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Sammanfattning 

Textilindustrin står inför stora utmaningar när det kommer till forskning, utveckling och 
produktion på ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt. Ökat miljömedvetetande hos 
konsumenten har lett till ökat intresse och möjlighet för företaget att arbeta mot ett hållbart 
företagande.  

Examensarbetet är skrivet som en del av kandidatexamen i textilingenjörsprogrammet för 
uppdragsföretaget BlåKläder AB och utfördes för att även kunna fungera som ett underlag för 
andra företag i avsikt med att påbörja/utveckla sitt arbete med socialt ansvarstagande.  

I arbetet presenteras miljöpåverkan av en arbetsbyxa i bomull från råväv till distribuering. 
Fyra miljöbelastande kategorier har tagits med i undersökningen, där mängden av kemikalie, 
vatten- och energiåtgång samt koldioxidutsläpp räknades ut per arbetsbyxa av minimum 
order. Sammanställning av resultat visar att det används 2,5 kg kemikalier, 10,3 liter vatten, 
756 Wh energi och det släpps ut 0,4 kg kodioxid vid tillverkning av en arbetsbyxa. 

Rapporten behandlar och beskriver produktion av en rå bomullsväv med 
flamskyddsbehandling. Processflödet för hela behandlingsförloppet analyseras i arbetet där 
både kemikalier, energi- och vattenåtgång tas upp vid varje delprocess. Koldioxidutsläpp 
analyseras som en särskild del av rapporten och omfattar de direkta utsläppen av tung lastbil 
och fraktfärja. Sammanställning av resultatet visar hur produktionen påverkar miljön utifrån 
de direkt påverkande kategorierna.  
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Abstract 

The textile industry is facing major challenges when it comes to research, development and 
production in an environmentally friendly and socially responsible manner. Increased 
awareness of consumers led to increased interest of the company and opportunities to work 
toward a sustainable enterprise.  
 
This thesis is written as a part of the bachelor's degree in textile engineering program for the 
assigned company Blåkläder AB and was conducted to also serve as a basis for other 
companies in order to start/develop their work with social responsibility.  

 
The work presents the environmental impact of work wear trousers of cotton from 
raw weave to distribution. Four environmental impact categories have been included 
in the survey, in which the quantity of chemicals, water and energy use and carbon 
emissions were calculated per work wear trousers of the minimum order. 
Compilation of results indicates the use of 2,5 kg chemicals, 10,3 liters water, 
756Wh energy and 0,4 kg release of carbon dioxide for production of the work wear 
trousers.  
 
 
The report discusses and describes the production of a raw cotton fabric with flame retardant 
treatment. The entire treatment process is analyzed in this report, where chemicals, energy 
and water consumption have been calculated for each sub-process. Carbon dioxide emissions 
are analyzed as a separate part of the report and include the direct emissions of heavy truck 
and cargo ferry. Compilation of results indicates how the production of the work wear 
trousers affects the environment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: work wear trousers, environmental impact, chemicals, water consumption, energy 
consumption, carbon footprint, cotton, flame retardant, reactive dyes.  
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1 Inledning och problembeskrivning  
 
Textilindustrin står inför stora utmaningar. Hårdare krav på textila material och dess kemiska 
behandlingar leder till att företag måste omstrukturera sitt arbete för att ta sitt sociala ansvar. 
Den utspridda kartläggningen av hundratals leverantörer gör det svårt både för små och stora 
företag att spåra tillbaka i produktionsledet för att minimera/undvika skada på miljön. Utöver 
kemikalier, vatten - och energiåtgång i textiltillverkningen har bomullspriset rusat upp med 
drygt 400% de senaste två åren, 180% bara sedan förra sommaren.1 Stigande ekonomi samt 
högre lönekostnader i produktionsländer föranledde även förhöjda produktpriser och längre 
ledtider. 2 
 
Att producera textilier är en resurskrävande process som kräver energi och vatten till olika 
ändamål i tillverkningsprocessen. För att odla 1 kg bomull krävs det mellan 7 000 och 29 000 
liter vatten.3 Ungefär hälften av all världens bomull odlas med konstbevattning som i sin tur 
leder till försaltning, försumpning och slutligen till vattenbrist, där dricksvatten redan är en 
bristvara i många delar av världen.4  

 
Det finns ett antal olika aspekter som påverkar miljön. För att producera ett plagg krävs stora 
mängder av vatten, energi och fysisk arbetsinsats. Råmaterialet till plagget måste 
förbehandlas, färgas och efterbehandlas med hjälp av kemikalier och även transporteras i 
mellan de olika beredningsfabrikerna som oftast är belägna i olika delar av världen. 
Emissioner av kväve (N2), koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO) bidrar till växthuseffekten 
och luftförorening.5 
 
I fabrikerna använder man sig av olika kemikalier i tillverkning och behandling av textilier. 
Det kan vara processkemikalier vid fiberframställning eller hälsofarliga kemikalier som 
tillsätts till den färdiga produkten för att uppnå olika funktioner på tyget. Kemiska medel 
används vid transport och förvaring för att motverka mögel och även vid mjukgörning av 
olika typer av plastmaterial. Många fabriker i världen saknar avloppsreningsverk, vilket gör 
att mycket kemikalier kommer ut i naturen och lämnar fotavtryck på miljön, medans 
kvarstående tillsatser på plagget kommer i kontakt med huden på bäraren. 
 
1.1 Uppdragsgivaren BlåKläder AB 
Uppdragsgivaren BlåKläder AB grundades år 1959 med namn ”Gustonbolaget” som 
dotterbolag till GEFA AB i Tranemo. Blåkläder startades med en ny inriktning mot mode- 
och fritidskläder för barn och vuxna. Idag är Blåkläder integrerade varumärkesleverantörer 
som utvecklar och producerar arbetskläder, handskar och skor och säljer kvalitetsprodukter 
till yrkesmänniskor på den internationella marknaden via återförsäljare. Företaget distribuerar 

                                                 
1  www.cotton.org 
2  L. Backteman och V. Ljungqvist, 2010 
3  R.S Blackburn, 2009 
4  M. Glantz, 1999 
5  S. Subak, P. Raskin and D. Von  Hippel, vol. 25 
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yrkeskläder via sitt distributionslager i Svenljunga, huvudsakligen till den svenska 
marknaden. Deras vision är att ”Vara en ledande leverantör av arbetskläder, handskar och 
skor för kunder som har höga krav på funktion, kvalitet och design på alla marknader där vi är 
verksamma.” 
 
1.2 Syfte 
Arbetets avsikt är att ta reda på hur produktion från råväv till färdig produkt påverkar miljön. 
Genomgång av processerna med fokus på koldioxidutsläpp, kemikaliemängd, energi– och 
vattenåtgång skall senare kunna fungera som underlag för både uppdragsföretaget samt andra 
företag i deras miljöarbete.  
 
1.3 Funktionell enhet 
Den funktionella enheten är en arbetsbyxa av bomullsväv med flamskyddsbehandling. 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten behandlar produktens tillverkningsfas och utredningen påbörjas från en 
råbomullsväv fram till distribuering av produkten. Rapporten utelämnar granskning av 
råvaruutvinning samt användning, spill och avfall av produkten. 

Begränsningen från råbomullsväv fram till distribuering av produkten innebär att utredning av 
tillbehör och andra textila material som inte består av bomull kommer att bortses från i 
arbetet. All sömnad och operation som inte berör bomullsmaterialet under 
konfektionsprocessen negligeras med hjälp av operationslistan för de specifika byxorna.  

Fokus kommer att ligga på koldioxidutsläpp, kemikaliemängd, vatten - och energiåtgång och 
avgränsas inom de specifika områden, där det finns en andel av faktorer och aspekter som 
bortses i beräkningarna. Begränsningarna beror främst på sekretessproblem, men även på 
grund av att informationssökningen är en tidskrävande process.  

1.4.1  Kemikalier och behandlingsprocesser 
I arbetet kommer endast de ansvarigas behandlingsmetod för respektive processer att tas i 
beaktning från förbehandling till paketering. Behandlingsmetoderna är även avgränsade för de 
processer som berör själva bomullsväven till färdiga arbetsbyxorna. De kemikalier som 
används vid processerna har bekräftats av leverantören. Kemikaliernas handelsnamn kommer 
ej att nämnas i rapporten, därmed kommer de miljöproblem kemikalierna orsakar att 
generaliseras. Den sammanlagda kemikaliemängden per process är angedd av leverantören 
och jämförs endast mellan behandlingarna. I flera av processförloppen sker det tvättning efter 
behandlingen, där information om tvättmedlets beståndsdelar frånses. Däremot ingår 
tvättmedel i beräkningen av den totala kemikaliemängden. Brist på information av specifika 
kemikalienamn och mängd per process beror främst på sekretessproblem och att 
leverantörerna inte vill offentliggöra sina precisa recept på grund av konkurrens. Antaganden 
för ospecificerade kemiska ämnen hämtas från sekundärkällor som tidskrifter och 
uppslagsverk. 
 
 

http://www.blaklader.com/t/ProductGroup.aspx?id=18748&epslanguage=SV
http://www.blaklader.com/t/ProductGroup.aspx?id=18748&epslanguage=SV
http://www.blaklader.com/t/ProductGroup.aspx?id=18759&epslanguage=SV
http://www.blaklader.com/t/ProductGroup.aspx?id=18759&epslanguage=SV
http://www.blaklader.com/t/ProductGroup.aspx?id=18773&epslanguage=SV
http://www.blaklader.com/t/ProductGroup.aspx?id=18773&epslanguage=SV
http://www.blaklader.com/t/ProductGroup.aspx?id=18773&epslanguage=SV
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1.4.2 Energiförbrukning 
Inventering av energiförbrukning för bomullsväv omfattar förbrukning i produktion vid 
beredning av tyget, där belysning, uppvärmning samt rengöring av maskiner, ventilation och 
uppvärmning av lokaler exkluderas från studien. Den direkta energiförbrukningen för 
konfektionering av bomullen beräknas med procentsats av en industriell symaskin, där 
tillbehör, som inte kommer i kontakt med bomullsväv, räknas bort från sömnadstiden. 
Fastighetsskötsel (ventilation, uppvärmning, belysning) exkluderas från beräkningarna för 
konfektionsdelen.   
 
1.4.3 Vattenhantering  
Insamling av data för vattenförbrukning studeras vid varje process i produktionen. Rapporten 
begränsar sig till processvattnet, det vill säga vid förberedning, färgning och efterbehandling 
och behandlar inte fasen vid rening av vattnet, där fabriken har sitt eget reningsverk. 
Vattenånga som används i beredningsfabriken borstes från beräkningarna av vattenåtgång, då 
det saknas information om hur mycket vatten som används.  Färdiga arbetsbyxor tvättas inte 
efter konfektionering och vattnet som används vid ångstrykning utgör endast en minimal del 
av vattenförbrukningen i produktionen. Rapporten behandlar inte de besparingar av vattnet 
som produktionsfabriken har gjort utan baserar sig på det direkta vattnet som har förbrukats 
vid tillverkning av väven. 
 
1.4.4 CO2 utsläpp 

Kapitlet om GHG (Greenhouse Gases) kommer att behandla direkta utsläpp enligt GHGP 
(Greenhouse Gas Protocol) som den funktionella enheten omfattar, det vill säga transport 
utsläpp vid produktion från rå bomullsväv fram till distribution av en färdig arbetsbyxa. 
Inventering av utsläpp kommer inte att ta upp alla direkta utsläpp utan enbart omfatta 
koldioxid (CO2) utsläpp i senare beräkningar. Emissioner som släpps ut vid transport av en 
tom last exkluderades från granskningen, då det är transportföretagets åliggande att planera 
sin logistik på det mest effektiva sättet och som kan skilja sig beroende på kund och uppdrag. 
Beräkning av koldioxidutsläpp bortser från andra tillbehör som byxorna innehar, då det inte är 
den avgörande delen av byxornas produktion. Vikten av transporterat gods bortser från 
nödvändiga tillbehör för paketering: rullar för upprullning av tyget och kartonglådor för 
skeppning av färdiga byxor. 
 
För avgränsning av koldioxidutsläpp används en Greenhouse Gas Protocol (GHGP)6, som är 
det mest använda verktyg för internationella redovisningsstandarder för regeringar och 
företagsledare för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Den (GHGP) 
skiljer mellan direkta och indirekta utsläpp. Räckvidd 1 omfattar alla direkta utsläpp från 
källor som ägs eller kontrolleras av företaget, men omfattar inte de direkta CO2 utsläppen från 
förbränning av biomassa. För kvantifiering av koldioxidutsläpp används verktyget från 
NTM´s hemsida som är en ideell förening för nätverk för transport och miljö och syftar till 
beräkning av utsläpp av luftföroreningar inom transportsektorn. 

                                                 
6
 www.ghgprotocol.org/about-ghgp 

http://www/
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
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Koldioxidutsläpp behandlar endast koldioxidutsläpp vid transportering av gods, där 
uppskattning av tid från startpunkt till destination bortser från tidskrävande tillfälligheter. 
Rapporten exkluderar emissioner vid förbränning av biomassan i produktionen. 

 
   Bildkälla: The Green IT Review, www.thegreenitreview.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thegreenitreview.com/
http://www.thegreenitreview.com/
http://www.thegreenitreview.com/
http://www.thegreenitreview.com/
http://www.thegreenitreview.com/
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2. Metod 
 
2.1 Metodansats 
Det finns huvudsakligen två olika metodansatser som omfattar den empiriska informationen 
av ämnet som detta examensarbete behandlar. Rättfärdigande genom teoretiskt resonemang 
bygger på den induktiva (supponerade på observationer) och deduktiva (logiska) härledningen 
av slutsatsen. Ofta betonas att datainsamlingen skall ske helt förutsättningslöst för att kunna 
dra generella och teoretiska slutsatser med den induktiva metoden.7 Att vara helt 
förutsättningslös är dock mycket svårt.7 Den deduktiva metoden behandlar härledda 
påståenden som prövas mot data och bildar ett deduktivt system av följdteorier.  
 
2.2 Metodval 
En metod för att uppskatta miljöpåverkan är en livscykelanalys (LCA), där miljöpåverkan 
från hela produktionsledet från råvaruframställning till resthantering ingår. Rapporten 
behandlar en del av LCA-metodiken, där endast tillverkning samt transport ingår. Inventering 
av processerna studerar den potentiella miljöpåverkan och inkluderar påverkan på ekosystem, 
människors hälsa, samt tar med olika miljöeffekter som befinner sig utanför det geografiska 
området, från produktion av råbomullsväv till distribuering av färdiga arbetsbyxor.  
 
Till grund för examensarbetet ligger kvalitativ litteraturstudie av primär – och 
sekundärlitteratur. ”Primärlitteratur är en undersökning beskriven av den person som utförde 
undersökningen. Sekundärlitteratur är böcker som behandlar ett ämne utan att själva vara en 
undersökning”6. Datainsamlingen bygger på sekundärkällor som tidskrifter och uppslagsverk, 
där författaren till källor anses ha varit särskilt noga med att granska, kontrollera och jämföra 
alla uppgifter. Primär data till rapporten baseras främst på intervjuer, enkäter samt kontakter 
med företaget BlåKläders ansvariga personal. Primärkällornas pålitlighet ifrågasätts beroende 
på varifrån uppgifter och fakta härstammar, men anses vara den viktigaste faktainsamlingen 
till examensarbetet.8  

Både kvalitativ (klassificerar med hjälp av icke numeriska egenskaper) och kvantitativ (antar 
värdena) undersökningsmetodik används som underlag till rapporten. För datainsamling 
användes en kvantitativ undersökningsmetod som sträcker sig igenom tre olika faser: 
planerings-, insamlings- och analysfasen för alla fyra kategorier inom miljöpåverkan, det vill 
säga kemikaliemängd, energi- och vattenförbrukning samt koldioxidutsläpp. 
Undersökningarna gjordes för att styrka den kvalitativa insikten om vilken andel till 
miljöpåverkan arbetsbyxorna har.  

Kvantitativa undersökningar uträttades via meddelandebefordran över internet med företagets 
BlåKläder närstående tygleverantörer i Pakistan och deras egna sömnadsanläggningar i 
Vietnam. I avsikt att underlätta insamling av information och framhäva rätt fakta skickades 
förberedda formulär iväg, där endast korta svar behövde fyllas i. 

                                                 
7
 J. Hartman, 2004 
8
 R. Eljvegård, 2003 
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3. Bakgrund 
 
3.1 Processflödet  
Inventering av data utfördes med hjälp av ett sammanställt processflöde för de flamskyddade 
arbetsbyxorna från en råväv till den färdiga arbetsbyxan. Flödet omfattar fyra stora 
processkategorier gällande produktion, där förbehandling, färgning, efterbehandling och 
konfektionering av bomullsväv ingår. Godstransport samt CO2 utsläpp studeras som en 
separat del av rapporten. 
 
3.1.1 Förbehandling av vävda cellulosa textilier 
Syftet med förbehandlingsprocesser är att ta bort naturliga orenheter som finns i cellulosa 
fibern eller kemiskt behandla bomullen för att undvika ojämna partier i materialet vilket kan 
påverka materialets utseende vid färgning, tryckning och slutberedning. Förbehandlingar är en 
serie av olika behandlingar som kräver tvättning, sköljning och neutralisering efter varje 
behandling, där kvarlämnade kemikalier och andra orenheter kan påverka resultaten för hela 
den textila beredningsprocessen.  
 
3.1.1.1 Svedning 
Råväv av bomull har utstickande fiberändar som kan tas bort genom svedning. Fiberändarna 
bränns bort genom att väven passerar gaslågor i en svedningsmaskin. Svedning ger tyget 
slätare yta som är en viktig parameter för kommande behandlingar. En slät yta ger mer lyster, 
bättre vätbarhet samt bidrar till ett mycket jämnare resultat vid färgning eftersom ljuset 
reflekterar i samma riktning. 
 
3.1.1.2 Avklistring  
Varpgarn av cellulosa fibrer förstärks med stärkelseklister för att minimera risken att garnet 
brister vid vävning eller spinning, där bristning kan uppstå på grund av friktion och 
elektrostatisk laddning. Varpklistret avlägsnas vid avklistringen genom att väven impregneras 
i en foulard med enzymlösning så att klistret blir vattenlösligt, tabell 3:1 visar 
enzymlösningens innehåll. Efter impregneringen rullas väven upp på en bom och genomgår 
en så kallade Pad-Batch process, vilket innebär att väven plastas in och rullas i ett antal 
timmar i rumstemperatur för att ge enzymerna tid till att lösa upp klistret. Därefter krävs en 
genomgående tvättning och sköljning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13 

 

Tabell 3.1: Använda kemikalier och dess påverkan i avklistringsprocessen 

Kemikalie Beskrivning  Miljöpåverkan & andra 
parametrar 

Enzym Enzymer är proteiner som fungerar som 
biologiska katalysatorer i processen. De 
bryter ned stärkelsen i varpklistret till 
sackarider och gör den vattenlöslig. Det 
krävs specifika pH förhållanden för att 
få enzymerna att påbörja processen.9 

Har ingen negativ påverkan på 
miljön då proteiner är 
fullständigt biologiskt 
nedbrytbara och kan även 
återanvändas.  
 
 

Komplexbildare Komplexbildare har till uppgift att 
binda till sig substanser i ett komplex 
för att öka eller minska på vissa 
egenskaper hos substansen.   
 
I avkokningsbadet finns det mineraler 
bland annat metalljoner som kan störa 
effekten på behandlingen. Fosfonsyras 
uppgift är att reducera metalljonernas 
reaktivitet. 

Fosfonsyra är är en svagare 
syra än fosforsyra10. Orsakar 
liknande miljöproblem som 
övergödning i vattendrag och 
sjöar och kan påverka 
vattenlevande organismer.11 

Dispergeringsmedel  Anjontensider är ytaktiva kemiska 
föreningar som används för att sänka 
ytspänningen för exempelvis vatten och 
göra materialet vätbart.  
 
Underlättar även för enzymer att 
komma åt stärkelsen. 

Organiska *(antagande) 
anjontensider är biologiskt 
nedbrytbara. 12 

* Antagande har gjorts då leverantören har valt att inte namnge kemikalien.  

 
3.1.1.3 Avkokning 
Avkokningsprocess utförs för att få bort fett och vax i fibern, pektin, vattenlösliga 
föroreningar, smuts samt mekaniskt bundna föreoreningar såsom fröskal. Väven förs ner i en 
foulard med natronlut och tensider i avkokningsbadet, se tabell 3:2. Natronluten skapar 
tillsammans med fett och vax i fibern tvålar som har tvättverkan och tensiderna tillsätts för att 
effektivisera vätningen av väven. Avkokning är en kontinuerlig process och efter 
foularderingen går väven vidare till en reaktionskammare med ånga, där processtiden 
förkortas och sedan avslutas med sköljning och neutralisering.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 H.K Rouette, vol. 1, 2001 
10 http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D02.705.639 
11 http://www.ne.se/lang/övergödning 
12 H.K Rouette, vol. 3, 2001 
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Tabell 3.2: Använda kemikalier och dess påverkan i avkokningsprocessen 

Kemikalie Beskrivning  Miljöpåverkan & andra 
parametrar 

Buffert  
 

Natriumhydroxid eliminerar fett, olja 
och vax genom förtvålning. 
 
Fungerare även som pH-justerare och 
gör avkokningsbadet basisk. 

Natriumhydroxid är starkt basisk 
och måste neutraliseras innan det 
släpps ut i vattendrag, annars kan 
det skada vattenlevande 
organismer. 13 

Dispergeringsmedel  Se tabell 3.1 
 

Se tabell 3.1 

Komplexbildare  Se tabell 3.1 Se tabell 3.1 
 
3.1.1.4 Blekning 
Vid blekning bryts den resterande smutsen och dylika oönskade rester ner. Bomullens egen 
färg förstörs och polymerisationsgraden minskar. Blekningen ger väven ljusare och jämnare 
nyans samt ökar materialets absorptionsförmåga. Processen sker vanligtvis i en kontinuerlig 
maskinlinje med början i en foulard där väven impregneras med blekmedel och 
hjälpkemikalier, se tabell 3.3, och därefter avvattnas. Sedan förs väven in i en 
reaktionskammare för en kortare processtid och efterföljande processer är sköljning, 
neutralisering och torkning.  
 
Tabell 3.3: Använda kemikalier och dess påverkan i blekningsprocessen 

Kemikalie Beskrivning  Miljöpåverkan & andra 
parametrar 

Blekmedel  Tar bort resterande vax och fetter som 
inte eliminerats  i föregående processer 
med väteperoxid. Väven blir vitare då 
fiberns naturliga färg bryts ner. 

Väteperoxid är miljövänlig. Vid 
förbrukning sönderfaller 
väteperoxiden till väte och 
vatten.14 

Buffert Natriumhydroxid neutraliserar badet 
med alla de sura oxidationsprodukter 
som bildas vid blekningen. Vid för 
högt pH-värde sönderfaller 
väteperoxiden. 

Natriumhydroxid är starkt basisk 
och måste neutraliseras innan det 
släpps ut i vattendrag, annars kan 
det skada vattenlevande 
organismer. 

Komplexbildare  Fosfonsyran komplexbinder 
metalljoner som annars katalyserar 
blekningsreaktionerna vilka i sin tur 
kan orsaka fiberskador. 
Inneslutar vattnets hårdhetsbildare för 
att undvika utfällningar av kalktvålar. 

Se tabell 3.1 

Stabilisatorer Minskar väteperoxidens nedbrytning.  
Reglerar blekningshastigheten. 
Fosfonsyra används som stabilisator i 
blekningsprocessen. 

Se tabell 3.1 

Dispergeringsmedel Se tabell 3.1 Se tabell 3.1 
Natriumkarbonat  Neutraliserar bomullsväven efter 

behandlingen vid neutraliseringssteget. 
Försumbar miljöpåverkan.15 

* Antagande har gjorts då leverantören har valt att inte namnge kemikalien.  

                                                 
13 http://www.varor.lul.se/webbreg/infoblad/2184.pdf 
14 H.K Rouette, vol. 2, 2001 
15 http://sn.snf.se/bmv/chemicals-complexing.cfm 
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3.1.1.5 Mercerisering 
Mercerisering är en förbehandlingsprocess där bomullsväv impregneras med starkt 
koncentrerad natronlut i rumstemperatur under sträckning, se tabell 3:4. Processen fortsätter 
med sköljning, tvättning och neutralisering under fortsatt sträckning. Behandlingen ändrar på 
fiberns fysikaliska egenskaper genom att bomullsfibern sväller upp och ger fibern ett mera 
runt tvärsnitt än den ursprungliga njurformen. De egenskaper som erhålls från behandlingen 
är ökad reflektionsförmåga, som gör till att väven får mer lyster. Mercerisering ger väven 
bättre färgupptagningsförmåga, bättre absorptionsförmåga samt starkare, mjukare och 
voluminösare grepp.  
 
Tabell 3.4: Använda kemikalier och dess påverkan i merceriseringsprocessen 

Kemikalie Beskrivning  Miljöpåverkan & andra 
parametrar 

Natriumhydroxid Hög koncentrat av natriumhydroxid 
ändrar på cellulosa fiberns utseende och 
egenskaper. Behandlingen påverkar 
färgningen, så att färgen får mer djup.  

Natriumhydroxid är starkt basisk 
och måste neutraliseras innan det 
släpps ut i vattendrag, annars kan 
det skada vattenlevande 
organismer. 
 
50% av natriumhydroxiden 
återvinns. (hänvisas till bilaga 7) 
 
Kan påverka reaktivfärgningen 
genom att reaktivfärgen kan 
minskas med 20-50% vid 
behandlingen. 

Ättiksyra Neutraliserar bomullsväven. Försumbar miljöpåverkan. 
Ättiksyran kan orsaka pH-
förskjutning, vilket kan leda till 
måttlig giftighet för 
vattenlevande organismer, då den 
ändrar på den osmotiska 
balansen. Vid utsläpp av större 
mängder ättiksyra bör den spädas 
ut.16 

 
3.1.2 Reaktivfärgning 
Reaktivfärgning sker i ett färgbad innehållande färgämnen och hjälpkemikalier. 
Reaktivfärgämne och cellulosafiber har låg affinitet, där både färgen och fibern har negativa 
laddningar, vilket innebär att de repellerar varandra. Cellulosafiberns laddning kan ändras 
genom tillsats av salt i färgbadet för ökad affinitet mellan bomullen och färgen. Effektiv 
färgning sker under alkaliska förhållanden där alkali är ett hjälpmedel för ökning av 
cellulosans hydrolyshastighet. Vid reaktivfärgning impregneras väven med färg, tillsatser och 
alkali, se tabell 3:5 som visar reaktiva kemialier i färgbadet. Därefter förs materialet genom 
ett pressverk där överflödig vätska extraheras. Efter impregneringen fixeras färgen i en 
reaktionskammare som kortar ner reaktionstiden.  

                                                 
16 http://www.swedhandling.com/pdf/346.pdf 
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3.1.2.1 Reaktivfärgämne 
Reaktivfärgämne anses vara en av de viktigaste färgerna i kommersiellt utbud. Reaktiva 
färgämnen används för färgning av cellulosafibrer och innehåller en reaktiv grupp –R. Den 
reaktiva gruppen reagerar med fibern i ett alkaliskt färgbad och bildar en kemisk kovalent 
bindning med cellulosans hydroxylgrupp. Reaktiva färgämnen har en låg utnyttjandegrad i 
jämförelse med andra typer av färgämnen. Färgen förbrukas till andra reaktioner, det vill säga 
istället för att reagera med cellulosans hydroxylgrupper kan färgens funktionella grupp 
reagera med hydroxylgrupper i vattenmolekyler.   

Tabell 3.6: Använda kemikalier och dess påverkan i färgningsprocessen 

Kemikalie Beskrivning  Miljöpåverkan & andra 
parametrar 

Reaktivfärg Färgar och binder till fibrer med 
kovalenta bindningar. 

Reaktivfärg tillhör kategorin 
azofärgämnen. Azofärgämnen kan 
framkalla allergi hos människor 
och kan även skada vattenlevande 
organismer samt på sikt ge 
långtidliga skador för 
vattenmiljön20 
 

10-50% av överskottsfärg hamnar 
i dränering. Blockerar solljus, stör 
algers fotosyntes, minskar dioxid 
O2 nivåer i vatten, och kväver flora 
och fauna i vattendrag20.  

Högt utnyttjande av vatten – och 
energiresurser. 

Salt Natriumsulfat ökar affiniteten mellan 
cellulosafibern och reaktivfärgen.  

Höga salthalter används och det är 
svårt att rena vatten från salt. 17 
Natriumsulfat är ej toxisk men 
påverkar akvatisk liv genom att 
störa vattenreningsprocesserna, 
ökar elektrolytkoncentrationen i 
sjöar och vattendrag. 

Egaliseringsmedel Natriumalginat (2%) stabiliserar 
färgbadet och förhindrar färgen att 
migrera. 

Försumbar miljöpåverkan.18 

Komplexbildare 
 
 

 Fosfonsyra tillsätts för att minska 
salthalten i avloppsvattnet. 
 
Reaktivfärgen innehåller metalljoner. 
Komplexbildaren binder till sig 
metalljonerna för att försvaga deras 
egenskaper. Det är viktigt att 
metalljonerna endast försvagas och inte 
elimineras helt då de existerar för att ge 
färgen de egenskaper den kräver. 

Se tabell 3.1 

 

                                                 
17 H.K Rouette, vol. 3, 2001 
18 http://www.krav.se/Documents/Regler/utgavor/Regler2005UtgavaJuli.pdf 
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3.1.3 Slutberedning 
Slutberedning innebär processer som utförs för att påverka materialets egenskaper vid 
slutanvändningen. De önskade egenskaperna kan delas upp i två kategorier; visuella och 
funktionella. De visuella effekterna ger materialet högre beklädnadsgrad och finare grepp, 
medan de funktionella egenskaperna ger karaktäristiska effekter som bland annat vattentäthet 
och flamresistans.  
 

Beredningsprocesser kan genomföras med mekaniska eller kemiska behandlingar. Vid 
mekaniska behandlingar kan kemiska hjälpmedel involveras för att underlätta, intensifiera 
samt fixera effekten på behandlingen. De typiska mekaniska behandlingarna är bland annat 
smärgling, kalandrering, pressning, sanforisering med mera. Kemiska behandlingar 
kategoriseras efter de kemikalier som binder till fibern på ett kemiskt sätt eller ej. 
 
3.1.3.1 Hartsappretering 
Bomullsvävar har en större tendens till skrynkling än de flesta andra textila material och detta 
kan oftast förebyggas med någon form av behandling för förbättrad skrynkelhärdighet. 
Behandlingens syfte är att reducera cellulosafiberns svällning och krympning, förbättra 
återhämtning vid skrynklighet i vått och torrt tillstånd, få ett jämnt utfall vid torkning och 
bevara avsiktliga skrynkligheter och veck. Skrynkligheter uppstår främst vid fuktabsorption 
då de interna polymerkedjorna i fiberns amorfa delar kommer i rörelse och stör 
vätebindningarna mellan dem. 19 En skrynkelfribehandling kan ske genom att lagra in 
polymerer i cellulosa fiberns amorfa delar. Den inlagrade polymeren hindrar att 
polymerkedjorna blir störda och glida runt inbördes. Behandlingen förbättrar fiberns förmåga 
att återgå till sitt ursprungliga läge innan deformationen. Väven appliceras med 
melaminhartser som är självförnätande hartser eller med reaktanthartser, exempelvis 
dimetyloldihydroxietylenurea. Självförnätande hartser innebär att en flerdimensionell polymer 
bildas i fiberns amorfa delar och förhindrar fibersegment att glida inbördes genom 
vätebindningar till cellulosakedjorna. Reaktanthartser däremot är kemiskt bunden till fibern, 
vars skrynkelhämmande effekt beror på att de tvärbinder till cellulosans hydroxylgrupper med 
kovalenta bindningar. Skrynkelfribehandling betyder minskning av materialets elasticitet, 
vilket även medför reducering av draghållfastheten upp mot 20-30%.  

 
3.1.3.2 Flamskyddsbehandling 
Textila materialer för offentliga sektorer, funktionella arbetskläder och även vardagliga 
klädesplagg kan flamskyddas som en säkerhetsåtgärd. Det finns olika flamskyddsmedel 
beroende på fibertyp och produktionsmetod samt i kombination med andra 
slutberedningsprocesser. Organiska fosforföreningar är de vanligaste kemiska komponenterna 
för bomullsmaterial. De två vanligaste flamskyddsmedel med organisk fosforförening som 
bas är Proban CC och Pyrovatex CP. För arbetskläder används Pyrovatex CP för att den ger 
bättre härdighet, vilket är en viktig aspekt för arbetskläder som utsätts för smuts och dagligt 
slitage. 
 

                                                 
19 W.D. Schindler, P.J. Hauser, 2004 
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Pyrovatex CP är en av de vanligaste flamskyddsmedel som ger beständiga 
brännbarhetsegenskaper för cellulosa fibrer. Flamskyddsmedlet består av en kemisk förening 
av förkondenserad organisk fosforförening och N-methylolgrupp. 20 I reaktionen finns även 
fosforsyra vars funktion är att katalysera härdningen för den kemiska processen. En biprodukt 
av behandlingen är emissioner av formaldehydföreningar som bildas vid processens gång. 
Flamskyddet binder sig till fibern på kemiskt sätt genom att det reagerar med cellulosans OH-
grupper. Behandlingen påbörjas med att bomullstyget impregneras med alla verkande 
kemikalier samt hjälpkemikalier, se tabell 3:7. Därefter passerar bomullstyget en 
ångkammare, som gör att reaktionstiden kortas ned. Efter ångkammaren utförs torkning och 
härdning. Med den här metoden krävs det att man sköljer, neutraliserar och tvättar tyget efter 
härdningen för att ta bort fosforsyran, vilket leder till ökad produktionskostnad på grund av 
energi- och vattenkonsumtion, eftersom tyget måste torkas och härdas två gånger.  

Tabell 3.7: Använda kemikalier och dess påverkan i harts- och flamskyddsbehandlingen 

Kemikalie Beskrivning  Miljöpåverkan & andra 
parametrar 

Pyrovatex 
flamskyddsmedel 

Flamskyddsmedlet är en förening av 
förkondensrad organisk fosforsyra och 
N-metylolgrupp, kemiskt bunden till 
cellulosafibern med kovalenta 
bindningar.  

Flamskyddsmedlen har försumbar 
miljöpåverkan det är 
hjälpkemikalierna som utgör 
miljöfara. 
Se katalysator och cellulosa 
tvärbindningsmedel. 

Harts Melaminharts *(antagande), 
självförnätande hartser och är en 
förening mellan melamin och 
formaldehyd.21 Ger varan god 
skrynkelhärdighet. Kan kombineras 
med flamskyddsbehandlingar.22 

Formaldehyd kan framkalla 
överkänslighet, allergier och 
cancer.23 

Mjukmedel Anjontensider *(antagande), ger 
komfortegenskaper då cellulosans 
naturliga mjukgörande egenskaper har 
förstörts under alla 
behandlinsprocesserna.   

 Se tabell 3.1 

Dispergeringsmedel Se tabell 3.1 Se tabell 3.1 
Katalysator Fosforsyra tillsätts för att katalysera 

härdningen av processen. 
Fosforföreningar orsakar 
övergödningen av sjöar och 
vattendrag och är svåra att 
biokemiskt nedbryta. 

Cellulosa 
tvärbindningsmedel  

N-methylolgruppen kräver närvarande 
av trimetylol melamin (urea) för att 
kunna tvärbinda till cellulosafibern.  
 
Formaldehyd bildas som biprodukt. 
Kan fortsätta genereras under lagring 
och förbrukning av varan. 

Se harts 

* Antagande har gjorts då leverantören har valt att inte namnge kemikalien.  

                                                 
20 R.V. Adivarekar, Satish Dasarwar, 2010 
21 http://www.ne.se/lang/melamin 
22 W.D. Schindler, P.J. Hauser, 2004 
23 http://www.ne.se/lang/formaldehyd 
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3.1.3.3 Krympning 
Cellulosa fibern påfrestas under hela produktionsflödet  och med sträckning i maskinerna och 
kemiska påverkningar. Fibern utsätts för tryck, spänning och sträckning och behöver därmed 
utrymme att få slappna av och dra ihop sig till ursprungsläget. Materialet krympbehandlas i 
slutet av beredningskedjan för dimensionsstabilitet.  
 

Sanforisering är en kontrollerad krympningsprocess för främst bomullsvävar där man 
bearbetar väven längs varplängden. Maskiner som används för den här behandlingen är 
speciellt utrustade sanforiseringsmaskiner. Behandlingen påbörjas med att bomullsväven 
impregneras med vatten, förs in i en ångkammare där det sker omedelbar krympning när 
materialet torkas på torkcylindrar i hög temperatur. I värmen minskar fiberns böjningsstyrka 
och fysiska tvärbindningar bryts ner, vilket innebär att fibern får lättare att dra ihop sig och 
krympning uppstår.  
 
3.1.4 Testning 
Efter behandlingsprocesserna utförs tygets provning för kvalitetssäkring. Avgörande 
specifikationer för flamskyddande arbetskläder är rivstyrka, draghållfasthet, krympning, 
färgbeständighet, färghärdighet mot ljus, gnidhärdighet, svetthärdighet och flamskydd. Tygets 
rivstyrka är en kraft som river eller sliter itu en remsa av tyg i varpriktning och mäts med 
särskilt klipp på testaren, där värden kan läsas av direkt från skalan. Draghållfasthetstest 
används för att fastställa förhållandet mellan dragkraft och längds modifiering av ett prov tills 
det brister, där vikt och area av tyget är en viktig parameter för konfektionering. Efter att tyget 
gått igenom krympningsprocessen testas tyget igen för exakta krympningsvärden.  

Det finns många testmetoder för att testa tygets färghärdighet. Syftet med att testa mot 
färgbeständighet är att bestämma resistansen av färgade textilier mot ljus, svett, gnid och tvätt 
i olika temperaturer. I testerna jämförs förändringar av färgen på provet med ofärgade 
vävnader och bedöms visuellt med hjälp av gråskalan, som är en skala med 5 par grå- och 
vitfärgade plattor av färgförändring och avfärgning, där varje par av plattor anger olika grader 
av kontrast. 

Brännbarhetstest ger information om en rad brännande kriterier som tändnings egenskaper 
(energibehov, tändningstid), brännbara egenskaper i rumstemperatur (brinnhastighet, 
självslockning), rökutveckling, (densitet, toxicitet), brännbara egenskaper vid förhöjda 
temperaturer. Tester är nödvändiga för att kunna bedöma komplexiteten och riskerna vid 
bränder utifrån de viktigaste parametrarna. 

3.1.5 Avsyning 
Textilvävnader undersöks på avsyningsmaskiner efter att vävnader genomgått slutbehandling 
och inspekteras med följande: kvalitetskontroll, fel registrering och märkning. Tyget går på 
full bredd över ett inspektionsbord (en lutande bordsskiva belyst underifrån mot inspektör). 
Fel upptäcks visuellt och förs in i felmärknings- och registreringssystem. 
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3.1.6 Paketering  
Paketering är en slutprocess för processflödet inom produktion, där tyget är klart att 
distribueras till kund. Valsmaskiner kan användas för rullning av textilier under lagring, 
vidare transport och även för att skydda materialet. För relativt lätta textilier i 150 cm bredd 
behöver operatören enbart ta fram standard valsar dä materialet kan rullas ner till önskade 
rullängder.  

3.2. Energiförbrukning 
Vissa delar av den energi som industrin genererar ger betydande föroreningar, inklusive 
giftiga utsläpp och växthusgaser från förbränning av bränsle, kärnavfall från produktion av 
kärnkraft, och oljeutsläpp till följd av oljeproduktion. De flesta miljöproblem, sådana som 
luftföroreningar, surt regn, den globala uppvärmningen, förlust av biologisk mångfald och 
ökenspridning orsakas av vårt nuvarande energisystem, baserat på förbränning av fossila 
bränslen och på traditionell förbränning av biomassa.24  

Elproduktionen står dock för knappt 20% av världens förbrukning av primärenergi och 
fortfarande har två miljarder människor i hela världen inte tillgång till denna service.10 
Däremot är den dominerande elproduktionen från fossila bränslen också den viktigaste källan 
till föroreningar.  

Den främsta orsaken till miljöproblem härrör från energianvändningen av fossila bränslen i 
elproduktion, transport- och industribyggnad, där det mest uppenbara sättet att lösa dessa 
problem på är att helt eller delvis ta bort dessa orsaker. Det finns tre möjliga sätt att lösa 
problemen på:  

1. Energieffektivitet (eller energibesparing), med likvärdig välfärd med mindre naturresurser; 
2. Förnybar energi, som sparar på fossila bränslen; 
3. Nya tekniska framsteg, som lyckas nå kommersiell skala. 

3.2.1 Energiförbrukning i produktion av väven 
Energiförbrukning i beredningsfabriken följer en maskinlinje av processer för 
bomullsberedning. För beredning av rå bomullstyg används 10 olika slags maskiner, (hänvisas 
till bilaga 1) såsom som svedningsmaskin, foulard, tvättlåda, reaktionskammare, 
merceriseringsmaskin, spannram, torkcylinder, sanformaskin, avsyningsbord och 
paketeringsmaskin. Många av dessa maskiner används mer än 2 gånger för olika processer 
och där det behövs minst 8 stycken tvättlådor. 
 
3.2.2 Energiförbrukning i konfektionering 
De verkande aktörerna inom energiförbrukning i konfektionsfabrik är elektricitet, belysning, 
uppvärmning av lokaler och ventilation. Fabriken belägen i södra Vietnam kräver stora 
resurser för ventilation och belysning.   
 
Den direkta energiförbrukningen i konfektionsfabriken omfattar främst en maskinlinje med 
30-35 operatörer. För produktion av 2358 arbetsbyxor används 30 maskiner med en total 

                                                 
24 J. Goldemberg, O. Lucon, 2009 



 

sömnadstid SAM på 130,16 min, där konfekt
av den totala sömnadstiden. (hänvisas till bilaga
 
3.3 Vattenhantering 
Vatten används främst till att bereda väven under produkt
i alla beredningsprocesser med undantag 
vattenförbrukning av bomullsväv omfattar en maskinlinje, där vattnet värms upp till olika 
temperaturer i varierande mängder. Åter
resursbesparing kan ske genom destillation av vattnet, vilket även bidrar till ökad kostnad.
Processvattnet återanvänds i produktionen framförallt vid tvättning av vävar, där vattnet från 
slutet av tvättningsprocessen kan återanvändas i de första tvättlådorna. 
 
3.4. Godstransport 
Ett sätt att räkna ut det totala koldioxidutsläpp
på bränslekonsumtion kombinerad med data för utförd aktivitet. Det finns två möjligheter att 
beräkna CO2 utsläpp för mobila källor och bygger antingen på bränsleförbrukning eller 
körsträckan. Båda tillvägagångs
(EFs) för beräkning av CO2 utsläpp. Dessa faktorer uttrycker beräknade förhållandet mellan 
utsläpp av växthusgaser och data
Inventering av koldioxidutsläpp och transportering av bomullsväv behandlas ytterligare i 
kapitlet om koldioxidutsläpp 4.4. 

Godstransporterna behandlar transport från råväv till färdig produkt. Transport av bomullsväv 
i första hand sker med hjälp av
skeppning med en 20 FCL (Full container Load) container till hamnen i Vietnam. Därefter 
transporteras lasten med en lastbil från hamnen till sömnadsfabriken i Vietnam för 
konfektionering. Den slutliga ordern lastas över till 
Vietnam för vidare skeppning till Sverige via Rotterdam

                Figur 3.1: Visar transportflödet
 
 
 

                                                 
25 H.K Rouette, vol. 3, 2001  
26 K. Lacasse, W. Baumann, 2004 
27 W. Dangelmaier, A. Blecken, R. Delius, S. Klöpfer, 2010
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Vatten används främst till att bereda väven under produktionens gång. Närvaro av vatten finns 
i alla beredningsprocesser med undantag av svedning, avsyning och paketering. Den direkta 
vattenförbrukning av bomullsväv omfattar en maskinlinje, där vattnet värms upp till olika 
temperaturer i varierande mängder. Återanvändning av processvattnet i avsikt av
resursbesparing kan ske genom destillation av vattnet, vilket även bidrar till ökad kostnad.
Processvattnet återanvänds i produktionen framförallt vid tvättning av vävar, där vattnet från 
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Ett sätt att räkna ut det totala koldioxidutsläppet av räckvidd 1 (de direkta utsläppen) baseras 
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utsläpp för mobila källor och bygger antingen på bränsleförbrukning eller 
körsträckan. Båda tillvägagångssätten använder CO2 eller CO2 motsvarande emissionsfaktorer 

utsläpp. Dessa faktorer uttrycker beräknade förhållandet mellan 
tsläpp av växthusgaser och dataverksamhet, exempelvis bränsleförbrukning och körsträcka.

koldioxidutsläpp och transportering av bomullsväv behandlas ytterligare i 
kapitlet om koldioxidutsläpp 4.4.  

Godstransporterna behandlar transport från råväv till färdig produkt. Transport av bomullsväv 
första hand sker med hjälp av lastbil från beredningsfabrik till hamnen i Pakistan och vidare 

med en 20 FCL (Full container Load) container till hamnen i Vietnam. Därefter 
transporteras lasten med en lastbil från hamnen till sömnadsfabriken i Vietnam för 

liga ordern lastas över till lastbil och transporteras till hamnen i 
Vietnam för vidare skeppning till Sverige via Rotterdam, se figur 3:1. 

Figur 3.1: Visar transportflödet för transportering av arbetsbyxa nr. 1575              
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 Tabell 3.8: Visar de beräknade sträckorna för godtransport av arbetsbyxor28 

Sträcka Fordon Vikt på last 
20 FCL (kg) 

Avstånd 
(km) 

Lahore (Pakistan) – Karachi (Pakistan) Lastbil 13 125 1282 
Karachi (Pakistan) – Hamn Ho Chi Minh (Vietnam) Fraktfärja 13 125 6506 
Hamn Ho Chi Minh (Vietnam) – PPGM (Ho Chi Minh) Lastbil 13 125 36 
PPGM (Ho Chi Minh) - Hamn (Ho Chi Minh) Lastbil 6114 36 
Hamn (Ho Chi Minh) – Hamn Rotterdam (Nederländerna) Fraktfärja 6114 9887 
Hamn Rotterdam (Nederländerna) – Hamn Göteborg 
(Sverige) 

Fraktfärja 6114 902 

Hamn Göteborg (Sverige) – BlåKläder AB, Svennljunga 
(Sverige) 

Lastbil 6114 79 

 
En standard 20 FCL (standard) container innehåller 25 000 m  bomullsväv som transporteras 
på rullar med tygbredd på 1,50 m. Det flamskyddade tyget väger 13,12 ton (350 g/m2), där 
själva taran inte ingår. (Hänvisas till bilaga 7, tabell C) Godstransporter från 
konfektionsfabriken i Vietnam transporteras med 20 FCL container, där 412 kartonger med 20 
byxor ryms i varje packning. Materialåtgång för en byxa i storlek 50 är 2,12 m tyg och utgör 
den totala vikten på lasten på 6,1 ton. (hänvisas till bilaga, tabell A) 
 
Kvantifiering av koldioxidutsläpp baseras på dataverktyget NTM inom transportsektorn. 
NTM bygger på EFs som har olika variabler som varierar mellan olika fordonskategorier 
(sådana som bil, lätta fordon, tunga fordon, servicebussar) utsläppskategorier (transport, 
elektricitet), bränslesystem (gas, diesel, bensin). Verktyget redovisar koldioxidutsläpp som 
bygger på körsträckan, transporterad godsvikt och den generaliserade typen av fordon. 
Godtransporter sker främst med samma storlek av fulla 20 FCL container med maximum vikt 
på 21,7 ton eklusive taran och generaliseras till två olika typer av fordon: tung lastbil29 och 
standardfraktfärja30 för enklare beräkning.  

 

 

 

  

                                                 
28www.searates.com/reference/portdistance/  
29 NTM Lastbil(Heavy-truck)  
30 NTM Fraktfärja (General cargo 10000 dwt) 

http://www.searates.com/reference/portdistance/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
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4. Resultat  
 
4.1 Kemikalier 
Följande beräkningar baseras på data sammanställd av leverantören i Pakistan.  
 
4.1.1 Beräkningar  

Avklistring 
Total kemikaliemängd i kg/m bomullsväv: 0,0058 kg/m      
��������	
���
�	����
��������	���	������� � ��������� � ������ � ������ /5000 m 
       
Avkokning och blekning 
Total kemikaliemängd i kg/m bomullsväv: 0,07528 kg/m         
��������	
���
�	����
���������	���	������� �0,07528 kg * 5000 m = 376,4 kg/5000 m         
 
Mercerisering 
Total kemikaliemängd i kg/m bomullsväv: 0,1478 kg/m         
��������	
���
�	����
��������	���	������� � ��� !���� � ������ � !"������������ 
 
Färgning 
Total kemikaliemängd i kg/m bomullsväv: 0,75 kg/m         
��������	
���
�	����
��������	���	������� � ��!���� � ������ � "!������������ 
     
Harts- och flamskyddsbehandling 
Total kemikaliemängd i kg/m bomullsväv: 0,2034 kg/m         
��������	
���
�	����
��������	���	������� � ����" ��� � ������ � ���!���������� 
 
 
  Kemikaliemängd per arbetsbyxa: 
  Minimum order: 5000 m 

Till en arbetsbyxa går det åt 2,12 m tyg�
#$%&'�()*+, � ������������� � �"���-% 
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4.2 Energiåtgång 
 

4.2.1. Beräkningar 

Den totala energiförbrukningen består av den totala energiförbrukningen för 
konfektioneringen av 2358 arbetsbyxor, vilket är antalet byxor av 5000 m, och den totala 
energiförbrukningen för tillverkning av 5000 m väv. 

4.2.1.1 Energiåtgång vid konfektioneringen 

Beräkningen av minimum order av 5000 m bomullsväv utgör order på 2358 byxor. För att 
minska produktionstiden används det 2 sömnadslinjer, det vill säga 60 operatörer (hänvisas 
till bilaga 4, tabell A). Med 90% fabrikskapacitet är ordern klar för distribuering efter 11,84 
dagar och paketeras i kartonglådor med 20 byxor i varje låda: 

F��0
����p�c
������/���p�0��ö0�0�*� ���	
��(�0�����
�)�*������(�ff���
�
���)���������	
�����

Total tid för konfektionering av 2358 byxor: 
�"������*��"���/	
��(SAM)*���"�/���!�	
���������h�
*H���
�����
����
�����.�

 
Ordern klar efter: 
"�/��!�	
��������	
��������� ����0�
 
Månadsförbrukning i fabriken är 60 000 kWh (hänvisas till bilaga 4, tabell A), där teoretiska 
genomsnittliga direkta elförbrukningen av symaskiner utgör 19%  av den totala 
energiförbrukningen. 31 En industriell symaskin förbrukar 250 kWh (hänvisas till bilaga 4, 
tabell A).  
Den totala energiförbrukningen för konfektionering räknas ut genom tiden och den 
genomsnittliga effekten av en industriell symaskin: 
����∆∆∆∆�*�ff���������h�*�����W���!�!���Wh�����!���Wh�*�ff���������h�*�����W���!�!���Wh�����!���Wh�*�ff���������h�*�����W���!�!���Wh�����!���Wh�*�ff���������h�*�����W���!�!���Wh�����!���Wh 
 
Den direkta energiförbrukningen av konfektioneringen står för 1279 kWh per order och 
2,13% av den totala energiförbrukningen i fabriken per månad. 
 
4.2.1.2 Energiåtgång i produktionen 

Tabell 4.1. visar en sammanställning av energiförbrukning för delprocesser i tillverkning för 
5000 m väv. 
 
 
 
 
 

                                                 
31 R.Jananthan, S. Ameer, 2003 
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Tabell 4.1: Visar sammanställning av energiförbrukning för delprocesser i tilverkning för 5 000 m väv (hänvisas 
till bilaga 3)  

Processer Antal 
maskiner 

Energiförbrukning 
per 5000m (kWh) 

Förbehandling  Totalt 183,4 kWh 
Svedning 
Avklistring 

7 41,7 

Avkokning 
Blekning 

17 66,7 

Mercerisering 10 75 
Färgning  Totalt 116,7 kWh 
Reaktivfärgning 13 116,7 
Efterbehandling  Totalt 210 kWh 
Flamskyddsbehandling  22 150 
Krympning  2 41,7 
Avsyning 1 5 
Paketering 1 13,3 
Minimum order 5000 m  73 510 kWh 
 
Den totala energiförbrukningen vid produktion av 5000m väv är: 
 
Energiförbrukning vid förbehandling, färgning och efterbehandling: 
183,4 kWh + 116,7 kWh + 210 kWh = 510kWh 
 
4.2.1.3 Den totala energiåtgången 

Den totala energiförbrukningen per order är den totala energiförbrukningen för 
konfektionering av byxor och tillverkning av väven: 

C$D,�EFö,(,G�E$��HD,�+,ID,�Fö,��+$FD�%E+$�&J�()*+,�+KL�H,+IG�%E+$�&J�J�JD$
� �����ML . ��!���ML � �!����ML 

 
 
Den totala energiåtgången per arbetsbyxa: 
C$D,�EFö,(,G�$E$��HD,�()*& � �!����ML����"���-% � ��!/��ML � !�/�ML� 
 

 
 
4.3 Vattenåtgång  
Tabell 4:2 som visar en sammanställd data för vattenåtgången i produktionen som är baserad 
på bilaga 5, det vill säga vattenåtgång för 3000 m väv. Vidare uträkningar bygger på 
vattenåtgång per minimum produktions order, vilken är 5000 m. 
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Tabell 4.2: Visar sammanställning av vattenåtgång i produktionen för 5000 m väv (hänvisas till bilaga 5) 

Processer Antal 
maskiner 

Vattenåtgång per 
5000m (liter) 

Förbehandling  Totalt 17 500 liter 
Avklistring 6 2500 
Avkokning 
Blekning 

17 10000 

Mercerisering 10 5000 
Färgning  Totalt 5000 liter 
Reaktivfärgning 13 5000 
Efterbehandling  Totalt 1670 liter 
Harts- och flamskyddsbehandling  22 1670 
Minimum order 5000 m  68 24 170 liter 
 
 
Den totala vattenåtgången per arbetsbyxa: 
N&%%D$O%�O$��HD,�()*& � � ��!��'E%D,���"���-% � ���"�'E%D,� 
 
 
 
4.4 CO2 utsläpp  
 
Tabell 4.3: Visar koldioxidutsläpp av gods för 25000m tyg och 8240byxor i 20´FCL (Full Container Load) och 
för 5000 m väv32  
Sträcka Fordon Avstånd 

(km) 
Vikt på 
last 20 
FCL 

CO2 – 
utsläpp 
(kg) 

5000m 
(ton) 

CO2 – 
utsläpp 
(kg) 

Lahore (Pakistan) – Karachi 
(Pakistan) 

Lastbil 1282 13 2 066,58 1,75 278,19 

Karachi (Pakistan) – Hamn (Ho Chi 
Minh) 

Fraktfärja 6506 13 1 245,83 1,75 167,71 

Hamn (Ho Chi Minh) – PPGM (Ho 
Chi Minh) 

Lastbil 36 13 56,42 1,75 7,81 

PPGM (Ho Chi Minh) - Hamn (Ho 
Chi Minh) 

Lastbil 36 6 26,04 1,75 7,81 

Hamn (Ho Chi Minh) – Hamn 
Rotterdam (Nederländerna) 

Fraktfärja 16475 6 1 456,06 1,75 424,68 

Hamn Rotterdam (Nederländerna) – 
Hamn Göteborg (Sverige) 

Fraktfärja 902 6  79,72 1,75 23,25 

Hamn Göteborg (Sverige) – 
BlåKläder AB, Svennljunga (Sverige) 

Lastbil 79 6 58,78 1,75 17,14 

TOTALT    4989,4kg 
= 5ton 

 926,6kg  
= 0,93ton 

 

 

                                                 
32 www.ntmcalc.se 

http://www.ntmcalc.se/
http://www.ntmcalc.se/
http://www.ntmcalc.se/


27 

 

 
De totala CO2 utsläppen per arbetsbyxa: 
PQR�����pp�p�0��12� � ��/� /������"���-% � �� ��� 
 
 
4.5 Sammanställning av resultat 
 
Tabell 4.4: Visar sammanställning av miljöpåverkan per arbetsbyxa 

Miljöpåverkan per arbetsbyxa Mängd 
Kemikalie 2,5 kg 
Energiåtgång 756 Wh 
Vattenåtgång 10,3 liter 
CO2 utsläpp 0,4 kg 
 

5. Diskussion 
Rapporten behandlar hur produktion av bomullsväv till arbetsbyxa påverkar miljön ur fyra 
olika synvinklar och hur resursutnyttjande, mängden av kemikalier och koldioxidutsläpp 
bidrar till miljöbelastning. 

Rapportens syfte är ett förarbete till en livscykelanalys för funktionella arbetskläder av 
bomullsmaterial. Arbetet är främst ett underlag för uppdragsföretaget men kan även användas 
av andra företag i avsikt med att påbörja ett miljöarbete för liknande produkter. En fullständig 
analys omfattar livscykel från materialframställningen till resthantering i vävens livscykel, där 
utökning av systemgränser (begränsningar) ger även tydligare resultat. Arbetet är omfattande 
och tidskrävande, där många ledtider uppstår på grund av kommunikation och initiativ från 
alla medverkande i produktionskedjan. För att kunna utföra en fullständig livscykelanalys för 
bomullsväven är det en stor fördel att närvara vid de olika anläggningarna där produktionen 
pågår. Sammanställning av primärdata via direktkontakt med andra parter kan underlätta 
kommunikationen.  

Diffusa definitioner om vad som anses vara miljövänligt ger missvisande information både för 
konsumenter och även återförsäljare. Ny teknik och forskning inom textilbranschen ger 
möjlighet till förbättringar, däremot implementering av den nyaste tekniken i produktionen 
anammas sällan dels på grund av en kostsam investering och dels på grund av ett lågt 
förtroende för oprövad metodik. Den mångfasetterade textilbranschen innehar många 
variationer av textila material som präglar fram diverse egenskaper och kvalitéavvikelser, 
vilket leder till generalisering av den grundläggande teorin kring produktionen. Många 
tekniska rapporter bygger oftast på en litteraturstudie, där generalisering av teorin sker genom 
antagandet av särskilda fall, som inte alltid avspeglar verkligheten.  

Att använda sig av LCA-metodiken innebär att spåra tillbaka i produktionsledet, vilket kräver 
en stor insats från alla medverkande parter i processen. Däremot, konkurrensen i 
kemikalieindustrin orsakar hemlighetsmakeri kring förbrukning och hantering av kemikalier 
och föranleder svårigheter att få fram den precisa datan, trots de ställda 
kemikalieförordningarna från Europeiska länder.  
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Miljöbelastning är ett relativt nytt begrepp som fortfarande är svårt att hantera där det inte 
finns några exakta riktlinjer att följa. I brist av tid och resurser har endast ett fåtal företag visat 
intresse att granska sitt miljöarbete och aktivt arbeta med att förebygga och åstadkomma en 
miljövänligare produktion. Under rapportens gång har datainsamling i samarbete med 
närstående leverantörer i Pakistan varit specifik för den funktionella enheten, däremot de 
precisa värdena har inte varit givna på grund av sekretessproblem samt brist på tid och 
engagemang för miljöarbete. 

Till skillnad från den fullständiga livscykelanalysen exkluderar rapporten jämförelse av de 
uträknade värdena med oberoende källor och tar endast upp de viktigaste moment för data 
verifiering/falsifiering. I rapporten har många miljöaspekter tagits upp och visat sig ha ett 
stort inflytande på miljön. De värden som angavs från fabriker visar hur bomullsväv av 
flamskyddade byxor påverkar miljön, där både angivna värden och litteratur användes till att 
få fram det slutgiltiga resultatet. Jämförelser utfördes för att kunna uppskatta och verifiera 
giltighet av de givna mätvärdena från leverantören. 

Studien visar mängd av kemikalier använda vid de olika delprocesserna, där reaktivfärgning 
utgör mer än 50% av alla använda kemikalier i beredningsprocessen av bomullsväven. 
(Hänvisas till bilaga 4) I nuvarande praxis är cellulosafibrer huvudsakligen färgade med 
reaktiva färgämnen i närvaro av en ansenlig mängd salt och under alkaliska förhållanden. 
Dock är färghärdighet på cellulosafibern generellt lågt (varierande från 50 till 90%)33 och 
resulterar i stora mängder överskottsfärg som måste tvättas bort med hjälp av stora mängder 
vatten, vilket även tar upp till 50% av den totala kostnaden av hela färgningsprocessen.34  
Mängden av salt (250 g/l, se bilaga 6)som används för reaktivfärgning är en ansenlig mängd i 
jämförelse med de teoretiska recepten där betydligt lägre koncentration (40 - 100 g/l) av 
salthalten uppges.19 Den höga salthalten kan ifrågasättas, dels på grund av datatillförlitlighet 
och dels på grund av frånvarande av andra kemikalier, som alkali och urea, som leverantören 
inte använder i processen. Den högre salthalten hos leverantören skulle kunna förklaras med 
frånvaro av relativt stora mängder av alkali (20-40 g/l) och urea (200 g/l) 35som används i de 
teoretiska recepten.  

Vattenhantering genom hela processkedjan omfattar endast processvatten. Avloppsvattnen 
inte har tagits med i rapporten. Vattenåtgången för beredningsprocesser varierar beroende på 
produkt och recept och kan därför inte förenklas till ett värde som kan tillämpas för alla 
processer. Olika typer av maskin, kemikalie och teknik har variabler som påverkar både 
energi – och vattenåtgång. I avklistringsprocessen använder leverantören av 1,4 liter/kg, vilket 
motsvarar mindre än hälften av det vatten som används i de teoretiska recepten.22 Avkokning 
och blekning i beredningsfabriken utfördes med 5,7 liter vatten per kilogram material. De 
teoretiska källor hänvisar till minst 8 liter/kg vatten, där enbart blekningen ingår.22 De både 
uträkningarna visar sig ha en skiljaktighet som främst kan bero på materialets inbyggda 
egenskaper, använd teknik och maskineri i produktionen, men även på att resultatet jämfördes 
med en icke uppdaterad litteratur.  

                                                 
33 R. Nithyanandan, M. Subramanian, S. Kanna, 2006 
34 Z. Khatri, 2011  
35 K. Lacasse, W. Baumann, 2004 
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Den direkta energiförbrukningen kan ifrågasättas med tanke på att indirekta variabler 
påverkar energiutnyttjande lika mycket som de direkta. En uppvärmning och rengöring av 
maskin kan vara lika, eller mer, resurskrävande än själva processen under en viss tidsintervall 
och kan vara avgörande i sammanställningen av den totala energiförbrukningen. Symaskiner i 
konfektionsfabriken utgör endast en femtedel av energiförbrukningen, vilket kan anses vara 
mindre relevant än att enbart fokusera på de direkta faktorerna. 36  

Beredning av 5000 m bomullsväv, motsvarande 2358 byxor, förbrukade 510 kWh energi i 
jämförelse med konfektioneringen, där energiförbrukningen omfattade så mycket som 1278 
kWh. Liten förbrukning i beredningen kan betvivlas på grund av att metodiken för 
uträkningen av energiåtgång saknas. Missvisande siffror framlägger bevis för nackdelen där 
indirekta energiåtgången, bland annat uppvärmning och rengöring av maskiner, inte uppgavs.  

Godstransport bidragande till koldioxidutsläpp varierar beroende på parametrar, sådana som 
bränsletyp och bränslekonsumtion av den transporterade godsvikten. Variabler är svåra att 
generalisera på grund av stor skillnad i utvecklingen mellan länderna där miljöaspekten inte är 
högt prioriterad. Fordonsmodell är betydande för beräkningar av emissioner, bland annat 
koldioxidutsläpp. Den uppdaterade informationen om emissionsfaktorer är främst tillgängliga 
som en betaltjänst för intresserade företag och utnyttjades inte vid sammanställning av denna 
rapport.  

5 ton koldioxid släpptes ut genom sjö – och vägtransport av gods med en 20 FCL container, 
vilket är ett relativt lågt värde i förhållande till flygfrakt. Koldioxidutsläpp vid sjö – och 
vägtransport utgör enbart 4 respektive 32% av den koldioxiden som släpps ut vid flygfrakt.  

5.1 Datakvalitet 
Uppgifter till studien har hämtats både från vetenskaplig litteratur, uppslagsverk, tidskrifter 
och via meddelandebefordran över internet med företagets BlåKläder tygleverantörer i 
Pakistan och deras egna sömnadsanläggningar i Vietnam. På grund av bristande engagemang 
från leverantörens sida att hjälpa till med vägledning i fall vid missförstånd eller okunskap om 
hur processflödet ser ut i produktionen har detta orsakat längre ledtider. Sekretessbelagd 
information av leverantören har bidragit till generalisering av uppgifterna, där inga 
handelsnamn för kemikalier samt exakta mängder har blivit givna. Data om energi – och 
vattenåtgång från produktionsfabrik kan ifrågasättas, då endast genomsnittsvärden har angetts.  
NTM verktyget för att räkna ut koldioxidutsläppen är endast för en enkel godskalkyl med ett 
fåtal parameter som påverkar uträkningarna. De erhållna bränsleförbrukningsvärdena från 
både leverantörer i Pakistan och Vietnam har inte varit trovärdiga för vidare beräkningar, då 
beräkningen av koldioxidutsläpp fick förenklade parametrar.  
 
Arbetet hade kunnat uppnå förbättrad datatillförlitlighet i jämförelse med ett liknande 
funktionellt plagg från en annan leverantör.  
 

                                                 
36 R. Jananthan, S. Ameer, 2003 
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5.2 Osäkerhetsanalys 
I osäkerhetsanalys diskuteras hur resultat i rapporten har påverkats av de val och 
avgränsningar som har gjorts. 

 
Kommunikationsmetod via meddelandebefordran genom personal på BlåKläder med 
leverantör och sömnadsanläggning orsakade kommunikationssvårigheter med att formulera 
rätta termer och praktiska beräkningsenheter som användes i produktionen. Ingen 
direktkontakt utfördes via telefon och olika personal har varit medverkande i att svara på 
frågorna gällande rapporten, vilket även ledde till omformuleringar av frågor och osäkerhet på 
datakvalitet.  
 
De avgränsningarna som har gjorts i rapporten påverkar resultatet, där endast den direkta 
påverkan har tagits med i beräkningarna. Att inte fokusera på de riktiga handelsnamnen för 
kemikalier har bidragit till en generalisering av miljöpåverkande egenskaper och även den 
använda kemikaliemängden. Både vatten – och energiåtgång har valts att avgränsas till den 
direkta åtgången för framställning av bomullsväven. Ångan i reaktionskammare och 
återanvänt vatten togs inte upp i rapporten och beräkningarna. De vattenvolymer som däremot 
inte räknades med är viktiga beståndsdelar för den totala vattenåtgången i produktionen. Den 
direkta energin uppskattades för varje processdel, där information om vilka faktorer som har 
inkluderats i värdena saknas. 
 
Att avgränsa sig till räckvidd 1 gällande koldioxidutsläpp enbart vid förbränning av biomassa 
och direkta tranporter är fullvärdig för en del av LCA–metodiken. En fullständig 
livscykelanalys, som analyserar miljöpåverkan under produktens liv från 
materialframställning till resthantering inkluderar även de faktorer som räckvidd 2 
(emissioner vid köpt el) och räckvidd 3 (emissioner vid användning, avfallshantering, 
affärsresor) omfattar. Den transporterade godsvikten räknades ut per samma artikel som ryms 
i en 20 FCL och avviker från verkligheten, där endast sällan en typ av artikel används för att 
fylla containern. Avgränsningen från medverkande logistikföretag har lett till förenkling av 
parametrarna, som i sin tur orsakade differens i beräkningarna jämfört med de teoretiska 
resonemangen. 
 
Det viar sig, att man har mera konroll över sin produktion, ett större engemang och enklare 
kommunikation med personal på BlåKläders egna sömnadsanläggningar jämfört med att 
kontraktera fristående leverantörer. Relevans för datainsamling från medverkande parter 
grundar sig på konfektionsfabrikens intresse att hjälpa företaget BlåKläder till skillnad från 
leverantören vars syfte är att behålla kunden. 

5.3 Slutsats och reflektion 
Genomförd studie visar mängden av kemikalie, energi- och vattenåtgång samt koldioxid per 
arbetsbyxa. Det slutgiltiga resultatet jämfördes med liknande rapporter från bland annat den 
svenska forskningskoncernen Swerea som räknade ut kemikaliemängden per arbetsbyxa från 
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fiberstadie till distribuering.37 Resultatet av Swereas litteraturstudier visar att en arbetsbyxa 
innehåller 1,49 kg kemikalier, vilket skiljer sig från resultatet i examensarbetet som beräknas 
vara 2,5 kg. Skillnaden beror dels på olika behandlingsprocesser som utfördes vid 
produktionen och dels för att fiberstadiet inte togs med i studien. Trots högre mängd av 
kemikalier i examensarbetet är studien dock mer realistisk, där värdena har tagits från ett 
faktiskt recept till skillnad från allt antagande i Swereas rapport.  

Vatten- och energiåtgång kan däremot inte jämföras med relevant data, där värdena beror på 
kemikalier och behandlingsprocesser som används. Koldioxidutsläpp varierar och beror på 
produktionsländer samt olika typer av transportmedel.  

Studien visar att kemikaliemängden har störst miljöpåverkan under produktionens gång som 
arbetet omfattar. Mängden av kemikalier har den direkta och indirekta påverkan till miljön 
och människohälsan. Kemikalier avgör även hur mycket vatten och energi som behövs i 
produktionen och har direkt inverkan på miljöresurser som övergödning i vattendrag och 
sjöar. 

Slutligen vill vi konstatera att miljövänlig produktion är ett förvrängt begrepp där endast 
bättre eller sämre genomförande finns.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Swerea IVF Uppdragsrapport 09/52, 2009 
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Förkortningar 

LCA -  Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att 
åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en 
produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och 
användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all 
energiåtgång i mellanleden. 

EFs –  Emission Factors (Emissionsfaktorer) 

Anger den genomsnittliga utsläppsnivån för en viss utsläppskälla för en viss 
förorening i förhållande till en specifik verksamhet. Emissionsfaktorer för 
vägtrafiken ges vanligen i "gram utsläpp per 
körd kilometer "eller" gram utsläpp per gram förbränt bränsle ". 

GHGP – Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) är den internationella 
redovisningsstandarden. Ett verktyg för regeringar och företagsledare att förstå, 
kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. 

FCL - En Full Container Load (FCL) är en standard container (20 eller 40 fot lång). I 
praktiken FCL i sjöfrakt innebär inte alltid att container uppnår sin kapacitet. 
(Volym: 33m3, nyttolast: 22 100 kg (2,2ton)) 
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Bilaga 1 

  
Steps of the process 
Name of the  
Treatment/ finishing  
 

 
Name of the machines 
 

 
Important parameters such as dyestuff,  
chemicals, speed, temperature & time.  

1 Singeing 
 

  

Singeing Singeing machine Speed: 80 m/min 
2 Desizing  
 

  

Impregnation of   
chemicals 

Pad-mangle Chemicals: Enzymes 

Reaction Reaction chamber with  
vapour 

Temperature: 70 ° C 
Time: 6 – 8 hours 

Rinsing Washing boxes Amount of boxes: 4 
3 Scouring 
 

  

Impregnation of   
chemicals 

Pad-mangle Chemicals: caustic soda, surfactants,  
enzymes and sequestering agents.     

Reaction Reaction chamber with  
vapour 

Temperature: 100° C – 102° C 
Time: 15 min � 20 min 

Rinsing Washing boxes Amount of boxes: 4 
4 Bleaching 
 

  

Impregnation of 
chemicals 

Pad-mangle Chemicals: hydrogen peroxide, pH 10-11
Temperature: room temperature 

Reaction Reaction chamber with  
vapour 

Temperature: 98° C 
Time: 18 min 

Rinsing Washing boxes Amount of boxes: 7 
Neutralization Washing boxes Chemicals: acetic acid 

Amount of boxes: 1 
Drying Drying cylinder Temperatur: 130° C 

Speed: 45 m/min 
5 Mercerizing 
 

  

Mercerizing Mercerizing machine Chemicals: caustic soda  
Rinsing Washing boxes Amount of boxes: 7 
Neutralization Washing boxes Chemicals: acetic acid 

Amount of boxes: 1 
Drying Drying cylinder Temperatur: 130° C 

Speed: 45 m/min 
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6 Coloration –  
reactive dyestuff  
 

  

Impregnation of  
dyestuff 

Pad-mangle Chemicals: reactive dyestuff, salt, anti-
migration agent and dispersing agent 

Fixation of the  
color 

Reaction chamber with  
vapour 

Temperature: 102° C 
Time: 1 min 

Rinsing Washing boxes  Amount of boxes: 2 
Washing  Washing boxes Chemicals: Detergents 

Temperature: 95° C  
Rinsing Washing boxes Amount of boxes: 6 
Neutralization Washing boxes Chemicals: acetic acid 

Amount of boxes: 1 
Drying Drying cylinder Temperatur: 130° C 

Speed: 35 m/min 
Flame retardent  
and easy-care 
   finishing 
 

  

Impregnation of  
chemicals 

Pad-mangle Chemicals: Pyrovatex, cellulose cross –  
linking agents, softeners, wetting agents  
and phosphoric acid 

Fixation of the  
chemicals 

Reaction chamber with  
vapour 

 

Drying Stenter Temperature: 110º C � 120 º C 
Time: 1 min 
Speed: 180 m/min 

Curing Stenter Temperature: 160º C  
Time: 5 min 

Rinsing Washing boxes Amount of boxes: 4 
Neutralization Washing boxes Chemicals: acetic acid 

Amount of boxes: 1 
Washing Washing boxes Temperature: 95° C  

Amount of boxes: 4 
Drying Drying cylinder Temperatur: 130° C 

Speed: 35 m/min 
Washing Washing boxes Temperature: 95° C  

Amount of boxes: 8 
 Drying Drying cylinder Temperatur: 130° C 

Speed: 35 m/min 
8 Shrinkage 
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Relaxation of fibers Reaction chamber with  
vapour 

 

Shrinkage process Sanfor machine  
9 Testing   
Testing Lab Test: GSM, tear strength, tensile strength,          

shrinkage, fastness to light, flame  
retardancy, colour fastness, perspiration 
fastness 

10 Inspection   
11 Packaging   
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Bilaga 2 

Operationslista för arbetsbyxa nr. 1575 

  MH :1575 Blaklader LSP: Trousers 
TT Description Min Machine 
  Detachable right leg pocket     
1 Pocket hem 0,40 1n 
2 mark & attach reinforcement 0,79 2n 
3 attach velcro loop 0,53 1n 
4 Making flap to cover velcro loop (when it not use) 3,15 1n 
5 Making adjustable strap  1,58 1n 
6 overlock strap edge 0,13 3f 
7 attach strap 0,53 1n 
8 overlock top edge of the pocket(before attach zipper) 0,24 3f 
9 set 2 layers of pkt together 2,80 1n 
10 overlock inside edges of the pocket bag 0,33 3f 
11 Turn in side out 1,50 man 
12 out line pocket's edge & dividing stitch 3,00 1n 
13 set zipper (1 side) on pocket 1,10 2n 
  Detachable left leg pocket     
14 Pocket hem 0,40 1n 
15 mark & attach reinforcement 0,79 2n 
16 overlock top edge of the pocket(before attach zipper) 0,24 3f 
17 make bellow + set 2 layer together 3,00 1n 
18 overlock inside edges of the pocket bag 0,58 3f 
19 Turn in side out 0,53 man 
20 out line pocket's edge  2,54 1n 
21 set zipper (1 side) on pocket 1,10 2n 
  Other component + assemble of trouser     
22 Make 5 belt loops 1,89 text 
23 overlock belt loop's edges 0,63 3f 
24 Front detachable zipper set with zipper facing x 2pcs 2,35 1n 
25 overlock fly 0,82 3f 
26 Fly J stitch with zipper 0,58 2n 
27 Zipper set with fly box, front detachable zip set on waist seam,  

set front loop on waist seam. 
3,80 1n 

28 hand pocket's hem 1,18 2n 
29 attach two front pannels together 0,74 5f 
30 out line  0,74 mx 
31 attach press botton (part 1&2) on hand pocket's flap 0,42 snap 
32 make hand pocket's flap 0,58 1n 
33 hand pocket & flap set on body 1,80 1n 
34 overlock front pocket bag 0,75 5f 
35 attach press button part 3 & 4 of hand pocket 0,57 snap 
36 Knee pocket's hem 0,84 1n 
37 6 pleat on knee pocket & folding stitch x 2 2,31 1n 
38 Knee pleats on body x 8pcs 1,68 1n 
39 knee pkt set on body 1,58 1n 
40 set top & bottom fronts together 1,10 5f 
41 out line (above seam) 0,74 mx 
42 Run stitch of 4 flaps (back & leg) 2,31 1n 
43 Turn in side out 1,26 man 
44 out line 4 flaps 2,86 2n 
45 overlock flap's edge 0,63 3f 
46 attach antiflame logos 0,71 1n 
47 leg pocket's zipper set with flap x 2 0,79 1n 
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48 attach small logo 0,47 1n 
49 attach reinforcement of back pockets 0,80 2n 
51 back pocket hem 0,84 1n 
52 back yoke set with back 0,63 5f 
53 out line back yoke 0,63 mx 
54 attach two back pannels together 0,74 5f 
55 out line 0,74 mx 
56 mark back pockets placement 0,75 man 
57 attach back pocket 3,20 2n 
58 attach back pockets flap 1,89 1n 
59 back rise 0,68 5f 
60 out line back rise 0,68 mx 
61 Seat top & bottom back together 0,84 5f 
62 out line 0,84 mx 
63 set front & back lower leg pannels 3,47 5f 
64 out line 2,21 2n 
65 tack front & back at piping before over lock (side seam) 0,74 1n 
66 side seam 3,86 5f 
  mark leg flap's placement 0,70 man 
67 attach leg flap 3,24 1n 
68 set detachable leg pocket on body 0,79 man 
69 tack front & back at piping before over lock (Inseam) 0,74 1n 
70 Overlock in seam 2,27 5f 
71 bottom hem 2,52 1n 
72 set back loops on body 0,75 1n 
73 mark front & back to get same placment before waist band set on body 0,65 man 
74 Attach waist band 1,89 ks 
75 close waist band ends, tack bottom of the loop on body 2,80 1n 
76 attach main + size label on waist 0,68 1n 
77 tack top edge of the belt loop on body 1,26 1n 
80 bartack on loop, pocket, fly, strap 6,29 btk 
82 turn trouser inside out 0,50 man 
84 button hole 0,37 bth 
85 sew plastic button 0,26 bts 
91 Mark button placement 2,40 man 
86 Attached press button 7,21 snap 
  118,16  

 Total Time 118.16 + 12 = 130.16min   
 

Machine balancing no of  
machine 

1 needle lock stitch 13 
2 needle 6 

3 thread overlock 1 
5 thread overlock 4 
Snap/press button 2 

Bartack   1 
Button hole 1 

Flat lock 1 
Kansai 1 

Total Machine 30 
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Bilaga 4 

Följande information har ställts som lösa frågor och har sammanställts till tabeller:  

Konfektionsfabrik PPGM, Vietnam 

Tabell A 

Number of seam lines Total 12 production lines. 10 Production lines 
work 2 shifts. Morning shift from 6am till 2pm & 
evening shift from 2pm till 10pm 

Effect sewing machine Most of our machine are 250W 
Operators in one line 30-35 
Energy consumption in factory/month 60 000 kWh 
20 FCL container load 412 boxes, 20 trousers in each box 
Do you wash your garments after production No 
Material consumption, size 50 2,12 m 
 

Leverantör, Pakistan 

Tabell B 

Please note below chemical names and amount of the chemical used in process: 
Sing desize:  0.0058 kg/mtr Enzyme + Wetting agent 
Scour bleach: 0.07528 kg/mtr      Caustic Soda + Wetting Agent + Sequestering 
Mercerize: 0.1478 kg/mtr             H2O2+NaoH, Stabilize+ Sequestering  

 
Dyeing: 0.75 kg / mtr  
Resin finish: 0.0734 kg/mtr          Resin   
FR Finish: 0.13 kg/mtr                 Pyrovatex CP 
 

Angående om transporterna från leverantören, Pakistan: 

Tabell C 

Do you drive empty tucks after delivering fabrics 
to the harbor, or are the trucks always loaded? 

Fabric is stuffed in 20 or 40 FCL container which 
is properly sealed. When arrived at our port our 
logistic companies put the container on vessel. 
Normally while at the time of return these trucks 
carried goods for our other cities. 

Transportation on rolls? Yes 
How many rolls/ meters of fabrics are there on 
each truck? 

It depends upon fabric weight, however, on 
average 1 x 20 FCL contain 25000 m fabric and 
40 x FCL contain 50000 m fabric. 

Filled 20 FCL container 25 000 m 
Fabric weight no. R1507 360 g/m2 

Fabric width 150 cm 
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