åt.41 Nedan i figur 8 visas 
hur olika textila material angripas av mikroorganismer i jämförelse till varandra.42 
 

 

 
 

Figur 8, Jämförelse mellan olika fibrers benägenhet till att angripas av mikroorganismer 
 
 
  

                                                        
35 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 292 
36 JOHANSSON, P., SAMUELSSON, I., EKSTRAND-TOBIN, A., MJÖRNELL, K., SANDBERGP-I., 
SIKANDER, E. (2005) sid. 19 
37 REIS, B. (2003) sid. 29 
38 EBRAHIMI, A., KARIMI, S., LOTFALIAN, S., MAJIDI, F., (2011)  
39 SZOSTAK-KOTOWA, J. (2003) 
40 PERSONLIG KONSULTATION, SAMUELSON, I. (2012-04-10) 
41 SZOSTAK-KOTOWA, J. (2003) 
42 HATCH, K.L., (1993) sid 123-124 
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Bomull och Viskos 
Vid mikrobiologiska angrepp på bomull angrips först lumen i fibern. Mycelet växer sedan ut 
mot fiberväggarna där enzymer utvecklas som förstör fiberns yttre delar. Angreppen sker 
framförallt i bomullens amorfa delar och cellulosafibrer med hög grad av orientering mellan 
fibrillerna är mindre känsliga för mikrobiella angrepp. Vid angreppen försämras styrkan hos 
fibern. De vanligaste mögelarterna som angriper sig på bomull är Chaetomium, Myrothecium, 
Memnoniella, Stachybotys, Verticillium, Altermaria, Tichoderma, Penicillium och 
Aspergillus. De två sistnämnda kräver minder tillgång på fukt och kan därför lätt växa sig 
starka på materialet. Även andra mögelarter som inte trivs på cellulosa kan förekomma då 
mikroorganismer även kan växa på lim, färgämnen, ytbehandlingar eller andra additiver som 
tillförs materialet. Regenatfiber så som viskos och modal och som även det är 
cellulosabaserade material angrips på liknande sätt som bomull.43 
 
Ull 
Den främsta beståndsdelen i ull är keratin och vid mikrobiella angrepp är det framförallt 
denna som angrips. Ullfibern är dock relativt resistent mot mikroorganismer då den har 
fettsyror i form av vax, men då den samtidigt innehåller mycket föroreningar bidrar detta till 
en ökad påväxt på fibern. Under tillverkningsprocessen minskar riskerna för angrepp men om 
ullvarorna lagras eller transporteras under fel förhållanden kan mikroorganismerna växa sig 
starka. Det är svårt att märka när ullvaror blivit angripna och ofta har angreppet gått långt när 
man väl upptäcker skadan. Angreppen minskar fiberns styrka och de vanligaste mögelarterna 
som angriper ull är Microsporium, Trichophyton, Fusarium, Rhizopus, Chaetomium, 
Aspergillus och Penicillium.44  
 
Silke 
Av naturfibrerna är det silke som är den fiber som är mest resistent mot mikrobiella angrepp 
och beroende på om silket är framtaget med eller utan serisin ser angreppen olika ut.45  
 
Syntetfiber 
Syntetiska material så som polyester och polyamid har generellt sett mindre benägenhet till att 
bli angripna. I en polymer beror mikrobiella angrepp på polymerens struktur samt på vilka 
fyllmedel och mjukgörare som använts. Mjukgörare av aromatiska polyestrar bryts 
långsammare ner än vad alifatiska polyestrar gör, vilket gör att material med alifatiska 
mjukgörare lättare angrips av mögel. De mögelarter som vanligen angriper polymera material 
är Stemphylium, Cladosporium, Aspergillus, Paecilomyces, Penicillium, Altermaria, 
Chaefomium och Trichoderma.46  
 

3.1.3 Allmänt om Fukt 
 
Som tidigare nämnts i rapporten är fukt en bidragande del för att mögel ska växa. I all luft 
som omger oss finns det fukt och cirka 70 % av jordens yta består av vatten. Vatten avdunstar 
från världshaven och förs via luftströmmar till landområden i form av nederbörd. På land kan 
vattnet föras till luften via avdunstning och luften fylls med vattenånga. Hur mycket vatten 
som luften kan bära är beroende av temperaturen. Ju högre temperatur desto mer vatten kan 

                                                        
43 SZOSTAK-KOTOWA, J. (2003) 
44 SZOSTAK-KOTOWA, J. (2003) 
45 SZOSTAK-KOTOWA, J. (2003) 
46 SZOSTAK-KOTOWA, J. (2003) 
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luften bära. Ett mått på hur mycket fukt som luften bär är relativ fuktighet.47 Relativ fuktighet 
(RF) definieras som kvoten mellan luftens aktuella fuktinnehåll och mättnadsvärdet vid en 
specifik temperatur48 och anges vanligen i procent. Med mättnadsvärde menas hur mycket 
fukt luften maximalt kan bära, vid 100 % RF råder mättnad på fukt i luften och vid 0 % är 
luften helt torr. I Sverige varierar månadsmedelvärdet på RF utomhus över hela året mellan ett 
spann på 65 och 90 %. När luften kyls och temperaturen sjunker höjs RF eftersom 
mättnadsvärdet minskar. Detta gör att om temperaturen sjunker till den så kallade 
daggpunktstemperaturen måste luften göra sig av med vattenånga och kondensering sker. 
Något som exempelvis sker när gräset en sommarnatt kyls ner och dagg bildas på stråna.49 
Nedan i tabell 2 ses hur luftens maximala fuktighet ser ut vid olika temperaturer.50 
 

Tabell 2, Luftens maximala fuktinnehåll vid olika temperaturer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor del av den information kring mögel och materials fuktegenskaper som hämtats från 
litteratur eller andra källor handlar framförallt om trä och byggnadsmaterial. Nedan i figur 9 
ses skillnader mellan papper, bomull, trä och läder med hänsyn till fuktkvot och RF, värdena i 
tabellen är generella och kan i vissa fall variera beroende på exempelvis papperssort och så 
vidare.51 Som synes har bomull och papper de mest liknande hygroskopiska egenskaper. Även 
kurvan för trä ser liknande ut men ligger dock på helt andra värden. Kurvan för läder beter sig 
helt olikt de andra materialen och tar i jämförelse upp mer fukt vid en lägre RF. Således bör 
information som är tagen ur bygg- och träsammanhang värderas med denna graf i åtanke då 
detta arbete handlar om mögel på textil.        

 

                                                        
47 HAGENTOFT, C-E. (2002) sid. 71-74 
48 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 239 
49 HAGENTOFT, C-E. (2002) sid. 74-75 
50 REIS, B. (2003) sid. 19 
51 FMV, (2010), Avfuktningsteknisk materielhandbok  

Luftens maximala fuktighet 
vid olika temperaturer  
Temperatur 

(°C) 
Ånghalt 

(g fukt/𝑚! luft) 
-10 2 
0 5 

+10 9 
+20 17 
+30 30 
+40 52 
+50 83 
+100 590 
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Figur 9, Sorptionskurvor som visar materials hygroskopiska egenskaper 

 
 
RF har stor betydelse för hur mycket fukt som kan lagras i olika material och därmed hur bra 
mögel trivs och förökar sig.52 I material höjs RF när temperaturen stiger men detta mycket 
lite. Man kan i princip se materials RF som oberoende av temperaturen.53 Ett materials 
fuktegenskaper beror på dess porositet, porstorleksfördelning, struktur och kemiska 
uppbyggnad.54 Vatten kan både förekomma som kemiskt och fysikaliskt bundet i materialet.55 
Det är dock det fysikaliskt bundna vattnet som sitter i materials porer och hålrum på ytan som 
här är intressant då det är detta som kan bindas från luftens fuktighet. Ju högre RF som finns i 
den omgivande luften desto mer vatten kan ett material lagra. Material med en stor mängd 
fina porer lagrar mest. Mängden fukt som lagrats in i ett material kallas för fukthalten och 
anger hur många kg fysikaliskt bunden fukt som finns i materialet per kubikmeter av 
materialet. Placeras ett material i luft med konstant relativ fuktighet under en längre tid, 
kommer materialet till sist vara i jämvikt med den fuktiga luften och varken luften eller 
materialet kommer ta upp eller ge ifrån sig någon mer fukt. Fuktkvot är ytterligare ett begrepp 
inom området och definieras som förhållandet mellan massan på vattnet i materialet och 
massan på materialet i torrt tillstånd.56  
 
Kritiskt fukttillstånd pratar man om då det finns risk för ett material att påverkas negativt på 
grund av fuktpåverkan. När det gäller mikrobiell påväxt sker denna alltid gradvis. Som 
tidigare nämnts beror mögeltillväxt på en rad faktorer och det är därför omöjligt att entydigt 
ange att kritiskt fukttillstånd som gäller under alla förhållanden.57 Både ett materials fuktkvot 
och omgivningens RF är avgörande om mögeltillväxt kan sätta igång. Det är dock svårt att 
ange enkla gränsvärden för när mögel uppstår men i tabell 3 nedan ges en översikt över hur 
stor risken är vid olika fukttillstånd. 58 Tabellen är framförallt framtagen för material som 
                                                        
52 HAGENTOFT, C-E. (2002) sid. 75 
53 FUKTINSTITUTET, (elektronisk), Fukt i material, (2012-04-27) 
54 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 33 
55 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 241 
56 HAGENTOFT, C-E. (2002) sid. 78-80 
57 JOHANSSON, P., SAMUELSSON, I., EKSTRAND-TOBIN, A., MJÖNELL, K., SANDBERG, P-I., 
SIKANDER, E. (2005) sid. 19 
58 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 291-292 
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används inom husbyggnad, men då textila cellulosamaterial har liknande hygroskopisk 
fukthalt som trä,59 kan denna tabell vara intressant även i denna rapport.  
 

Tabell 3, Risk för mögelangrepp på trä vid olika fuktkvot och RF 
 

  Risk:     
  Ingen Liten/måttlig Stor 
Fuktkvot < 15 % 15-20 % >20 % 
RF <70 % 70-85 % >85 % 

            
             
Hygroskopisk fukt syftar till hur ett material ställer in sig i jämvikt med den omgivande 
luften. Hög hygroskopisk fukthalt tyder på att material har stor mängd fina porer och 
exempelvis är betong ett sådant material.60 
 

3.1.4 Fukt i textil 
 
Alla textila fibrer kan indelas i tre grupper utifrån graden fuktabsorption, alla naturfibrer och 
regenatfibrer har hög fuktupptagningsförmåga, acetatfibrer har låg fuktabsorption och 
syntetfibrer har mycket låg eller nästan obefintlig fuktabsorption. Fiberns fukttransporterande 
förmåga beror på fiberns struktur samt garnets och varans konstruktion och fiberns 
fuktinnehåll ökar och minskar med luftens RF. 61 
 
Bomull är en hydrofil fiber vilket har att göra med fiberns OH-grupper som lätt reagerar med 
vatten. Dessutom beror bomullens hydrofila egenskaper på fiberns uppbyggnad då vattnet 
tränger in mellan de olika lagren och fibrillerna. Vattenmolekylerna tar sig in i fiberns amorfa 
delar då de kristallina områdena är för små för att vattenmolekylerna ska kunna komma in.62 
Viskospolymeren är mycket amorf och innehåller polära polymerer, vilket gör viskos till den 
mest absorberande fibern, utav de som vanligen används. Vattenabsorptionen i viskosfibern 
sker på liknande sätt som hos bomullen då vattenmolekylerna attraheras till OH-grupperna 
längs med polymerkedjan.63 Polyesterfibern klassas som en hydrofob fiber då 
vattenupptagningsförmågan i fibern är låg även vid 95-100% RF. Vatten som kommer till 
materialet lägger sig till en början på materialets yta och de hydrofoba egenskaperna beror på 
fiberns kemiska sammansättning. Både bensenringarna och den så pass kristallina strukturen 
gör fibern till näst intill hydrofob.64 
 
Hos bomull kan fuktinnehållet allmänt delas in i tre olika tillstånd; direkt/indirekt absorberat 
vatten, kapillärvatten samt fritt rörligt vatten. Det direkta/indirekta absorberade vattnet är 
vattenmolekyler som är bundna till cellulosakedjornas OH-grupper och där vattnet tränger in i 
fiberns amorfa delar. Kapillärvatten är det vatten som ligger i hålrummen mellan fibrer och i 
lumen och fritt rörligt vatten är vatten som finns i större hålrum i materialet.65  
 
                                                        
59 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 43 
60 NEVANDER, L-E., ELMARSSON, B. (1994) sid. 33-34 
61 REIS, B. (2003) sid. 19-20 
62 HATCH, K.L., (1993) sid.166 
63 HATCH, K.L., (1993) sid.182-184 
64 HATCH, K.L., (1993) sid. 217 
65 TINGSVIK, K. (2011) sid. 9 
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Nedan ses i tabell 4 ungefärliga fuktkvoter hos bomull, viskos och polyester vid olika RF 
samt hur våtsvällningen hos de olika materialen ser ut. Vid både 65 % och 100 % RF är det 
viskosen som har den högsta fuktkvoten.66     
 

Tabell 4, Ungefärliga fuktkvoter för bomull, viskos och polyester vid olika RF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Även ur grafen nedan i figur 10 kan fuktkvoter vid olika RF utläsas för olika textila 
material.67 Dock är kurvorna för de olika materialen något otydliga.  
 

 
 

Figur 10, Textila materials hygroskopiska egenskaper 
 
 
För att avlägsna vatten och fukt ur en vävd textil är följande metoder vanliga. Mekanisk 
urpressning, vilket kan få ner fuktigheten till en fuktkvot på 70 %, vakuumutsugning vilket 
kan få ner fuktkvoten till 50 % och där efter sker avlägsningen genom torkning i 
varmluftstork, cylindertork eller infratork.68    
 
  

                                                        
66 REIS, B. (2003) sid. 19 
67 TINGSVIK, K. (2011) sid. 9 
68 TINGSVIK, K. (2011) sid. 9 

Fuktpåverkan hos CO, CV och PES  

Material Fuktkvot vid 
65 % RF 

Fuktkvot vid 
100 % RF 

Våtsvällning, 
Diameter % 

Våtsvällning, 
Volym % 

CO 8 % 25 % 20 % 45 % 
CV 13 % 40 % 45 % 100 % 
PES 0,5 % 1 % 0,5 % 1 % 
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3.1.5 Bomull, viskos och polyester 
 
I arbetet har materialen bomull, viskos och polyester studerats, detta eftersom dessa material 
använts till mögelodlingen. Materialen har olika användningsområden och egenskaper som till 
stor del beror på dess olika uppbyggnad och struktur. Mer om materialen samt en jämförelse 
mellan dem kan utläsas i bilaga 2.  
 

3.1.6 Mögelskadade leveranser hos importerande textilföretag 
 
För de textilföretag som importerar textila varor från Asien uppkommer regelbundna problem 
med mögelangrepp. I arbetet har ett flertal svenska textilföretag som importerar från Asien 
intervjuats och kommentarer från företagen ligger som grund för detta avsnitt i rapporten. De 
företag som intervjuats hålls anonyma. 
 
I branschen har de flesta importerande företag problem med mögelangripna varor. Det tycks 
dock oftast inte handla om hela leveranser utan endast om problem med delar av leveranser, 
så som enstaka kartonger eller plagg. Hur ofta problemen uppstår varierar från företag till 
företag och från år till år och sammanfattningsvis kan det konstateras att angreppen sker från 
två till tio gånger per år och främst under höstleveranserna och då varorna producerats och 
packats under regnperioden. Vad gäller ökning eller minskning av problemets omfattning 
under de senaste åren har detta sett olika ut hos företagen. De företag som sett en ökning 
härleder den till bland annat hårdare kemikalielagar, vilka inneburit att de starkaste och 
kanske mest effektiva antimögelmedlen förbjudits. Andra företag som sett en ökning härleder 
de till en högre medvetenhet om faran kring mögelskadade varor hos både företagen och 
konsumenter vilket på så sätt lett till fler noterade fall. De som sett en nedåtgående trend 
relaterar detta till att man blivit allt mer noggrann med hur varorna packas och på så vis 
kunnat minska riskerna för angreppen.  
 
De kvalitéer som mest frekvent angripits är bomullsvaror samt textilier med tryck eller 
beläggningar av polyuretan.  
 
Åtgärder som vidtas då mögelangripna varor finns i leveransen ser olika ut på företagen, en 
vanlig metod är dock att varorna skickas till något slags tvätteri för sanering eller förstörs via 
förbränning då sanering av varorna inte är möjligt. I förebyggande syfte arbetar de flesta 
företagen med att informera sina leverantörer om problemen och om vilka faktorer som kan 
bidra till mögelangrepp. Vanligt förekommande är även att företag använder fuktabsorbenter i 
form av torkpåsar i leveransen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att företagens 
erfarenhet från mögelskadade varor är lika medan kunskapen om varför och hur 
mögelangreppen uppstår skiljer sig åt mellan företagen.               
 

3.1.7 Åtgärder för att förebygga mögelangrepp 
 
För att förebygga mögelangrepp på textilier finns det en rad metoder som kan användas, både 
fysikaliska då miljön styrs så att mögel inte trivs och kemiska i form av biocider. Som tidigare 
nämnt i rapporten är mögeltillväxt beroende av flera faktorer, då framförallt näring, fukt, syre 
samt gynnsam temperatur och genom att kontrollera dessa faktorer med hjälp av olika 
åtgärder kan mögelangrepp förebyggas. 
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3.1.7.1 Ämnen som utgör näring 
 
Vad gäller näring är denna faktor något som kan finnas i det textila materialet, men även 
något som kan samlas på materialet i form av damm eller smuts.69 Som tidigare nämnts i 
rapporten är cellulosa ett ämne som kan utgöra näring åt mögel. Både bomull och viskos är 
material som är uppbyggda av cellulosa och ger på så vis alltid den näring som möglet 
behöver för att kunna växa. Vad gäller polyester och andra syntetiska material är tillgången på 
näring i materialet inte lika stor. Näringen kan här istället förekomma i form av olika kemiska 
behandlingar eller rester från damm och smuts. Smuts som lägger sig på materialens ytor kan 
agera näring båda hos cellulosabaserade material samt hos syntetiska material. 
 
Genom att minska mängden tillgänglig näring är det svårare för mögel att växa, en åtgärd kan 
därför vara att se till att hålla varorna rena under hela tillverkningsprocessen samt under 
transporter. 
 

3.1.7.2 Eliminera syretillgången 
 
Då mögel kräver syre för att kunna växa skulle en möjlig åtgärd vara att stänga ute syre. Detta 
är dock svårt då mögel kräver extremt lite syre för att kunna växa.70 
 

3.1.7.3 Fukt som påverkar RF vid paketering  
 
Genom att minimera tillgänglig fukt samt fukt i varorna vid paketering kan riskerna för 
mögeltillväxt minskas. Fukten som varorna exponeras för kan i huvudsak komma från två 
olika källor. Dels från luften och dels från de olika processerna i tillverkningen. Genom att 
sänka den RF blir klimatet för mögeltillväxten mindre gynnsam och därmed kan 
mögeltillväxten hämmas.  
 
Under olika tidpunkter på dagen ser luftens RF olika ut och nedan ses i tabell 5 ett exempel på 
hur luftfuktigheten förändras under dagen i Dhaka, Bangladesh (registrerat 2012-05-07 - 
2012-05-08). Som kan ses är den högsta RF under tidig morgon och då temperaturen är som 
lägst.71 Luftfuktigheten ser även olika ut under olika delar av året, samt ser olika ut på olika 
platser, generellt kan man dock säga att den högsta luftfuktigheten är i Asien då regnperioder 
infinner sig.72   
 

 

 

 

 

 

                                                        
69 PERSONLIG KONSULTATION, SAMUELSSON, I. (2012-04-10) 
70 PERSONLIG KONSULTATION, TOBIN-EKSTRAND, A., (2012-05-03) 
71 WEATHER ONLINE, (elektronisk), Dhaka (2012-05-08) 
72 RESEGUIDER, (1999-2012 elektronisk), Monsunguiden (2012-04-25) 
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Tabell 5, RF och temperatur under två dagar i Dhaka 

Dhaka, Bangladesh   

Lokal tid Relativ 
Fuktighet Temperatur 

2012-05-08  
kl. 12:00 42 % 34,4° C 

2012-05-08 
kl. 06:00 76 % 27,6° C 

2012-05-07 
kl. 12:00 40 % 34,2° C 

2012-05-07  
kl. 06:00 87 % 24,2° C 

  
 
Förutom den fukt som finns i luften kan fukt tillföras till varorna genom de olika momenten i 
tillverkningen, då framförallt i efterbehandlingar och under pressning av plagget. Pressning 
sker vanligen med ånga och värme vilket ger varorna en högre temperatur samt ökat 
fuktinnehåll. Att ångpressa varorna direkt innan packning och framförallt på de textila 
material som absorberar mycket fukt är därför mindre bra om man vill minska mögeltillväxt. 
Om varorna dock kräver pressning rekommenderas detta att göras utan ånga eller så pass 
långt i förväg så att varorna hinner avfuktas innan de packas. Även latexbehandlingar 
utspädda med vatten bör undvikas då dessa kan bidra till mögelangrepp. Samma sak gäller för 
kemikalier som passerat utgångsdatum.73 Även packningsemballage bör kontrolleras så att 
dessa inte placeras så att de kan absorbera onödig fukt. När varorna packas ska kartonger vara 
torra och inte stå placerade på golvet. Framförallt bör man vara noggrann med 
packningsemballage i papper då detta material kan mögla redan vid en låg RF (i jämförelse 
med trämaterial).74  
 
God ventilation är en metod som ofta tros vara lösningen på problem med mögel, men så 
behöver det inte vara. Om ventilation är bra eller ej är mer komplext än så och beror på 
fuktigheten i luften som omger varorna. 
 
Packning av textila varor inför transport kan se olika ut. Packningsemballaget kan bestå både 
av papp och plast och vanligast är att båda sorterna används tillsammans. Plastpåsarna kan 
vara perforerade med hål eller helt täta, vanligast är dock de perforerade påsarna då de gör 
packningsprocessen enklare. Skillnaden mellan att packa varorna i tätt förslutande plastpåsar 
och perforerade plastpåsar kan medföra skillnader i RF under transporten. Då det eftersträvas 
ett RF under den gräns då mögel kan uppstå bör man vid val av plastpåse ta hänsyn till 
varornas tillstånd då de packas. Används förslutande påsar tillförs ingen ny luft och därmed 
förblir RF samma under hela resan. De perforerade påsarna däremot medför att ny luft kan 
tillkomma i påsen och RF kommer ändras under transporten allt eftersom den 
omkringliggande luftens RF ändras. Således kan det konstateras att då varorna har ett RF som 
inte är gynnsamt för mögeltillväxt bör tätt förslutande plastpåsar användas men då varornas 
RF är gynnsamt för mögeltillväxt är det bättre att använda perforerade plastpåsar så att ny 
luft, som förhoppningsvis har ett lägre RF, kan komma i kontakt med varan. Hur mycket RF 
ändras vid perforerade påsar kan se olika ut för olika delar i leveransen. Varor som ligger tätt 

                                                        
73 MICRO-PAK, (elektronisk), Micro pak (2012-05-04) 
74 EWING, A., WANNBERG, M. (2003) sid. 7-9 
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packade påverkas troligtvis mindre av den omkringliggande luftens RF än vad varor som 
ligger i ytterkant gör.75 
 
Pappkartongerna placeras sedan i en container där ventiler kan vara öppna eller stängda. 
Eftersträvas att ny luft ska komma in i containern bör ventilerna vara öppna annars bör de 
hållas stängda.   
 

3.1.7.4 Avfuktare 
 
Då luftens RF i fabrikerna är hög och under delar av dygnet så pass hög att den är gynnsam 
för mögeltillväxt, kan en åtgärd vara att installera en avfuktare för att sänka RF i vissa utvalda 
delar av lokalerna på fabrikerna. Detta är dock en kostsam installation och då kläd- och 
modeindustrin är en prispressad bransch samt att tillverkningen ofta ligger placerad i 
utvecklingsländer är denna investering svårt att motivera. Dock skulle installationen kunna 
ske i mindre skala, begränsad till endast ett rum eller en förvaringslåda och då användas 
endast för de varor som har stora problem med mögelangrepp. Denna metod är något som 
även skulle kunna användas under transporten, då i containrarna. Installationen för att sänka 
RF i specifika utrymmen bygger i stora drag på att man skapar en låda där man kan styra 
klimatet. Denna idé är presenterad sedan tidigare i en rapport vars projekt syftar till att 
utveckla och utvärdera lösningar på hur man, till en rimlig kostnad, skyddar och bevarar 
textilier i fuktigt inomhusklimat.76 Som tidigare nämnt i rapporten beror RF på temperaturen 
och ju högre temperatur, desto mer fukt kan luften bära. Genom att i de klimatstyrda lådorna 
eller rummen har värmeslingor som snabbt kan ändra utrymmets temperatur, kan således RF 
justeras genom att ändra temperaturen. Till installationen krävas även en hygrostat som 
registrerar RF och utefter förinställda gränsvärden justeras temperaturen i utrymmet och där 
med RF.77  
 
Vid textil produktionen i Asien, där solens strålar värmer stora delar av dygnet, skulle en 
avfuktare driven av luftsolfångare kunna vara ett alternativ. Avfuktare drivna av 
luftsolfångare fungerar på liknande sätt som tidigare nämnd avfuktare men drivs, istället för 
elektricitet, av solljus. En fläkt drivs av solceller och forcerar ut luft genom solfångaren och 
luften värms upp och blåses in i utrymmet som avfuktas. Att installera detta är även det en 
kostsam investering men fördelen med denna är att värme från solen kan användas78.   
 

3.1.7.5 Fuktabsorbenter  
 
Ett redan vedertaget sätt i branschen när det gäller att minska fukten under transport, är att 
använda fuktabsorbenter. Detta kan dels vara en större absorbent ståendes i containern och 
dels genom mindre påsar som läggas bland varorna.79 Gemensamt för båda är att de innehåller 
salter eller ämnen med hygroskopiska egenskaper som drar åt sig fukt och på så sätt sänker 
RF. Denna metod där ett ämne placeras i ett utrymme för att ta upp fukt kallas för statisk 
avfuktning och ett vanligt salt som används är kalciumklorid.80  
 
                                                        
75 PERSONLIG KONSULTATION, DEJKE, V. (2012-05-16) 
76 BOSTRÖM, T, BORGÖ, L, THULIN, C (Rapport 2010:2) 
77 BOSTRÖM, T, BORGÖ, L, THULIN, C (Rapport 2010:2) sid. 13 
78 LFS, (elektronisk), Avfuktare, (2012-05-04) 
79 INTERVJU, Företag i textilbranschen (2012-04) 
80 DELING, J., ESKILANDER, C. (2004) sid.64-65 
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Salt - kalciumklorid 
Kalciumklorid har egenskaper som gör att det kan ta upp fukt från luften, vilket innebär att en 
saltlösning bildas. När luften kommer i kontakt med lösningen av kalciumklorid bildas efter 
ett tag jämvikt och luften och saltet har då samma RF. Kalciumklorid kan ta upp nästan hela 
sin vikt i vatten och dessa egenskaper gör att kalciumklorid lämpar sig bra för uttorkning av 
luft. Hur mycket salt som behövs beror på utrymmets storlek och under hur lång tid som 
uttorkningen ska ske samt materials fukttillstånd.81 
 
Produkter som bygger på principen med salt som absorberar fukt är företaget Propadry 
System:s produkter. Produkterna sinsemellan har vissa olikheter men innehåller en mix av 
kalciumklorid och andra tillsatsämnen82 och på företagets hemsida skrivs produkterna kunna 
användas både i containrar och i förpackningar. Vidare beskrivs produkterna bestå av ett 
envägs membran som fångar in fukten och gör den till en lösning som sedan absorberas av 
molekyler och konverterar till ett gel. Den absorberande fukten uppges stanna i gelen och 
återgår inte till luften. Produkterna kan absorbera upp till fyra gånger sin egen vikt.83 
 

Hygroskopiska material - kiselgel 
Kiselgel används även det som en fuktabsorbent men fungerar som en fysikalisk mekanism på 
grund av sina hygroskopiska egenskaper. När kiselgel tar upp fukt gör den det på grund av att 
ångtrycket är lägre i kiselgelen än vad den är i luften och detta gör att luftfuktigheten minskar, 
samtidigt som fuktmängden i kiselgelen ökar. Den mängd fukt som kiselgel kan ta upp beror 
på RF och temperaturen. Kiselgelen kan återanvändas genom en enkel process där den torkas 
genom uppvärmning, all fukt går dock ej att torka bort och efter regenereringen finns det cirka 
5 % kvar. Det finns olika fuktabsorbenter innehållande kiselgel med varierande 
hygroskopiska egenskaper. Exempelvis kan en sort absorbera 22 % vatten av sin egen vikt.84   
 
På marknaden finns det många varianter och företag som säljer fuktabsorbenter. Innehållet 
varierar och dessutom är det inte alltid man som konsument får reda på vad innehållet faktisk 
är.85 Ett exempel på fuktabsorbent innehållande kiselgel är den australienska produkten Silica 
gel, där namnet Silica gel är just engelska översättningen av kiselgel. Företaget har en rad 
olika produkter med olika egenskaper vad gäller fuktabsorption och på sin hemsida skriver de 
att absorptionskapaciteten för en av deras absorbenter vid RF på 90 % är 36 % av sin egen 
vikt. På hemsidan kan även läsas vilka mängder man bör använda beroende av storleken på 
det utrymme som ska avfuktas. Produkterna är i huvudsak till för elektroniska prylar men 
fungerar även för textilier och flera av produkterna går att återanvända.86 
 
I normala fall är grundåtgärden att alla material som packas ska vara så pass torra att det inte 
finns risk för att mögeltillväxta ska kunna ske. Men då material inte har önskat RF finns det 
anledning till att titta på vilka mängder fuktabsorbent som skulle behövas vid torkning för att 
nå önskad RF. I arbetet räknas därför fram den mängd Silica gel som krävs för att sänka RF 
från 70 % till 90 % i 1 kg torrt bomullsmaterial respektive polyestermaterial. En tydligare 
beskrivning av uträkningarna finns i bilaga 3.  
 

                                                        
81 DELING, J., ESKILANDER, C. (2004) sid.64-65 
82 PROTECCION de MERCANCIAS, (elektronisk), Technical data sheet, (2012-05-04) 
83 PROPADRY SYSTEM, (elektronisk), Protection against humidity, (2012-05-09) 
84 DELING, J., ESKILANDER, C. (2004) sid.66-67 
85 KEMI, (elektronisk), Dimetylfumarat (2012-04-18) 
86 SILICA GEL, (elektronisk), Silica gel, (2012-04-18) 
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På Sorbentsystems hemsida visas information kring vilka mängder fukt Silika gel kan 
absorbera vid olika RF. Efter avläsning i grafer på Sorbentsystems hemsida, figur 1 och 287 
har följande värden hittats: vid 70 % RF kan 100 g Silica gel absorbera 30 g vatten och vid 90 
% RF kan 100 g Silica gel absorbera 35 g vatten.  
 
För bomullen krävs att Silica gelen absorberar 60 g vatten vilket betyder att det krävs 200 
gram Silica gel för att sänka RF till 70 %. Hos polyestern ska 3,1 g vatten absorberas vilket 
gör att 10,4 g Silica gel behövs. Således kan det konstateras att materialens olika 
hygroskopiska egenskaper gör att det krävs väldigt olika mycket fuktabsorbent för att 
materialen ska hålla ett visst RF-värde.  
 
Fuktabsorbenter och paketering  
Vid användning av fuktabsorbenter är det viktigt att förpackningen runt varan som ska 
skyddas är lufttät, det vill säga att ingen luftväxling får ske. Om ny luft hela tiden tillkommer 
kommer fuktabsorbenten snabbt mättas och skyddet upphöra. Även produkter för att skydda 
varorna från luftväxling finns på marknaden. Företaget Plastman rekommenderar sina kunder 
att tänka på två parametrar då varor ska tätpackas. För det första bör plastfolien sitta relativt 
tajt mot varan eftersom detta ger en mindre yta som kan släppa igenom fukt. Den andra 
parametern handlar om att en tjockare plast bör användas då detta leder till mindre fukt som 
kan vandra igenom och in till varan. Ju mindre fukt som kommer till varan, desto mindre 
fuktabsorbenter behövs. 88     
         

3.1.7.6 Biocider 
 
Kemikalier i form av biocider kan tillsättas i textila produkter i tillverkningsprocesserna för 
att undvika mögel och skadeinsekter vid transport och förvaring av textilier.89 En mer specifik 
benämning för biocider för mögel kan vara fungicider. 
 
En biocidprodukt definieras i miljöbalken under biociddirektivet som ett kemiskt eller 
biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förbygga eller motverka att djur, växter eller 
mikroorganismer, orsakar skada eller olägenheter på människors hälsa eller skada på 
egendom.90 För att kunna garantera hög säkerhet vad gäller människor, djur och miljö, finns 
det bestämmelser för biocidprodukter för att minimera utsläppen av farliga ämnen. 
Kemikalieinspektionen är den myndighet som förhandsgranskar och godkänner 
biocidprodukter och det finns fyra stora huvudgrupper som biociderna kan delas in i. Inom 
dessa fyra grupper finns 23 produkttyper i vardera. 91 Den produkttyp som inkluderar textila 
varor är PT9 – ”fibre, leather, rubber and polymerised materials preservatives”.92 För att få 
använda en biocid inom EU krävs att den är registrerad och godkänd i biociddirektivet.93 
Viktigt att tänka på är dock att detta endast gäller i EU och att således biocider som förbjuds i 
EU ändå kan förekomma i varor från andra delar av världen. Vidare gäller direktivet endast 
införsel och användning av biocidprodukter i EU och inte införsel av varor där biociden redan 
kan ha använts.94  
                                                        
87 SORBENTSYSTEM, (elektronisk), Properties of Adsorbents (2012-05-09) 
88 PLASTMAN, (elektronisk), Fuktabsorbent, (2012-05-09) 
89 MILJÖNYTTA, (elektronisk), Hållbarhetsfrågor inspirera textilindustrin,(2012-04-02) 
90 KEMI, (elektronisk), Biocider, Kemikalieinspektionen 2011 (2012-03-30)  
91 NATIONALENCYKLOPEDIN, (elektroniskt), Biocider (2012-04-02) 
92 BIOCIDDIREKTIVET (2003), Biocider 3.1.11(2012-04-16) 
93 KEMI, (elektronisk), Biocider (2012-05-09) 
94 PERSONLIG KONSULTATION, ROOS, S. (2012-05-09) 
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Både organiska och oorganiska biocider kan användas och olika sorter har olika verkningssätt. 
Ofta räcker inte enskilda föreningar som biocid utan flera sammansatta föraningar krävs för 
att ett bra skydd ska uppnås. Nedan listas en rad med viktiga egenskaper som en biocid bör 
ha.95   

 effektiv vid låg koncentration och mot flera olika sorters mögelarter 
 inte skadlig för människor 
 färglös och luktlös 
 låg kostnad 
 ingen negativ påverkan på textilens egenskaper (ex. styrka och känsla) 
 affinitet till textilen och övriga behandlingar  
 resistent mot skadlig påverkan av solljus och fukt under användning 

 
På marknaden finns en rad olika kemikalier och ämnen vars uppgift är att förhindra 
mögeltillväxt. Långt ifrån alla de ämnen som finns är registrerade och där med godkända att 
använda vilket försvårar arbetet att finna de kemikalier som idag finns ute på marknaden. Som 
biocidtillverkare är det dessutom lätt att när ett medel upptäckts och förbjudits, ändra om 
innehållet och ge den ett nytt namn.96  
 
Pentaklorfenol 
Enligt undersökningar som gjorts på Swerea IVF säger de sig ha kunnat konstatera att den 
vanligaste biociden som används i textilier från Asien verkar vara pentaklorfenol, PCP. PCP 
är ett giftigt kristallint ämne som används som biocid och som har upptäckts i importerade 
varor trots att de är förbjudet att använda i Sverige sedan 1978.97  
 
Dimetylfumarat  
Dimetylfumarat, DMFU, är ett allergiframkallande ämne som även det används för att 
förebygga mögel under transport av textilier. För användning av dimetylfumarat är reglerna 
annorlunda, ämnet är sedan år 2009 förbjudet att föra in i EU och även förbjudet att använda i 
produkter som förs in på den europeiska marknaden. Men trots denna lagstiftning kan det 
fortfarande förekomma i transporter från fjärran östern. Dimetylfumarat är ett vitt fast ämne 
som ofta ligger förpackat i små påsar och kan liknas vid de ofarliga små påsar som används 
som torkmedel vid transport. Står det inte någon beskrivning på vad påsarna innehåller eller 
om de är märkta med ”anti-mold-agent” eller liknande bör man vara misstänksam mot 
innehållet. Har man textilier som varit i kontakt med påsar innehållande dimetylfumarat bör 
textilierna vädras och enligt lag ska konsumenter bli informerade om när en vara varit i 
kontakt med ämnet.98   
 
Mikro-pak 
Mikro-pak är en vanligt förekommande produkt som används under transporter från Asien 
och som uppges hjälpa leveransen att hålla sig fri från mögel. Produkterna kan förekomma i 
olika utformningar så som mindre stickers som sätts fast i kartonger eller större ark omsvepta 
runt produkten. Hur produkten fungerar är svårt att utläsa från företagets hemsida, men de 

                                                        
95 SZOSTAK-KOTOWA, J. (2003)  
96 PERSONLIG KONSULTATION, SYNNERDAHL, T 
97 NATIONALENCYKLOPEDIN, (elektroniskt), Pentaklorfenol (2012-04-17) 
98 KEMI, (elektronisk), Dimetylfumarat (2012-04-18) 
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beskriver att produkten vid hög fuktighet absorberar fukten och utsöndrar då ett ämne som 
skapar en miljö som håller leveransen ren och fräsch från mögel. 99. 
 
Katjoniska polymerer   
Produkter innehållande katjoniska polymerer är en biocid som dödar mikroorganismer genom 
att mikroorganismerna fastnar på materialets yta. Produkten som kan appliceras genom 
sprayning ger varans yta ett mycket tunt skikt som får en positivt laddad yta.100 
Mikroorganismer, som är negativt laddade, dras då till ytan och fastnar. Då attraktionen 
mellan den positiva ytan och den negativa mikroorganismen är så pass stark, fastnar 
mikroorganismen på ytan och dör då den inte har någon möjlighet till att växa.101  
 
Produkter med denna egenskap kan enligt leverantörer användas på alla material så som 
exempelvis på textila varor. Vidare enligt leverantören kan skyddet i huvudsak tas bort från 
ytan och upphöra genom tre åtgärder. Då tvätt med negativt laddat rengöringsmedel sker, 
genom slitage mot ytan eller då ytan blir så pass smutsig att mikroorganismer kan växa 
ovanpå smutsen.102       
 
Ytterligare biocidprodukter  
Andra biocidprodukter som kan hittas på marknaden kan vara biocider som sprayas direkt på 
varan eller förpackningen. Vanligtvis beskrivs dessa produkter av företagen ha låg toxicitet 
men att man vid användning bör använda skyddsutrustning och att medlet inte bör komma i 
kontakt med huden. Även biocidprodukter som appliceras genom bad är vanliga. Produkterna 
kan exempelvis innehålla föreningar med ammoniumsalt och tillsättas när annan behandling 
sker på varan, så som mjukgörare.103  
 
Flertalet av de produkter som hittas på marknaden innehåller ämnen som företagen kallar 
naturliga, så som ämnen från olika växter. Vanligt förekommande innehåll som beskrivs är 
bland annat vitlök, senap, druvfröolja, peppar, solros, chili och jasmin. I samtliga fall som 
hittats sägs dock även ytterligare tillsatsämnen användas i antimögelmedlen.104        
 

3.1.8 Saneringsmetoder 
 
Information till detta avsnitt är delvis hämtat genom personlig kontakt med olika 
kemtvätterier. 
 
För att få bort redan påväxt mögel från textilier finns olika saneringsmetoder att använda och 
metoderna fungerar på olika sätt och är olika effektiva. Val av metod och hur bra den sanerar 
beror på hur långt möglet kommit i sin tillväxt. Om tillväxten precis startat kan det räcka med 
endast vanlig tvätt medan om möglet kommit så pass långt att det börjat ”äta upp” materialet 
kan det vara näst intill omöjligt att rädda textilen.  
 

                                                        
99 MICRO-PAK, (elektronisk), Micro pak (2012-05-04) 
100 FULSTOPP, (elektronisk), Håller alger och mossa borta, (2012-05-14) 
101 SMITTSTOPP, (elektronisk), Smittstopp ytor, (2012-05-14) 
102 SMITTSTOPP, (elektronisk), Smittstopp ytor, (2012-05-14) 
103 ALIBABA, (elektronisk), Anti mould fabric 
104 ALIBABA, (elektronisk), Anti mould fabric 
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Då mögel växer på ett materials ytor kan man i vissa fall skrapa bort synligt mögel. Denna 
saneringsmetod är dock inget som rekommendera då osynligt mögel fortfarande kan 
förekomma och därmed kan eventuella gifter fortfarande finnas i varan.105  
 

3.1.8.1 Textila materials påverkan vid olika saneringsmetoder 
 
Studier som utförts på International Fabricare Institute i USA har det kunnat konstateras att 
olika textila material är olika svåra att rengöra från mögel samt att olika metoder lämpar sig 
för olika material. Studien poängterar även att vid tvättning av mögelangripna varor och varor 
som endast kommit i kontakt med angripna varor är det viktigt att inte blanda angripna varor 
med icke angripna varor.  
 
De saneringsmetoder som testats i studien var tvätt med blekmedel, tvätt utan blekmedel, 
torrtvättning med perkloretylen och torrtvättning med kolväte samt pressning med och utan 
ånga testades på bomull. Nedan visas resultaten för de olika materialen.106  
 
Bomull 
Efter sanering hade bomull en viss strukturförändring i fibern och bäst resultat visade sig vara 
tvätt med eller utan blekmedel. Goda resultat uppkom även då bomullsproverna pressats med 
ånga med en temperatur på 154º C.  
 
Siden 
Siden var det material som var svårast att rengöra från mögel. Blekning var den effektivaste 
metoden på materialet men dock visade det sig under mikroskop att mögelrester fanns kvar 
efter behandlingen.  
 
Ull 
Även ull var svårt att rengöra från mögel och efter rengöring syntes en förändring i 
fiberstrukturen hos ullen och en försämrad styrkas hos fibern kunde konstateras. Bäst resultat 
fick ullen då den torrtvättats med perkloretylen.  
 
Polyester 
Polyester var det material som var lättast att rengöra och ingen större förändring kunde ses 
hos fibern. Bästa rengöringsmetoden för materialet var torrtvättning med perkloretylen. 
 

3.1.8.2 Ozontvätt 
 
Ozontvätt är vanligt förekommande på kemtvätterier och kan användas för att få bort lukt och 
för att döda mögel eller liknande bakteriekulturer. Behandlingen tar dock inte bort själva 
mögelfläckarna, utan dessa måste sedan skrubbas eller tvättas bort från textilen.107 
Ozontvätten sker i en kammare där en gas tar död på möglet genom en elektrisk urladdning, 
på samma sätt som blixtar fungerar vid åska. Dock finns en del risker med ozontvätt då det är 
giftigt för människan och då gammal teknik används kan detta vara en fara.108 
 
                                                        
105 PERSONLIG KONSULTATION, ANDERSSON, J., (2012-05-14)  
106 RYBACK, A. (2005) 
107 LUKTFRITT OMBORD, (Elektronisk), Ozontvätt, (2012-05-02) 
108 PERSONLIG KONSULTATION, POSNER, S. (2012-05-02) 
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3.1.8.3 Vid lukt och mindre angrepp 
 
Då mögelangrepp inte gått så långt eller då det endast luktar kan enklare ingrepp ta bort 
möglet. Genom att tvätta i varmt vatten med mycket citronsyra eller vitvinsvinäger och efter 
det tvätta ytterligare en gång i varmt vatten kan mögel försvinna. Vid tvättning ska inte 
sköljmedel användas och blekning av varan kan ske.109    
 

3.1.8.3 Toxinhalt efter sanering 
 
I en studie där man undersökt olika saneringsmetoder vid mögelangrepp på byggmaterial har 
det konstaterats att toxininnehållet både kan minska och öka vid sanering. I studien odlades 
sporer från mögelarterna Aspergillus och Statchybotrys på två skilda byggmaterial (gipspapp 
och furusplint). Saneringsmetoder som testades var oxidering där bland anat ozonbehandling 
ingick, borpreparat, värme där bland annat het ånga ingick och klorinbehandling. Efter att 
respektive saneringsmetod använts studerades provernas toxininnehåll och man fann att i de 
flesta fall hade toxinhalten ökat. Oxideringsmetoden och bland annat ozonbehandling samt 
borpreparaten medförde att vissa toxiner ökat medan andra minskat. Värmetillförsel i form av 
bland annat ånga visade en ökning av toxinhalten i framförallt gipspappen och 
klorinbehandlingen visade även den en ökning av toxininnehållet men i båda materialen.110 
Denna studie är begränsad till undersökning av endast ett fåtal mögelarter samt ett fåtal 
material där inget av materialen är av textil, men av cellulosa. Då slutsatser dras har detta 
beaktas.  
 

3.1.9 Hälsorisker vid hantering av mögelskadade varor  
 
Inom EU finns inga direktiv att följa angående arbetsskador orsakade av mögel. För att det 
försäkringsbolag som kontaktats ska vidta åtgärder krävs tydliga tecken på att mögel är 
orsaken till arbetsskadan. Det som krävs är att man har fått diagnosen astma och att orsaken 
till detta är mögel. För att ha fått astma av mögel innebär det att sjukdomen har gått relativt 
långt och dessutom anses astma vara väldigt allvarligt. Astma är en sjukdom som sätter sig i 
luftrören, vilket leder till att luften inte lika lätt passerar till och från lungorna. Det är svårt att 
urskilja vad som är mögelallergi och annan allergi som inte beror på mögel, då dessa har 
samma symtom. Mögelallergi är relativt ovanligt, det som finns dokumenterat är att mögel är 
orsaken till 2-3 % av all allergisymptom hos vuxna och barn. Drabbas man av mögelallergi 
löper man större risk att även utveckla andra slags allergener. 111  
 
Då sjukvårdsupplysningen kontaktades angående sjukdomar som orsakas av mögel, gavs 
svaret att det beror på olika saker. Bland annat hur känslig man är i allmänhet och mot 
infektioner samt hur andningen ser ut och om luftvägarna ser bra ut sedan innan. Personalen 
på sjukvårdsupplysningen menar på att har man fått astma utav mögel, då har det gått för 
långt. Symtomen innan det går så långt är bland annat rinnsnuva, huvudvärk, 
andningssvårigheter, kliande ögon, irriterad hud, utslag, trötthet och personalen påpekar att 
dessa symtom bör tas på allvar.112 Enligt arbetsmiljöverket finns det inga generella 
gränsvärder och eller standardiserade mätmetoder för fastställande av mögel. Vilka halter av 

                                                        
109 LFS, (elektronisk), Mögel i barnvagn, skadligt för barnet, (2012-05-17) 
110 BLOOM, E., MUST, A., ÅMAND, L., PEITZCSH, M., LARSSON, L. (2010) 
111 1177, SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN (elektronisk), Astma, (2012-05-02) 
112 LFS, (elektronisk), Mögelallergi, (2012-05-02) 
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mögel som är hälsoskadliga beror på mögelsort och den miljö man vistas i, samt den 
individuella känsligheten.113 
 
Som tidigare nämnt i rapporten är det en rad olika mögelsorter som kan växa på olika textila 
material. För att nämna några av dessa arters effekt på hälsan så är Cladosporium och 
Penicillium kända som bidragande faktorer till astma114 samt att Aspergillius kan ge 
aspergillos vars kliniska sjukdomsbild kan variera från astma till livshotande tillstånd för den 
med dåligt immunförsvar.115  
 
Det finns tidigare studier som visar på att människor som dagligen utsätts för exponering av 
mögel, i till exempel sitt hem eller andra byggnader, löper stor risk för utvecklande av 
mögelallergi. I en avhandling av Annika Ekstrand-Tobin kan en lista med olika symtom och 
kommentarer om mögelexponering läsas. Denna rekommenderas att läsa för få en djupare 
inblick i just detta ämne. Slutsatsen som drogs i denna avhandling var att vi hela tiden och 
överallt exponeras för mikroorganismer. Inte alltid i så höga doser, men mer eller mindre och 
att det kan bildas obehaglig lukt, toxiner och andra ohälsosamma ämnen. Dessa kan ge 
hälsobesvär, dock i olika grad och därför bör försiktighet tillämpas för att förhindra 
exponering.116 
 
Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen används som en modell när offentliga beslut ska fattas då det finns risk 
för att miljön eller hälsan kan bli hotad, men inte finns tillräckligt vetenskaplig forskning som 
kan säkerställas vad som är hundraprocentigt rätt. Detta innebär att om något misstänks vara 
farligt för miljön eller hälsan så ska det betraktas som farligt till dess att motsatsen kan 
bevisas. 117 Detta gör att när man som butiksbiträde, eller personal på lager, misstänker att 
något inte står rätt till vad gäller varor som levererats, bör försiktighetsprincipen tillämpas 
omedelbart.  

3.2 Praktiskt arbete 
 
Nedan presenteras resultaten från de laborationer som gjorts under arbetet. Den första 
laborationen var en mögelodling som utfördes på tre material, bomull, viskos och polyester. 
Mögeltillväxten analyserades två gånger under en sju veckors period och bedömdes utefter en 
skala. Den andra laborationen innefattar framtagning av sorptionskurvor för fyra olika textila 
material, bomull, viskos, polyester och polypropen. Sorptionskurvorna används för att studera 
olika materials hygroskopiska egenskaper.  
 

  

                                                        
113 ARBETSMILJÖVERKET, (elektronisk), Mögelallergi, (2012-05-06) efter konsultation över e-post 
114 EBRAHIMI, A., KARIMI, S., LOTFALIAN, S., MAJIDI, F., (2011), 
115 SMITTSKYDDSINSTITUTET (elektrobisk), Aspergillos, (2012-05-08) 
116 EKSTRAND-TOBIN, A., (2003), Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader, s. 38-39 
117 NATIONALECYKLOPEDIN, (elektronisk), Försiktighetsprincipen, (2012-05-06) 
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3.2.1 Odling av mögel på textila material 
 
Framställning och förvaring av mögelodlingen skedde på Swerea IVF. För att få hjälp med 
analyseringen av proverna utfördes denna på SP, Sveriges Tekniska Provningsanstalt med 
hjälp av ett mikroskop i dragskåp. För att bedöma och jämföra sammansattes en skala med 
fyra nivåer. Skalan består av följande nivåer:  
 

0 = ingen påväxt  
1 = misstänkt påväxt  
2 = sparsam påväxt, utspritt över hela provet  
3 = definitiv påväxt, delar av ytan har en kraftig påväxt, spritt över 
hela provet  

 
Varje prov studeras och bedömdes sedan utefter denna skala. Med bedömningsnivå 1 menas 
att det eventuellt kan ha varit mögeltillväxt på provet men att det är svårt att urskilja om den 
fläck som noterats är mögel eller annan smuts. När slutsatser dras bör prov med 
bedömningsnivå 1 inte ses som självklart angripet. Vid analys och resonemang kring proverna 
är det viktigt att vara medveten om projektets storlek och omfattning samt hur laborationen är 
avgränsad. Vidare när graferna studeras bör det noteras att 10 prover i bomull testats och 
endast sex stycken vardera av viskos och polyester. I bilaga 5 finns en tabell över samtliga 
prover samt bedömningsnivåer från de två analystillfällena. 
 
 

 
 

Figur 11, Bild på analysering av proverna 
 
 
Analys efter fyra veckor 
Från de analyserade proverna kunde det efter fyra veckor konstateras att de prover med mest 
påväxt var de som legat i högst RF (97 % och 100 %) samt att dessa prover var 
cellulosabaserade, det vill säga av bomull och viskos. Endast ett prov fick den högsta nivån 3 
i bedömningen och detta prov var otvättad bomull som legat i 100 % RF. Av de fem prover 
som fått bedömningsnivån där påväxt kunde konstateras, det vill säga nivå 2 och 3, var tre av 
dessa otvättade material samt fyra stycken av bomull och en viskos. I den större burken med 
alla tre material var samtliga provbitar angripna av mögel och fick bedömningsnivå 3.  
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I figur 12 nedan är de olika proverna placerade utefter vilken bedömningsnivå de fått samt 
utefter material. Varje prov betecknas med en bokstav (A-E) där bokstaven står för en specifik 
RF som provet legat i.  
 
Som kan ses i grafen är den högsta bedömningsnivån för samtliga material ett orange E, det 
vill säga otvättade prov som legat i 100 % RF har möglat mest. För samtliga material gäller 
således att benägenheten till mögeltillväxt efter fyra veckor är högst vid 100 % RF samt då 
materialen är otvättade.  
 
 

 
 

Figur 12, Analys av mögelprover efter fyra veckor  
 
 
Ur grafen kan också konstateras att samtliga prover (förutom otvättad polyester) som legat i 
75 % RF inte har någon påväxt, det vill säga bedömningsnivå 0. De A-prov som fått nivå 1 
och som därmed kan misstänkas ha en påväxt kan ses som en utstickare då polyester för övrig 
har mycket låga värden samt att resterande A-prover ligger på 0-nivån. Det skulle även kunna 
bero på att just det provet sedan tidigare varit angripet utan att detta tidigare noterats.  
 
För proverna B och D ligger en svårighet att analysera då dessa RF endast testats på bomull. 
Dock kan det konstateras att B ligger i bedömningsnivån placerat i närheten av A och C och D 
i närheten av C och E.  
 
I grafen kan dessutom ses att då bedömningsnivån stiger, stiger också RF.   
 
Den mögelsort som med största sannolikhet kunde urskiljas på proven är Cladosporium. Detta 
mögel utmärkte sig som en ”stor” klump innehållande massa mindre sporer i och kan liknas 
vid en stor fotboll med en massa mindre pingisbollar inuti. Det som sågs i mikroskopet, med 
en förstoring på 40 gånger, var ”fotbollarna” och utifrån dessa spred sig armar som grenar sig 
vidare till ett större nätverk. I figur 13 nedan ses en bild som visar detta. 
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Figur 13, Mögel på bomullsprov 
Analys efter sju veckor 
Efter ytterligare tre veckor kunde det konstateras att fler av proverna hade en större 
mögeltillväxt. Fler prover fick bedömningsnivå 2 och 3 och där med kan det konstateras att 
tillväxten ökat på flera prover. I figur 14 nedan kan det utläsas att störst mögeltillväxt skett 
vid RF 91 % (C) och uppåt samt att de cellulosabaserade materialen fortfarande är mest 
angripna. Bomull är det materialet som fått de största angreppen medan viskosen angripits vid 
lägst RF.  
 

 
 

Figur 14, Analys av mögelprover efter sju veckor 
 
Fem stycken av polyesterproverna fick bedömningsnivå 1, misstänkt påväxt, vilket skulle 
kunna tyda på att det varit svårt att urskilja om det funnits mögel eller ej på materialet.  
 
Vad gäller skillnaden mellan tvättade och otvättade prov kan det konstateras att för bomullen 
syns en skillnad mellan de tvättade och otvättade proven men generellt sett utefter alla proven 
syns ingen markant skillnad efter sju veckor.  
 
Vidare kan man konstatera att tiden spelar en avgörande roll. För de prover som legat i RF 91 
% (C) kan man konstatera att det tog längre tid för möglet att angripa då ingen påväxt syntes 
efter fyra veckor men efter sju. 
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Slutligen i figur 15 nedan visas på ett förenklat sett hur mögeltillväxten sett ut för de olika 
materialen efter sju veckor. Figuren visar resultat från vår mögelodling och inte generella 
värden för materialen.  
 

 
Figur 15, Resultat från mögelodlingen 

 
 
Den stora burken (prov nr. 23) med samtliga material i fick bedömningsnivå 3 och i 
jämförelse med tidigare analys var tillväxten nu än kraftigare på samtliga material. 
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Nedan i figur 16 ses bilder på några av proverna. 
 

              
 

 

        
 

 

        
 
 
 

Figur 16, Bilder på mögliga prover 
 
 
Vid analys av det otvättade bomullsprov som placerats i 100 % RF och i en omslutande 
kartong kunde det konstateras att mögeltillväxten var på samma nivå som ett otvättat 
bomullsprov utan kartong. En pappkartong påverkar således inte mögelpåväxten nämnvärt.  
 
Efter att ha kalibrerat dem fuktloggers som använts kan man konstatera att de luftfuktigheter 
som skulle uppnås, även har uppnåtts. Detta med 1-2 % felmarginaler, vilket i detta 
sammanhang är acceptabla felmarginaler.  
  

Bomullsprov som legat i 100 % RF 

Viskosprov som legat i 100 % RF 

Polyesterprov som legat i 
100 % RF 

Bomullsprov som legat i 
97 % RF 
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3.2.2 Framtagning av sorptionskurvor för textila material 
 
Nedan i figur 17 ses de framtagna sorptionskurvorna för de fyra materialen. Grafen har 
sammanställts utefter de värden som noterats under de olika RF och sedan räknats om till 
fuktkvot. 
 
 
 

 
 

Figur 17, Sorptionskurvor för absoption 
 
 
Figuren visar de resultat som sedan tidigare anats utefter den informationssökning som gjorts. 
I grafen kan man se att viskos är det material som har störst fuktupptagningsförmåga medan 
polypropen har lägst. Man kan även konstatera att de cellulosabaserade materialen har 
liknande hygroskopiska egenskaper och på samma sätt syntetmaterialen. Gemensamt för alla 
materialen är att fuktkvoten ökar med RF. Dock är skillnaden mellan hur mycket fukt som 
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absorberas stor. Även kurvornas lutning är olika och mellan 94 % RF och 98 % RF blir 
lutningen betydligt brantare för samtliga material, vilket tyder på att samtliga material efter 94 
% RF börjar absorbera betydligt mer fukt än vad de gjort tidigare.   
 
När proverna plockades ut ur klimatkammaren efter två veckor lades det märke till en frän 
doft i bomullstyget som kan härledas till mögel. Lukten var inte lika slående i de andra 
materialen och man kan således konstatera att mögel hade bildats på bomullen efter två 
veckor i ett klimat som gick från 20 % RF till 98 % RF.  

4. Diskussion 

4.1 Analys av resultatet  
 
Efter att ha genomfört arbetet kring mögeltillväxt på olika material har vi kommit fram till att 
mögelangripna varor är något som bör tas på allvar. Vid hantering av mögelskadade varor har 
man som individ rätt till att få veta vad man egentligen utsätter sin hälsa för och som företag 
bör man informera sina anställda om de risker som faktiskt kan uppstå. Även om man är 
kunnig inom området är det många faktorer att ta hänsyn för att undvika mögelangripna varor, 
vilket gör det hela väldigt komplext och även för företag komplext att förstå. Efter de 
intervjuer som gjorts med företag har vi kunnat konstatera att problemen emellertid är stora 
och att kunskapen om att minska mögelproblemen i vissa fall är knapp.  
 
Vi har i vårt arbete fokuserat på två olika områden, mögel och fukt men kunnat under arbetets 
gång konstatera att samtliga faktorer som inverkar på mögeltillväxt är viktiga och spelar roll 
för hur tillväxten blir. Det vill säga tiden, näring, syre, temperatur och fukt är alla avgörande 
för hur mögel växer.  
 
Mögelodling 
Efter analys av den mögelodling som gjorts har vi sett tendenser till att de textila materialen 
framförallt möglat i 90-100 % RF. I litteraturen har dock det mesta tytt på att mögeltillväxt 
(dock på trä) sker vid lägre värden och att stor risk för mögeltillväxt sker vid 85 % RF och 
uppåt. Dock ser mögeltillväxten ut olika för skilda material och det kan konstateras att bomull 
och viskos blir lättare angripet än polyester. Således bör man vid lagring och transport av 
bomull och viskos vara extra noggrann med RF och denna, enligt våra prover, bör ligga under 
90 % RF. På samma sätt som Viitanen skriver i sin rapport om att växtligheten även beror på 
tiden, har också våra prover visat på detta. Våra prover möglade i lägre RF allt eftersom tiden 
gick.  
 
Vid analysering av proverna ställde vi upp en bedömningsskala på fyra steg. Detta gjordes 
utifrån en skala som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit fram, och som vi 
modifierade om så att den var tillämpbar för oss som tidigare inte analyserat mögeltillväxt och 
har ett otränat öga. Innan mögelodlingen sattes igång tittade vi på proverna för att sedan 
lättare kunna jämföra dem före och efter det tillsatta klimatet. Således underlättade det för oss 
att urskilja om mögeltillväxt uppkommit eller ej då proverna under tiden inte smutsats ner 
eftersom de befunnit sig i glasburkar eller i separata plastpåsar. En svårighet vid analys av 
mögel kan annars vara att skilja på smuts och mögel.  
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De textila material som använts som prover till mögelodlingen är material som vi inte har 
någon större bakgrundsfakta till. Eftersom vi tittat på dem i mikroskop innan odlingen sattes 
igång, kunde vi konstatera utifrån det vi såg, att de inte var mögelangripna eller smutsiga. Det 
vi dock inte vet är vad materialen varit utsatta för eller behandlats med sedan tidigare. Något 
av materialen skulle kunna vara behandlat med någon form av biocid. Exempelvis utfördes ett 
enklare dropptest på materialen för att se om någon vattenavvisande behandling gjorts på 
materialen. Testet tydde på att både bomullen och viskosen hade behandlats med något som 
avvisar vatten. I de tvättade proven var denna behandling borttvättad. 
 
Den temperatur som valdes till mögelodlingen har vi under arbetets gång kunnat ana är för 
hög för att få maximal mögeltillväxt. Ett bättre resultat skulle även kunna fåtts om vi använt 
oss av tillsatta sporer på proverna eftersom provernas utgångspunkt sinsemellan då skulle haft 
större likheter.   
 
Sorption hos material 
En vanlig missuppfattning är att ju mer fukt ett material absorberar, desto lättare möglar det, 
men så behöver det inte vara. De material som absorberat mest fukt vid samtliga RF i 
sorptionskurvan var viskos men generellt sett var bomullen mest mögelangripen. Således kan 
man konstatera att näringen tillsammans med de hygroskopiska egenskaperna spelar en viktig 
roll för om mögel ska växa eller inte.  
 
Tidens inverkan vid mögeltillväxt 
Det bomullsprov som möglat efter att ha varit två veckor i klimatkammaren (för framtagning 
av sorptionskurvor) är ett tecken på att bomull blir mögelangripet relativt snabbt i jämförelse 
med de andra materialen. Detta är även något som visade sig under första analysen av 
mögelodlingen, då bomullen var det material som främst var angripet. Vid nästa analys, efter 
sju veckor, var även viskosen angripen och något enstaka polyesterprov, vilket då visar 
tendenser till att viskos och polyester har en längre startsträcka vad gäller mögeltillväxt i 
jämförelse med bomull. Således kan man konstatera att tiden är en viktig parameter och bör 
beaktas vid transport och lagring. 
 
Tillverkningskedja 
För att mögel ska kunna växa krävs sporer och gynnsamma förhållanden. Detta är inte något 
som bara färdiga plagget blir utsatt för, utan något som kan uppstå tidigare i 
tillverkningsprocessen som exempelvis när bomullsplantan växer, spinns, vävs eller ligger på 
lager mellan de olika stegen. Således kan man konstatera att mögelangrepp inte bara behöver 
uppkomma i slutskedet då varorna ska levereras. Vad gäller de material som anländer till 
fabriken är det viktigt att vara uppmärksam så att detta material inte sedan tidigare är 
mögelangripet eller fuktigt då det anländer. Ibland förvaras tyger under en längre tid i 
materiallager och i denna miljö är det viktigt att tänka på hur klimatet är. En avfuktare kan 
med fördel användas i detta utrymme och då även se till att dörrar och fönster till utrymmet är 
täta så att avfuktarens kapacitet kan utnyttjas till max. Här kan exempelvis principen med de 
klimatstyrda lådorna användas samt att uppvärmningen skulle kunna ske med en 
luftsolfångare. Förebyggande åtgärder bör alltså vidtas igenom hela processen.  
 
Näring kan vara både själva materialet som möglet växer på, men även smuts som samlats på 
materialet. I tillverkningsprocessen för textila varor passerar varorna en rad olika steg och 
skickas längs produktionen mellan de olika momenten. Mellan momenten hamnar varorna på 
högar och därmed ibland på smutsiga ytor eller golv. Genom att exponera varorna för smuts 
ökar tillgången av näring och därmed ökad risk för mögeltillväxt då klimatet för övrigt är 
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gynnsamt. En åtgärd för att minska mögelangrepp kan därför vara att se till att de varor som 
tillverkas hålls rena under hela processen och då de väntar på kommande arbetsmoment 
placeras på ett ställe där risken för nedsmutsning är liten. Samma noggrannhet bör även gälla 
packningsemballage samt i tidigare steg i processen då framställning av garn och tyger sker. 
 
Syre 
Att så kallat ”vakuumförpacka” de textila varorna är teoretiskt sätt en bra metod eftersom man 
då ser till att möglet inte får tillgång till syre. Dock krävs det mycket lite syre för att mögel 
ska trivas och gro, vilket gör att metoden i praktiken blir svår att genomföra. Att ha 
förslutande plastpåsar kan dock ha andra fördelar då varorna dels skyddas från smuts samt 
genom ”vakuumförpackning” tar mindre plats. Tätt förslutande påsar kan dessutom stänga ute 
oönskad fukt, men desto viktigare är det då att materialet är tillräckligt torrt vid packning.  
 
Paketering 
Varor ska inte packas då de är fuktiga, vilket kan orsakas av fukten i luften och fukt från 
tillverkningsprocessen. En åtgärd skulle vara att reglera när man packar och skickar sina 
varor. Textilföretag kan självklart inte styra det helt och fullt utefter endast årstid. Men genom 
att ha detta i åtanke, då framförallt när mögelkänsliga textilier ska tillverkas, kan man styra 
när man lägger order och på så vis kunna styra när de färdiga produkterna kommer att packas. 
Varorna bör undvika att packas under de allra fuktigaste perioderna och då nederbörden är 
som störst. Vidare bör varorna packas under den tid på dygnet då luftfuktigheten är som lägst, 
det vill säga på eftermiddagen.    
 
Som kan avläsas ur sorptionskurvorna, absorberar olika material olika mycket fukt. Detta är 
viktigt att tänka på då olika slutbehandlingar sker på varorna, så som exempelvis pressning. 
Pressas en vara i viskos eller bomull med ånga kommer det ta längre tid för denna att ”torka” 
än vad det tar för en polyestervara att ”torka”. Sorptionskurvorna visar dock bara 
absorptionen, men då desorptionskurvan alltid ligger strax över absorptionskurvan och har en 
liknande form sker fuktavgivningen på liknande sätt. Vid pressning precis innan packning 
behöver alltså cellulosabaserade material längre torktid än vad syntetiska material kräver. 
Detta gäller självklart inte bara då fukt tillförs via pressning, utan bör även tas hänsyn till då 
luftens fuktighet växlar. Vid packning av flera olika material i samma utrymme bör man 
också ta hänsyn till det mest hygroskopiska materialet då det är detta som kommer att påverka 
den slutliga RF.      
 
Att säga vilket packningssätt som är effektivast för att förebygga mögel är svårt då flera 
parametrar är inblandade. Det som dock framförallt avgör är varans tillstånd då den packas 
och hur RF utvecklas under transporten. Ventilering i containrarna kan både vara bra och 
dåligt beroende på luftens fuktighet både inne i containern och utanför. Om varorna vid 
packning är mycket fuktiga och fuktigare än omgivande luft på grund av exempelvis 
ångpressning precis innan packning, kan ventilation vara bra då luft med mindre fuktinnehåll 
möter varan. Dock kan även denna luftfuktighet vara så pass hög att mögeltillväxt är möjlig. 
Om containern står lastad så att det kalla havet kyler den och varm luft via ventilering efter 
avkylning kommer in i containern kan även detta bidra till hög RF. Vilket klimat som råder i 
en container med öppna ventiler är således svårare att styra då fukt och temperatur från luften 
utanför styr. En oventilerad container där varorna packats utan förslutande plastpåsar kan ses 
som ett mellanting mellan tät förslutande plastpåsar och ventilerad container. Det 
utomstående klimatet har svårare att komma in containern men är inte lika tätt som en 
förslutande plastpåse. En ytterligare aspekt att beakta är hur tätt varorna är packade och 
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därmed hur lätt luften kan ta sig in och förändra klimatet. Även om det finns vatten på golvet i 
containern påverkar detta RF.  
 
Användning av fuktabsorbent 
Vid användning av fuktabsorbenter bör dessa användas då luft utifrån stängs ute. Detta 
eftersom man annars kommer att behöva avfukta all luft som kommer in i containern, vilket är 
oändligt mycket.  
 
Av de rekommendationer som finns den hemsida där produkten Silica gel säljs, får man 
antydningar om att den mängd fuktabsorbent som krävs beror på packningsemballagets 
volym. Detta är något som till viss del inte stämmer då mängden fuktabsorbent, utöver 
storleken, även har att göra med de hygroskopiska egenskaperna hos det material som ska 
avfuktas.  Som kan ses i räkneexempel som gjorts i arbetet är det stor skillnad mellan den 
mängd som krävs för 1 kg bomull respektive 1 kg polyester. För att sänka 1 kg bomulls RF 
från 90 till 70 % krävs det ungefär 20 ggr mer Silica gel i jämförelse med vad som behövs till 
1 kg polyester. Att ge rekommendationer i volym är således inte en tillräcklig 
rekommendation. Vid användning av fuktabsorbenter bör man ta hänsyn till de hygroskopiska 
egenskaperna hos de material som ska avfuktas och vid en blandning av olika material, det 
material med högst benägenhet till fuktabsorption. 
 
I de fall då textila varor vid packning är så pass fuktiga att risk för mögel kan uppstå skulle 
uträkningar likt den i arbetet kunna användas och således få fram vilken mängd fuktabsorbent 
som krävs för att kunna rädda varorna. Att skicka med fuktabsorbenter skulle då kunna ses 
som en säkerhetsåtgärd för att förhindra oönskad RF. Man skulle även kunna tänka sig att 
strunta i att torka varorna innan de packas så att fuktabsorbenterna istället får göra det. En 
metod som för polyestervaror kanske skulle kunna fungera men för bomull skulle innebära att 
stora mängder fuktabsorbent skulle behövas.  
 
Bekämpningsmedel 
Att reda ut vilka biocider som finns på marknaden är svårt och att få reda på vad dem 
innehåller är än svårare. Vid användning av olika former av biocider är det dock viktigt att det 
som använts verkligen fungerar och att de används på det sätt som gör att effekten blir som 
störst. Även biocidens inverkan på människor och miljö är viktigt att beakta.   
 
Som så många andra branscher utsätts även denna industri för plagiering och kopior av 
absorbenter och mögeldödande preparat kommer ut på marknaden. Vid användning av både 
fuktabsorbenter och mögeldödande preparat kan det därför vara idé att kontrollera så att de 
produkter som används har det innehåll som utlovas samt har den effekt som det gers löfte 
om.  
 
Vidare har vi under arbetets gång insett svårigheten med att reda ut vad som skiljer olika 
preparat och absorbenter åt, något som försvårar arbetet kring val av mögelförebyggande 
åtgärder. 
 
Uppackning av hemkomna varor 
Efter det att leveransen kommit till Sverige bör varorna packas upp så snart som möjligt, detta 
för att förhindra mögeltillväxt. Känns varorna fuktiga bör de hängas upp och torkas. Som 
kunde ses i mögelodlingen, i den stora burken prov nummer 23, möglade där samtliga 
material redan efter fyra veckor. Värt att notera är att däribland var även polyestern angripen, 
som annars inte möglat efter fyra veckor i 100 % RF då den varit ensam i en separat burk. 
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Detta skulle således kunna betyda att material med mindre benägenhet till att mögla, ändå blir 
angripet då det ligger tätt förpackat tillsammans med andra material. 
 
Sanering 
Vid sanering av mögel bör både synligt mögel och mögel som är svårt att se tas bort. Att veta 
om mögel som är svårt att se är borta är svårt att avgöra och det behövs god kunskap och 
utrustning, medan borttagning av synligt mögel kan avgöras med blotta ögat. Då endast 
synligt mögel saneras är det viktigt att tänka på att det fortfarande kan finnas risk för att varan 
är möglig och där med fortfarande farlig för hälsan. Som tidigare nämnt i rapporten kan 
dessutom vissa saneringsmetoder medföra en ökad halt av de toxiska ämnena hos mögel. Då 
byggmaterial visat en ökad toxinhalt efter sanering och ingen information kring detta hittats 
på textila material bör man ha detta i åtanke vid sanering av textila varor. I studien om 
sanering av byggmaterial sanerades bland annat mögelarterna Aspergillus och Statchybotrys, 
arter som är vanligt förekommande i de flesta textila material. Detta är ytterligare en 
anledning till att man vid sanering av textila varor inte bör vara säker på att toxininnehållet 
minskat efter sanering. Dock varierade toxinhalten efter sanering mellan de två 
byggmaterialen, vilket således skulle kunna innebära att en variation av toxinhalten efter 
sanering även finns mellan olika textila material samt mellan byggmaterialen och textil. För 
mögelallergiker och känsliga kan osynligt mögel samt en ökad toxinhalt efter sanering vara 
förödande, man köper en vara som inte har synliga mögelfläckar eller lukt och där med i tron 
om att den inte är mögelangripen, men känner ändå allergiska och besvärande symptom. Efter 
mögelskadade textilier sanerats bör man vara säker på att inte bara all synlig och luktande 
mögel är borta, utan även att de gifter som möglet medför är borta samt att inte 
saneringsmetoden medfört kvarvarande gifter till textilen.  
 
Dock är tanken med att sanera god. Att försöka rädda de varor som förstörts av mögel kan 
vara bra både ur företagens synvinkel samt med tanke på miljön. Vid tillverkning av textilier 
används resurser och energi och att förbränna nyproducerade kläder är således slöseri med 
både resurser och energi. Dock kan även sanering vara en miljöbelastning och avvägningar av 
vad som är bäst för respektive situation är bra att göra.  
 
Hälsan 
Vid hanteringen av mögelskadade varor kan risker för hälsan uppstå, men hur stora riskerna är 
och i vilken omfattning de påverkar hälsan är oklart. Vid kontakt med försäkringsbolag och 
sjukvårdsupplysningen mottogs olika åsikter och svar vilket kan sammanfattas som att en 
enhetlig syn på problemet saknas. Som nämnts i rapporten kan försiktighetsprincipen i fall likt 
detta användas och hälsoriskerna med hantering av mögelangripna varor bör således tas på 
allvar. Hälsoriskerna som orsakas av mögel kan drabba både personal på lager och i butik 
samt kunder och drabbar olika individer på olika sätt. Att som personal, vid varje leverans 
som kommer, klä in sig i skyddsutrustning i förebyggande syfte, är inte en hållbar idé. 
Mögelangripna varor är inget som för de flesta företag förekommer ofta, men något som 
emellanåt dyker upp och försiktighetsprincipen bör således beaktas då skadade varor 
anländer. Det som är viktigt är att veta hur man upptäcker när en leverans är mögelangripen 
och hur man då ska hantera varorna. Det sätt som man lättast upptäcker mögel på är genom 
lukt eller genom att med blotta ögat se fläckar på materialet. Dessvärre kan ju mögel finnas 
utan att det varken känns på lukten eller syns med blotta ögat, vilket försvårar arbetet i att 
avgöra om varan är angripen eller ej. Det man dock får utgå ifrån är att när man ser eller 
känner lukt av mögel bör tillämpa försiktighetsprincipen.  
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Att på företaget utforma en handlingsplan över hur man bör arbeta då mögelskadade 
leveranser upptäcks är en idé. Handlingsplanen bör även användas i butiker som packar upp 
inkomna leveranser. Vid utformning av handlingsplanen bör man ta hänsyn till de fakta som 
presenterats i rapporten samt att man tills något annat motbevisas, bör se mögel som något 
hälsofarligt även då man kommer i kontakt med det i enstaka fall. En riktlinje för 
handlingsplanen kan vara hur man på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arbetar vid 
analysering mögel. Där används handskar och analysen görs i dragskåp. Ett alternativ till 
dragskåp är andningsmask.      
 

4.2 Kommentarer för fortsatt arbete 
 
Det område arbetet handlat om är ett brett och komplext område och självklart finns det 
mycket mer att arbeta vidare med. Nedan listas tankar som uppkommit under arbetes gång 
och som skulle kunna var en vidare utveckling på vårt arbete.  
 
Den mögelodling som genomfördes i arbetet var i mycket liten skala och utan replikationer, 
vilket gör att vi gärna skulle se att en mer omfattande mögelodling genomförs. Denna 
mögelodling skulle då kunna göras med flera replikationer och med material där man har 
tillgång till all bakgrundsinformation, så som vilka behandlingar som gjorts och vad 
materialen utsatts för. Genom en större undersökning skulle det då kunna tas fram mer 
specifika gränsvärden på RF för när olika textila material möglar.   
 
Ett aktuellt ämne är att göra mer miljövänliga fibrer som är nedbrytbara. Ett förslag till detta 
är PLA-fibern. PLA (Poly Lactic Acid) är en fiber som framställs av majsstärkelse, vilket är 
ett bra alternativ då det sänker miljöpåverkan då den är biologisk nedbrytbar. Men allt som är 
biologiskt nedbrytbart är även material som mögel lätt bildas på. Detta är därför något vi ser 
att man skulle kunna forska vidare på i framtiden, det vill säga hur mögel trivs på PLA-fibern 
och vilka problem som det kan medföra.  
 
Ett ytterligare område som skulle kunna vara intressant att titta på är mikrokapslar och 
mikroinkapsling. Denna metod har börjat bli etablerat och under de senaste 10-15 åren har 
även ett antal användningsområden inom textilbranschen hittats. Metoden handlar om ett 
kärnmaterial i form av små droppar eller partiklar som blir omringade eller belagda med en 
omringande film av ett polymert material. Ett utav användningsområdena för mikrokapsalar 
är att det kan skydda material från skadliga ämnen, viket i detta fall skulle vara mögeltillväxt. 
En tanke är att hitta ett kärnmaterial som skulle kunna känna av en viss fuktighet och då 
utsöndrar ett ämne som motverkar tillväxten av mögel. Det finns idag kärnmaterial som 
påverkas av pH-värdet och på ett liknande sätt skulle man kunna använda kärnmaterial som i 
stället påverkas av RF.  
 
En ytterligare intressant studie skulle vara att titta närmare på vilka biocider som faktiskt 
används i Asien och att sedan jämföra dem med de biocider som är listade på PT9-listan. 
 
Även en noggrannare utredning om när mögel är farligt för hälsan skulle vara intressant att ta 
fram. Något som även skulle kunna leda till att gränsvärden kan sättas, som sedan kan 
användas på arbetsplatser för att förebygga innan skador sker på grund av exponering av 
mögel.  
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I ett mycket sent stadie under arbetets gång snubblade vi över hur man skulle kunna 
vakuumförpacka textila varor för att få kontroll över RF. Denna metod bygger på att de textila 
materialen förkonditioneras genom att de hängs på galgar på en konveijer och transporteras 
genom en upp till 60 meter lång tunnel. I tunneln passerar textilierna olika zoner där de möter 
torr luft, hastigheten i tunneln anpassas beroende på vilken RF som vill uppnås i varorna. 
Detta regleras via en dator och sensorer som mäter luftfuktigheten. När varorna sedan når 
slutet av tunneln är RF nere på den förinställda nivån och med hänsyn till typ av material, 
vara och de antal varor om ska ingå i varje förpackning vid paketering. För att bibehålla den 
önskade nivån på RF, vakuumpackas sedan varorna. Om man kan ta fram specifika värden på 
RF när mögel inte kan växa på textila material, skulle man kunna använda dessa gränsvärden 
tillsammans med denna packningsmetod och på så sätt försäkra sig om att varorna inte blir 
mögelskadade.        
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5. Slutsats 
 
Den slutsats som kan dras är att mögeltillväxt på textila material sker på olika sätt beroende 
på vilket material det handlar om. På samma sätt skiljer sig värdet på RF som bör infinna sig 
vid lagring och transport från Asien för att mögel inte ska kunna uppstå. Cellulosabaserade 
textila material angrips på liknande sätt som trä men tenderar till att klara sig från 
mögelangrepp då RF är lägre än 90 %, vilket är något högre än vad trä klarar. Polyester klarar 
sig från att bli angripen vid än högre RF och huruvida detta material angrips beror snarare på 
vilka mjukgörare eller andra tillsatsämnen som använts, än vad det beror på 
polyestermaterialet. Vidare visar det sig att tiden har en avgörande roll för hur mögeltillväxt 
uppkommer på både bomull, viskos och polyester. Längre tid gör att mögel kan uppstå vid ett 
lägre RF.   
 
Vad gäller de åtgärder som kan vidtas för att förebygga mögelangrepp finns en rad olika 
metoder att använda. Både metoder som frambringar ogynnsamma miljöer för mögeltillväxt 
samt metoder i form av bekämpningsmedel mot mögel. För att kontrollera RF kan 
fuktabsorbenter och avfuktare användas samt genom val av packningssätt och när varorna 
packas kan kontrollen ökas. Minskning av tillgång på näring kan ske genom att hålla varorna 
rena från smuts och olika sorters biocider kan användas som bekämpningsmedel. Ytterligare 
slutsats som kan dras är att vid användning av vald metod ska denna vara dimensionerad och 
anpassad för det textila material som ska skyddas samt användas med hänsyn till den miljö 
och klimat som textilen kommer att befinna sig i.  
 
Vid hantering av mögelskadade varor bör försiktighetsprincipen tillämpas och vid upprepad 
hantering ska man vara extra försiktig. Så länge inget annat bevisas bör man anse att mögel 
även på textila material är skadligt för hälsan. Hur stora riskerna är ser olika ut hos olika 
personer och några specifika gränsvärden för när mögel anses farligt finns inte. Exponering 
för mögel under en längre period kan utveckla bland annat astma.     
 
Hur effektiva olika saneringsmetoder är beror på materialet som ska saneras samt hur långt 
mögelangreppet kommit. Mindre angrepp är lättare att sanera. Saneringsmetoder som kan 
användas är tvättning med och utan blekmedel, torrtvätt med perkloretylen, ångpressning samt 
ozontvätt, och de olika metoderna lämpar sig för olika material. Dock kan man utefter den 
information som hittats dra slutsatsen att sanering inte alltid medför att toxinhalten minskar 
eller försvinner i varan utan även i vissa fall kan öka. Att skrapa bort synligt mögel betyder 
inte varan är fri från mögel.         

  



Mögel på Textil – vid import av textila varor   53 

6. Referenslista 
ALIBABA, (elektronisk), Anti mould fabric, Tillgänglig: [http://www.alibaba.com] (2012-05-
09) 

ARBETSMILJÖVERKET, (elektronisk), Mögelallergi, Tillgänglig: 
[http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_01.aspx] (2012-05-06) 

BIOCIDDIREKTIVET (2003), Biocider 3.1.11, Tillgänglig: 
[http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/tan_bref_0203.pdf] (2012-04-16) 

BLOOM, E. (2008), Mycotoxins in indoor environments. Determination using mass 
spectrometry, Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series, Lund 
University 

BLOOM, E., MUST, A., ÅMAND L., PEITZCSH, M., LARSSON,L., (2010), Sanering av 
mögelskador SBUF rapport nr 12079 Mögelsaneringsmetoders effektivitet, IVL Svensak 
Miljöinstitutet, Lund Universitet, Stockholm. 

BOSTRÖM, T, BORGÖ, L, THULIN, C (Rapport 2010:2), Textilskåp med fuktstyrning, 
Gotland: Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Högskolan 
på Gotland, Tillgänglig: [http://hgo.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:292368] 
(2012-04-16) 

DELINGER, J., ESKILANDER, C., (2004) Fukttekniska lösningar för uteluftsventilerade 
kryprumsgrunder, Examensarbete i byggnadsteknik, No 339 

EBRAHIMI, A., KARIMI, S., LOTFALIAN, S., MAJIDI, F., (2011), Allergenic fungi in 
deteriorating historic objects of Shahrekord Museum, in Iran, Jundishapur Journal of 
Microbiology, School of Medicine, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. 

EKSTRAND-TOBIN, A., (2003), Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader, 
Tillgänglig: 
[http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/fuktskador/haelsopaaverkan_av_aat
gaerder_i_fuktiga_byggnader/] (2012-05-02) 

EWING, A. och WANNBERG, M. (2003) En liten bok om mögel. Skansen byggnadsvård, 
Kulturhistoriska avdelningen och Byggnadsavdelningen på Skansen.   

FMV, (2010), Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH), M7786-010301, Distribution via: 
M7702-520000 CD-MVIF, Försvarets materialverk, Tillgänglig: 
[http://www.autotech.se/mvif_online/pdf/ath/ath.pdf] (2012-04-25) 

FUKTINSTITUTET, (elektronisk), Fukt i material, Tillgänglig: 
[http://www.fuktinstitutet.se/] (2012-04-27) 

FULSTOPP, (elektronisk), Håller alger och mossa borta, Tillgänglig: [http://fulstopp.com/] 
(2012-05-14) 

HAGENTOFT, C-E. (2002) Vandrande fukt och strålande värme, så fungerar hus. 
Studentlitteratur i Lund 



Mögel på Textil – vid import av textila varor   54 

HATCH, K.L., (1993), Textile Science. St. Paul: West Publishing Company 

HOLLEN, N., SADDLER, J., LANGFORD, A.J., KADOLPH, S.J., (1988), Textiles. New 
York: Macmillian Publishing Company. 

HOUCK, M.M., (2009), Identification of textile fibers. North America: Woodhead publishing 

JOHANSSON, Pernilla, (elektronisk), Critical Moisture Conditions for mould growth on 
building materials Tillgänglig: [http://www.byfy.lth.se/fileadmin/byfy/files/TVBH-
3000pdf/TVBH-3051PJweb.pdf] (2012-04-25) 

JOHANSSON, P. SAMUELSSON, I. EKSTRAND-TOBIN, A. MJÖRNELL, K. 
SANDBERG, P-I. SIKANDER, E. (2005) Kritiska fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på 
byggmaterial – kunskapssammanfattning. Borås SP, Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut, Energiteknik/Byggnadsfysik    

KEMI, (elektronisk), Biocider, Kemikalieinspektionen 2011, Tillgänglig: 
[http://kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Biocidprodukter/] (2012-03-30) (2012-05-09) 

KEMI, (elektronisk), Dimetylfumarat, Tillgänglig: [http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-
fokus/Dimetylfumarat/] (2012-04-18) 

KRUS, M., KILIAN, R., SEDLBAUER, K., (2007), Mould growth prediction by 
computaional simulation on historic buildnings. Museum Microclimates, T. Padfield & K. 
Borchersen (eds.) National Museum of Denmark, Copenhagen, Tillgänglig: 
[http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/bevaringsafdelingen/billeder/far/Museum_M
icroclimate/Contributions_to_the_conference/krus.pdf] (2012-04-20) 

LFS, Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB, (elektronisk), Avfuktare, Tillgänglig: 
[http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm] (2012-05-04)  

LFS, Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB, (elektronisk), Mögelallergi, Tillgänglig: 
[http://www.lfs-web.se/mogelallergi.htm] (2012-05-02) 

LFS, Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB, (elektronisk), Mögel och lukt vid import, 
Tillgänglig: [http://www.lfs-web.se/mogel-import.htm] (2012-04-27) 

LFS, Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB, (elektronisk), Mögel i barnvagn, skadligt för 
barnet, Tillgänglig: [http://www.lfs-web.se/mogel-barnvagn.htm] (2012-05-17)  

LUKTFRITT OMBORD, (Elektronisk), Ozontvätt, Tillgänglig: 
[http://www.delino.nu/images/Delinotest%20i%20B%C3%A5tnytt.pdf] (2012-05-02) 

MCLNTYRE, J.E., (2005), Synthetic fibres: nylon, polyester, acrylic, polyolefin. North 
America: Woodhead publishing 

MICRO-PAK, (elektronisk), Micro pak, Tillgänglig: [http://www.micropakltd.com/] (2012-
04-26) 

MICRO-PAK, (elektronisk), Micro pak, Tillgänglig: 
[http://www.micropakltd.com/mold.html] (2012-05-04) 

MILJÖNYTTA, (elektronisk), Hållbarhetsfrågor inspirera textilindustrin, Svenskt näringsliv 
2011, Tillgänglig: [http://miljonytta.se/upplevelser/hallbarhetsfragorna-inspirerar-
modeindustrin/] (2012-04-02) 



Mögel på Textil – vid import av textila varor   55 

NATIONALENCYKLOPEDIN, (elektroniskt), Biocider, Tillgänglig: 
[http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/biocider] (2012-04-02) 

NATIONALECYKLOPEDIN, (elektronisk), Försiktighetsprincipen, Tillgänglig: 
[http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/f%C3%B6rsiktighetsprincipen/178484] (2012-
05-06) 

NATIONALENCYKLOPEDIN, (elektroniskt), Mögel, Tillgänglig: 
[http://www.ne.se/lang/mögel] (2012-01-26) 

NATIONALENCYKLOPEDIN, (elektroniskt), Pentaklorfenol, Tillgänglig: 
[http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/pentaklorfenol] (2012-04-17) 

NEVANDER, L-E. och ELMARSSON B. (1994) Fukthandbok praktik och teori. Solna: AB 
Svensk Byggtjänst  

OMEGA, (elektronisk), Equilibrium ReIative Humidity Saturated SaIt Solutions, Tillgänglig: 
[http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z103.pdf] (2012-03-27)   

PEREIRA DOS REIS, PHILIP (2009). Torrt under pressen. Praktiskt båtägande nr 9, 2009. 

PERSONLIG KONSULTATION, ANDERSSON Jerker, Ljungby Fuktkontroll och Sanering, 
Ljungby (2012-05-14) e-post 

PERSONLIG KONSULTATION, DEJKE Valter, Swerea IVF Möndal (2012-02-20) 

PERSNLIG KONSULTATION, EKSTRAND-TOBIN Annika, SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut Borås (2012-03-16) 

PERSONLIG KONSULTATION, POSNER Stefan, Swerea IVF, Mölndal (2012-04-16) 

PERSONLIG KONSULTATION, ROOS, Sandra, Swerea IVF, Mölndal (2012-05-09) 

PERSONLIG KONSULTATION, SYNNERDAHL, Torbjörn, Eurofins, Lidköping (2012-04-
20) 

PETERSSON, B-Å., (2009) Tillämpad Byggnadsfysik, Studentlitteratur AB, Lund, Upplaga 
4:1 

PLASTMAN, (elektronisk), Fuktabsorbent, Tillgänglig: 
[http://www.plastman.se/category.html/faktafuktskydd] (2012-05-09) 

REIS, B. (2003), Textil Materiallära, Allmän del. Borås, PROTEKO Läromedel AB 

RESEGUIDER, (1999-2012), Monsunguiden, Tillgänglig: 
[http://www.indien.nu/Reseguider/Monsunguiden] (2012-04-25) 

PROPADRY SYSTEM, (elektronisk), Protection against humidity, Tillgänglig: 
[http://www.dynatrade.se/Produktblad/PROPADRY%20-%20UK.pdf] (2012-05-09) 

RYBACK, A. (2005), Effective Cleaning Methods for Removing Mold from Fabrics, Indutri 
Focus, International Fabricare Institute, United States.    

RYLANDER, R. (2008) Mögel inomhus och hälsorisker, Tillgänglig: 
[http://www.biofact.se/reports/pdf/Mould%20indoor.pdf] (2012-04-16) 



Mögel på Textil – vid import av textila varor   56 

SAMSON, R., HOEKSTRA, E., FRISVAD, J., (2004) Introduktion to food- and airbone 
fungi. Ad Utrecht Nederländerna, Centralbureau voor Schimmelcultures  

SAMUELSSON, I., ARFVIDSSON, J., HEGENTOFT, C-E., (2007) Få bukt med fukt, 
Stockholm, Forskningsrådet Formas 

SILICA GEL, (elektronisk), Silica gel, Tillgänglig: 
[http://www.silicagel.com.au/pages/Silica-Gel-Requirement-Guide.html] (2012-04-26) 

SMITTSKYDDSINSTITUTET, (elektronisk), Aspergillos, Tillgänglig: 
[http://www.smi.se/sjukdomar/aspergillos/] (2012-05-08) 

SMITTSTOPP, (elektronisk), Smittstopp ytor, Tillgänglig: [http://smittstopp.com/smittstopp-
spray/] (2012-05-14) 

SORBENTSYSTEM, (elektronisk), Properties of Adsorbents, Tillgänglig: 
[http://www.sorbentsystems.com/desiccants_charts.html] (2012-05-09) 

SVARTMÖGEL (elektronisk), mögelarter, Tillgänglig: 
[http://www.svartmogel.n.nu/mogelarter] (2012-04-16) 

SZOSTAK-KATOWA, J., (2003), Biodeterioration of textiles, Department of Microbiology, 
Cracow University of Economics, Poland.  

TINGSVIK, K. (2010), Kompendium I Fiberkemi: Borås: Textilhögskolan, Högskolan i 
Borås. 

TINGSVIK, K. (2011), Kompendium i Textilkemi för Textilingenjörsprogrammet, Borås, 
Textilhögskolan, Högskolan i Borås.  

VIITANEN, H., (1996), Factors affecting mould growth on kiln dried wood, VTT Building 
and Transport, Finland 

WEATHER ONLINE, (elektronisk), Dhaka, Tillgänglig: 
[http://www.weatheronline.co.uk/weather/maps/city?LANG=en&WMO=41923&TIME=all&
CONT=asie&R=0&LEVEL=140&REGION=0021&LAND=BW&ART=feuchte&NOREGIO
N=1&PLZ=&PLZN=_____&SORT=__&TEMP=___&WETTER=__&&TYP=__&SEITE=0
] (2012-04-19, 16.00 Svensk tid) 

WIKLUND, S. (1984), Textila Material, Stockholm: LTs förlag 

1177, sjukvårdsupplysningen (elektronisk), Astma, Tillgänglig: 
[http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma-hos-barn/] (2012-05-02) 

 

  



Mögel på Textil – vid import av textila varor   57 

7. Bilagor 
 
Bilaga 1. Upplägg för mögelodling 

Bilaga 2. Bomull, viskos, polyester samt jämförelse mellan dem 

Bilaga 3. Beräkning av mängd Silica gel 

Bilaga 4. Mögelanalys 

Bilaga 5. Sorptionsvärden 

  



Mögel på Textil – vid import av textila varor   58 

Bilaga 1. Upplägg för mögelodling 
 
 

Mögelodling 
Temperatur 35°C 

Nr Material Tvättade/Otvättade RF 
1 CO Otvättad A 
2 CO Tvättad A 
3 PES Otvättad A 
4 PES Tvättad A 
5 CV Otvättad A 
6 CV Tvättad A 
7 CO Otvättad B 
8 CO Tvättad B 
9 CO Otvättad C 

10 CO Tvättad C 
11 PES Otvättad C 
12 PES Tvättad C 
13 CV Otvättad C 
14 CV Tvättad C 
15 CO Otvättad D 
16 CO Tvättad D 
17 CO Otvättad E 
18 CO Tvättad E 
19 PES Otvättad E 
20 PES Tvättad E 
21 CV Otvättad E 
22 CV Tvättad E 
23 Alla Otvättad E 

 
 
 
 
 
 
 

Förklaringar 

RF     
A=75 % NaCl Natriumklorid 
B=83 % KCl Kaliumklorid 
C=91 % KNO3 Salpetersyra 
D=97 % K2SO4 Svavelsyra 
E=100 % H2O Vatten 
      
Material     
CO=Bomull     
CV=Viskos      
PES=Polyester     

Tabell 1, Mögelodling 

Tabell 2, Förklaringar till mögelodling 
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Bilaga 2. Bomull viskos, polyester samt jämförelse mellan dem 
 
Bomull 
 
Bomull är en utav de mest använda textila fibrerna genom tiderna. Det är en naturfiber som 
växer på en buske118 där fibrerna tas från bomullsplantans fröhår. Bomullsfibern är en enskild 
växtcell och strukturen på bomullen är komplex.119 Bomullsplantorna odlas på ett brett bälte 
runt ekvatorn, från Sydafrika till Sydamerika i söder till Sydeuropa i norr. För att plantorna 
ska växa kräver den minst sex månaders frostfria dygn120 samt att det krävs rikligt med vatten 
till odlingen.121 
 
Bomullscellulosan består utav kol, väte och syre och bildas i olika lager, lager för lager. Varje 
lager består av fibriller som ligger spiralformat och som tillsammans omger lumen längst in i 
fiberns mitt.122 Fiberlängden varierar från cirka 10 mm till max 25 mm och bomullsfibern har 
formen av ett tjockväggat, tillplattat spiralvridet rör. Antalet spiralvindlingar är ca 3-4 per 
mm, vilket gör att en normal bomullsfiber kan ha ca 100 vindlingar. Dessa vridningar gör att 
smutssamlande ”diken” bildas i fibern, vilket leder till att man ibland måste tvätta 
bomullsvaror ganska kraftigt.123 
 
Den kemiska grupp som är den viktigaste i cellulosapolymeren är hydroxylgruppen (-OH).  
Hydroxylgruppen reagerar lätt med vatten andra kemikalier, vilket underlättar vid användning 
av olika behandlingar. Cellulosans ryggrad är uppbyggd av kol-syre-kol (-C-O-C-) och 
vätebindningar. I cellulosans polymerkedja är 65-70% kristallint och 35-30% amorft.124 
Nedan ses kemisk striktur för bomull. 
     

 
Figur 1, Kemisk struktur för bomull 

 
Bomullsfibern bygger på en inre spiral, vilket gör den stark. När fibern blir våt ökar styrkan 
upp till 10-20 %. Fibern är även dimensionsstabil i vatten, den sväller men återgår till sitt 
ursprungsläge när den torkar.125 Vidare löper bomull risk att angripas av bakterier och 
mögelsvampar om den förvaras i fuktig miljö.126 Bomullen har mycket stor motståndskraft 

                                                        
118 REIS, B. (2003) sid. 1 
119 HATCH, K.L., (1993) sid. 163 
120 REIS, B. (2003) sid. 5 
121 WIKLUND, S, (1984) sid. 37 
122 HATCH, K.L., (1993) sid. 164-165 
123 REIS, B. (2003) sid. 30  
124 HATCH, K.L., (1993) sid. 165 
125 HATCH, K.L., (1993) sid. 167 
126 WIKLUND, S, (1984) sid. 42 
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mot alkali vid hög temperatur och även stor motståndskraft mot kalla, utspädda syror. Heta 
koncentrerade mineralsyror förstör bomullen mycket snabbt.127 
 
Viskos 

Viskosfibern är en regenatfiber och den fiber som används mest inom denna fibergrupp. 
Viskos tillverkas av träcellulosa i form av pappersmassa,128 där pappersmassan bildas genom 
upplösning av cellulosan med hjälp av olika kemikalier.129 Det som bildas är en trögflytande 
spinnlösning och130 viskosfibern framställs sedan genom viskosprocessen med avslutning i 
våtspinning. Viskosfibern stelnar utifrån och in, vilket leder till att den får ett tvärsnitt som 
inte är runt. 
 
Fibern består av 35-40% amorft och 60-65% kristallint material och har en så hög 
fuktupptagningsförmåga och sväller mycket, 50-113% av sin originalstorlek.131 Viskosfibern 
används både som långa filamentfibrer och som kortare stapelfibrer. 
 
Då viskosfibern tillverkas via viskosprocessen med olika spinnlösningar kan önskade 
egenskaper på fibern tas fram, exempelvis kan fibern göras mycket stark eller med mycket 
god absorptionsförmåga.132   
 
Polyester 

Polyester (polyetylenteraftalat, PET) är den mest framgångsrika syntetiska fibern. Den är 
sammansatt av flera estergrupper133 vilket också namnet polyester antyder på då ordet rakt 
översatt betyder många estrar. Materialet innehåller estrar i huvudpolymerkedjan och figur 2 
nedan visar en ester där R´ och R kan vara vilken kolvätegrupp som helst.134 
 

 
Figur 2, Kemisk struktur för estrar 

 
De syntetiska fibrerna består helt av plast och framställs genom polymerisation av flera enkla 
ämnen så som kol, väte, kväve, syre. Dessa ämnen har i sin tur främst utvunnits från 
petrokemiska produkter så som olja. Den syntetiska polymeren smälts till ett trögflytande 
spinnlösning och därefter spinns fibrerna genom ett munstycke med hål i.135 
 

                                                        
127 WIKLUND, S, (1984) sid. 42 
128 TINGSVIK, K. (2010) sid. 3, kap. 3 
129 REIS, B. (2003) sid. 5 
130 REIS, B. (2003) sid. 5 
131 HATCH, K.L., (1993) sid. 182-184 
132 HATCH, K.L., (1993) sid. 186 
133 HOUCK, M.M., (2009) sid. 85 
134 HATCH, K.L., (1993) sid. 214 
135 REIS, B. (2003) sid. 6 
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Polyester är en huvudgrupp som består av många olika grupper, den vanligaste och den mest 
dominerade fibern för textilanvändning är PET (polyetylenteraftalat) som visas på figur 3 
nedan. 136  
 

 
Figur 3, Kemisk struktur för polyester 

 
Alla syntetfibrer har mycket god motståndkraft mot bakterier och mögel. Fuktupptagningen är 
mycket låg och styrkan mycket god.137 Polyesterfibern är generellt sett resistent mot både 
syror och alkali.138 
 
Jämförelse mellan bomull, viskos och polyester 
 
Nedan jämförs de tre material som används till mögelodlingen. Detta för att på ett lättare och 
mer överskådligt sett kunna se skillnader och likheter mellan de olika materialen.  
 

Tabell 1, Förändring i världsproduktionen av olika textila material 
 

Världsproduktionen i procentuell fördelning.  
Material År 1950 År 1970 År 2001 
Bomull 71 % 54 % 38 % 
Regenat 17 % 16 % 5 % 
Syntet 1 % 22 % 54 % 

 
 
Ovan visar utvecklingen av världsproduktionen för olika material. Syntetfibrer och 
regenatfibrer innefattar dock inte bara polyester och viskos, utan även andra fiber inom 
samma grupp. I tabellen kan man tydligt se att utvecklingen av användandet av 
cellulosafibern har minskat medan syntetfibrerna har ökat.139 
 
I kommande tabeller jämförs de tre materialen med varandra. 
 
 
  

                                                        
136 MCLNTYRE, J.E., (2005) sid. 95 
137 WIKLUND, S, (1984) sid. 100 
138 HOLLEN, N., SADDLER, J., LANGFORD, A.J., KADOLPH, S.J., (1988) sid. 113 
139 REIS, B. (2003) sid. 3 
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Tabell 2, Viskos fördelar och nackdelar i jämförelse med syntetmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan i tabell 2 kan utläsas att viskos har bättre fuktabsorption än syntetmaterial men däremot 
är hållfastheten bättre hos syntet än för viskos.140 På samma sätt kan nedan i tabell 3 avläsas 
att viskos har bättre draperingsförmåga, medan bomull har bättre hållfasthet i både vått och 
tort tillstånd.141  
 

Tabell 3, Viskos fördelar och nackdelar i jämförelse med bomull 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
På samma sätt som ovan kan nedan avläsas i tabell 4 hur syntetvaror är i jämförelse med 
bomull. Exempelvis har bomull bättre fuktupptagning än syntet medan våtstabiliteten däremot 
är bättre hos syntet än hos bomull. 
 

Tabell 4, Syntetiska materials fördelar och nackdelar i jämförelse med bomull. 
 

Syntet jämfört med bomull 
Fördelar Nackdelar 

1 Hållfastheten 1 Fuktabsorptionen 
2 Torkar snabbt 2 Statiska elektriciteten 
3 Våtstabilitet 3 Temperaturkänslig vid tvätt 
4 Skrynkelhärdigheten 4 Risk för pilling 

               
  

                                                        
140 REIS, B. (2003) sid.45 
141 REIS, B. (2003) sid.45 

Viskos jämfört med syntet  
Fördelar Nackdelar 

1 Fuktabsorptionen 1 Hållfastheten 
2 Värmetåligheten 2 Våtstabiliteten (styrkan, töjningen) 
3 Ingen statisk elektricitet 3 Skrynkelhärdigheten 
4 Liten risk för noppbildning 4 Pressbeständigheten 
5 Behagligare känsel 5 Tvättåligheten. Risk för krympning 

Viskos jämfört med bomull  
Fördelar Nackdelar 

1 Draperingsförmågan (Mjukare fall) 1 Hållfastheten 
2 Skrynkelhärdigheten i vissa fall 2 Våthållfastheten 
3 Lättare att tvätta rena, dock ej 

tvättåligare 
3 Våttöjningen (deformeras lätt) 

  

4 Något "sladdrig" i vissa fall 

  

5 Tvättåligheten. Känsligare 
främst för bearbetning. Risk 
för viss deformering.   
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Bilaga 3. Beräkning av mängd Silica gel 
 
Ur sorptionskurvorna som togs fram kan utläsas hur mycket vatten ett material kan ta upp vid 
ett specifikt RF. Ur grafen tas följande värden fram för bomull: 90 % RF ger en fuktkvot på 
15 % och 70 % RF ger en fuktkvot på 9 %.  
 
Ett helt torrt bomullsmaterial som väger 1 kg tar vid 90 % RF upp 15 % vatten, vilket ger 
materialet en total vikt på 1,15 kg där 150 g är vatten. Vid 70 % RF tar samma material upp   
9 % vatten vilket ger en vikt på 1,09 kg där 90 g är vatten.   
 

1,15 𝑘𝑔 = 1 𝑘𝑔×0,15  → 150 𝑔 
1,09 𝑘𝑔 = 1 𝑘𝑔×0,09  → 90 𝑔 

 
Man vill i detta fall sänka RF från 90 till 70 procent och så även minska mängden vatten från 
150 g till 90 g vilket är lika med 60 g vatten som ska absorberas upp av Silica gelen. Eftersom 
100 g Silica gel kan absorbera 30 g vatten i 70 % RF, krävs 200 g Silica gel för att absorbera 
60 g vatten. 

 
På samma sätt kan man få fram hur mycket Silica gel som krävs för ett polyestermaterial som 
helt torrt väger 1 kg. 

 
Ur sorptionskurvan tas följande värden fram: 90 % RF ger 1,15 % fuktkvot och 70 % RF ger 
0,84 % fuktkvot. Vilket ger materialet en total vikt på 1,0115 kg respektive 1,0084 kg. Vikten 
på fukten vid de två tillstånden är 11,5 g vatten respektive 8,4 g. Skillnaden mellan detta blir 
3,1 g och är således den mängd fukt som Silica gelen ska absorbera.  

 
1,0115 𝑘𝑔 = 1 𝑘𝑔 ×0.0115  → 11,5 𝑔 
1,0084 𝑘𝑔 = 1 𝑘𝑔 ×0,0084  → 8,4 𝑔 

 
För att Silica gelen i 70 % RF ska absorbera 1 g vatten, krävs 3,33 g Silica gel, vilket gör att 
det krävs 10,4 g Silica gel för att absorbera 3,1 g vatten.  

 
100 𝑔 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑒𝑙
30 𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 3,33𝑔  

 
3,33 𝑔 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑒𝑙 ×3,1 𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 10,4 𝑔 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑒𝑙 

 
1 kg bomull respektive 1 kg polyester kräver 200 g respektive 10,4 g Silica gel för att sänka 
RF från 90 % till 70 %.  
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Bilaga 4. Mögelanalys 
 
 
Bedömningsnivå 
0 = Ingen påväxt 
1 = Misstänkt påväxt 
2 = Sparsam påväxt, utspritt över hela provet 
3 = Definitiv påväxt, delar av ytan har en kraftig påväxt, spritt över hela provet 
 
 
 
 

Analys av prover Bedömningsnivå 

Nr Material Tvättade/Otvättade RF 
4 

Veckor 
7 

Veckor 
1 CO Otvättad A 0 0 
2 CO Tvättad A 0 0 
3 PES Otvättad A 1 1 
4 PES Tvättad A 0 1 
5 CV Otvättad A 0 0 
6 CV Tvättad A 0 0 
7 CO Otvättad B 0 0 
8 CO Tvättad B 0 0 
9 CO Otvättad C 1 0 

10 CO Tvättad C 0 0 
11 PES Otvättad C 0 0 
12 PES Tvättad C 0 1 
13 CV Otvättad C 0 2 
14 CV Tvättad C 0 2 
15 CO Otvättad D 2 3 
16 CO Tvättad D 2 2 
17 CO Otvättad E 3 3 
18 CO Tvättad E 2 2 
19 PES Otvättad E 1 1 
20 PES Tvättad E 0 2 
21 CV Otvättad E 2 2 
22 CV Tvättad E 0 2 
23 CO Otvättad E 3 3 
23 PES Otvättad E 3 3 
23 CV Otvättad E 3 3 

 
 

  

Tabell 1, Bedömningsnivå för mögelanalys 

Tabell 2, Mögelanalys 
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Bilaga 5. Sorptionsvärden 

 

RF och fuktkvot i % för resperktive material 
RF CO CV PES PP 
20 3,208065995 5,105633803 0,690713738 0,350877193 
50 5,77451879 9,507042254 0,844205679 0,350877193 
70 8,432630614 14,43661972 0,844205679 0,401002506 
80 10,17415215 16,90140845 1,074443592 0,45112782 
90 13,74885426 23,06338028 1,151189563 0,501253133 
94 16,131989 28,6971831 1,151189563 0,501253133 
98 25,93950504 45,95070423 3,223330775 1,102756892 

 

 

 

  

Tabell 1, Värden till sorptionskurvorna 
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