
 
ETT HÅLLBART LÄDER 

- EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN 
KONVENTIONELLT LÄDER OCH  
NATURMATERIALET PIÑATEX®  

Uppsatsnummer: 2019.12.03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 
 
Läder som material har använts av människor i århundraden och är ett av de mest tåliga                
materialen som finns idag. Detta leder till att det produceras extremt höga mängder läder där               
den högsta andelen som produceras är kromgarvat läder, som står för cirka 90 procent av den                
totala läderproduktionen. I och med dagens medvetenhet kring miljö och hur läder påverkar             
denna efterfrågas alternativa material. Piñatex är ett material där man använt sig av bladen på               
ananasplantan för att sedan producera ett nonwoven-material som är likt läder, trots att det              
inte skapats som ett substitut till läder, men användningsområdena är desamma. Piñatex kan             
vara ett alternativt material när det gäller hållbarhet över tid men även ur miljösynpunkt. 
 
I denna rapport är syftet att studera tillverkningsprocesserna för Piñatex, kromgarvat läder            
och vegetabiliskt garvat läder för att ge ökad förståelse för deras miljöpåverkan. Dessutom             
utförs materialtester för att se hur de tekniska egenskaperna skiljer sig mellan materialen.  
 
Testresultaten i denna studie visar på att materialen har olika för- och nackdelar beroende på               
vilket test som utförts. Vidare är det svårt att veta exakt hur stor miljöpåverkan de olika                
tillverkningsprocesserna har, men kromgarvning är den process som med största sannolikhet           
leder till störst inverkan på miljön. I slutändan handlar ett materials önskvärdhet om             
preferenser från användarna och i vilket syfte ett material ska användas. 
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Abstract 
 
Leather has been used by humans for centuries and it is one of the most resistant materials                 
that exists today. This leads to a high production of leather, where the largest part comes from                 
chrome tanning, which stands for approximately 90 % of the total leather industry. Because              
of today’s awareness surrounding the environment and how leather affects it, demand for             
alternative materials are increasing. Piñatex is a material based on the leaves of the pineapple               
plant, which is turned into a non woven material, looking alot like leather. Although it is not                 
created as a substitute for leather, the areas of use are the same. Piñatex can be an alternative                  
material when it comes to durability but also from an environmental point of view.  
 
The purpose of this report is to study the manufacturing processes for Piñatex, chrome tanned               
leather and vegetable tanned leather to yield a higher understanding for their environmental             
impact. Futhermore, material testing is carried out to see how the technical properties             
differentiate between the materials. 
 
Test results from this study show that the materials have different advantages and             
disadvantages depending on which test has been carried out. It is hard to know exactly how                
big the environmental impact from the different manufacturing processes are, but chrome            
tanning is probably the one with the highest impact. In the end, the desirability of a certain                 
material all comes down to user preferences and for which purpose the material will be used. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är den avslutande delen på programmet Textil Produktutveckling och           
Entreprenörskap. Arbetet har genomförts vid Textilhögskolan i Borås, där samtliga          
laborationstester har genomförts. Med synpunkter från Joel Peterson, Universitetslektor vid          
Högskolan i Borås har ämnesområdet och riktlinjerna för projektet fastställts.  
 
Tack till handledare Stig Nilsson, Universitetsadjunkt vid Textilhögskolan i Borås, och           
övriga deltagare i handledningsgruppen, för vägledning under arbetets gång. Vi vill också            
tacka personal vid Textilhögskolans laborationssalar för introduktioner och handledning         
genom materialtester. 
 
Slutligen ett stort tack till den lädergrossist som bistått med material och ovärderlig             
information för projektet. 
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1. Inledning 
 
Läder anses vara ett naturligt material som håller i flera generationer, men tillverkningen av              
läder är ofta farligt för både miljö och människor. Läderindustrin kräver mängder av             
kemikalier i bearbetningen från råhud till färdig produkt som dessutom kan vara            
cancerframkallande och allergena. Den vanligaste och billigaste metoden för att garva läder            
är kromgarvning och 90 procent av allt läder tillverkas med hjälp av denna metod. Vid               
kromgarvning används Krom 3 som är en ofarlig typ av krom, men om det hanteras på fel sätt                  
omvandlas det till Krom 6. Det är Krom 6 som är hälso- och miljöfarligt. Utöver krom                
används också flera andra kemikalier i beredningsprocesserna som kan vara farliga för miljön             
och människors hälsa, speciellt i de områden där industrierna ligger (Naturskyddsföreningen           
2019 a).  
 
I teorin skulle man kunna se läder som ett miljövänligt material då råmaterialet i de allra                
flesta fall utvinns från köttindustrin och tar tillvara på biprodukterna. Traditionell           
lädertillverkning kräver dock en hög vattenåtgång och genererar miljöfarligt avfall i           
processen från hud till läder. Studier visar att avfall från framställningsprocessen innehåller            
protein och fett som uppgår till 60 procent av en råhuds vikt, som inte tas tillvara. (Ozgunay                 
2006). Under garvningsprocessen av läder används dessutom uppemot 130 olika allergi-,           
astma-, och cancerframkallande kemikalier (Råd & Rön 2017).  
 
Det krävs ca ett halvt ton kemikalier för att tillverka 250 kilo läder, som i sin tur genererar                  
närmare 50 000 liter förorenat vatten (Globalportalen 2018). Efterfrågan på lädervaror ökar            
och den globala läderindustrin omsätter mångmiljardbelopp. Samtidigt ökar dock kritiken          
kring industrins stora miljöpåverkan. Detta bidrar till att intresset för mer hållbara alternativ             
växer sig större (Common Objective 2018). 
 
Tillverkningen av konstgjorda material där syftet är att efterlikna läder är i flera fall              
komplicerad och en stor mängd kemikalier används. Detta leder till stor belastning på miljön              
och nya metoder behövs där miljöpåverkan är mindre (Råd & Rön 2017). För att minska               
påverkan på miljön krävs nya material eller tillverkningsmetoder som kan avlasta           
läderindustrin. Genom att det skapas material som efterfrågas av marknaden samt är mer             
hållbara ur miljösynpunkt så kan det bidra till att också stärka de etiska och ekonomiska               
förhållandena i världen. 
 
Materialet Piñatex som tillverkas av ananasblad, skapades ur tanken att hitta ett miljövänligt             
alternativ till läder som skulle kunna tillverkas storskaligt. Det årliga ananasavfallet uppgår            
till ca. 40 000 ton världen över. Genom att använda sig av råmaterial som vanligtvis slängs                
eller bränns kan Piñatex minska avfallsmängden vid ananasodling (Di Weekend 2016). Då            
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materialet är en biprodukt vid odlingen av ananas kan detta ge ytterligare en inkomstkälla för               
jordbrukarna (Ananas Anam Ltd 2017 a). 
 

1.1 Begreppsförklaringar 
GOTS - Global Organic Textile Standard innehåller en serie kriterier för hur mycket             
ekologiskt innehåll ett material ska ha för att bli GOTS-certifierad (Global Organic Textile             
Standard 2019).  
 
AFIRM - En organisation som arbetar för att minska farliga kemikalier i värdekedjan för              
tillverkning av kläder och skor (Afirm Group 2017).  
 
Nonwoven - Ett material som inte tillverkas genom vävning eller stickning, utan genom att              
osammanhängande fibrer binds samman med hjälp av olika tekniker; kemiskt, mekaniskt           
eller termiskt (Inda 2018).  
 
ISO - International Organization of Standardization är en oberoende organisation som           
upprättar internationella standarder för produkter, tjänster och system (ISO 2019). 
 
Patina - Det slitage som påverkar ett material på ett förskönande sätt över tid (Crud Sweden                
2018). 
 
PU-läder - Polyuretan är ett konstmaterial tillverkat av plast, nämns i arbetet i form av               
konstläder (Winiw 2019). 
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2. Bakgrund 

2.1 Syfte 
Rapportens syfte är att studera konventionellt läder som framställts genom kromgarvning           
respektive vegetabilisk garvning samt Piñatex, ett material gjort av fibrer från ananasblad.            
Studien syftar till att jämföra egenskaperna hos de olika materialen, men också att få              
kännedom om hur framställningsprocesserna skiljer sig åt ur miljösynpunkt.  
 

2.2 Frågeställningar 
Hur står sig Piñatex mot läder när det kommer till dess fysiska egenskaper? 

- Finns det skillnader i hur materialen står sig i tekniska tester? 
- Hur differentierar sig materialen från varandra rent visuellt? 

  
Hur skiljer sig deras generella framställningsprocesser åt ur miljösynpunkt? 
 

2.3 Avgränsningar 
Denna studie belyser endast kromgarvat läder, vegetabiliskt garvat läder och Piñatex. Det är             
dessa material som kommer att studeras utifrån deras tekniska egenskaper och deras            
tillverkningsprocesser. Övriga typer av garvningsprocesser eller läderliknande material        
kommer inte att tas upp i denna rapport. Studien utgår från processen från råmaterial till               
färdigbehandlat material. Detta innebär att information om råmaterialen endast ska ge en            
generell bakgrundsbild. 
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3. Material och metod 

3.1 Material 
De material som kommer att användas i laboratorietester är kromgarvat läder och            
helvegetabiliskt garvat läder. Både det kromgarvade och det helvegetabiliskt garvade lädret är            
täckfärgat med pigmentfärg. Båda typerna av läder är från nötkreatur och de har inte              
impregnerats med någon behandling för att förbättra hållbarheten. Resultaten från dessa tester            
kommer sedan att jämföras med tester som sedan tidigare gjorts av Piñatex. Under processen              
kommer utrustning i laboratoriet på Textilhögskolan i Borås att nyttjas.  
 

3.2 Metod 
Studien har utförts som en kvalitativ studie med induktiv metod. En kvalitativ metod används              
till största del för att få en djupare förståelse för problemet man studerar. En annan metod                
som använts är en kvantitativ metod för att få fram mätbara resultat i studien (Holme &                
Solvang 1996).  
 
För att säkerställa relevansen på informationen som framkommit har källor jämförts och            
personer med kunskap inom området har rådfrågats. Detta gäller även för de hemsidor samt              
företag där information hämtats då det finns risk att information som tillhandahålls är partisk              
och vinklad. Där studielitteratur använts har detta främst skett genom sökning i Diva portal,              
Google Scholar samt E-NAV för att få fram ISO-standarder till laboratorietester. 

3.2.1 Tidigare forskning 
Studiens referensram utgår från tidigare forskning och artiklar. Genom att studera tidigare            
forskning kring ämnet får man fram information om materialen och man kan jämföra de olika               
materialens tillverkningsprocesser och dess miljöpåverkan. 

3.2.2 Intervju 
Utgångspunkten för intervju är att förstå hur verksamma inom området tänker kring läder.             
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med experter inom området i Sverige för att få             
en bild över hur synen på läder och dess miljöpåverkan ser ut. Information tillhandahålls från               
en av norra Europas största lädergrossister i Sverige.  
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3.2.3 Testmetoder  
Materialtester i laboratorium bidrar till en kvantitativ forskning där svaren är mätbara och kan              
ställas upp i tabeller. Denna metod är mer strukturerad och ger en större kontroll över               
resultatet (Holme & Solvang 1996). 
 

Test Metod 

Färghärdighet mot gnidning SS-EN ISO 105-X12:2016 

Vattenfläckning SS-EN ISO 15700:1998 

Dragstyrka SS-EN ISO 9073-18 

Nötningshärdighet SS-EN ISO 12947-1:2006 

Tabell 4.1. Testmetoder 

 
Tabell 4.1 visar de tester som genomförts i laboratorium. Metoderna för de olika             
ISO-standarderna skiljer sig i utförande. Nedan förklaras hur de olika testerna utförs.  
 
Färghärdighet mot gnidning - SS-EN ISO 105-X12:2016 

I denna standard bedöms anfärgningen mot andra material. Genom att använda vitt            
bomullstyg i torr- och våtgnidning med hjälp av en Crockmeter, kan man utvärdera hur              
mycket färg som överförs från testmaterialet till bomullstyget. Varje material bör testas med             
två olika provbitar per testomgång. Med en hastighet på en cykel/sekund ska gnidningen ske              
20 gånger, 10 gånger åt varje håll. Proverna jämförs sedan med en gråskala för att beräkna                
hur stor anfärgningen är. Innan testets utförande bör materialen konditioneras minst fyra            
timmar (E-Nav 2016). 
 
Vattenfläckning - SS-EN ISO 15700:1998 

Denna metod används för att utvärdera ändringar i utseende och färg orsakat av vattenfläckar.              
Principen går ut på att två droppar vatten placeras på olika områden på materialet. Efter 30                
minuter torkas överflödigt vatten bort från en av vattendropparna och utvärderas. Den andra             
vattendroppen lämnas över natten och genomgår sedan samma utvärdering. För att           
genomföra testet behövs en pipett, vatten och en gråskala för jämförelse. Provbiten bör vara              
minst 100 mm x 50 mm (Swedish Standards Institute 2000). 
 
Dragstyrka - SS-EN ISO 9073-18 

Detta test genomförs för att mäta vid vilken kraft ett material går av. För test av dragfasthet                 
används provbitar klippta i olika riktningar på materialet. Rekommenderat är att minst 5             

 
 

10 



provbitar av varje sort ska testas för att öka säkerheten i resultatet. Bredden på provbitarna               
ska vara minst 50 mm och längden bör vara 200 mm. Inga lösa trådar får finnas på                 
provbitarna när testet utförs. Resultatet presenteras i Newton vid den kraft som materialet gått              
av (E-Nav 2008).  
 
Nötningshärdighet - SS-EN ISO 12947-1:2006 

Detta test mäts med hjälp av Martindale-metoden där provbiten fästs i en metallanordning.             
Provbiten utsätts för ett antal varv i cirkulära rörelser mot en tygbeklädd metallplatta. Innan              
testet kan genomföras behöver materialets fuktnivå anpassas genom att minst 24 timmar före             
testet, placera materialet i rummet där det ska testas. Provbiten ska vara 38 mm i diameter                
och testet bör genomföras två gånger för varje material. Trycket som materialet ska utsättas              
för är 12 kPA (E-Nav 2011). 
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4. Teoretisk referensram 
 
Materialet Piñatex skapades av Dr. Carmen Hijosa, en industrikonsult med bakgrund inom            
design för lädervaror, som insåg att tillverkningsprocesserna för läder inte var miljömässigt            
försvarbara. Dr. Hijosa inspirerades av världens överflöd av naturresurser och började en sju             
år lång resa för att utveckla Piñatex. Målet var att skapa ett material i nonwoven som skulle                 
kunna produceras kommersiellt, samtidigt som det skulle ge en positiv inverkan socialt och             
ekonomiskt samt utgöra en låg miljöpåverkan genom hela livscykeln (Ananas Anam Ltd            
2017 a). 
 
Under forskningsstadiet av Piñatex var materialet tänkt att tillverkas som ett substitut för             
läder, men under förloppet insåg skaparen att detta är ett material som står för sig själv.                
Piñatex är ett naturligt och mångsidigt material. Eftersom fibrerna kommer från en biprodukt             
vid skörden av ananas, så behövs ingen extra odlingsmark, vatten, gödningsmedel eller            
bekämpningsmedel (Hijosa 2014). 
 
Sedan begynnelsen har råhud används av människan i syfte att värma, öka komfort och              
underlätta i det dagliga livet. Läder används världen över och om materialet vårdas på rätt sätt                
kan det hålla över flera generationer. Tack vare kollagenet i läder så får materialet egenskaper               
som är svåra att finna i andra material. Lädret blir extremt hållbart, kan töjas ut och är lätt att                   
hålla rent. Baksidan är dock den enorma miljöpåverkan som följer med läderindustrin,            
speciellt garvning med krom. Det medför att alternativa metoder tas fram och man går även               
allt mer tillbaka till vegetabilisk garvning trots den mer tidskrävande och kostsamma            
processen (Ernst P 2010). 
 

4.1 Råmaterial 

4.1.1 Piñatex 
Ananas är en tropisk planta som trivs bäst i klimat med temperaturer mellan 16°C-33°C och               
små mängder regn. Den är en av de mest produktiva tropiska plantorna i världen då den kan                 
producera 20 000 plantor per tunnland under en 15 månadersperiod. När plantan bär frukt så               
börjar sidoskott bildas och moderplantan dör, vilket gör att den klonar sig själv och har en                
oändlig livslängd. Ananasplantan är en flerårig planta som kan växa året om och dess              
uppbyggnad gör att den effektivt kan hålla kvar vätska och klara av torrperioder. Trots detta               
mår plantan bäst av regelbunden vätsketillförsel för fortsatt tillväxt och optimal avkastning            
vid skörd (Hijosa 2014).  
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Piñatex produceras av ananasblad som traditionellt slängs eller bränns upp efter skörd.            
Eftersom bladen är en biprodukt i ananasodling så krävs inga extra naturresurser för att få               
fram råmaterialet. Ananas Anam Ltd tillverkar i nuläget Piñatex gjort av ananasblad från             
Philippinerna (Ananas Anam Ltd 2017 b).  
 
Ananas är en av de viktigaste grödorna i Filippinerna och landet ligger på andra plats efter                
Costa Rica när det kommer till produktionsmängd. Ananasplantagerna i landet uppgick år            
2017 till 66 000 hektar (Philippines statistics authority 2018). Under odlingen av ananas             
krävs en stor mängd kemikalier för att säkerställa en hög avkastning med god kvalitet.              
Ananas tillsammans med bananer står för 27% av landets totala användning av kemikalier i              
jordbruket (MASIPAG 2015).  

4.1.2 Läder 
Läder är ett världsledande material när det kommer till modeindustrin. År 2015 producerade             
Kina hela 5,9 miljarder kvadratmeter läder. Efter Kina kom Brasilien med 2,2 miljarder             
kvadratmeter. Den totala produktionen av läder det året var 23,9 miljarder kvadratmeter (ICT             
2019).  
 
Innan läder genomgått en garvningsprocess och är helt obehandlat kallas det för hud.             
Användningen av läder möjliggörs genom att man garvar huden, för att den inte ska brytas               
ned och förmultna. Förr i tiden använde man sig av vegetabiliska material som bark, löv och                
även blommor. I takt med att kemikalier började tas fram såg man att krom var ett mycket                 
effektivt ämne att använda inom garvning av råhud. Kromet möjliggjorde en avsevärt kortare             
process och gav en mjukare variant av läder som resultat. På grund av den påverkan krom har                 
på naturen så är det allt fler som i dag återgår till den traditionella formen av garvning med                  
vegetabiliska naturmaterial trots det kan vara en mer tidskrävande process (Boman & Huss             
2015).  
 
Råhud består av tre lager. Det översta lagret som kallas överhud (epidermis) är det lager som                
producerar päls och hår. Det mellersta lagret är uppdelat i två delar där delen närmast               
epidermis, narvskiktet, har till funktion att agera skyddsbarriär tack vare sammansättningen           
av kollagen och elastin. Den nedersta delen av läderhuden (dermis), består likt narvskiktet av              
kollagenprotein, men med betydligt grövre fibrer. Det nedersta lagret, underhuden          
(hypodermis), består av fettceller, muskelceller och bindväv (Boman & Huss 2015).  
 
Tillverkningsprocessen från råhud till läder kan delas in i fyra stadier som visas i Figur 3.1.                
Under det första stadiet går den konserverade huden igenom en trimming-process där man             
avlägsnar oanvändbara delar. Efter detta blötläggs råhuden för att få tillbaka vätska, men             
också för att blod, smuts och konserveringssalt ska tvättas bort. Huden genomgår sedan en              
process där kött och fett som sitter kvar, tas bort och behandlas sedan med en alkalisk lösning                 
av kalciumhydroxid (Ca(OH)2) och natriumsulfid (Na2S) för att eliminera hår och ull. För att              
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öppna upp kollagenets struktur i huden går den igenom en kalkningsprocess. Efter detta kan              
man behöva ta bort överblivet kött ytterligare en gång. Nu går huden igenom splitting, där               
man kan dela upp huden i två eller tre lager. Avkalkning sker för att få tillbaka ph-balansen i                  
huden och göra den mer mottaglig för kemikalier i de kommande processerna. Huden             
behandlas med enzymer för att ytterligare öppna upp strukturerna och avlägsna proteiner i             
huden. Avfettning sker för att ta bort överskottsfett i hudens struktur och bidrar till en jämn                
fettfördelning av huden (Ozgunay 2006).  
 

 
Figur 3.1. Modell av läderprocessen enligt Hasan Ozgunay. 
 
I nästa stadie går huden igenom garvningsprocessen, vilket beskrivs i avsnittet           
Tillverkningsprocesser. Efter garvningsprocessen går lädret igenom en omgarvningsprocess        
för att förbättra egenskaperna i materialet. Ojämnheter i strukturen förbättras för att få en              
enhetlig yta. Sedan kommer lädret till infettning där oljebaserade medel implementeras till            
lädret för att göra det mer mjukt och smidigt. Vid färgning kan lädret ges önskad färg och                 
efter det hängs lädret för att torka och förberedas inför efterbehandling (Ozgunay 2006). 
 
I efterbehandlingsprocessen behandlas lädret med olika beläggningar för att förbättra dess           
motståndskraft mot yttre påfrestningar och ges ett snyggt och enhetligt utseende. Innan lädret             
går ut till konfektion så trimmas det en sista gång (Ozgunay 2006). 

4.1.3 Läderbehandlingar 
Vid garvning av hudar finns ett flertal tekniker att tillgå i slutbehandlingen beroende på det               
slutresultat och användningsområde som den slutliga produkten är avsedd för. De tre            
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varianterna som vanligen används är anilin, semianilin samt täckfärgat läder. Nedan           
presenteras de vanligaste varianterna kortfattat. 

4.1.3.1 Anilin 
Detta är den finaste slutprodukten av färdigbehandlat läder där minsta möjliga           
efterbehandling har skett. Detta leder till att den färgade läderprodukten blir mycket mjuk och              
följsam, skavanker i skinnet kan lysa igenom och materialet ges möjlighet att andas.             
Baksidan med denna typ av läder är att det kräver stort underhåll och vård för att hålla över                  
tid (Thörn 2017). 

4.1.3.2 Semianilin 
Benämns även som nappaskinn. Den näst minst behandlade typen av läder. Materialet            
nyanseras lätt och blir således mer hållbart över tid jämfört med anilin, men fortfarande              
följsamt och mjukt. Det kräver mindre omvårdnad än anilin och har fortfarande kvar en stor               
del av den naturliga äktheten i utseendet (Thörn 2017).  

4.1.3.3 Täckfärgat läder 
Lädret behandlas här med flera lager av nyansering. Detta ger ett kraftigare läder som inte är                
lika följsamt jämfört med ovanstående metoder. Används ofta i tekniska sammanhang tack            
vare dess goda förmåga att stå emot hårt slitage (Thörn 2017).  
 

4.2 Tillverkningsprocesser 

4.2.1 Piñatex 
Vid skörd av ananas samlas de kasserade ananasbladen in. På plantagen går bladen igenom              
en process som kallas avbarkning (decortication) där fibrerna utvinns. Biomassan som blir            
över kan användas som gödningsmedel eller biogas. I Figur 3.2 visas tillverkningsprocessen            
för Piñatex (Hijosa 2014). 
 
Ananasfibrerna tvättas och torkas innan de går vidare till avkokning (Ananas Anam Ltd.             
2017). Fibrerna hålls ihop av ett klister som är uppbyggt av lignin och pektin. Under               
avkokningen tar man bort detta klister med hjälp av enzymer eller natriumhydroxid, vilket             
gör fibrerna mer flexibla. Denna process behövs dessutom för att avlägsna orenheter i             
fibrerna som annars kan fastna och täppa till nålmaskinen vid tillverkning av nonwoven             
(Hijosa 2014).  
 
Materialet som Piñatex levererar idag är en blandning av 80% ananasfibrer och 20%             
PLA-fiber. (Ananas Anam Ltd. 2017. c). Polylaktid eller polymjölksyra (PLA) är           
miljövänligt och nedbrytbart. Mjölksyran utvinns främst från sockerrör eller majs. Polylaktid           
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är termoplastiskt och är den enda naturligt uppbyggda polymeren som kan smältspinnas.            
Trots att fibern är komposterbar så krävs höga temperaturer och hög fuktighet för att den ska                
brytas ner, vilket resulterar i ett slitstarkt material (Polymer Database 2015). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2. Modell av Piñatex tillverkningsprocess. 
 
För att få fibrerna att bilda ett nonwoven-material används en nålstansad maskin som innebär              
att fibrerna mekaniskt trasslar ihop sig genom att de repetitivt blir punkterade av en nålbädd.               
Nålarna har små hullingar som gör att de drar med sig fibrer när de går ner i bädden och                   
släpper dem när nålarna går upp igen. På så sätt sammankopplas fibrerna och bildar ett starkt                
nät (NPTEL 2009). Företaget som tillverkar Piñatex arbetar med att få fram en ytbehandling              
som gör att materialet i framtiden blir 100% nedbrytbart. Idag är ytan på Piñatex belagd med                
petroleum-baserad harts som uppfyller AFIRMs standards (Ananas Anam Ltd 2017 d).           
Pigmenten som används är GOTS-certifierade. Materialet specialbehandlas i Spanien i en           
unik process för att få sitt läderliknande utseende (Ananas Anam Ltd 2017 a).  

4.2.2 Kromgarvat läder 
Under förbehandlingsprocessen för kromgarvat läder blötläggs råhuden i ett roterande bad,           
här avlägsnas huden från smuts, processen kallas för vekning. Huden genomgår därefter en             
kalkbehandling, här avlägsnas hår från råhuden. Till sist sker skavning där man avlägsnar             
restprodukter från råhuden (Thörn 2017).  
 
Inför själva garvningsprocessen placeras råhuden i ett roterande kärl. Garvning sker med            
hjälp av alkaliskt 3-värt kromsalt. I detta stadium sker en kemisk reaktion där huden              
konserveras, vilket möjliggör att egenskaperna hos huden blir bestående. Huden antar           
därefter en blå ton vilket benämns “Wet blue”. Efter krombehandling sker våtpressning och             
hudarna sorteras beroende på den kvalitet de har. Ju mindre efterbehandling som efterfrågas             
desto högre krav ställs på kvaliteten hos de ursprungliga hudarna (Thörn 2017).  
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I efterbehandlingsprocessen avgörs det hur det slutliga resultatet blir. Beroende på vilken            
effekt som efterfrågas så ser processerna olika ut. Huden delas upp i skiktade spaltar. Den ena                
sidan är narvsidan (hårsidan av huden), det vill säga den finare tunnare typen av läder.               
Spaltlädret som är det nedersta lagret av huden görs ofta om och används till produkter där                
man vill komma åt en mjuk yta, mocka (MG Leathers 2013).  
 
Krom 3 är förhållandevis harmlös, men kan omvandlas till Krom 6 (Naturskyddsföreningen            
2009). Omvandlingen till Krom 6 sker vid oxidering av Krom 3-föreningar. Problemet med             
Krom 6 i lädervaror kommer främst från länder utanför EU där åtgärdande regelverk inte              
upprättats (Kemikalieinspektionen 2015). Trots att tester av läderprodukter visar att de endast            
innehåller Krom 3, så kan det även senare i avfallsprocessen bildas Krom 6             
(Naturskyddsföreningen 2009). 

4.2.3 Vegetabiliskt garvat läder 
Vid vegetabilisk garvning finns flera tillvägagångssätt beroende på vilket naturmaterial som           
används i garvningsprocessen. Här beskrivs garvningsprocessen med användning av ekbark.          
Just denna metod kan vara tidskrävande och tar traditionellt sett cirka ett år. Idag finns andra                
metoder att tillgå som är mindre tidskrävande (Heddels 2016). 
 
Processen inleds med att barken avlägsnas från träden, barken torkas därefter under ett till två               
års tid och är då redo att användas till garvning. Den torkade barken blötläggs i vatten i stora                  
bad. När vätskan är tillräckligt stark för att kunna garva adderas råhuden i garvningsvätskan              
(Heddels 2016). 
 
I början placeras råhuden längst ner i badet och flyttas successivt upp veckovis. Efter tre               
månader är råhuden tillräckligt stark för att gå vidare till nästa behandlingsprocess. I nästa              
steg varvar man de olika lagren med torkad ek och huden får ligga i ytterligare nio månader i                  
badet. I slutet av processen omvandlas huden till läder. Lädret torkas i cirka två till tre dagar                 
och kan sedan genomgå önskad slutbehandling (Heddels 2016).  
  

4.3 Kemikalier 

4.3.1 Kalciumhydroxid 
Kalciumhydroxid är ett vitt, doftfritt pulver eller granulat. Om man inte ser till att              
kalciumhydroxid förvaras i täta behållare kan kalciumkarbonat bildas, då kalciumhydroxid          
absorberar koldioxid från luften. Några symptom vid exponering för kalciumhydroxid kan           
vara exempelvis irritation i ögon, hud och luftvägar. Vid långvarig exponering av            
kalciumhydroxid finns en ökad risk för mer allvarliga åkommor, såsom brännskador och            
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blåsor på huden, skador på ögonens näthinnor samt att skador på mag- och tarmkanalen kan               
utvecklas (Encyclopedia 2006). 

4.3.2 Natriumsulfid 
Natriumsulfid är en vattenfri, gul eller röd kristallin massa eller en fast substans som luktar               
ruttet ägg. Om ämnet exponeras för luft med hög luftfuktighet, kan det värmas upp och               
orsaka antändning på närliggande brännbart material. Ämnet är miljöfarligt och skadligt för            
vattenliv. Detta är en kemikalie som inte får komma ut i miljön. Natriumsulfid är giftigt vid                
kontakt med hud och kan orsaka allvarliga brännskador. Det kan även ge skador på ögonen               
och suddig syn. Natriumsulfid är farligt att förtära och om det intas bildas vätesulfid i magen                
(Pubchem 2019). 

4.3.3 Natriumhydroxid  
Natriumhydroxid är en färglös, doftfri vätska. Den är starkt frätande och verkar irriterande             
vid inandning. Vid längre tids exponering av natriumhydroxid kan kroniska skador           
uppkomma på de övre luftvägarna. Även små mängder natriumhydroxid på hud, ögon eller             
vid förtäring kan vara livshotande. Natriumhydroxid reagerar med vatten och ska inte komma             
i kontakt med syror. Den är frätande mot lättmetaller och kan frigöra vätgas (Holmberg              
2014). 

4.3.4 Petroleum 
Olja bildas djupt ned under jordytan i en process som tar miljontals år. Detta sker då                
organismer och växter exponeras för högt tryck och hög temperatur (Vattenfall 2013).            
Petroleumolja benämns även som mineralolja, bergolja och råolja. Användandet av          
petroleumolja har en mycket negativ påverkan på miljön, genom koldioxidutsläppen som sker            
i samband med förbränning av petroleumolja. Petroleum är varken nedbrytbart eller           
förnybart. Petroleum i plastform, som används i fuskläder påverkar naturen såväl som            
levande organismer. Detta sker genom att monomerer från kemikalierna utsöndras som i sin             
tur kan tas upp via lungor, hud och mag-tarmsystemet (Naturskyddsföreningen 2019 b). 

4.3.5 Krom 6 
Kromföreningarna 3-värt och 6-värt är de vanligaste oxidationsstadierna. Både 3-värt och           
6-värt kan bidra till kontakteksem, men 6-värt är betydligt mycket mer skadligt. 6-värt krom              
är mycket giftigare än 3-värt krom och är ofta frätande. Det kan ge svårläkta skador på huden.                 
Inandning av luft där 6-värt krom förekommer kan resultera i nysningar, heshet och sveda i               
näsa och svalg. I höga halter kan det även orsaka bröstsmärta, andnöd och hosta. Om 6-värt                
krom kommer i kontakt med ögon kan det ge frätskador och bestående synskador. Vid              
långvarig kontakt med 6-värt krom kan sår uppstå i mun, näsa och svalg och dessutom kan                
nässkiljeväggen perforeras. Både 3-värt och 6-värt krom kan ge luftrörsinflammation och           
lungförändringar, men 6-värt krom ökar också risken för lungcancer och möjligen risken för             
 
 

18 



cancer i svalg, bihålor och mag-tarmkanalen. Höga halter 6-värt krom kan dessutom ge             
skador på lever och njurar. 6-värt krom har även påvisats kunna ge fosterskador vid              
djurförsök (Facket 2019). 
 

4.4 Piñatex testresultat 
Tester har utförts på ITTC Shanghai, Intertek Turkey, Intertek UK och Institute of Natural              
Fibres & Medicinal Plants. Tabell 3.1 visar testresultaten av Piñatex på de tester, som i denna                
studie utförs på kromgarvat och vegetabiliskt garvat läder. 
 

Färghärdighet mot gnidning 4-5  

Vattenfläckning 4-5, ingen förändring 

Dragstyrka >500 N (varp), 341,8 N (väft) 

Rivhållfasthet 80 N (varp), 100 N (väft) 

Nötningshärdighet Måttlig förlust på material startar efter 40k 
cykler med ett tryck på 12 kPA 

Tabell 3.1. Testresultat för Piñatex Original (Ananas Anam Ltd 2017 e). 
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5. Resultat 

5.1 Intervju 
Under en gemensam intervju med respondenter från en lädergrossist i Sverige ställdes frågor             1

angående läderindustrin och produktion samt miljöaspekter. Läder anses vara ett av de mest             
hållbara materialen och är mycket slitstarkt och blir bara finare med tiden. Tidsåtgången för              
processerna av både vegetabilisk garvning och kromgarvning från råhud till färdigt läder är ca              
3 veckor, kromgarvning kan vara något snabbare.  
 
I intervjun framkom att kromgarvning sker under slutna system, det vill säga att det vatten               
som används under processen kan användas om och om igen. Det vatten som används för               
vegetabilisk garvning, får släppas ut i naturen igen efter rening. Detta påverkar åtgången av              
vatten för de olika processerna och har inverkan på miljön. Vidare påverkar valet av garvning               
slutprodukten vilket är viktigt att ha i åtanke beroende på vad lädret ska användas till. Det                
kromgarvade lädret kommer att ha samma utseende år efter år medan det vegetabiliskt             
garvade lädret förändras och får en patina som gör lädret “vackrare”.  
 
Lädervaran som lädergrossisten tillhandahåller testas enligt ISO-standard på testinstitut, men          
många garverier utför även egna enklare tester såsom rivstyrka och färghärdighet. Angående            
material, som är producerade för att efterlikna läder och hur kunder till lädergrossisten skulle              
vara villiga att använda dessa, ansågs material såsom PU-läder inte vara ett alternativ. Det är               
varken ett bra substitut ur ett hållbarhetsperspektiv eller miljösynpunkt. Dock menar           
respondenterna att Piñatex skulle kunna vara intressant om det visade sig att materialet är              
likvärdigt med läder i både hantering, utseende samt slitage och den intervjuade ser positivt              
på Piñatex som alternativ. 
 

5.2 Känsla och utseende 
Detta avsnitt syftar till att jämföra materialens utseende och hur de känns vid beröring. I               
Figur 5.1 visas de tre material som studeras i denna rapport. Man kan med blotta ögat se                 
skillnader i de olika materialens yta. 
 

1  VD och Försäljningsansvarig för beklädnad på lädergrossist,  intervju den 7 maj 2019. 
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Figur 5.1. a) Piñatex Original. b) Kromgarvat läder. c) Vegetabiliskt garvat läder 

5.2.1 Piñatex 
Till utseendet ser Piñatex präglat ut och har en skrynklig yta. Vid närmare syning kan               
fibrerna från ananasbasten urskiljas. Beläggningen känns torr och aningen vaxig. Avigsidan           
på materialet känns filtat, då materialet är nonwoven. Fibrerna kan lossas till viss del men är                
väl fästa till rätsidan. Materialet är mjukt och böjbart men inte elastiskt.  

5.2.2 Kromgarvat läder 
Den kromgarvade provbiten har en glatt yta utan någon form av prägling. Lädret har en matt                
lyster som nästan kan liknas vid lystern från sammet. Vid närmare observation kan hudens              
ursprungliga struktur ses, om än knappt. Ytan på rätsidan är len och utan friktion. Då lädret                
har en slät yta är det svårt att se i vilken riktning huden suttit på djuret. Avigsidan har en                   
mockaliknande yta och mer friktion än rätsidan på lädret. Lädret är stabilt och inte speciellt               
följsamt. 

5.2.3 Vegetabiliskt garvat läder 
Det vegetabiliskt garvade lädret har en yta där man kan se råhudens naturliga struktur. På               
detta läder kan man utläsa i vilken riktning huden suttit på djuret, då nackvecken syns tydligt                
i lädrets struktur. Ytan har hög lyster, glans och har viss friktion samt känns näst intill                
gummiaktig. Avigsidan har likt det kromgarvade lädret en mockaliknande yta. Materialet är            
följsamt, mjukt och det känns elastiskt. Det har dock inte lika hög elasticitet i båda riktningar.  
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5.3 Testresultat 

5.3.1 Färghärdighet mot gnidning 
Materialet konditioneras i minst 24 timmar innan test utförs. På grund av brist på testmaterial               
utförs test på respektive material med 40 kortare gnidningar på varje provbit för att få samma                
utfall som vid 20 gnidningar, som gäller för ISO-standarden. I och med att samma metod               
används för samtliga tre material går testet att utföra med samma reliabilitet. Proverna             
jämförs i ljusskåp mot en gråskala för att få fram det slutliga resultatet. Förutsättningarna för               
testet är sammanställt i Tabell 5.1. 
 

Maskin: Crockmeter 

Finger: 16 mm i diameter 

Kraft: 9 Newton 
Tabell 5.1. Förutsättningar för test 
 
Vid test i vått tillstånd fuktas bomullsmaterial som används för att mäta anfärgning. En              
viktökning på 90-100% är optimalt. Tabell 5.2 visar en sammanställning av bomullens            
viktökning. 
 

 Piñatex Kromgarvat läder Vegetabiliskt garvat läder  

Vikt, torr 0,44 g 0,4 g 0,42 g 

Vikt, våt 0,87 g 0,79 g 0,84 g 

Viktökning i procent 97,7% 97,5% 100% 
Tabell 5.2. Sammanställning av viktökning. 
 
Testets slutliga resultat visas i Tabell 5.3. Här kan man se skillnaderna på torr- och               
våtgnidning och hur de olika materialen anfärgas mot andra material. För värdering av             
resultatet gäller 5=ingen anfärgning och 1=högst anfärgning. Resultatet för färghärdigheten          
visar att Piñatex har en stark färghärdighet. Anfärgningen är lägre i vått tillstånd än i torrt.                
För både krom- och vegetabiliskt garvat gäller motsatsen, båda är mer resistenta mot             
anfärgning i torrt tillstånd än vått. Kromgarvat läder uppvisar låg anfärgning vid torrgnidning,             
men i vått tillstånd blir det betydligt mer anfärgning. Vegetabiliskt läder visar relativt hög              
anfärgning vid torrgnidning och ger högst anfärgning vid våtgnidning. I Figur 5.2 presenteras             
de olika materialens anfärgning på bomullstyget. 
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 Piñatex Kromgarvat läder Vegetabiliskt garvat läder 

Torrgnidning 4 4 2-3 

Våtgnidning 4-5 1-2 1 
Tabell 5.3. Sammanställning av testresultat för färghärdighet gnidning. 
  

 
Figur 5.2. Anfärgning på bomullstyg. a) Piñatex, våtgnidning. b) Piñatex, torrgnidning. c) Kromgarvat läder, 
våtgnidning. d) Kromgarvat läder, torrgnidning. e) Vegetabiliskt garvat läder, våtgnidning. f) Vegetabiliskt 
garvat läder, torrgnidning.  

5.3.2 Vattenfläckning 
Testerna har gjorts med ett exemplar av kromgarvat och vegetabiliskt garvat läder. Två             
droppar destillerat vatten har applicerats på olika delar av vardera provbit. Efter 30 minuter              
torkas de översta dropparna på materialen av och analyseras. Figurerna visar innan            
vattenfläckning, under samt efter vattenfläckning. I Figur 5.3 visas materialen innan det            
destillerade vattnet har applicerats.  
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Figur 5.3. Testmaterial före vattenfläckning. a) Kromgarvat läder. b) Vegetabiliskt garvat läder. 
 
I Figur 5.4 har destillerat vatten applicerats. Dropparna på det kromgarvade lädret ligger helt              
intakt på ytan, ingen absorption har skett, medan det vegetabiliskt garvade lädret direkt börjar              
absorbera vätskan.  
 

 
Figur 5.4. Testmaterial direkt efter applicering. a) Kromgarvat läder. b) Vegetabiliskt garvat läder. 
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Figur 5.5 visar att de översta dropparna som har verkat i 30 minuter, absorberats av lädret på                 
de båda provbitarna. Det som har skett för det kromgarvade lädret är att materialet har fått en                 
distinkt form efter droppen vilket kan ses ur vissa vinklar. Droppen har spridits ut ca 1 cm i                  
diameter. För det vegetabiliskt garvade lädret kan man se en minskad lyster och även här kan                
man se att lädret även här tilltagit en distinkt form, dock mindre synbar än för det                
kromgarvade lädret.  
 
 

 
Figur 5.5. Testmaterial efter 30 minuter.  a) Kromgarvat läder. b) Vegetabiliskt garvat läder. 
 
 
Efter 24 timmar syns ingen upphöjning med blotta ögat, dock känner man en upphöjning på               
det kromgarvade lädret när man drar handen över materialet. Båda provbitarna påvisar en             
förändring i lystern. För det kromgarvade lädret har det antagit en ökad lyster och för det                
vegetabiliskt garvade lädret har lystern minskat i förhållande till övrig yta på provbiten. Figur              
5.6 visar hur materialen ser ut efter 24 timmar. 
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Figur 5.6. Testmaterial efter 24 timmar. a) Kromgarvat läder, avtorkad efter 30 minuter. b) Kromgarvat läder, 
absorberat i 24 timmar. c) Vegetabiliskt garvat läder, avtorkad efter 30 minuter. d) Vegetabiliskt garvat läder, 
absorberat i 24 timmar. 
 
 
Utvärdering med gråskala visar att de två materialen är starka på olika punkter, dock innehar               
båda höga resultat i samtliga test. För värdering av resultatet gäller 5=ingen färgförändring             
och 1=högst färgförändring. För kromgarvat läder gäller att minst färgförändring skett för            
vattendroppen som fått absorbera i 24 timmar medan det för det vegetabiliskt garvade lädret              
är tvärt om. I Tabell 5.4 visas resultatet av utvärdering med gråskala. 
 
 

 Kromgarvat läder Vegetabiliskt garvat läder 

Droppe avtorkad efter 30 min. 4-5 5 

Droppe absorberad i 24 h. 5 4-5 
Tabell 5.4. Sammanställning av resultat på vattenfläckning med hjälp av gråskala. 
 

5.3.3 Dragstyrka 
Testerna har utförts med tre testexemplar i vardera riktning i materialet. Det kan vara svårt att                
se på läder, vilken riktning som gått längs med djurets ryggrad och vilken som gått tvärs över,                 
när det är färgat och behandlat. I det vegetabiliskt garvade lädret syns tydligt nackvecken från               
djuret och där kan man urskilja i vilken riktning lädret går. Det kromgarvade lädret har en                
mer slät yta, där inga indikationer på lädrets riktning går att utläsa. Därför refereras det               
kromgarvade lädret som riktning 1 och 2.  
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Utifrån resultaten i Tabell 5.5 skulle man kunna dra slutsatsen, att svaren med högst resultat               
visar prover tagna längs med ryggradens riktning, vilket för kromgarvat läder antas motsvara             
riktning 1. Tabellen visar att kromgarvat läder innehar högre värden än vegetabiliskt garvat             
läder, i båda riktningarna. Standardavvikelsen beskriver hur stor spridning testet fått utifrån            
det medelvärde som tagits fram. Då standardavvikelsen är lägre än ca 10% på testerna visar               
detta att resultaten är mycket tillförlitliga. Vidare visar det vegetabiliskt garvade lädret på en              
mer kontinuerlig styrka i längd och bredd.  
 
 

 Vegetabiliskt 
garvat, längd 

Vegetabiliskt 
garvat, bredd 

Kromgarvat, 
riktning 1 

Kromgarvat, 
riktning 2 

Maximal kraft 994 N 718 N 1485 N 961 N 

Medelvärde 887 N 666 N 1446 N 832 N 

Standardavvikelse 96 N 47,3 N 34 N 127 N 
Tabell 5.5. Resultat på test av dragstyrka. 
 
 
För det kromgarvade lädret finns en stor skillnad på hur materialet reagerar i de olika               
riktningarna. I Figur 5.7 kan man se i diagram över riktning 1 att kraften (N) och töjningen                 
(%) ökar för att sedan minska eller stanna abrupt. Däremot kan man se att två av proverna i                  
Figur 5.8 som visar diagram över riktning 2, långsamt minskar i kraft och töjning. Detta               
innebär att materialet inte kapas rakt av vid brytpunkten utan skapar en reva som långsamt               
töjs ut innan materialet går av helt. I diagrammet ses även att styrkan och töjningen ökar i takt                  
med varandra, styrkan i y-axeln och töjning i x-axeln. Diagram över samtliga tester finns i               
Bilaga 1. 
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Figur 5.7. Diagram över brytpunkten för kromgarvat läder, riktning 1. 
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Figur 5.8. Diagram över brytpunkten för kromgarvat läder, riktning 2. 

5.3.4 Nötningshärdighet 
Vid detta test används SDL Atlas Martindale. Testet genomförs på tre provbitar per material.              
Maskinen stoppas efter valda intervall och kontrolleras avseende på utseendeförändring och           
anfärgning på kontrollmaterial. De intervall som används i denna studie är 5000, 10 000, 20               
000 och 30 000 varv. Vid det avslutande stoppet kontrolleras även viktförlust av provbitarna.              
För att kunna räkna ut detta sammanställs de olika provbitarnas originalvikt i Tabell 5.6. 
 

 Vegetabiliskt garvat läder  Kromgarvat läder 

Prov nr. 1 1,427 g Prov nr. 4 2,068 g 

Prov nr. 2 1,416 g Prov nr. 5 2,033 g 

Prov nr. 3 1,386 g Prov nr. 6 2,067 g 
Tabell 5.6. Originalvikt av provbitar.  
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Vid kontroll av material efter 5000 varv framkommer det att det vegetabiliska lädrets struktur              
och utseende inte har förändrats avsevärt vilket visas i Figur 5.9. Ingen av provbitarna påvisar               
slitning på yta eller färgbortfall. 
 
 

 

 
Figur 5.9. Vegetabiliskt garvat läder, nötning efter 5000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 1. c) Prov nr. 2.  
d) Prov nr. 3. 
 
 
I Figur 5.10 visas det kromgarvade lädret jämfört med ursprungligt utseende. Prov nr. 4              
uppvisar störst slitage på ytan och den svarta färgen skiftar i grått på de mest nötta områdena.                 
Även på prov nr. 5 konstateras slitage, dock inte i samma utsträckning. Prov nr 6 verkar helt                 
opåverkat av nötningen, men detta kan bero på att materialet eventuellt ligger slätare mot              
spännplattan och inte nöts lika mycket mot ullväven. 
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Figur 5.10. Kromgarvat läder, nötning efter 5000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 4. c) Prov nr. 5.  
d) Prov nr. 6. 
 
 
Vid granskning av lädrets anfärgning kan man se i Figur 5.11 att det vegetabiliska lädret har                
en högre anfärgning än det kromgarvade efter 5000 varv. Prov nr. 6 påvisar lägst anfärgning,               
men detta kan återigen vara ett resultat av att provbiten inte höjer sig lika mycket från                
spännplattan som de andra proverna.  
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Figur 5.11. Anfärgning på ullväv efter 5000 varv. Övre raden: Vegetabiliskt garvat läder. a) Prov nr. 1.  
b) Prov nr.  2. c) Prov nr. 3. Nedre raden: Kromgarvat läder. d) Prov nr.  4. e) Prov nr. 5. f) Prov nr. 6.  
 
Efter 10 000 varv har det vegetabiliskt garvade lädret fått något minskad lyster, men det syns                
inga direkta skador eller slitage på materialet. I Figur 5.12 kan man tydligt se att lädrets                
struktur är helt intakt utan avskavda områden.  

 

 
Figur 5.12. Vegetabiliskt garvat läder, nötning efter 10 000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 1. c) Prov nr.  2.  
d) Prov nr. 3. 
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Vid kontroll av det kromgarvade lädret har slitaget på prov nr. 4 och 5 ökat ytterligare och i                  
Figur 5.13 kan man näst intill se att skadorna bildar en ring innanför metallkanten på               
provbitarna. Prov nr. 6 uppvisar fortfarande inget slitage med blotta ögat.  
 
 

 

 
Figur 5.13. Kromgarvat läder, nötning efter 10 000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 4. c) Prov nr. 5.  
d) Prov nr. 6. 
 
Syning av ullväv efter 10 000 varv visar en fortsatt anfärgning av såväl det vegetabiliskt               
garvade lädret, som det kromgarvade, med en högre anfärgningsgrad på det vegetabiliskt            
garvade lädret. I Figur 5.14 kan man se på prov nr. 6 att det börjar framkomma randning från                  
maskinens lissajouskurva i vilken testplattorna rör sig över ullväven.  
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Figur 5.14. Anfärgning på ullväv efter 10 000 varv. Övre raden: Vegetabiliskt garvat läder.  a) Prov nr. 1.  
b) Prov nr. 2. c) Prov nr. 3. Nedre raden: Kromgarvat läder. d) Prov nr. 4. e) Prov nr. 5. f) Prov nr. 6.  
 
 
Det vegetabiliskt garvade lädret har efter 20 000 varv tappat ytterligare lyster och man kan i                
vissa vinklar uppfatta en ring längs med den yttre kanten där slitaget är störst. Detta syns                
tydligt på prov nr. 3 i Figur 5.15. Viss färgskiftning kan även upptäckas i de mittre delarna av                  
proverna.  
 
För det kromgarvade lädret gäller att materialet får en glansigare yta vid nötning. Vidare syns               
tydligt slitage på prov nr. 4 och 5 i Figur 5.16. Även prov nr. 6 påvisar skador på materialet i                    
form av små vita prickar där färgen skavts av. 
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Figur 5.15. Vegetabiliskt garvat läder, nötning efter 20 000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 1. c) Prov nr.  2.  
d) Prov nr. 3. 
 
 

 

 
Figur 5.16. Kromgarvat läder, nötning efter 20 000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 4. c) Prov nr. 5.  
d) Prov nr. 6 
 
Kontroll av ullväv efter 20 000 varv påvisar fortsatt högre anfärgning av det vegetabiliskt              
garvade lädret och i Figur 5.17 kan man se en tydlig fyrkant, inom vilken testplattorna rör sig.                 
Det finns en tydlig koppling till slitaget på prov nr. 4 och dess anfärgning på ullväven. Detta                 
gäller dock inte för det vegetabiliskt garvade lädret, vars anfärgning är hög, men det synliga               
slitaget på materialet är lågt.  
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Figur 5.17. Anfärgning på ullväv efter 20 000 varv. Övre raden: Vegetabiliskt garvat läder.  a) Prov nr. 1. 
b) Prov nr. 2. c) Prov nr. 3. Nedre raden: Kromgarvat läder. d) Prov nr. 4. e) Prov nr. 5. f) Prov nr. 6.  
 
Det vegetabiliskt garvade lädret har, efter 30 000 varv, slitage längs med kanten av              
spännplattan men utöver detta verkar materialet ha påverkats minimalt av nötningen. Man            
kan se i Figur 5.18 att lädrets struktur har skavts ner något, men färgen har inte förändrats                 
avsevärt från det otestade materialet.  
 

 
Figur 5.18. Vegetabiliskt garvat läder, nötning efter 30 000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 1. c) Prov nr.  2.  
d) Prov nr. 3. 
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Vid 30 000 varv kan man se i Figur 5.19 att det kromgarvade lädrets yta är avskavd. Färgen                  
har nötts bort och lädret har, på vissa områden, en grå ton. Jämfört med det otestade                
materialet har provbitarna en glansigare yta som reflekterar ljus. Trots att prov nr. 6 har               
skadats avsevärt mycket mindre än de andra provbitarna så kan man se, även på detta prov,                
att den svarta färgen har bleknat.  
 

 
Figur 5.19. Kromgarvat läder, nötning efter 30 000 varv. a) Otestat material. b) Prov nr. 4. c) Prov nr. 5.  
d) Prov nr. 6 
 
Anfärgning efter 30 000 varv visar inte någon större förändring från 20 000 varv. Ullväven i                
Figur 5.21. har mörknat något och anfärgningen har även börjat utanför fyrkanterna där             
testplattorna rört sig mest frekvent. Figur 5.20 visar ullväv före testets början. 
 

 
Figur 5.20. Ullväv före start av test.  
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Figur 5.21. Anfärgning på ullväv efter 30 000 varv. Övre raden: Vegetabiliskt garvat läder.  a) Prov nr. 1. b) 
Prov nr. 2. c) Prov nr. 3. Nedre raden: Kromgarvat läder. d) Prov nr. 4. e) Prov nr. 5. f) Prov nr. 6.  
 
 
Efter testets slut kontrolleras provbitarnas vikt än en gång för att beräkna materialens             
viktförlust. Tabell 5.7 visar vikten efter 30 000 varv. Resultatet av provbitarnas viktförlust             
presenteras i Tabell 5.8. Denna visar att det vegetabiliskt garvade lädret har en i genomsnitt               
högre viktförlust i procent än det kromgarvade lädret, trots att nötningen är mindre synlig på               
det vegetabiliskt garvade lädret. Något att ha i åtanke är att det kromgarvade lädret hade en                
högre vikt från början, vilket gör att procentsatsen blir lägre. Dock kan man se på               
viktförlusten i gram att det vegetabiliskt garvade lädret trots detta, har en högre viktförlust. 
 
 

 Vegetabiliskt garvat läder  Kromgarvat läder 

Prov nr. 1 1,399 g Prov nr. 4 2,033 g 

Prov nr. 2 1,374 g Prov nr. 5 2,016 g 

Prov nr. 3 1,366 g Prov nr. 6 2,047 g 
Tabell 5.7. Sammanställning av provbitarnas vikt efter 30 000 varv. 
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 Prov nr. 1 Prov nr. 2 Prov nr. 3 Prov nr. 4 Prov nr. 5 Prov nr .6 

Viktförlust i gram 0,028g 0,042g 0,020g 0,035g 0,017g 0,020g 

Viktförlust i % 2,0% 3,0% 1,4% 1,7% 0,8% 1,0% 

 

 Vegetabiliskt garvat läder Kromgarvat läder 

Medelvärde 2,1% 1,2% 
Tabell 5.8. Sammanställning av viktförlust efter 30 000 varv. 

5.4 Sammanställning 
I Tabell 5.9 visas resultaten från den empiriska studien tillsammans med resultaten från tester              
på Piñatex. I de svar där man refererar till varp och väft på läder så står varp för provbitar                   
tagna längs med djurets ryggrad och väft för provbitar som går tvärs över djurets bredd. Här                
utgår vi också ifrån att riktning 1 på det kromgarvade lädret är längs med djurets ryggrad och                 
därför refereras som varp i resultatet.  
 

Testmetod Piñatex Kromgarvat  
läder 

Vegetabiliskt  
garvat läder 

Färghärdighet mot gnidning 
SS-EN ISO 105-X12:2016 

Torr: 4 
Våt: 4-5 

Torr: 4 
Våt: 1-2 

Torr: 2-3 
Våt: 1 

Vattenfläckning 
SS-EN ISO 15700:1998 

4-5 30 min: 4-5 
24 h: 5 

30 min: 5 
24 h: 4-5 

Dragstyrka 
SS-EN ISO 9073-18 

>500 N (varp)  
341,8 N (väft) 

1446 N (varp)  
832 N (väft) 

887 N (varp)  
666 N (väft) 

Nötningshärdighet 
SS-EN ISO 12947-1:2006 

Måttlig förlust på 
material startar efter 
40k cykler. 

Mindre slitage efter 
5k cykler.  
Måttligt slitage 
efter 20k cykler. 
Viktförlust: 1,2% 

Mindre slitage 
efter 30k cykler. 
 
 
Viktförlust: 2,1% 

Tabell 5.9. Sammanställning av testresultat. 
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6. Diskussion 

6.1 Analys 
När Piñatex togs fram var inte huvudsyftet att framställa ett material som skulle verka som               
substitut till läder (Hijosa 2014). Detta är viktigt att ha i åtanke när materialen jämförs. Dock                
kan materialet användas som ett likvärdigt alternativ, av konsumenter som av någon            
anledning väljer att avstå från läder, tack vare dess liknande utseende och känsla. 
 
Läder är ett organiskt material där det visuella utseendet kan skilja extremt mycket beroende              
på kvalitet på råhud, garvningsteknik och slutbehandling. Det läder som använts under            
testerna i denna studie skiljer sig relativt mycket ifrån varandra rent visuellt och detta är en                
viktig aspekt att ha i åtanke. Den stora skillnaden är känslan vid beröring, det märks en tydlig                 
skillnad på Piñatex och läder. Piñatex känns torrare och “vaxigare” medan såväl det krom-              
som vegetabiliskt garvade lädret känns mera glatt. Av provbitarna som analyserats är Piñatex             
det mest böjbara och följsamma materialet. 
 
I de tekniska testerna skiljer sig testerna en del. I testresultaten för draghållfasthet finns              
endast angivet att Piñatext klarat >500 N i varp och 341,8 N i väft, för att göra en mer                   
realistisk jämförelse hade ett exakt testresultat för varp varit att föredra. Troligen så var              
värdet på >500 N vad Piñatex eftersträvade som ett positivt resultat, och när detta uppnåddes               
räknades detta som tillräckligt.  
 
I testet för nötningshärdighet testades Piñatex 40 000 varv och det konventionellt garvade             
lädret testades i 30 000 varv. Piñatex testade tills måttlig förlust uppstod. Vad just måttlig               
förlust innebär hade varit fördelaktigt att veta då det försvårar arbetet med att jämföra              
läderproverna med Piñatex. Det material som stod sig bäst i nötningshärdighet var det             
vegetabiliskt garvade lädret.  
 
Något att ha i åtanke är att läder ofta behöver impregneras före användning för att stå emot                 
väta och smuts. De material som testats i denna studie har inte impregnerats och detta kan                
påverka resultaten i de tester som innefattar vatten, till exempel färghärdighet mot gnidning.  

  
En stor aspekt gällande hållbarhet som har vuxit fram under arbetets gång är vad som               
egentligen är mest fördelaktigt utifrån ett miljöperspektiv. Bör man välja produkter som i             
tillverkningsprocessen varit mindre hållbara men som i sin tur, med rätt skötsel, lever vidare i               
generationer tack vare sättet materialet behandlats på? Det möjliggör en minskad konsumtion            
vilket kan vara gynnande för miljön. Eller är det mer fördelaktigt att använda sig av material                
som har en grönare tillverkningsprocess och där materialen i sig är nedbrytbara? Hur håller              
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dessa material över tid med tanke på att de, i framtiden, kan bli nedbrytbara och hur påverkar                 
det konsumtionen?  
 
Generellt sett finns det inget svar på vad som är rätt och fel i frågan. Valet ligger hos                  
individen att konsumera ansvarsfullt och att göra relevanta val av material. Mönstret för             
konsumtion i dagens samhälle går dock oftast inte ut på att köpa endast en produkt som sedan                 
används i årtionden innan produkten kasseras och en ny införskaffas. Då håller inte             
argumentet att det leder till mindre konsumtion. Det är först när konsumenter agerar enligt              
principen att endast äga ett fåtal lädervaror som det blir mer hållbart. Rent praktiskt är det                
konsumtionsbeteendet som måste förändras innan frågan kan besvaras fullt ut. Alternativen           
kan vara lika välfungerande bara de sker inom ramen för vad argumenten säger. 
 
De framställningsprocesser som presenteras i denna studie är generella och ger inte en exakt              
bild över alla kemikalier och processer som kan vara skadliga för miljön. Anledningen till              
detta är att garverier och tillverkare, i många fall vill behålla sina företagshemligheter. De vill               
inte att konkurrenter ska få veta hur de får fram ett specifikt material. Detsamma gäller               
Piñatex, där efterbehandlings-processen är den som med största sannolikhet har mest           
påverkan på miljön, men som också är hemlig för att inte informationen om hur materialet               
blir till ska komma i fel händer.  
 
I Piñatex experiment-process har man använt sig av enzymer eller natriumhydroxid i sin             
avkoknings-process (Hijosa 2014). Det framgår dock inte vilken av dessa som faktiskt            
används i deras kommersiella produktion. Enzymer är mer miljövänliga då de är organiska             
ämnen. Natriumhydroxid kan till största delen vara farligt för de arbetare som hanterar denna              
kemikalie (Holmberg 2014). De pigment som används för att färga Piñatex är certifierade             
enligt GOTS, vilket innebär att de uppnår dess kriterier när det gäller toxikologi och miljö               
(Global Organic Textile Standard 2019). Detta kan minska den negativa påverkan på miljön,             
men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de är miljövänliga. Den faktor som gör att               
Piñatex inte är nedbrytningsbart, vilket är framtidens förhoppning, är dess ytbeläggning som            
är petroleumbaserad (Ananas Anam Ltd 2017 d). Problematiken med petroleum är dess höga             
koldioxidutsläpp, men också att textila material som innehåller petroleum utsöndrar skadliga           
kemikalier (Naturskyddsföreningen 2019 b). Trots detta är andelen petroleum i Piñatex           
troligtvis förhållandevis låg, då det endast används som ytbehandling. 
 
I processen före garvning används kalciumhydroxid och natriumsulfid (Ozgunay 2006).          
Kalciumhydroxid verkar inte ha stor miljöpåverkan, men påverkar med största sannolikhet de            
arbetare som jobbar med kemikalien, om den inte hanteras på rätt sätt (Encyclopedia 2006).              
Natriumsulfid är däremot skadlig för vattenliv och kan bli brandfarlig i fel miljö. Även denna               
kemikalie är giftig, vilket kan beröra de människor som arbetar i nära kontakt med ämnet               
(Pubchem 2019). 
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Genom att studera de olika processerna kan man dra slutsatsen att den process där flest               
kemikalier används är den för kromgarvat läder, där kromet också är den mest oroande              
aspekten. Trots att det finns lagar och föreskrifter som reglerar hur Krom 3 ska hanteras så                
kan det oxideras till Krom 6 trots att alla anvisningar följs. Krom 3 är ett ämne som inte är                   
stabilt. Dessutom kan det vara svårt att ha kontroll på att regelverk följs på garverier i till                 
exempel Asien, där en stor del av världens läderindustrier finns (Kemikalieinspektionen           
2015). Detta gör att det är extra viktigt att veta var lädret har garvats. 
 
För vegetabiliskt garvat läder har det under arbetets gång varit relativt svårt att få fram               
information som är relevant. Information angående processen och ämnen som används för            
vegetabiliskt garvat läder är mycket knapphändig och detta har gjort att resultatet kring             
processen inte är helt tillförlitlig. Det kan även ifrågasättas varför det finns så lite information               
att tillgå gällande ämnen som används i den vegetabiliska garvningsprocessen. Ett argument            
som vanligen framförs för att man ska välja vegetabiliskt garvat läder är att det är bättre för                 
miljön. Dock blir detta svårt att lita på då det även används kemikalier i förstadiet av                
läderprocessen (Ozgunay 2006). Ur intervjun framkom också att processen inte har ett slutet             
system och det vatten som används släpps ut i naturen efter rening. Kromgarvningsprocessen             
har ett slutet kretslopp där det vatten som används, kan tas tillvara på nytt i nästa garvning.  
 

6.2 Utvärdering av studien 

6.2.1 Relevans 
Då det tidigare inte funnits någon ingående jämförande studie om konventionellt läder och             
Piñatex så har man inte kunnat få några tydliga svar på hur de skiljer sig åt. Denna studie                  
syftar till att ge en bild över skillnaderna mellan tekniska egenskaper hos materialen och dess               
tillverkningsprocesser.  

6.2.2 Validitet 
Den information som används i rapporten kommer från legitima källor där majoriteten av det              
använda materialet är granskat. Detta ökar trovärdigheten för att den information som            
används går att lita på. Information som har tagits från icke granskade källor kan inte med                
säkerhet vara riktig, men i kombination med information tagen från flera källor utgör detta ett               
ökat lovligt resultat.  

6.2.3 Reliabilitet 
Då både läder och Piñatex är organiska material kan man inte vara säker på att               
laborationstester får exakt samma svar varje gång. Om man använder sig av läder från samma               
leverantör och i samma utförande, som används i denna studie, så bör svaren bli likartade,               
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men nödvändigtvis inte identiska. Då testresultat från oberoende testinstitut använts som           
grund för materialet Piñatex, och tester för konventionellt garvat läder utförs på            
Textilhögskolan i Borås, medför detta en minskad reliabilitet jämfört med om alla tester             
utförs samtidigt. 

6.2.4 Etiska aspekter 
I denna rapport har ett företag kontaktats. Information om syftet med arbetet har givits till alla                
inblandade parter. Inför intervjuer får deltagarna information om vad syftet med deras            
deltagande är och om anonymitet.  

6.2.5 Miljöaspekter 
I denna studie är tanken att ge en tydligare bild över vilka material som har minst                
miljöpåverkan och hur bra de håller vid användning. Detta kan hjälpa företag att i framtiden               
välja material efter önskvärda kriterier.  
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7. Metoddiskussion 
 
I en studie där organiska material används kan det vara svårt att få ett konsekvent svar. Det                 
krävs att materialet är tillverkat av samma råmaterial och tjocklek samt att            
tillverkningsprocessen är densamma. Läder kan se olika ut trots att det kommer från samma              
djurart på grund av att råhud kan ha olika struktur.  
 
Det mest optimala i en studie som denna är att alla material testas samtidigt med samma                
förutsättningar för att få så jämförbara resultat som möjligt. I denna studie gick inte detta att                
genomföra och därför kan svaren vara svåra att jämföra. Resultaten för Piñatex tillhandahålls             
av tidigare studier utförda av forskningsinstitut och har jämförts med de testresultat som             
framkommit på de två lädertyperna i studien.  
 
Det test som även gick att genomföra på Piñatex var färghärdighet mot gnidning och de               
resultat som framkom var likvärdiga med de resultat som finns i Piñatex testresultat. Det              
visar på att övriga testresultat förhoppningsvis är korrekta och ökar reliabiliteten i arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 



8. Slutsats 
 
I denna studie har materialtester genomförts för att få mätbara resultat att jämföra. Dessa              
visar vissa skillnader i de olika materialen, där deras respektive starka egenskaper är             
fördelade på olika områden. I de resultat som framkommit kan man utläsa att Piñatex har en                
lägre dragstyrka, men har mycket bra resultat vid anfärgning i både vått och torrt tillstånd,               
något som inte gäller för lädret som testats. Detta kan göra att Piñatex är mer fördelaktigt vid                 
användning i våtare klimat. För undersökning av ett materials hållbarhet över tid krävs en              
mer omfattande studie där man kan se hur materialen påverkas vid vardaglig användning och              
nötning.  
 
Något som kan understrykas är att materialet Piñatex inte officiellt är ett substitut för läder,               
utan ett eget material som står för sig själv. Med detta sagt så är dock likheterna stora mellan                  
dem och testresultaten i denna studie visar på att Piñatex kan mäta sig med läder. Det finns                 
skillnader i hur materialen ser ut och känns och förväntar man sig en exakt kopia av läder, så                  
kan man med viss sannolikhet bli besviken. Trots detta tros Piñatex vara ett utmärkt val för                
den grupp av konsumenter som av någon anledning väljer att avstå från konventionellt läder. 
 
Gällande framställningsprocesser finns det faktorer som ur miljösynpunkt bör förbättras för           
samtliga material, där vatten- och kemikalieanvändning har störst inverkan. Användandet av           
Krom 3 inom kromgarvning behöver uppmärksammas och diskuteras då det har negativ            
inverkan på både natur, arbetsmiljö och konsument. I denna rapport framkommer också att             
det är svårt att säkerställa att Krom 3 håller sig stabilt och inte oxiderar till Krom 6, trots att                   
gällande regelverk följs.  
 
För att få en övergripande bild av miljöpåverkan gällande tillverkningsprocesserna för läder            
så krävs mer utförlig och uppdaterad information. Det framgår inte i denna studie om, och i                
så fall vilka kemikalier som används vid tillverkningen av vegetabiliskt garvat läder, vilket             
gör det svårt att utläsa hur bra processen är i jämförelse med de två andra som studerats i                  
denna rapport. Om framställningen av Piñatex i framtiden kan fortgå utan användning av             
petroleumbaserad harts så skulle dess livscykel bli cirkulär och materialet nedbrytningsbart.  
 
De tre materialen i denna studie har påvisat både för- och nackdelar och i slutändan ligger det                 
hos konsumenterna att välja material utefter de preferenser och användningsområden man           
prioriterar. Faktorer som slitstyrka och hur materialet ter sig i kontakt med vatten kan vara               
avgörande i valet av material då kromgarvat läder är mycket slitstarkt medan Piñatex             
egenskaper inte påverkas vid kontakt med vatten. När efterfrågan för material med låg             
miljöpåverkan ökar kommer också forskning och förbättring av tillverkningsprocesser för          
existerande material att öka. 
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8.1 Förslag på fortsatta studier 
Då tillverkningsprocessen från råmaterial till färdigt material bara är en del av de processer              
som både läder och Piñatex går igenom bör man ha i åtanke att denna studie inte ger en                  
helhetsbild. Det finns många frågor som kan diskuteras när det kommer till både             
ananasodling och djuruppfödning ur miljösynpunkt. Om man även lägger till detta i en studie              
skulle bilden av processerna bli mer djupgående.  
 
I denna rapport har kromgarvat läder och vegetabiliskt garvat läder testats i laboratorium och              
jämförts med tidigare utförda tester på Piñatex. Om man hade testat alla material samtidigt              
med exakt samma förutsättningar skulle man troligtvis få ett annat resultat än det som              
presenteras i rapporten.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
Diagram, dragstyrka. 
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10.2 Bilaga 2 
Frågeformulär. 
 

· Vad innebär hållbart läder för dig?  
 
· Vad är den största skillnaden mellan krom- och vegetabiliskt garvat läder?  
  
· Påverkar valet av garvning slutresultatet på sikt?  
 
· Anser ni att de olika metoderna skiljer sig åt mycket ur ett miljöperspektiv?  
 
· Hur testas de lädervaror som ni tillhandahåller? Nöthållfasthet etc. 
 
 
· Hur lång tid på ett ungefär, tar de olika garvningsprocesserna från råhud till en färdig                
lädervara?  
 
· Vad anser ni om material som är tillverkade för att efterlikna läder?  
  
· Tror ni att Era kunder skulle vara villiga att använda sig av materialet Piñatex som                
undersöks i denna studie ifall det skulle visa sig ha samma egenskaper som läder? 
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