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SAMMANFATTNING 
Varje år producerar H&M ungefär 45 miljoner kg svart tyg. Den svarta färgningen görs med 
reaktivfärg, som är en färgtyp för cellulosafiber. Affiniteten mellan cellulosafiber och 
reaktivfärg är relativt låg, vilket innebär att processen kräver hjälpkemikalier som ökar 
attraktionskraften mellan dessa två. Den hjälpkemikalie som krävs för ökad affinitet är salt, 
NaCl. Den reaktiva infärgningsprocessen vid uppdragsfärgning kräver stora mängder salt i 
processvattnet. Detta vatten sprids senare i naturen vilket har en negativ inverkan på miljö och 
djurliv. Inom textilindustrin utgörs föroreningar till en stor del av just färgning, och det är 
därför av betydelse att utveckla så hållbara färgningsprocesser som möjligt.  
 
Undersökning har gjorts om möjligheten att reducera salt i ett befintligt recept för reaktivfärg, 
samt av saltets betydelse för slutligt färgresultat. Ett experiment har utförts där fyra olika 
färgbad har tillblandats och tjugofyra olika saltkoncentrationer har beprövats. Provbitarna 
utvärderades enligt resultat erhållna vid tvätthärdighetstest och gnidhärdighetstest enligt ISO-
standarder. Slutligen gjordes en datoriserad färgmätning på samtliga provbitar vilket gav en 
mer rättvisande bild huruvida saltet har påverkat färgens svarta nyans.  

Utifrån erhållna värden gällande försäljning av produkter i H&M-svart, gjordes beräkningen 
att företagets leverantörer har en årlig saltförbrukning på 45 000 ton. Samma beräkning 
gjordes med ett saltreducerat recept som har visat på goda färgresultat. Detta nya recept 
visade på en årlig förbrukning av 27 000 000 kg salt. Om H&M skulle implementera detta i 
infärgningen av all H&M-svart hos sina leverantörer, skulle en årlig saltbesparing vara 18 000 
000 kg.  

Utifrån erhållna testresultat drogs slutsatsen att saltet endast påverkar affiniteten mellan färg 
och fiber utan att ha märkvärdig betydelse för färghärdighet (tvätthärdighet samt 
gnidhärdighet). Dock drogs även slutsatsen att eftersom saltmängden påverkar affiniteten har 
det även betydelse för grad av intensitet för den svarta nyansen.  

Ett problem idag är att inköpare och designers är mycket kräsna när det gäller krav på svarta 
nyanser hos textila produkter. Utbildning och uppmuntrande är av stor vikt för att kunna 
förändra inställningen hos beslutstagare. 

Vidare forskning skulle kunna göras kring möjligheter för att använda saltvatten vilket 97 % 
av jordens vatten består av. På så sätt skulle sötvatten, som idag används vid färgning samt är 
en bristvara för delar av världens befolkning, besparas från en stor mängd föroreningar.  
 
 
Nyckelord: Infärgning, reaktivfärg, salt, saltreducering, reactive dyes, Environment, miljö, bomull, trikå, cellulosa, Exhaust 
dyeing, diskontinuerlig, kontinuerlig. 

  



ABSTRACT 
Each year, H&M is producing approximately 45 million kg of black fabric. The black color is 
obtained through the use of reactive dye, a color type for cellulosic fibers. The affinity 
between the celloulosic fiber and reactive dye is relatively low, which means that the process 
requires a use of chemicals that increases the attraction between these two. The chemical that 
is needed for increased affinity is salt. The reactive dyeing process for exhaust dyeing 
requires large amounts of salt in the process water. Eventually this water is being spread in 
the nature which has a negative impact on the environment. Within the textile industry the 
pollution mostly comes from the dyeing. This fact is one of the main reasons why it is 
important to develop such sustainable dyeing processes as possible. 
 
An examination has been made to discover the possibility of reducing salt in an existing 
recipe for reactive dyes, and also to decide whether the salt have impacts on the final color 
result. The experiment that was performed consisted of four different mixes of dye baths and 
twenty-four different salt concentrations. The test pieces of cotton fabric were evaluated 
according to the results obtained from the different tests that were made (washing fastness and 
rubbing fastness) according to ISO standards. Finally a computerized color measurement was 
made for all samples, which gave a more accurate picture whether salt has influenced the 
black hue.  
 
From obtained numbers a calculation showed that H&Ms suppliers has an annual salt 
consumption of 45 000 tons. The same kind of calculation was done for a recipe with a 
reduced measure of salt, which presented good results. This new formula demonstrated an 
annual consumption of 27 000 000 kg. If H&Ms suppliers would implement this, an annual 
saving of salt would be 18 000 000 kg.  
 
It was concluded that salt affects only the affinity between color and fiber, without any 
significance for the color fastness (washing fastness and rubbing fastness). It was also 
concluded that since the amount of salt affects the affinity, it has an impact on the degree of 
intensity for the black shade.  
 
It is an issue that buyers and designers are very picky when it comes to the demands for black 
shades. Education and encouragement are of great importance to be able to change the 
mindset of decision makers. 
 
Further research could be done to investigate the possibilities of using salt water, since salt 
water comprises 97 % of the Earths water. In this way, fresh water, which is currently used in 
dyeing, would be spared from large amounts of pollution. 
 
Keywords: dyeing, reactive dye, salt, salt reduction, environment, cotton, cellulosic fiber, exhaust dyeing. 
  



SAMMANFATTNING POPULÄRVERSION 
Varje år producerar H&M ungefär 45 miljoner kg svart tyg. Vid färgningsprocessen används 
reaktivfärg vilket kräver stora mängder hjälpkemikalier för att färgen ska dras till fibern. Den 
hjälpkemikalie som används är salt. Genom avfallsvattnet hamnar saltet senare i naturen, 
vilket har en negativ påverkan på miljö och djurliv. Inom textilindustrin utgörs föroreningar 
till en stor del av just färgning. Det är därför av betydelse att utveckla så hållbara metoder 
som möjligt.  
 
Undersökning har gjorts om möjligheten att reducera salt i ett befintligt recept för reaktivfärg, 
samt av saltets betydelse för slutligt färgresultat. Vid experiment för färgning av 
bomullsmaterial har olika saltkoncentrationer testats och bedömts utifrån standardiserade 
härdighetstest. Även en datoriserad färgmätning genomfördes för att få ett så korrekt resultat 
som möjligt.  

Utifrån erhållna värden gällande försäljning av produkter i H&M-svart, gjordes beräkningen 
att företagets leverantörer har en årlig saltförbrukning på 45 000 ton. Samma beräkning 
gjordes med ett saltreducerat recept som har visat på goda färgresultat. Detta nya recept 
visade på en årlig saltförbrukning av 27 000 000 kg. Om H&M skulle implementera detta i 
infärgningen av all H&M-svart hos sina leverantörer, skulle en årlig saltbesparing vara  
18 000 000 kg.  

Utifrån erhållna testresultat drogs slutsatsen att saltet endast påverkar affiniteten mellan färg 
och fiber utan att ha märkvärdig betydelse för färghärdighet (tvätthärdighet samt 
gnidhärdighet). Dock drogs även slutsatsen att eftersom saltmängden påverkar affiniteten har 
det även betydelse för grad av intensitet för den svarta nyansen.  

Ett problem idag är att inköpare och designers är mycket kräsna när det gäller krav på svarta 
nyanser hos textila produkter. Utbildning och uppmuntrande är av stor vikt för att kunna 
förändra inställningen hos beslutstagare. 

Vidare forskning skulle kunna göras kring möjligheter för att använda saltvatten vilket 97 % 
av jordens vatten består av. På så sätt skulle sötvatten, som idag används vid färgning samt är 
en bristvara för många människor, besparas från en stor mängd föroreningar.  
 
  



FÖRORD 
Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng inom textilteknologi vid Textilhögskolan i 
Borås. Idén till detta projekt har arbetats fram av författarna själva och har för avsikt att 
undersöka saltreduktion vid infärgning med reaktivfärgämnen. Uppdraget presenterades för 
H&M som visade stort intresse inför att vara delaktiga i projektet. Erik Karlsson, 
hållbarhetskoordinator på H&M, blev författarnas externa handledare. Intern handledare blev 
Mats Johansson, universitetsadjunkt vid Textilhögskolan i Borås. I färglabbet har mycket 
vägledning samt hjälp erhållits av Catrin Tammjärv och Maria Björklund, som båda är 
undervisningstekniker vid Textilhögskolan i Borås.  Material inför laborationer har Bodo 
Möller på uppdrag av Huntsman Corporation bistått med. Textila testmaterial har 
införskaffats hos Textilhögskolans sticklabb.  
 
Ett stort tack vill vi rikta till alla inblandade. Mats som har ställt upp med allt från idéförslag 
till stöttande på vägen. Vår externa handledare Erik som inte bara gav oss chansen att få 
samarbeta med H&M utan även har bidragit med viktig information samt värdefulla 
kontakter. Att kunna bolla tankar och få respons från både vår interna och externa handledare 
har haft stor betydelse under projektets gång. Vidare vill vi tacka Huntsman som har bidragit 
med färgingredienser. Ytterligare tack vill vi rikta till Catrin och Maria i färglabbet, vars stöd 
har varit till stor hjälp för oss under utförande av experiment. 
 
Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad mellan oss två författare. Detta nära samarbete 
gör det omöjligt att dela upp rapportens delar, då all bearbetning av text har utförts 
gemensamt. 
 
 
Borås 4 juni 2014 
 
Nina Gomes och Paula Backås  
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1.	  INTRODUKTION	  

1.1	  Bakgrund	  	  
Varje år producerar H&M 45 000 000 kg svart tyg i nyansen 09-090, som i denna rapport 
refereras som H&M-svart. En stor del av denna produktion sker i Asien.1 H&M har tagit på 
sig rollen som ett av de ledande företag när det gäller hållbar utveckling inom den textila 
industrin. (H&M 2013). Den textila industrin är en stor användare av färgämnen, vilket 
innebär att industrin är en stor orsak till vattenförorening. Detta innebär inte bara skadliga 
risker för naturlivet i vatten utan även för människor. Avfallsvattnet från färgindustrin 
innehåller en rad av främmande ämnen. Bland dessa ingår syror, baser, upplösta delar av fasta 
ämnen, giftiga föreningar samt färg. (Chu 2001) 
 

 
Figur 1 visar en statistisk fördelning av vatten-, energi- och kemikalieförbrukning inom 
textilindustrin. (IPE 2012)  
 
Diagrammen ovan visar en procentmässig konsumtion av vatten, energi och kemikalier för de 
olika sektorerna inom textilindustrin. Det framgår tydligt att den största förbrukaren av dessa 
tre komponenter är färgnings- och tryckprocesserna. Dessa processer står för 85 % av den 
totala vattenåtgången, 80 % av den totala energiåtgången samt 65 % av den totala 
kemikalieåtgången. (IPE 2012 s.7) 
 
Användning av vatten innebär relativt låga produktionskostnader. För färgerierna leder detta 
till att de vanligtvis bortser från att implementera åtgärder för vatten- och energisparande. Det 
görs heller inga större ansträngningar att minska förorenade utsläpp av vatten. (IPE 2012 s.8) 
 
Ett av de absolut största problemen med dagens textilproduktion, är den stora mängden 
kemikalier som används vid tillverkning av textila produkter. Kemikalier används i hela 
processen, en stor mängd av dessa tillsätts vid efterbehandlingar. För att förädla tygets 
egenskaper görs ofta behandlingar som gör tyget mjukare, skrynkelfritt samt även mer 
antibakteriella egenskaper så som att förhindra dålig lukt.  

                                                        
1 Information från Erik Karlsson, Hållbarhetskoordinator på H&M, 2014. 
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Trots de stora mängder som används vid efterbehandlingar, uppstår de största föroreningarna 
genom färgning, blekning och urtvättning. Av dessa utgör färgningen cirka 50 % av 
föroreningarna. Vid färgningsprocesserna används olika färgpigment, vilka till viss del kan 
bestå av bland annat tungmetaller samt en stor mängd hjälpkemikalier. Bland 
hjälpkemikalierna ingår salt. Avloppsvattnet från färgningsprocesserna leds ut i 
vattensystemen där den förhöjda salthalten påverkar livsmiljön så kraftigt att djurliven 
förstörs. Men saltet påverkar inte bara djurlivet, utan också mikrofloran i omkringliggande 
mark som försvinner när allt mer salt når dit. Ytterligare en negativ effekt av saltspridningen 
är att det blir svårare för grödor att växa. (SwedWatch 2008 ss. 9-10) 
      
En annan hjälpkemikalie som används flitigt är syror som har en försurande effekt på vatten. 
Detta kan påverka vissa arter negativt samt underlätta upptagning av tungmetaller hos 
vattenlevande organismer. Vid koktvättningen förekommer tvättmedel samt rester av 
bekämpningsmedel från fiberodlingen, spinnoljor, varpklister och ytterligare hjälpkemikalier 
från tidigare steg i processgången. (SwedWatch 2008 ss. 9-10) 
  
En förutsättning för allt levande på denna jord är vatten. Jorden består av ungefär 1400 
miljoner kubikkilometer vatten. Dessa har en fördelning enligt följande: 97 % utgörs av 
saltvatten, 2 % är sötvatten som återfinns i glaciärer, sjöar och vattendrag och den sista 
procenten är grundvatten. Det är från sjöar och vattendrag som det vatten som människor 
använder sig hämtas från. Men ungefär 30 % av jordens befolkning är beroende av 
grundvatten för att ha tillgång på dricksvatten samt vatten till matlagning och hygien. 
Omkring 20 % av det tillgängliga grundvattnet används varje år. (Sydvatten 2010) 

I världen idag talas det om vattenbrist. På många håll lider människor av brist på dricksvatten 
och försämrad kvalitet på det vatten som finns. Allt detta på grund av ökade föroreningar. I 
Kina till exempel, är det tre faktorer som främst bidrar till den rådande vattenbristen; 
urbanisering, snabb ökning av den ekonomiska tillväxten samt dåligt förvaltande av 
avfallsvatten. (Jiang 2009)  
 
Gällande den del av textilindustrin som berör färgningsprocesser, konsumeras varje år stora 
mängder vatten och energi. Dessutom innebär denna industri större mängder av föroreningar. 
År 2010 konsumerade den textila färgindustrin 9 548 miljarder ton vatten, vilket innebär att 
det är den näst högsta vattenkonsumtionen av alla industrier. All denna vattenkonsumtion 
innebär också stora mängder avfallsvatten. Av avfallsvatten görs vissa ansträngningar att 
återanvända detta, och år 2010 återanvändes endast 7 % av detta. Avfallsvattnet innehåller 
vanligen BOD, COD (chemical oxygen demand), toxiska substanser (inkluderande metaller 
och färgämnen) samt VOC (volatile organic compounds). Dessa har alla en allvarlig inverkan 
på miljön. (Yuan, Zhu, Shi, Liu & Huang 2013) 
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Enligt statistisk data konsumerar den textila färgningsindustrin 6 867 miljoner ton kol, och 
energieffektiviteten är ungefär 35 %.  
 
I snitt går det åt nästan ett kilo kemikalier när en vanlig t-shirt produceras. Den största 
mängden kemikalier används i färgningsprocessen, vilket visas i en studie som 
Kemikalieinspektionen låtit konsultföretaget Swerea IVF göra. (Swerea IVF 2009) 
Ju mörkare färg som önskas desto högre salthalter krävs i färgbadet. Svart är den mörkaste 
nyansen av dem alla vilket innebär användning av större mängder salt. (Zenit-konst u. å)  

På grund av H&Ms omfattande storlek, är de också ett av de mest granskade men också mest 
inflytelserika företagen (Persson 2012). Enligt H&Ms årsredovisning, menar företaget på att 
det krävs ett ständigt arbete och ansvarstagande både internt och externt mot en hållbar 
textilindustri. (H&M 2013) 
 
“H&M:s ambition är att vara det mer hållbara alternativet för dagens alltmer medvetna 
kunder. H&Ms satsningar på sociala förbättringar och minimerad miljöpåverkan sträcker sig 
därför längs plaggens hela livscykel, från att använda naturresurser ansvarsfullt till att 
säkerställa goda arbetsförhållanden i leverantörsledet, och från att minska elförbrukningen i 
butikerna till att erbjuda plaggåtervinning globalt. Hållbarhetsarbetet är en investering i 
kunderbjudandet och en förutsättning för H&Ms långsiktiga utveckling. Hållbarhet är därför 
en integrerad del av verksamheten.”  Utdrag ur H&Ms årsredovisning 2013. 
 

1.2	  Syfte	  
Syftet med detta projekt är att undersöka och upplysa om de effekter som salt har gällande 
betydelsen i färgprocessen samt dess miljöpåverkan. Syftet är även att undersöka effekter av 
saltreduktion i befintligt recept för svart reaktivfärg, skapat av Huntsman Corporation.  
 

1.3	  Problemformulering	  
Eftersom reaktivfärgämnen har en relativt liten affinitet till cellulosafibern krävs stora 
mängder tillsatt salt i färgbadet. På så sätt erhålls en tillräcklig uppdragning av färgämne. Ett 
problem är dock att det tillsatta saltet är svårt att rena bort från vattnet, vilket innebär en 
negativ påverkan på miljön. Denna påverkan omfattar störning av vattenreningsprocesser, 
ökning av elektrolytkoncentrationen i sjöar och vattendrag och alla levande vattenorganismer 
drabbas. (Tingsvik 2013 s. 49) 

Fokus läggs på kemikalier med direkt hälsovådliga effekter, så som cancerogena, mutagena 
och reproduktionsstörande. Men i strävan mot en mer hållbar utveckling är det viktigt att 
fokus även läggs på sådant som spelar en viktig roll för helheten. Detta kan handla om ämnen 
och faktorer som vid första anblick kan anses vara av mindre betydelse, men som i ett mer 
långsiktigt perspektiv kan ha en enorm betydelse. 
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1.4	  Forskningsfråga	  
• Är det möjligt att reducera saltet i färgbadet vid infärgning av svart reaktivfärg? 

• På vilket sätt påverkar saltmängden färghärdigheten vid tvätt- och gnidhärdighet, 
samt färgäktheten vid färgmätning?  

 

1.5	  Hypotes	  
Då företag vill uppnå bästa möjliga färgresultat, går det att anta att de metoder och färgrecept 
som är aktuella idag också är utvecklade för bästa resultat. 

Reaktivfärg har en relativt liten affinitet till cellulosafibern och det kan därför bli svårt att 
drastiskt reducera salthalterna. Detta eftersom det är saltets huvuduppgift att förstärka just 
affiniteten mellan fiber och textil. Vi utgår från att de recept som används idag är optimala när 
det gäller färgresultat. Vi tror att på grund av den resultatinriktade verksamheten väljer 
företag och färgtillverkare att prioritera just det färgmässiga resultatet, vilket innebär att 
färgerierna hellre använder för mycket än för lite salt. Det säkra prioriteras före det osäkra vid 
färgningar av stora volymer, samtidigt som djupare kunskap om saltets miljöpåverkan saknas.  
 
Antagningsvis blir stora företag granskade och gör ansträngningar för att utvecklas allt mer 
inom just miljöpåverkan och hållbar utveckling. Ett gram salt i våra experiment är inte 
mycket, men vid en omfattande produktion är förhoppningen att det grammet kan spela en 
betydligt större roll.  
	  

1.6	  Avgränsningar	  
I detta arbete studeras reaktivfärg, då denna färgtyp är den mest förekommande vid H&Ms 
produktion. Men andra färgklasser som används vid färgning av cellulosamaterial studeras 
också till en viss del. Dessa färgklasser är direktfärger, kypfärger och svavelfärger. Det 
färgrecept som kommer att användas som bas i de experiment som utförs, är ett originalrecept 
på svart reaktivfärg från Huntsman innehållande Novacroner. När det gäller material är 
bomullsvara i trikå det som kommer att användas, då just bomullstrikå förekommer i stor 
utsträckning, inte minst hos H&M. 
 
Gällande hjälpkemikalier som affinitetshöjande medel studeras endast salt. Vid genomförande 
av experiment tas ingen hänsyn till vattenkvalitet. De tester som kommer att utföras efter 
infärgning begränsas till ett gnidhärdighetstest, tvätthärdighetstest samt datoriserad 
färgmätning. Endast resultat från nämnda tester kommer att tas i beaktning vid diskussion och 
slutsats.  
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1.7	  Presentation	  av	  aktörer	  

1.7.1	  H&M	  
Ett klart och tydligt företagskoncept samt starka värderingar har fått svenska H&M att gå från 
en liten butik i Västerås till att bli ett globalt ledande företag inom mode och 
konfektionsbranschen. Med affärsidén “Mode och kvalitet till bästa pris” samt en stor passion 
för mode, sina medarbetare och en ständig önskan att leva upp till sina kunders förväntningar 
expanderar företaget fortfarande i rask takt. (H&M 2013) 
 

 

Figur 2: H&Ms logotyp (H&M 2014) 
 
H&M är ett företag som grundades år 1947 av Erling Persson. Startskottet blev den första 
butiken som öppnade 1947 i Västerås, då kallad Hennes. Butiken erbjöd damkläder som hade 
40 % lägre priser än vad som fanns på den dåvarande svenska marknaden. I 20 år 
expanderade Hennes, och så småningom köpte Erling Persson upp en jakt- och vapenaffär 
mitt på Sergelsgatan i Stockholm, som då hette Mauritz Widforss. Vid köpet ingick den gamla 
affärens lager av herrkläder och bollen som senare blev Hennes & Mauritz var i rullning. 
(Selin u.å) 
 
Idag har H&M butiker i 54 olika länder världen över samt kan erbjuda e-handel till 10 länder. 
H&M ingår i den så kallade H&M-koncernen och andra varumärken där är COS, Monki, 
Weekday, Cheap Monday och & other stories. H&M-koncernen har idag 3200 butiker världen 
över med cirka 116 000 medarbetare. Företaget har som mål att fortsätta växa, och för att de 
ska lyckas med detta är hållbarhet något de ständigt arbetar med. Miljö, etik samt mänskliga 
rättigheter har alla en stor del i detta omfattande hållbarhetsarbete.  
 
H&M äger inga fabriker utan arbetar med leverantörer. Bland annat färgerier är oftast 
underleverantörer, vilket innebär att H&Ms förhållande till dessa blir indirekt. Däremot måste 
H&Ms direkta leverantörer skriva på en ”Code of conduct” (uppförandekod), och varje år 
görs audits för att kontrollera att leverantören följer avtalet.2 
 
H&M är ett av världens största och ledande modeföretag. Med detta anser de själva att det 
följer ett stort ansvar och detta är något de tar på största allvar. Deras vision är att all 
verksamhet ska drivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Detta arbete 
utfärdas under namnet H&M Conscious och sträcker sig från att effektivt och ansvarsfullt 
använda befintliga naturresurser och optimering av hela leverantörsledet, till hela plaggets 
användning och livscykel. H&M var till exempel först i världen med att, sedan förra året, 
samla in begagnade kläder i sina butiker och på så sätt återanvända fibrerna. (H&M 2013)  
                                                        
2 Information från Erik Karlsson, Hållbarhetskoordinator på H&M, 2014. 
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Under 2013 inleddes ett samarbete med Världsnaturfonden WWF där H&M tillsammans med 
WWF har lagt upp en strategi för förbättrad hantering av vattenresurser. Det innefattar allt 
ifrån att utbilda sina medarbetare internt om minskad vattenförbrukning till att försöka 
minimera leverantörernas vattenpåverkan. Strategin innefattar även, med stöd av andra 
organisationer, en förbättrad hantering av utsatta flodområden i Kina och Bangladesh. (WWF 
2014) 

1.7.2	  Huntsman	  
Huntsman Corporation grundades 1970 och är ett multinationellt företag som opererar på 
många olika platser världen över. Huvudsakligen tillverkar företaget differentierade 
kemikalier och det gör de för en rad olika industrier bland annat inom områden som bil, flyg, 
plast & textil. Huvudkontoret ligger i USA och företaget tillverkar förutom kemikalier även 
mer specifikt polyuretaner, prestandaprodukter och färgpigment. (Huntsman 2014) 

	  

2.	  LITTERATURÖVERSIKT  	  

2.1	  Svart	  
Svart är den enda färg som saknar färgpigment av alla färger, och det är just det som gör att 
ögat uppfattar en färg som svart. En färgnyans upplevs som svart genom att inga färger alls 
kan reflekteras (Rehnby 2010 ss. 31-32). När det gäller färgning av textila material är det 
framförallt reaktivfärg, svavelfärg och kypfärg som används till svarta och andra mörka 
nyanser. Mörka nyanser kräver oftast större mängder hjälpkemikalier vid färgprocessen för ett 
så intensivt och färghärdigt resultat som möjligt.  
 

2.2	  Reaktivfärg	  
Reaktivfärg används vid färgning av cellulosa och är vattenlöslig. För att åstadkomma en hög 
attraktionskraft till cellulosafibern krävs hjälpmedel i form av salt. Eftersom 
reaktivfärgämnen har en relativt låg affinitet till cellulosafibrer krävs stora mängder av tillsatt 
salt i färgbadet. På så sätt erhålls en tillräcklig uppdragning av färgämne. Problematiken som 
uppstår är att det är svårt att rena vattnet igen från saltet, som följer med ut i naturen. Detta 
innebär en negativ påverkan på miljön, vilket omfattar störning av vattenreningsprocesser, 
ökning av elektrolytkoncentrationen i sjöar och vattendrag samt att alla levande 
vattenorganismer drabbas (Tingsvik 2013 s. 49). Om hjälpkemikalier inte användes skulle det 
resultera i att större mängder färg stannar kvar i färgbadet istället för att diffundera in i 
materialet. Processvattnet skulle innehålla stora mängder kvarvarande färgstoff, vilket inte 
bara är kostsamt för företaget utan även negativt ur miljösynpunkt. 
 
Anledningen till att salt får färgen att dras till materialet, är att den kemiska laddningen 
påverkas. Textila material är vanligtvis negativt laddade vilket betyder att ett anjoniskt 
färgämne, det vill säga negativt laddat, kommer att repelleras mot textilmaterialet. Saltet 
motverkar detta genom att bilda positiva laddningar, och därmed skapas större attraktionskraft 
mellan färg och fiber enligt figur 3. (Rehnby 2010 ss. 37-38) 
 
Fixeringsgraden hos reaktivfärg kan ibland bli så låg som 50 %. Anledningen till den relativt 
låga graden är att det kan uppstå en bireaktion mellan reaktivfärgämnet och vattnet, vilket 
innebär att mindre färg kan reagera med cellulosafibern. detta betyder inte bara att färgämne 
förbrukas, utan också att löst sittande färgämne kommer att hamna på fibern. Då de löst 
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sittande färgpartiklarna inte är bundna till cellulosan, måste dessa tvättas ur fibern. Detta är 
orsaken till kravet på grundlig tvättning i färgningsprocessens slutskede (Zhuan & Zuwang 
2010). Det går dock att öka fixeringsgraden betydligt genom att bygga in flera reaktiva 
grupper i färgämnet, vilket innebär större och fler möjligheter för färgen att binda till 
cellulosafibern. Denna typ av utvecklade färgämnen kallas bifunktionella och kan ge 
fixeringsgrader på över 90 %. (Tingsvik 2013 s. 48) 

 
Figur 3: Exempel på reaktion utan salt och reaktion med tillsatt salt.  

 
Genom utveckling av recept har infärgning med reaktivfärg utan salt beprövats. För att detta 
ska fungera krävs en förbehandling av det textila materialet genom en så kallad katjonisering. 
En katjonisering innebär att den textila ytan istället får en positiv laddning vilket ökar 
affiniteten mellan materialet och det negativt laddade färgämnet. Denna metod går till genom 
att bomullsmaterialet får reagera med 1,2-dikloretan, och därefter med metylamin. På så sätt 
bildas cellulosa-O-CH2-CH2NHC3. När materialet surgörs tas en proton upp av aminen och 
därmed uppstår positivt laddade områden på bomullsfibern. Resultatet blir att det reaktiva 
färgämnet attraheras till fibern trots att inget tillsatt salt har använts. (Tingsvik 2013 s. 50) 
 
Reaktivfärger ger ofta mycket bra tvätthärdighet och ljushärdighet, vilket beror på den starka 
fixering som sker då färgen fäster sig i materialet. Fixeringen sker då kovalenta bindningar 
skapas, vilka görs till hydroxylgrupperna (OH-grupper) i cellulosamolekylen (se figur 4). För 
att lyckas skapa en sådan stark bindning, är det av stor vikt att det är ett alkaliskt (basiskt) pH 
i färgbadet. Ett alkaliskt färgbad uppnås enklast med hjälp av tillsats av natronlut eller 
soda.  Gällande färgmolekylens struktur är det de så kallade kromofora grupperna som är 
färggivande samt de auxokroma grupperna som ökar färgens substantivitet till fibern. 
För att undvika problematik vid efterföljande kemiska beredningar, är det mycket viktigt att 
varan neutraliseras efter tvätt och sköljning (i samband med färgningen). Denna neutralisering 
av den alkaliska varan görs med sura ämnen som till exempel ättiksyra, vilket är ett vanligt 
förekommande ämne i detta syfte. (Rehnby 2010 ss. 37-38) 
 
 

 
Figur 4: Struktur på cellulosamolekyl 
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Typen av reaktivgrupp i en reaktiv färgmolekyl avgörs av reaktivitetsnivån, medan 
substantiviteten bestäms av kromoforen. Tillståndet då färgningen kan ske uppstår endast 
under alkaliska förhållanden. Molekylerna i en reaktivfärg är förhållandevis små, vilket 
innebär en lägre substantivitet än för en färgtyp med större molekyler. De mindre molekylerna 
är dock av lämplig storlek för att kunna skapa de starka kovalenta bindningarna som är cirka 
30 gånger så starka som van der Waals-bindningar (Wilfred 1993). Ju större färgmolekyl 
desto mattare blir färgresultatet vilket betyder att de relativt små reaktivmolekylerna lämpar 
sig väl för klara och starka färger. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt vid 
reaktivfärgning är det viktigt att lämpliga grader av reaktivitet, substantivitet och diffusion 
anpassas efter det material som färgas. (Wilfred 1993 ss. 91-98) 
 
Två väsentliga steg vid färgningsförloppet med reaktivfärg är diffusion av färg in i 
cellulosafibern samt den kemiska reaktionen mellan färg och fiber. Första steget styrs genom 
färgningstid, temperatur och saltkoncentration i färgbadet. Det andra steget styrs genom val 
av lämpligt pH-värde. När ett alkaliskt tillstånd skapas i färgbadet, genom tillsatt soda eller 
natronlut, börjar reaktionen mellan färg och cellulosa och en elektrolyt sker. Samtidigt börjar 
färgen även att reagera med vattnet och en hydrolys sker. Den hydrolyserade färgen blir 
därefter värdelös. (Wilfred 1993) 
 
I artikeln Technical facts and figures of reactive dyes used in textiles beskrivs egenskaper hos 
reaktivfärg enligt följande: 

• Är vattenlöslig 
• Är anjonisk 
• Goda tvätt- och ljushärdigheter 
• Färgad vara får en god substantivet 
• Skapar starka kovalenta bindningar med cellulosafibern i alkaliskt tillstånd 
• För att färguppdragning ska kunna göras av fibern måste elektrolyt ske 
• Ca 15-20% färg hydroliseras under färgningsprocessen  
• Möjlighet till stort utbud av olika nyanser 
• Låga i pris 

 
(Chinta & Shrivastava 2013) 

2.3	  Salt	  	  
Nästan alla våta textila processer kräver någon pH-justerare. Det kan vara antingen i form av 
en syra, bas eller saltkoncentration (Perkins 1996 ss. 2-4). Dessa additiv kallas 
hjälpkemikalier och används för att förädla reaktionen mellan fiber och färg, det vill säga öka 
attraktionen mellan dessa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Man väljer additiv 
beroende på vilken applikation som önskas samt priset för denna. Med salt menas ett ämne 
som bildar joner förutom väte- eller hydoxyljoner. Salt bildas vid reaktionen mellan en syra 
och ett basiskt ämne. Neutrala salter ändrar inte pH-värdet vid upplösning i färgbadet. Två av 
de mest förekommande neutrala salterna är natriumklorid och natriumsulfat. Neutrala salter är 
de som bildas vid reaktionen av starka syror och starka baser. Många salter agerar som 
antingen syror eller baser i färgbadet på grund av den hydrolys som sker. De basiska eller sura 
salterna joniseras dock inte helt i vatten. (Perkins 1996 s. 4) 
 
Vid reaktivinfärgning används salt som hjälpkemikalie. Eftersom reaktivfärgämnen har en 
relativt låg affinitet till cellulosafibrer krävs som tidigare nämnt stora mängder salt i 
färgbadet. På så sätt erhålls en tillräcklig uppdragning av färgämne (Tingsvik 2013). Vid 
infärgning av reaktiva färgämnen i en diskontinuerlig maskin används just saltet för ökad 
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attraktion mellan fiber och färg3. Salt som används vid denna reaktion är antingen 
natriumklorid (vanligt salt) eller natriumsulfat (glaubersalt) (Perkins 1996 s.4). Vid 
kontinuerlig foulardinfärgning med reaktiva färgämnen används istället soda som heter 
Natriumkarbonat.4 

 
2.4	  Saltfri	  reaktivinfärgning	  
Vid laboratorieförsök har reaktivfärgning utan tillsats av salt eller alkali genomförts med goda 
färgresultat och med en uppnådd fixeringsgrad på 90 % (i jämförelse med traditionell 
reaktivfärgning där fixeringsgraden vanligtvis hamnar på cirka 60-65%). På grund av att en 
större mängd färgämne reagerade med endast cellulosan och färre bireaktioner med vatten 
uppstod, kunde tvättningen begränsas till endast en omgång. Ytterligare en positiv aspekt var 
att mätningar av processvattnet visade att detta varken innehöll salt eller färgämne, och 
värden för BOD och COD var mycket låga. Processvattnet kunde därför återanvändas utan 
behov av ett mellanliggande reningssteg. När det gäller färgresultatet uppmättes god 
färghärdighet och intensitet. Sammanfattningsvis bekräftar detta laboratorieförsök en metod 
som uppvisar inte bara ett gott resultat gällande färgningen utan även stora besparingar ur 
både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Dessa besparingar påvisades beträffande 
vatten, energi samt en avsevärd förhöjd produktivitet och en mindre miljöpåverkan  
Metoden syftar främst till att påvisa principen för katjonisering av bomullsfibern. Metoden är 
ännu inte lämpad för en kommersiell användning, då dikloretan och epoxiföreningen EPTAC 
har visat sig vara cancerogena ämnen. (Tingsvik 2013 ss. 50-51)   
 

2.5	  Övriga	  färgtyper	  för	  cellulosa	  

2.5.1	  Direktfärg	  
Direktfärg är vattenlöslig och kräver precis som reaktivfärgen hjälpkemikalier så som salt för 
att ökad affinitet ska uppnås. Direktfärgen fixeras dock annorlunda än vad reaktivfärgen gör. 
Attraktionskrafter uppstår mellan färgämne och fiber. Dessa krafter är ett flertal men relativt 
svaga sådana, vilket leder till en lägre tvätthärdighet. Detta kan dock åtgärdas genom 
efterbehandlingar. Prisnivå för direktfärg är relativt låg, och då den har goda ljushärdigheter 
blir direktfärg ett prisvärt alternativ för produkter som inte kräver frekventa tvättar, 
exempelvis gardiner. På grund av den färgmängd som inte fäster på fibern utan istället blir 
kvar i badet, måste ursköljning genomgås, precis som för reaktivfärg. (Rehnby 2010) 
 

2.5.2	  Kypfärg	  
Kypfärg är inte vattenlöslig av sig själv, utan blir det genom tillsats av kemikalier. För att 
uppnå vattenlöslighet hos kypfärg tillsätts natriumhydrosulfit, genom vilket kypfärgen 
reduceras. För att reduktionen ska kunna ske måste färgbadet erhålla ett alkaliskt pH, vilket 
kan göras med natronlut. Efter reduktionen har kypfärgen ändrat sin nyans och färgen är nu 
löst i vattnet samt kan börja vandra in i fiberns amorfa områden. För att få fibern att fastna 
inne i fibern, måste färgen nu återställas till sin vattenolöslighet. Detta görs genom tillsättning 
av syre för oxidation av färgen, som nu återfår ursprunglig nyans. Den slutgiltiga färgnyansen 
uppnås efter avslutande tvätt. Användning av kypfärg är något mer komplicerad samt dyrare 
än både reaktivfärg och direktfärg. Det kan vara svårt att skapa klara färger inom somliga 

                                                        
3 Information från Catrin Tammjärv och Maria Björklund, färglabb Textilhögskolan, 2014. 
4 Information från Catrin Tammjärv och Maria Björklund, färglabb Textilhögskolan, 2014. 
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nyansområden, men kan dock ge mycket starka färghärdigheter. Egenskapen klorhärdighet 
kan vara svår att uppnå med reaktivfärg, men är en av fördelarna med kypfärgen.  
För att både få fram korrekt nyans och att avlägsna överskottsfärg krävs tvättning av det 
färgade materialet. Genom processens gång sker sköljningar, koktvätt samt neutralisering. Det 
är av stor vikt att tvättningen sker på korrekt sätt, i annat fall är risken att färgen ändrar sig när 
kund tvättar varan själv. (Rehnby 2010) 
 
Ett exempel på en vara som färgas med kypfärg är denim. Här gäller dock inte kypfärgens 
egenskaper för goda härdigheter. Detta undantagsfall utnyttjas dock för att framställa olika 
typer av materialeffekter. (Rehnby 2010) 

 
2.5.3	  Svavelfärg	  
En vanligt förekommande färgtyp för svart är svavelfärgämnen. Dessa är förhållandevis 
billiga och ger mörka färgnyanser samt god färghärdighet och färgstyrka. Den färgstyrka som 
kan erhållas med svavelfärgämnen till den låga prisnivån är svår att framställa med andra 
färgtyper. (Tingsvik 2013) 
 
Förutom svart används svavelfärgämnen även till khaki, bruna och marina färger. 
Svavelfärgämnen används i en stor utsträckning då 70000 ton förbrukas varje år. Bland de 
olika svavelfärgerna är det ett ämne som utgör cirka 25 % av alla de färger som används vid 
infärgning av bomullsmaterial; C. I. Sulphur Black 1 (Tingsvik 2013). Vid processen av 
färgning med svavelfärgämne, reduceras färgen för att en spjälkning av färgämnets 
bindningar ska ske (Ingamells 1993). Det är disulfidbindningar som spjälkas, vilket gör 
svavelfärgen vattenlöslig. För att reduktion av färgen ska ske används reduktionsmedel och 
ett vanligt förekommande sådant är natriumsulfid (Na2S), alternativt natriumvätesulfid 
(NaHS). Ett problem med användande av dessa ämnen är dock att de har negativa effekter på 
miljö och hälsa. Dessa reduktionsmedel innebär risker för att svavelväte bildas, vilket är 
giftigt och utgör därmed en fara i arbetsmiljön. På grund av ämnenas höga giftighet anses de 
vara miljöfarliga och skadliga för levande organismer i vatten. De båda nämnda kemikalierna 
med i Kemikalieinspektionens förteckning för ämnen som bör ersättas. Försök till användning 
av andra reduktionsmedel har gjorts, och bland testade ämnen har glukos visat på bäst 
resultat. Dock är fortfarande natriumsulfid det mest förekommande reduktionsämnet när det 
gäller svavelfärg. (Tingsvik 2013) 
 
En positiv aspekt är att svavelfärger numera även finns tillgängligt i vattenlöslig form, vilket 
innebär att färgen har genomgått reduktion redan hos färgleverantören. Genom att använda ett 
sådant alternativ underlättas infärgningsprocessen samt en väsentlig förbättring nås gällande 
miljöpåverkan. (Tingsvik 2013) 
 
 

2.6	  Infärgningstekniker	  
I följande avsnitt ges en överblick av relevanta infärgningstekniker.  

2.6.1	  Kontinuerlig	  infärgning	  
Kontinuerlig färgning sker främst genom foulardfärgning, där varan i form av ett större parti 
doppas i färgbadet, varefter överskottsbadet pressas ur. Denna process utförs i en 
foulardmaskin. Processen kan också kallas för halv-kontinuerlig, vilket innebär att färgbadet 
bara tillsätts i foularden. Foulardfärgning går till på följande sätt: den textila varan går ner i ett 
foulardtråg där färgbadet ligger på en konstant nivå. Varan fortsätter sedan genom ett 
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pressverk, och erhåller en specifik fukthalt i procent. Fukthalten står även för varans 
badupptagning. Den färgmängd som ska användas räknas ut i g/liter samt utifrån den 
procentuella mängden av färgbad som finns kvar i varan efter foularden, och på så sätt erhålls 
mängden färg i gram/kg torr vara. För att undvika att den textila varan blir randig, är det 
mycket viktigt att foulardens valstryck är jämnt fördelat över hela varans bredd. På sätt får 
alla delar lika mycket färg på sig. (Rehnby 2010 ss. 52-54) (Khatri, Memon, Khatri & 
Tanwari 2011) 
 
De kontinuerliga färgningsmetoderna som H&Ms leverantörer använder 5 benämns ”pad-
batch” och ”pad-steam”. Pad-batch är en foulardfärgning då reaktivfärg fixeras på 
cellulosavaror i rumstemperatur. Den textila varan bommas upp efter genomförd 
färgningsprocess. 
 
Här följer ett exempel på hur en halv-kontinuerlig färgning av cellulosamaterial med 
reaktivfärg kan se ut i en pad-batch: 
 
1. Foulardering med färgbad (reaktivfärg och alkali) 
2. Väven rullas upp på en bom och plastas in 
3. Bommen roterar, tiden beror på vilka färger som ingår; ca 8-20 timmar 
4. Ursköljning, koktvättning, sköljning och neutralisering i bredtvättmaskin för att bli av med 
överskottsfärg 
5. Torkning i spannram  
(Rehnby 2010 ss. 52-54) 
 
Pad-steam är en process då textila varor av naturfiber förs in i en ångkammare för att låta 
färgen fixeras. Ett exempel på hur en processgång för cellulosamaterial med reaktivfärg kan 
se ut enligt följande: 
 
1. Foulardering med färgbad (reaktivfärg och alkali) 
2. Tid för reaktion i värmen och fuktigheten gör att reaktionstiden blir kort, dvs. ca 1 min 
3. Torkning 
4. Ursköljning, koktvättning, sköljning och neutralisering i tvättlådor 
5. Torkning över t ex torkcylindrar 
(Rehnby 2010 ss. 52-54) 
 
 	  

                                                        
5 Information från Kamal Hossen Mohammed, färgtekniker vid H&Ms produktionskontor i Bangladesh, 2014. 
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2.6.2	  Diskontinuerlig	  infärgning	  
Diskontinuerlig färgning är en metod som är motsatsen till kontinuerlig. Denna 
infärgningsmetod går ut på att materialet läggs i en diskontinuerlig maskin där materialet får 
tid på sig att dra till sig och absorbera färgen från färgbadet och på så sätt angripa fibern. Ett 
typiskt vardagsexempel på detta är när man färgar hemma i sin tvättmaskin. De tre vanligaste 
maskinerna man använder vid uppdragsfärgning är jiggermaskin, kors-rullemaskin eller 
jetmaskin (Rehnby s. 47). Positivt med en diskontinuerlig maskin är att även förberedande 
processer kan utföras samt i vissa fall enklare efterbehandlingar. Detta kräver endast tvättning 
och sköljning av materialet mellan behandlingarna. Vid uppdragsfärgning har 
färgkoncentrationen stor betydelse för produktens slutliga färg. Sammanfattningsvis innebär 
detta att ju mer och koncentrerat färgbad desto starkare och intensivare färg. (Rehnby 2010 
s.47) 

När cellulosamaterial färgas är reaktivfärg ett vanligt alternativ som används i industrin, detta 
för att fabriker vill erhålla så goda färgresultat som möjligt. En maskintyp som kan uppfylla 
detta är en så kallad jiggermaskin, och är idag den mest förekommande.  
(Furferi, R. & Carfagni, M. 2010) 
 
Nyansen och dess färgstabilitet på ett cellulosamaterial är starkt beroende av den 
färgkomposition som används vid infärgning med jiggermaskin. Olika parametrar som spelar 
in är allt från pH-värdet i färgbadet och hur hög temperatur man färgar i till hur länge man 
låter färgen vara i badet (Furferi, R. & Carfagni, M. 2010). Vid infärgning med jiggar har 
följande punkter en huvudsaklig betydelse: tiden, temperaturen och hjälpkemikalierna. 
Grundproceduren är att den textila varan, tyg i fullbredd på bom, cirkulerar i färgbadet tills 
önskad färg och nyans har uppnåtts. (Rehnby 2010 s. 47)  
 
Genom val av jiggerinfärgning ges de personer som färgar möjligheten att fokusera på att 
utveckla ett så välanpassat färgrecept som möjligt. Det är således inte alla recept som lämpas 
till färgning med jiggermaskin (Furferi, R. & Carfagni, M. 2010). Jigger är en fullbredds 
maskin vilket gör det möjligt att färga stora kvantiteter material på samma gång. 
 
Mr. Kamal Hossen Mohammed arbetar på H&M i Bangladesh och berättar att H&Ms 
leverantörer idag använder uppdragsfärgning, diskontinuerlig infärgning med andra ord, på 
allt stickat cellulosamaterial. Jiggermaskiner H&M använder idag i Bangladesh är från 
följande tillverkare: THIES, FONGS, SCLABOS, TOZZE och MCS. 6 
	  
2.7	  Kemikaliepresentation 
Albaflow UNI – En ”penetration agent” som är fri från silikon och mineralolja. Hjälper 
färgen att lättare diffundera in i fibern genom att underlätta vätskans förmåga att absorberas 
av textilen. Kemikalien är anpassad för färgning av natur- samt syntetfibrer. Lösningen är 
framtagen av Huntsman Textiles. Fördelarna med lösningen är att tack vare de olje- och 
silikonfria egenskaperna orsakas inga fläckar på materialet och det lämnas inte heller rester i 
maskinerna. Ytterligare en egenskap är att den hindrar bildande av skum i färgbadet, vilket 
underlättar vid infärgning och för att få ett jämnt slutresultat. (Fiber 2 fashion u. å) 
 
Albatex DBC – Ett dispergeringsmedel vars huvuduppgift är att finfördela färgen jämnt i hela 
badet, vilket leder till ett jämnare färgresultat på varan. Finfördelar även de svårlösliga salter 

                                                        
6 Information från Kamal Hossen Mohammed, färgtekniker vid H&Ms produktionskontor i Bangladesh, 2014. 
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som bildas vid reaktionerna i färgbadet samt binder eventuella tungmetalljoner i vattnet. Även 
denna lösning är speciellt framtagen av Huntsman Textiles. (Swisscolor u. å) 
 
Novacron Superblack R – Ett färgpigment inom gruppen bifunktionella reaktivfärger vilket 
innebär att Novacron har fler reaktiva grupper (IR Group u. å). Detta resulterar i fler 
möjligheter till bindning med cellulosan (Tingsvik 2013). Bifunktionella färgämnen har 
forskats fram för att lämna så lite färgstoff kvar i lösningen som möjligt. Denna färg är 
speciellt framforskad av Huntsmans färgexperter för att få en så djup svart nyans som möjligt. 
Har hög reaktivitet samt låg/medium substantivitet (IR Group u. å). Substantivitet beskriver 
färgämnets koncentration i fibern och färgbadet. (Tingsvik 2013 s.36) 
 
Na2CO3 – Natriumkarbonat, även kallad soda. Blandas soda med vatten erhålls en basisk 
lösning som är nödvändig vid infärgning av reaktiva färgämnen. (NE 2014) 
 
NaCl – Natriumklorid, även kallad salt. (NE 2014) Nödvändig vid uppdragsfärgning med 
Novacron. Ökar affiniteten mellan cellulosan och reaktivfärgämnet som utan saltet är relativt 
låg. Affiniteten ökar genom att saltet koncentrerar de positiva natriumjonerna på fiberytan. 
Ytladdningen är oftast negativ på fibrer och detta medför att de negativa färgämnesjonerna 
repelleras av ytan. Men när saltet är tillsatt avskärmar natriumjonerna fiberns negativa 
laddning och färgämnet kan diffundera in i fibern. (Tingsvik 2013) 
 
NaOH – Natriumhydroxid, även kallad kaustiksoda. Kallas natronlut när det är utspädd i en 
vattenlösning. Dess uppgift är främst att neutralisera vattenbadet. 
 
Ättiksyra – Fungerar även denna som neutraliserare vid efterbehandling.  
 
Övriga ingredienser i färgbadet är vatten vilket har använts vid alla steg i processen. 

3.	  METOD	  

3.1	  Insamling	  av	  data	  
Informationssökning gjordes bland annat i följande baser: Summon, Google scholar, Social 
Sciences Citation Index, Science Citation Index Expanded, INSPEC, Textile Technology 
Complete, World Textiles. Sökord som användes var: textile dyeing technologies, reactive	  
dyes,	  black	  dye,	  NaCl,	  salt	  reduction,	  impacts	  of	  textile	  dyeing,	  environment,	  wastewater,	  
water	  scarcity.	  Även studentlitteratur från tidigare kurser i textilingenjörsprogrammet har 
använts, så som ”Färg och beredning” samt ”Textilkemi med miljökemi”. 
 
Genom att undersöka erhållet färgrecept och dess möjligheter för saltreduktion skapades en 
grund för analys av saltets effekt på färgresultat. Genom litteratursökning togs metoder fram 
för att kunna analysera resultatet. 

3.2	  Källkritk	  
Det är ett faktum att den form av bedömningar som delvis görs i de tester som rapporten 
redovisar avgörs av ett mänskligt öga. Detta innebär att det är av vikt att lägga avseende vid 
att människor kan uppfatta saker och ting på olika sätt. (Blomberg 2005)  
   
Gällande samarbetet med H&M har författarna strävat efter att hålla en objektiv syn gentemot 
företaget. Övrig information som erhållits genom litteratursökningar, har främst hämtats från 
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peer-reviewed artiklar men även från studentlitteratur och övriga vetenskapliga källor. 
(Thorstendahl 2005) 

3.3	  Etik	  
Personer som omnämns vid namn i denna studie har underrättats om detta samt godkänt sitt 
deltagande. Allt deltagande har skett frivilligt. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
har följts genomgående och hänsyn har tagits till ställningstagande. (Vetenskapsrådet 2010) 

4.	  GENOMFÖRANDE	  
Vid planering samt utförande av experiment har råd och riktlinjer hämtats från Konsten att 
vara vetenskaplig. (Hansson 2010. s. 55)  

4.1	  Experiment	  
Det svarta färgrecept som har använts i experimenten kommer från färgtillverkaren 
Huntsman. Receptet är framtaget för H&Ms räkning och var tänkt att användas i H&Ms 
produktion. Dock valdes receptet bort av H&M på grund av att färgresultatet inte uppfyllde de 
krav företaget har på sina svarta nyanser. Receptet är på en reaktivfärg med infärgningsmetod 
uppdragsfärgning och är särskilt lämpat för trikåvaror i bomull. Syftet med experimentet var 
att testa hypotesen om att saltmängden går att reduceras. 	  
 
Vid varje genomförande av test, preparerades sex färgbad med olika salthalter. Ett prov 
innehöll den rekommenderade mängden som var angiven i receptet, medan tre av de 
resterande innehöll mindre mängder och två innehöll större mängder. Saltmängderna skiljde 
sig åt 1 gram vardera med stigande salthalt. 
Då testens resultat skulle bedömas i form av nyans så var det av stor vikt att de olika bägarna 
innehöll exakt samma andel färgpigment. För att minimera felfaktorer blandades en 
färglösning innan det slutgiltiga färgbadet preparerades. På så sätt var det endast saltmängden 
som skiljde de sex olika provlösningarna åt. Två olika maskiner testades, båda kontinuerliga 
processer.  
 
Enligt ursprungsreceptet ska soda och salt tillsättas under processens gång vid olika tillfällen. 
Detta var endast möjligt vid en av färgeriets maskiner, så kallad Ahiba. Denna maskin 
utvaldes som lämplig infärgningsteknik på det reducerade receptet. Genom användning av 
Ahiba efterliknades de verkliga omständigheterna så mycket som möjligt. Något som bör tas 
med i beräkning vid färgning med Ahiba är att resultatet kan visa på en ojämn infärgning, 
vilket inte ger det slutliga resultatet en rättvis bedömning. Den slutgiltiga bedömningen 
gällande nyanserna ska endast bero på salthalten och inga andra möjliga felfaktorer. Vid 
färgningen med Ahiba preparerades ett färgbad med badförhållande 1:25. Ingredienserna i 
detta färgbad var endast färgstoff, vatten, Albaflow UNI och Albatex DBC. Natriumklorid 
(koksalt), natriumkarbonat (soda) och natronlut tillsattes alla under processens gång. 
Natriumkloriden tillsattes efter 10 minuter och 45 minuter senare tillsattes natriumkarbonat. 
Efter 55 minuter tillsattes slutligen natronlut. Efter denna sista tillsats fick maskinen arbeta i 
ytterligare 25 minuter.  
 
Den andra maskinen som ingick i testen var en så kallad Pyrotec som också är en kontinuerlig 
infärgningsmaskin. Färgning med Pyrotec möjliggör ett jämt färgresultat. Orsaken till att 
denna maskin inte valdes i första hand var att det inte kan tillsättas några hjälpkemikalier 
under processen. Denna faktor gör att infärgningen inte sker helt enligt rekommendationerna 
på Huntsmans recept. Färgning med Pyrotec ger slutresultatet en mer rättvis bedömning då 
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det tydligt går att avgöra hur salthalten har påverkat nyansen. Före start av färgningsprocessen 
preparerades ett större färgbad som sedan fördelades i sex olika behållare, allt för att de olika 
provbitarna skulle ha samma utgångspunkt. Vid färgning med maskinen Pyrotec tillblandades 
ett färgbad med badförhållande 1:10 innehållande färgstoff, albaflow UNI, albatex DBC, 
natriumkarbonat (soda) samt natronlut.  
 
De olika testomgångarna hade alla samma infärgningstid på 80 min samt fixeringstemperatur 
på 60 grader C. De olika provbitarna hade även samma efterbehandling i form av 
neutralisering och tvålning. Eftersom det upplevdes en blå nyans i de tre första 
provomgångarna, testades en höjning av färgpigmentet till 3 % istället för tidigare 2 %. Detta 
innebar även en höjning i salt, soda och natronlutmängd. 
Efter slutförd infärgning vid de båda maskinerna utfördes efterbehandling i form av sex olika 
steg, 

 
1. 10 minuters sköljning i 50 gradigt vatten 
2. 10 minuters neutralisering i ett 50 gradigt vattenbad med ättiksyra 24 % (pH 7) 
3. 15 minuters tvålning i en 95 gradig tvättlösning 
4. 10 minuters sköljning i 50 gradigt vatten. 
5. 10 minuters sköljning i kallt vatten. 
6. 20 minuters slutbehandling i ett 40 gradigt vattenbad med ättiksyra 24 % (pH 7) 

 

4.2	  Rekommenderat	  processchema	  
 

• Badförhållande för stickade varor 1:10 
• Teknologi: uppdragsfärgning 60°C 
• Material: 100 % bomull, stickat och blekt 
• Total processtid: 80 minuter 

 
A: 0,5 g/l ALBAFLOW UNI 
    1,0 g/l ALBATEX DBC 
 
B: % NOVACRON SUPERBLACK R (enligt tabell) 
 
C: g/l NaCl (enligt tabell) 
 
D: g/l Na2CO3 (enligt tabell) 
 
E: ml/l NaOH (enligt tabell) 
 
Bered en färglösning innehållande A + B och placera denna i maskin tillsammans med 
material. Badet ska uppnå en temperatur på 60°C. Efter 10 minuter tillsätts komponent C. 
Efter ytterligare 35 minuter tillsätts komponent D, och 10 minuter senare tillsätts den sista 
komponenten E. Dessa ämnen får sedan samverka i färgbadet i 25 minuter.  
 
Efter slutförd infärgning genomförs efterbehandling i form av sex olika steg: 

 
1. 10 minuters sköljning i 50 gradigt vatten 
2. 10 minuters neutralisering i ett 50 gradigt vattenbad med ättiksyra 24 % (pH 7) 
3. 15 minuters tvålning i en 95 gradig tvättlösning 
4. 10 minuters sköljning i 50 gradigt vatten 
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5. 10 minuters sköljning i kallt vatten 
6. 20 minuters slutbehandling i ett 40 gradigt vattenbad med ättiksyra 24 % (pH 7) 

 
Efter sista steget i efterbehandlingsprocessen ska materialet ej sköljas. 
 

4.3	  Tester 
Nedan följer beskrivning av de tester som utförts under experimentens gång.  

4.3.1	  Tvätthärdighetstest	  
Utfördes enligt standarden SS- EN ISO 105C06. Standarden innefattar ett anfärgningstest 
samt ett tvätthärdighetstest. Testet för denna standard utförs genom att en multifiberremsa, 
innehållande sex olika material (diacetat, bomull, polyamid, polyester, akryl och ull), fästs vid 
valt testmaterial. Materialet placeras sedan i en 255 ml färgningsbehållare (Gyrowash) 
tillsammans med 25 stålkulor och 50 ml tvättlösning (4 g tvättmedel/liter). Behållaren 
placeras i en Gyrowash-maskin och genomgår ett tvättprogram under 30 minuter i 60 grader 
C. Efter avslutad tvättning görs en sköljning. Multifiberremsan och det färgade provet torkas 
därefter för att sedan genomgå en standardiserad bedömning. Bedömningsskalan är en 
femgradig grå-vitskala som utförs både visuellt i befintligt ljus och även i ett ljusskåp där 
ljusstyrkan är D65. D65 står för ett standardiserat ljus som motsvarar dagsljus. 
Bedömningsskalan med siffrorna 1-5 innebär att 1 står för total anfärgning och 5 står för 
obefintlig anfärgning. Vidare bedöms testmaterialets färgförändring före och efter tvätt. Här 
är bedömningsskalan en femgradig grå-grå skala och utförs även denna i befintligt ljus samt i 
ljusskåp (D65). Bedömningsskalan med siffrorna 1-5 innebär att 1 står för maximal 
färgförändring och 5 står för obefintlig färgförändring. 
 
 

 
Figur 5: Tvätthärdighetstest 

	  
4.3.2	  Gnidhärdighetstest	  
Utfördes enligt standarden SS-EN ISO 105X12. Standarden innefattar gnidhärdighetstest i 
både torrt och vått tillstånd. Testet för denna standard utförs genom att testmaterialet placeras 



 
 

17 

i en så kallad crockmeter. I krockmetern fästs även en torr vit bomullsväv. Denna bomullsväv 
placeras mot det färgade materialet och gnids fram och tillbaka tjugo gånger under ett tryck 
på nio Newton. Efter utfört test med torr bomullsväv förflyttas det färgade testmaterialet 
något för att våttestet ska kunna utföras. Vid detta test droppas avjoniserat (destillerat) vatten 
på en vit bomullsväv som fästs på tappen i crockmetern. Denna våta bomullsväv gnids tjugo 
gånger fram och tillbaka under ett tryck på nio Newton mot det färgade testmaterialet. Den 
våta bomullsväven placeras i torkskåp för senare bedömning. Bedömningsskalan är en 
femgradig grå-vitskala som utförs både visuellt i befintligt ljus och även i ett ljusskåp där 
ljusstyrkan är D65. D65 står för en standardiserad ljusstyrka som motsvarar dagsljus. 
Bedömningsskalan med siffrorna 1-5 innebär att 1 står för total anfärgning och 5 står för 
obefintlig anfärgning.  
 
 

 
Figur 6: Gnidhärdighetstest med crockmeter. 

 
4.3.3	  Datoriserad	  färgmätning	  
Färgmätning utfördes i datorprogrammet Datacolor i Textilhögskolans färglabb. Testet 
inleddes med att ett referensprov, vilket erhållits från H&M och representerar företagets 
standardsvarta nyans, mättes in i datorprogrammet. Detta gjordes med hjälp av en 
reflektionsspektrofotometer innehållande en xenonlampa, vilken mäter in referensprovets 
exakta reflektionskurvor. Sedan mättes proverna från det färdigfärgade materialet in i samma 
program, för att kunna jämföras med referensprovet. Skillnaden mellan nyanserna redovisas i 
form av ett ΔE-värde. ΔE-värdet står för den skillnad som har uppmätts mellan referensprovet 
och de nya proverna. ΔE är ett toleransvärde och representerar den totalavvikelse där ljushet, 
kulörthet och nyans har uppmätts (se ytterligare beskrivning i avsnitt 5.4 Datoriserad 
färgmätning). 
 
Vid utförd färgmätning valdes CMC som ekvationssystem, då detta system ligger närmare 
den färgskillnad som en normalobservatör upplever. (Rehnby 2010, ss. 33-35) Den 
acceptansnivå som valdes var ΔE 2,0. 
 
Den svarta textilfärg som användes till referensprovet vid färgmätningarna är den nyans 
H&M klassar som sin standardsvart. En betydande faktor för jämförelserna och de resultat 
som följer utifrån dessa, är att de färgnyanser som framställts i experimenten inte kommer 
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från samma recept som den svarta nyans som används vid jämförelserna. Dock är det recept 
som använts i testerna mycket likt det recept som använts vid infärgning av referensprovet. 
 

4.4	  Beräkningar	  för	  saltförbrukning	  
Genom information från Erik Karlsson (H&M) har följande beräkningar vid saltanvändning 
gjorts. På grund av författarnas avgränsning görs beräkningen baserat på tidigare försäljning 
av pieces i företagets standarssvarta nyans på ett år. Under vårsäsongen 2013 sålde cirka 
H&M 100 miljoner pieces i denna nyans. Ett rimligt antagande är att H&M säljer minst lika 
många under höstsäsongen. Vårsäsongen och höstsäsongen adderat med varandra resulterar i 
200 miljoner sålda pieces på ett år. För att kunna göra ett enkelt överslag kan man anta att t-
shirts representerar en genomsnittlig produkt. En t-shirt väger mellan 100-200 gram, 
beräkning gjordes på 150 gram. Med förluster inräknade vid produktion antas ekvationen för 
en t-shirt se ut enligt följande: 
 
X gram x 1,5 = totalprodukt vikt i gram (tygåtgång) (Ekv. 1) 
 
Beräkningen gjordes enligt nedan att varje t-shirt har en tygåtgång på  
150 gram x 1,5 = 225 gram.  
Totalt blir det en årlig tygåtgång på 225 gram x 200 000 000 pieces = 45 000 000 kilogram. 
 
Enligt erhållet recept från Huntsman rekommenderar de samt redovisar ett provrecept 
innehållande 100 gram salt/liter med en färgkoncentration på 2 % samt badförhållande 1:10. 
 
Infärgning av 45 000 000 kilogram tyg med en konsumtion på 10 liter vatten/kilogram tyg, 
resulterar i en årlig vattenförbrukning enligt följande:  
 
10 liter vatten x 45 000 000 kilogram tyg = 450 000 000 liter vatten 
 
450 000 000 liter vatten innebär en årlig saltkonsumtion enligt följande beräkning: 
 
450 000 000 liter vatten x 100 gram salt = 45 000 000 000 gram salt 
 
45 000 000 000 gram/1000 = 45 000 000 kg salt/år.  

 
4.5	  Materialval	  
Materialet som användes och färgades är av typen singeljersey i 100 % bomull. Tyget är 
stickat i Textilhögskolans trikålabb då detta underlättar tillhandahållande av information 
gällande eventuella efterbehandlingar eller andra påverkande faktorer. Det material som 
användes hade inga särskilda efterbehandlingar, utan var endast blekt. Garnet var i storleken 
Ne 50/2 och delningen E18. 
 
4.6	  Analys	  av	  resultat 
Vägledning i resultatanalys har bland annat hämtats från boken Varför vetenskap? (Bjereld, 
Demaker & Hinnfors 2013). Då kvantitativa metoder har använts för att testa hypotesen samt 
att föreskrivna standarder har följts, anses tillvägagångssättet vara vetenskapligt förankrad. 
Därmed tolkas även resultaten som tillförlitlig information. Då författarna ej har fått ta del av 
H&Ms kravspecifikation för färgade plagg har egna acceptansnivåer vid utförda tester 
skapats. Vid beslut om acceptansnivåer har kunskap från personer med expertis inom området 
använts samt utifrån författarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Vid tvätthärdighetstest 
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samt gnidhärdighetstest tolkas alla värden över 4 som goda resultat. Gällande datoriserad 
färgmätning är en totalavvikelse på 0,5 ΔE en vanlig acceptansgräns för ekvationssystemet 
CMC, enligt Textila Beredningsprocesser (Rehnby 2010). 
 

5.	  RESULTAT	  
5.1	  Experiment 
Följande avsnitt redovisar de recept som har använts i experimenten. 	  
 
5.1.1	  Salthalt	  och	  pH	  provomgång	  1	  
I tabell 1 nedan visas saltmängd samt pH-värde på sex olika provbitar. Färgkoncentrationen på 3 % 
var densamma i samtliga prov. Maskinen som användes var av typen Pyrotec och badförhållandet var 
1:10. Enligt de tester som utfördes visade pH-värdet inte på någon skillnad. Procentuell skillnad i 
salthalt utifrån den rekommendation Huntsman ger i receptet visas i tabell 1.	  

 
Tabell 1: Recept 1 
Provnummer Saltmängd i gram Procentuell skillnad salthalt pH i färgbad 
19 5 Reduktion 37,5 % 12 
20 6 Reduktion 25 % 12 
21 7 Reduktion 12,5 % 12 
22 8 Rekommenderad mängd 12 
23 9 Förhöjning 12,5 % 12 
24 10 Förhöjning 25 % 12 

	  
5.1.2	  Salthalt	  och	  pH	  provomgång	  2	  	  
I tabell 2 nedan visas saltmängd samt pH-värde på sex olika provbitar. Färgkoncentrationen 
på 2 % var densamma i samtliga prov. Maskinen som användes var av typen Pyrotec. Enligt 
de testerna som utfördes visade pH-värdet inte på någon skillnad. Procentuell skillnad i 
salthalt utifrån den rekommendation Huntsman ger i receptet visas i tabell 2. 
 
Tabell 2: Recept 2 
Provnummer Saltmängd i gram Procentuell skillnad salthalt pH i färgbad 
13 3 Reduktion 50 % 12 
14 4 Reduktion 33 % 12 
15 5 Reduktion 16,7 % 12 
16 6 Rekommenderad mängd 12 
17 7 Förhöjning 16,7 % 12 
18 8 Förhöjning 33 % 12 
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5.1.3	  Salthalt	  och	  pH	  provomgång	  3	  &	  4	  
I tabell 3 nedan visas saltmängd samt pH-värde på sex olika provbitar. Denna typ av process 
och recept utfördes två gånger för att erhålla ett så trovärdigt resultat som möjligt under 
rådande förhållande. Färgkoncentrationen på 2 % var densamma i samtliga prov. Maskinen 
som användes var av typen Ahiba och badförhållandet var 1:25. Enligt de tester som utfördes 
visade pH-värdet inte på någon skillnad. Procentuell skillnad i salthalt utifrån den 
rekommendation Huntsman ger i receptet visas i tabell 3. 
 
Tabell 3: Recept 3 
Provnummer Saltmängd i gram Procentuell skillnad salthalt pH i färgbad 
1 & 7 12 Reduktion 20 % 12 
2 & 8 13 Reduktion 13,3 % 12 
3 & 9 14 Reduktion 6,7 % 12 
4 & 10 15 Rekommenderad mängd 12 
5 & 11 16 Förhöjning 6,7 % 12 
6 & 12 17 Förhöjning 13,3 % 12 
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5.2	  Tvätthärdighetstest	  
Nedan redovisas resultat för tvätthärdighetstest.  

5.2.1	  Anfärgningsresultat	  	  
Diagram i figur 7 redovisar de resultat som erhölls vid test för anfärgning på multifiberremsa 
innehållande sex olika material. Varje provbit (1-24) har testats för varje material på 
multifiberremsan (bomull, diacetat, polyester, akryl, polyamid och ull). Bedömningsskalan är 
1 till 5, där 1 står för total anfärgning och 5 för obefintlig anfärgning. Resultatet visar inte på 
några signifikanta skillnader för hur materialen anfärgas beroende på receptvariant, vilket 
visas i det snarlika utseendet i flera av diagrammen.  

 

 
 

Figur 7: Diagrammen visar resultat från anfärgningstesten, både visuellt och från ljusskåp. 
Provbit 20 vid polyester föll bort då det testet ej utfördes helt enligt standarden.  
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5.2.2	  Färgförändring	  efter	  tvätt	  
Nedan redovisas resultaten som erhölls vid färgförändringstestet efter tvätt. Varje provbit 
klipptes till två delar varav den ena genomgick tvättning, för att sedan jämföras med den 
otvättade biten. Inga signifikanta skillnader upptäcktes gällande de olika 
saltkoncentrationerna.  
 
I tabell 4 redovisas en jämförelse mellan provbitarnas färgförändring före och efter tvätt. 
Bedömningsskalan är 1 till 5, där 1 visar på total förändring och 5 på obefintlig förändring. 
Bedömningarna gjordes både visuellt och i ljusskåp. I ljusskåpet användes ljusstyrkan ”D65” 
vilket motsvarar dagsljus.  
 
 

	  
 	  

  Tabell 4: Resultat färgförändring efter tvätt 
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5.3	  Gnidhärdighetstest	  
Nedan redovisas resultat för gnidhärdighetstest.  

5.3.1	  Gnidhärdighetstest	  torr 
Figur 8 visar hur de 24 färgade provbitarna anfärgar en vit bomullsväv när man gnider 
materialen mot varandra. Detta test utfördes med en torr bomullsväv. Bedömningsskalan är 1 
till 5, där 1 står för total färgfällning och 5 för obefintlig färgfällning. Enligt diagrammet 
avger ingen av provbitarna någon färgfällning i torrt tillstånd. 

 

Figur 8: Resultat gnidhärdighetstest torr 
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5.3.2	  Gnidhärdighetstest	  våt	  
Figur 9 visar hur de 24 färgade provbitarna anfärgar en vit bomullsväv när man gnider 
materialen mot varandra. Detta test utfördes med en våt bomullsväv. I vått tillstånd sågs en 
tydlig färgfällning hos flera av provbitarna. 
 

 
Figur 9: Resultat gnidhärdighetstest våt 

5.4	  Datoriserad	  färgmätning 
Nedan redovisar figur 10 erhållna värden vid färgmätning i programmet Datacolor. ΔE-värdet 
visar på den skillnad som mättes mellan testmaterialet och det erhållna referensprovet från 
H&M. Ju större ΔE-värde desto större skillnad mellan referensprov och provbit. 

 

 
Figur 10: Resultat färgmätning 
 
Provbit nr 24 visar på lägst ΔE-värde och innehåller samma saltmängd (100 gram/liter) som 
Huntsman använt i färgning av sample till H&M. Vid färgning av provbit nr 21 har den 
salthalt som anges i originalreceptet (70 gram/liter) använts. Vid färgning av provbit nr 20 har 
en reducerad salthalt (60 gram/liter) använts. Av de prover där reducerad salthalt har använts 
visar provbit nr 20 på lägst ΔE-värde (1,83). 	   	  
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5.5	  Beräknad	  saltreduktion	  
Baserat på tidigare uträkningar med ekvation 1, gällande total materialåtgång vid årlig 
produktion av svart bas-tshirt, har nu en ny beräkning gjorts. Med hjälp av erhållna resultat 
från utförda tester har en provbit valts ut som visade på bäst resultat. Provbit nummer 20 
färgad med en lösning innehållande 60 gram per liter visade på en totalavvikelse på 1,83 ΔE. 
Denna saltreduktion innebär en minskning på 40 % i jämförelse med prov nr 24. 
 
Enligt erhållet recept från Huntsman redovisas ett provrecept innehållande 100 gram salt per 
liter med en färgkoncentration på 2 % samt badförhållande 1:10. Det nya recept som tagits 
fram innehåller 60 gram per liter och har ett badförhållande på 1:10 samt en färgkoncentration 
på 2 %.   
 
Infärgning av 45 000 000 kilogram tyg med en konsumtion på 10 liter vatten/kilogram tyg, 
resulterar i en årlig vattenförbrukning enligt följande:  
 
10 liter vatten x 45 000 000 kilogram tyg = 450 000 000 liter vatten.  
 
450 000 000 liter vatten ger en årlig saltmängd enligt följande beräkning: 
 
450 000 000 liter vatten x 60 gram salt = 27 000 000 000 gram salt  
 
27 000 000 000 gram/1000 = 27 000 000 kg salt/år  
 
Ovanstående beräkning visar på en möjlighet till att reducera saltet med 40 %, vilket kan 
innebära en minskning på 18 000 000 kg salt per år (45 000 000 kg - 27 000 000 kg = 18 000 
000 kg).  
 
  



 
 

26 

6.	  DISKUSSION	  

6.1	  Experiment	  
På grund av de begränsade möjligheter vi hade till att använda exakt samma badförhållande 
som Huntsman/H&Ms leverantörer, har vi fått öka från 1:10 till 1:25 vid användning av 
maskinen Ahiba. Färgningsbehållarna tillhörande Ahiba rymmer 250 ml färgbad. Då testet 
utfördes på provbitar vägandes 10 gram vardera, hade ett badförhållande på 1:10 blivit för 
knappt. Detta eftersom badförhållandet visar hur många milliliter vatten det går åt per gram 
tyg. Vattenmängden är av betydelse gällande miljöpåverkan samt koncentration av 
kemikalier. H&Ms leverantörer använder sig av ett badförhållande på 1:10 vilket klassas som 
lågt. Ett lägre badförhållande innebär en lägre åtgång av vatten, vilket är positivt ur både 
miljösynpunkt och ekonomiska perspektiv.  
 
Inför utförande av experiment fick vi inte tillgång till en komplett uppsättning av ingredienser 
för det recept vi använde oss av. De kemikalier som saknades var Albafluid CD samt Lyoprint 
DBC. Albafluid är ett medel för skrynkelfrihet och Lyoprint är ett milt oxidationsmedel. 
Vidare kan endast spekuleras om dessa medel har någon påverkan på den slutliga nyansen och 
om det skulle påverkat våra provbitar.   
 
Enligt Huntsmans recept, ska de tillhörande hjälpkemikalierna doseras gradvis. Med de 
maskiner som vi hade tillgång till och använde oss av, var detta inte möjligt. Det 
tillvägagångssätt som använts antas dock vara fullt godtagbart då principen är densamma som 
maskiner vid produktion. 
 
Provbit nr 24 har en salthalt på 100 gram salt/liter, vilket är den salthalt som Huntsman har 
använt sig av vid infärgning av sample till H&M. Då provbit nr 24 är samma recept som 
H&M skulle ha använt sig av för sin svarta färg, innebär det att de använder sig av mer salt än 
Huntsman rekommenderar i det ursprungliga receptet. Provbit nr 21 innehåller 70 gram 
salt/liter, och är den salthalt som rekommenderas i originalreceptet. För att kunna göra 
beräkningar med reducerat recept valdes provbit nr 20 ut som hade ett ΔE-värde värde på 
1,83, vilket innebär en skillnad på 0,56 från Huntsman sample (provbit nr 24).  

En acceptansnivå på ΔE 2,0 valdes, och vi är medvetna om att detta är ett relativt högt värde. 
Anledningen till det högre värdet är att det recept vi fick använda oss av inte var identiskt 
med det recept som har använts för referensprovet från H&M. Receptet i de experiment vi 
genomfört, gav inte en tillräcklig intensitet för den H&M-svart som företaget krävde. Det 
innebär att referensprovet är färgat av ett recept med en starkare färgintensitet än vad som fås 
av det recept som användes av oss.  

6.2	  Salt	  
Det läggs stort fokus vid att rena processvattnet från de kemikalierna med mest påtagliga 
skadliga effekter, vilket givetvis är bra. Men för att sträva mot en mer hållbar framtid är det 
dock av stor vikt att även lägga fokus vid andra faktorer som ur ett större perspektiv faktiskt 
spelar en stor roll. Enligt våra beräkningar innebär en årlig produktion av kläder i H&M-svart 
en saltförbrukning på 45 miljoner kg. Detta innebär att kopiösa mängder salt ansamlas vid 
produktionsområdena varje år. Även om salt är ett ämne som återfinns i naturen, leder denna 
saltanvändning till en negativ verkan på grund av de stora kvantiteter som koncentreras där 
saltet inte hör hemma.  
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Eftersom beräkningarna är begränsade till en viss nyans är det endast möjligt att spekulera 
kring ytterligare besparingar som kan uppnås om detta appliceras på hela sortimentet. H&M 
erbjuder kläder i en bred färgskala samtidigt som det finns en mängd övriga produkter som 
också färgas med reaktivfärg. Det innebär att vidare beräkningar skulle kunna visa på ännu 
större saltbesparingar.  
 
Ett syfte var att undersöka de effekter salt har på materialets egenskaper (tvätthärdighet och 
gnidhärdighet). Resultaten i utförda tester visar att endast affinitet är den faktor som påverkas 
av saltet. Både tvätthärdighetstestet och gnidhärdighetstestet har visat på goda resultat 
oberoende av salthalterna i färgbadet.  
 
Ju mindre salt desto mer färg blir kvar i badet. Positivt är att färgstoffet är lättare att rena från 
vattnet än vad saltet är. Det kan även finnas möjligheter till återanvändning av färg. Idag görs 
redan ansträngningar för att rena processvatten från färgstoff, och det är här vi vill uppmuntra 
till att det även krävs medvetna val gällande andra ämnen än just färg.  

6.3	  Resultatens	  tillförlitlighet	  
På grund av våra begränsade möjligheter till att färga med exakt samma badförhållande som 
Huntsman/H&Ms leverantörer vid användning av maskinen Ahiba, har vi fått öka från 1:10 
till 1:25. Ökat badförhållande ökar vattenåtgång samt kemikalieåtgång men förändrar inte 
färgåtgången. 
 
Då denna rapport främst syftar till att undersöka salthalter och färgäkthet beroende av just 
salter, valde vi att hellre använda en maskin där sodan kan tillsättas i efterhand. Vid ett annat 
maskinalternativ tillsätts sodan direkt och kan därför leda till ett jämnare resultat. Däremot 
hade man i sådana fall kunnat använda det badförhållande som rekommenderades från 
färgleverantören.  
 
För att minimera felfaktorer togs flera aspekter i beaktning. En av dessa aspekter handlade de 
små mängder av färg och övriga ingredienser. Då varje färgbehållare innehåller förhållandevis 
små mängder av hjälpkemikalier finns risken att felmarginalerna mellan proverna får en viss 
betydelse. Vid uppmätning av salt och soda höll vi oss till en toleransavvikelse på max 0,0050 
gram per dosering. Natronlutet uppmättes genom en pipett för att få en så korrekt mängd som 
möjligt då dosen endast var 1,5 ml per liter. Vid dosering av hjälpkemikalierna Albatex och 
Albafluid användes även här en pipett.  

6.4	  Övrigt  
Vid slutfört experiment samt reflektioner kring detta ställer vi oss frågor som; varför måste 
inköpare och designers vara så kritiska till deras svarta färgnyanser? Varför vill man inte vara 
mer öppen för andra nyanser med mer miljövänliga tillverkningsprocesser? Det är av 
förståelse att detta är mer komplext än vad det kan låta när vi diskuterar logiska tankegångar, 
men vi tror att det bland annat handlar om att få in detta tankesätt och en ny inställning. För 
att lyckas med något sådant är det av stor vikt att utbildning och uppmuntran finns att tillgå. 
Genom kunskap och stöd är det möjligt att förändra inställningen hos beslutstagare som 
exempelvis inköpare och designers, och förhoppningsvis skulle det innebära en större 
flexibilitet kring nyanskrav.  
 
För att kunna kombinera en hållbar utveckling med en vinstdrivande företagsverksamhet är 
det viktigt att vara medveten om vilka punkter som är mest kritiska och var man har största 
möjligheterna till positiva förändringar i nuläget. Att tillämpa andra nyanser av svart skulle 
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kunna vara passande för H&Ms Conscious-kollektion där materialvalen är ekologiska eller 
återvunna. Kanske vore en mer hållbar infärgning ett koncept de också kan implementera vid 
denna kollektion. Det går naturligtvis inte att kräva att alla svarta nyanser plötsligt ska bli mer 
miljövänliga eller annorlunda på grund av denna undersökning, men bara att ha kunskapen 
om att det finns mer skonsamma alternativ är betydelsefullt i dagsläget. I detta fall då vi har 
lyckats sänka saltmängden med 40 %, innebär det en skillnad som skulle kunna ha enorma 
effekter för dagens färgindustri; inte bara ur miljöaspekt utan även ur en ekonomisk aspekt. 

6.5	  Vidare	  forskning	  
Vidare forskning skulle kunna göras gällande om saltmängden kan reduceras med hjälp av 
ökning av någon annan parameter, för att sedan kunna ta ställning till vilket alternativ som i 
slutändan är bäst ur miljösynpunkt.  
 
I och med att det är sötvatten som är en bristvara och att det är i just sötvatten salt tillsätts vid 
färgningsprocessen, vore det intressant att testa hur infärgning med saltvatten hade kunnat se 
ut. En idé som grundats under projektets gång har handlat om möjlighet till användning av 
saltvatten vid textilfärgning. Genom att utnyttja den befintliga saltmängden i havsvatten, som 
97 % av jordens vatten består av, skulle sötvatten besparas. Givetvis krävs det en 
salttillsättning även där men saltanvändningen kanske skulle kunna minimeras samt förhindra 
att saltrester sprids där de inte hör hemma.  
 
Genom våra experiment har vi upptäckt att saltet endast har betydelse gällande affiniteten 
mellan färg och fiber. Tvätthärdigheten och gnidhärdigheten verkar inte ha påverkats alls av 
varken reduktion eller förhöjning av saltmängd.  Det vore intressant att titta närmare på om 
det finns något annat ämne som ökar affiniteten men samtidigt är lättare att rena bort från 
färgbadet igen. Vidare forskning skulle även kunna läggas vid frågan om saltet har någon 
annan betydelse för den textila produkten, så som ljushärdighet, svetthärdighet samt 
tvätthärdighet under en längre tid.   
 
Vid tidigare nämnda försök vid saltfri färgning har fungerande principer med katjonisering av 
bomullsfibrer påvisats. Metoderna lämpas dock inte för kommersiellt bruk då de innehåller 
cancerogena ämnen. Det skulle därför vara av intresse att undersöka möjligheter för alternativ 
till de ämnen som ingår vid katjonisering av bomullsfibern, för att kunna utveckla en så riskfri 
metod som möjligt.  
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7.	  SLUTSATS	  
Utifrån de undersökningar och experiment som utförts kan följande slutsats dras; salt påverkar 
endast affiniteten och har ingen betydelse för färgad produkts egenskaper (tvätthärdighet och 
gnidhärdighet). Gällande affiniteten kan slutsatsen dras att ju högre saltmängd desto högre 
affinitet, vilket innebär ett intensivare färgresultat. Det går dock att konstatera att det finns 
möjlighet för saltreducerad reaktivfärgning med goda färghärdigheter. Genomförda 
experiment visar på att saltmängden kan reduceras med 40 % och fortfarande få en av 
författarna godkänd nyans av svart. Godkännandet grundar sig i att färgnyansen uppfyller 
bestämd acceptansnivå vid färgmätning samt resultat av härdighetstester. Det krävs dock 
ytterligare ansträngningar och forskning för att testresultaten ska kunna ha en verklig effekt i 
textilindustrin. Kunskap, öppna sinnen och flexibilitet gällande krav är mycket centralt om en 
hållbar textilfärgning ska kunna uppnås.  
 
En önskan är att resultatet av detta projekt ska leda till en mer öppen inställning gällande krav 
på färgade varor, för att i slutändan kunna bidra till att den hållbara utvecklingen inom 
textilindustrin ska se allt annat än svart ut.  
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8.	  BILAGOR	  

8.1	  Mailkonversation	  med	  Kamal	  	  
	  

You use jigger and jet machines while colouring cotton fabric. From which brand are 
the jigger machines you use? 
- Generally THIES, FONGS, SCLABOS, TOZZE, MCS brand are used. 
 
From which brand are the pad-steam and the cold pad batch machines? 
- MONFOTS, KUSTER, BELINGER brand are used. 
 
At what temperature do you fix the color? 
- It depends on types colour & types of fabric. Normally temperature fix from 600C to 1800C. 
 
How do you decolorize the wastewater? 
- By chemical treatment/ decolorized. 
 
How do you handle the wastewater from the coloring processes? 
- ETP (Effluent treatment plant). 
 
How much of the wastewater is being recycled? 
 More or less 5 % waste water is recycled that one is used as gardening, daily uses etc. 
 
Do you know how much water that are being consumed by the dyeing processes every 
year by you? 
- There is no statistical data that I could share with you. 
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8.	  2	  Labbrapport	  mall	  
 
Processkort 
 

 
 
Recept/Färgmätning 
 
Färg/Kemikalier Funktion Mängd Mängd totalt, ml 
Novacron 
Superblack R 

Färgämne          2,0 % 0,4 g 

Vatten    
Maskin: Ahiba 
(Kontinuerlig) 

Badförhållande: 1:25  
 
Vikt: 10 g x 2 
 

Total badvolym ! = 500 ml 

pH på bad:  
 
Tillsättningar 
 
Kemikalier Funktion Mängd Mängd totalt, g 
NaCl (koksalt)    
Soda   5 g/l  
NaOH 36° (natronlut)  1,25 ml/l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Material: Blekt bomullstrikå, singeljersey 
 
Vikt: 2 g 
Ev. tidigare behandlingar: 
Avklistrad 
Avkokt 
Blekt 
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Tids- och temperatursschema 
 
Temp 
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Testresultat 
 
Tvätthärdighet (enligt standard SS-EN ISO 105C06)  
 

Material Resultat 
visuellt 

Resultat 
färgmätning 

Diacetat 
 
 
 

  

Bomull 
 
 
 

  

Polyamid 
 
 
 

  

Polyester 
 
 
 

  

Akryl 
 
 
 

  

Ull 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Otvättad Tvättad 
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Gnidhärdighet (enligt SS-EN ISO 105X12) 
 
Torr Resultat visuellt Resultat färgmätning 
   

Våt Visuellt resultat Resultat färgmätning 
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8.3	  Datoriserad	  färgmätning	  
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