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Denna uppsats är skriven på Textilhögskolan under kandidatprogrammet Textil 

Produktutveckling och Entreprenörskap i kursen Examensarbete i Textil produktutveckling 

och entreprenörskap. Idén till studien kom till då författaren har ett intresse för nya material. 

Då det idag finns mycket miljöproblem att tacklas med började författaren att söka efter ett 

material att ersätta polyester med. Författaren vill tacka handledaren Joel Peterson för hjälp 

med utformning av uppsatsen. Författaren vill även tacka de personer som ställt upp på 

intervju. 
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Sammanfattning 
 

En av dagens miljöproblem är den stora mängd plast som idag används och kommer att 

användas i framtiden. Det ryktas mycket om vad som ska göras när bomullen når den punkten 

att det inte finns arealer kvar för att odla men det diskuteras inte vad som ska ersätta polyester 

när oljan börjar ta slut. 

Idag har polyester gått om bomull i kampen om den populäraste textilfibern. Tillsammans 

med snabbare modesvängar i butikerna tillverkas polyester som aldrig förr och har därefter 

börjat påverka naturen negativt. Därför anses det vara väsentligt att ett passande material 

utvecklas som kan ersätta polyestern till viss del.  

Studien fokuserar på att förklara den komposterbara fiber, polylactic acid (PLA) som är gjord 

av majsglukos. Att börja använda en fiber som kan brytas ner med hjälp av naturen kan hjälpa 

med aktuella och framtida miljöproblem. Fibern har bra egenskaper så som fukttransport och 

UV-resistens som gör den passande för till exempel sportkläder. Att tillverka fibern kräver 

inga extra maskiner eller processer utan kan göras på samma vis som när polyester tillverkas.  

När sedan tillverkningsprocessen för plagg ska göras bör uppmärksamhet riktas mot de 

moment där materialet kommer i kontakt med värme då PLA har lägre smältpunkt. Även där 

den kan tänkas ligga i vatten bör tas med försiktighet då materialet kan börja brytas ner med 

rätt förutsättningar som värme, fukt och pH.  

Således är  det väsentligt att även se hur relaterade företag ser på att börja produktutveckla 

plagg gjorda av PLA. Då det idag inte finns många klädföretag som tillverkar komposterbara 

plagg av PLA blev ett mål med studien att se om diverse företag har börjat fundera på att 

använda sig av materialet. 

Då PLA för tillfället är en dyr fiber på grund av småskalig produktion har merparten av 

företagen inte funderat på att börja använda PLA. Därför hade inte heller majoriteten av 

företagen funderat på vilka plagg eller hur deras produktutveckling skulle se ut för dessa 

plagg. 

Intresset för fibern är dock stor och alla företag var öppna till att börja använda sig av fibern i 

framtiden. Då med förutsättningen att fibern blir billigare och att tillverkarna inte använder 

sig av genmodifierad (GMO) majs som används idag.  
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Abstract 
 

One of today’s environmental issues includes the large amount of plastic that is being used 

currently and in the future. There is a lot of talk and suggestions on what to do when we reach 

the point where we will have no space left to grow cotton but there is not any discussion about 

what will needs to be done when the oil resources will end and what will replace polyester. 

Today, polyester has become more popular than cotton and together with a fast fashion 

polyester is being produced like never before and it has therefore started to have a negative 

effect on the environment. It is why it has become of outmost importance that a suiting 

material is developed that can replace polyester to some extent.  

The thesis will focus on explaining the compostable fibre polylactic acid (PLA) which is 

made out of corn. To start using a fibre that can be degraded with the help of nature can be a 

solution for current and future environmental problems. The fibre has good properties like 

wicking and UV-resistance which makes it suitable for sportswear. There is no need for extra 

machines or processes when producing the fibre. 

When manufacturing for clothes one should put focus on those processes where the material 

might come in contact with heat as it has a low melting point. Also when PLA is supposed to 

be in water one should be careful with heat, moisture and pH as the material can start do 

degrade.  

However, it is essential to see how related companies approach on starting to product develop 

with apparel made out of PLA. Today, there are not many companies that are making clothes 

made out of PLA, the goal of the study is therefore to see if apparel companies have started to 

consider using the material. 

At the moment, PLA is considered as an expensive fibre due to its small scale production and 

therefore have not many of the companies thought about using the material. The majority of 

the companies that was interviewed had therefore not thought about which products and how 

their product development could look like with PLA. 

The interest of the fibre is although big and all of the companies was very interested and 

could see themselves working with the material in the future. However, the fibre needs to 

become cheaper and not made out of genetically modified corn like it is today. 
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1. Inledning  
Idag köper varje person cirka 15 kilo textil per år där ungefär hälften antingen lämnas till 

second hand eller hamnar längst bak i garderoben. De resterande plaggen läggs i soporna, 

vilket har skapat ett problem med ett växande sopberg av textil, där mycket hade kunnat 

återanvändas eller återvinnas (Carlsson et al. 2011). 

Kläder har idag en stor miljöpåverkan, inte minst när de produceras men också efter att de har 

slängts. Med en växande befolkning ökar klädmängden i världen samtidigt som textilavfallet 

blir större. Riktade påtryckningar sker av diverse miljöorganisationer mot konsumenter för att 

köpa second hand och att laga sina kläder istället för att köpa nya. För vissa anses detta som 

en lätt utmaning medan andra inte ser det som ett alternativ, för dem är köp av nya kläder en 

självklarhet.  

När kläderna hamnar i soporna bryts de naturliga fibrerna ner lättare än de syntetiska eftersom 

de är komposterbara (Naturalfibers 2009). För att kompostering ska vara möjligt krävs det 

antingen mikroorganismer eller speciella förhållanden när det gäller fuktighet och värme. I 

bästa fall hamnar kläderna i återvinning, där de rivs sönder och mals ner för att så småningom 

bli nya textilier. Även om denna teknologi är relativ ny är det ett bättre alternativ än att textil 

blir till avfall där de inte gör någon nytta. 

Figur 1. Diagram baserad på data från Engelhardt (2010) om fördelning av textilfibrer. 
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För tillfället är polyester och bomull de textilfibrer som används mest för att tillverka kläder, 

se figur 1 (Chen & Burns, 2006; Engelhardt, 2010). Polyester är ett plastmaterial som idag är 

mycket förekommande i vår vardag vi bär, bygger och vi förvarar med det. Vi till och med 

äter det då till exempel fisk som vi tillagar kan ha misstagit små plastbitar för mat. Både 

polyester och bomull har stor miljöpåverkan men det är den först nämnda fibern som är gjord 

av den icke förnybara råvaran, olja. 

Dagens konsumenter har inte alltid den kunskap som behövs för att kunna återvinna sina 

plagg av polyester på rätt sätt. Ofta hamnar dessa kläder i hushållssoporna där materialet 

skapar problem ur miljösynpunkt. 

Problemet med syntetiska material, däribland polyester, är att det krävs kemikalier vid själva 

produktionen vilket skapar ett miljöhot både under tillverkningen och när de slängs. Beroende 

på vilka egenskaper som önskas kan fibern även modifieras och behandlas på kemisk väg 

även efter att den är tillverkad. På grund av att den är billig att tillverka i stora som små 

kvantiteter gör polyestern till en av de mest populära fibrerna idag. 

Polyester utgör inte bara en miljöfara i naturen när vi deponerar den utan även när vi tvättar 

kläder gjorda av materialet. För tillfället består 65% av plasten som finns i haven av små 

plastkulor, mindre än en millimeter i diameter. Dessa plastkulor kommer bland annat från vårt 

tvättande av polyesterkläder. Plastkulororna äts så småningom upp av plankton, som äts upp 

av fisk som i slutändan hamnar på våra tallrikar (Dnews, 2016). 

Under senare år har uppmärksamheten riktats mot vad som kommer att hända när vi får slut 

på arealer för att odla bomull och vad vi kan ersätta vår populäraste naturfiber med. Polyester 

är oljebaserad men vad kommer att ske när vi inte längre kan utvinna olja ur vår jord? 

Sammanfattar vi problemet med konsumtion av material, specifikt polyester, kan vi se en 

positiv och en negativ sida. Materialet är bra när det ses som en ersättare för bomull men 

mindre bra när man granskar den miljöpåverkan som det orsakar. Med tanke på de idag 

vanliga fiberslagen som bomull och syntetfibrer, och dess negativa inverkan på miljön är det 

av stor vikt att hitta andra framtida alternativ. Ett alternativ till konventionella material inom 

textil och modeindustrin kan vara polylactic acid (PLA). Det är en naturligt nedbrytningsbar 

syntetisk fiber, som tillverkas från förnybara resurser, oftast majsstärkelse. Denna studie har 

som målsättning att undersöka om PLA kan användas till kläder och om dessa i så fall 

uppfyller industrins krav på miljövänlighet, kvalité och pris. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns förutsättningar för fortsatt utveckling, 

tillverkning samt försäljning av materialet PLA.  

 

1.3 Frågeställningar 

Forskningsfrågorna i denna studie formuleras enligt följande:  

- Hur kan de enskilda produktutvecklingsprocesserna se ut för kläder tillverkade av 

PLA-material från råvara till färdigt plagg?  

- Är material tillverkade av PLA-fibrer lämpliga, vad gäller industrins krav på de 

färdiga plaggens kvalité, miljövänlighet och pris? 

1.4 Avgränsningar 
 

Då syntetiska material inkluderar många olika textilier och på grund av att polyester utgör 

mer än 50 % av dagens textilier, kommer därför endast detta material att jämföras med PLA. 

Polyester är också en bland många oljebaserade fibertyper som används idag och får med den 

utgångspunkten ses som en representant för dessa. Däribland finns det ett par olika 

komposterbara fiber idag på marknaden men endast fokus på PLA kommer att ges då det är 

den fibern som anses som mest passande för tillverkning av kläder. Studien kommer att även 

rikta in sig mer på produktutveckling.  Först om en generell produktutveckling för kläder för 

att sedan gå in på mer detaljerat hur det kan se ut för enbart PLA-plagg.   

Företagen som redan arbetar med PLA har prioriterats men eftersom inte många använder sig 

av materialet har synfältet utökats till att ta med andra klädföretag som idag inte arbetar med 

PLA. Även en privatperson har intervjuats då personen i fråga ansågs ha mycket erfarenhet 

om ämnet.   

De produktutvecklingsprocesser som tas upp kommer endast vara; inspiration, design och 

kollektionsplanering, sourcing, produktion samt lagerhållning. Tillhörande milstolpar kommer 

därefter inte att nämnas. Även fokus på endast PLA i kläder kommer att skrivas om. 
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2. Metod 

 

Studien inleds med en litteraturstudie som gjorts med hjälp av vetenskapliga artiklar, böcker 

och tidningsartiklar som främst har hittats på Summon databasen vid Högskolan i Borås, 

Google Scholar och även via nyhetssidor på internet. Början av teoriavsnittet handlar om plast 

i miljön samt vad det finns för återvinningsmetoder för polyester, därefter kommer en 

utförligare förklaring om vad PLA är, har för egenskaper och vad det kan innebära för den 

framtida klädbranschen. Eftersom uppsatsen är inriktad på produktutveckling kommer en mall 

på hur en produktutvecklingsprocess för PLA kan se ut att avsluta teorin. Därefter kommer 

resultatet att presenteras från de intervjuerna som genomförts för att sedan gå vidare till 

analysering av resultatet i förhållande till teorin. Även kapitel om fortsatt forskning och 

slutsats kommer att ingå. 

Denna studie har en deduktiv inriktning vilket innebär att tidigare forskning och teorier 

studeras, forskningsfrågor formuleras och data samlas in. I den andra delen av uppsatsen 

kommer en empiriundersökning att ske genom kvalitativa intervjuer. I denna undersökning 

samlas data in genom intervjuer vars resultat analyseras och jämförs med tidigare forskning 

för att sedan bilda underlag för besvarande av studiens forskningsfrågor. 

Forskningen har även en kunskapsteoretisk ståndpunkt där fokus ligger på förståelse av 

verkligheten genom att analyser hur deltagarna i intervjuerna tolkar den när det kommer till 

att produktutveckla med ett komposterbart material (Bryman 2008). 

Intervjuerna, som är av typen semistrukturerade genomfördes antingen via mail eller i samtal 

direkt med intervjupersonerna och det fanns en klar mall med frågor att ställa till respektive 

person (Bryman 2008). En följd till att intervjua via mail är att det är svårt att uppnå samma 

diskussion som i en intervju i realtid. Därefter blev svaren mer tydliga och formulerade av de 

personerna som intervjuades på plats. Det var även lättare att ställa följdfrågor då intervjun 

fick ett annat flöde.  

På grund av begränsningar inom ekonomi och tid bestämdes det tidigt att den kvalitativa 

forskningen skulle bedrivas främst via email men att ett fåtal direkta intervjuer även skulle 

prioriteras. Intervjuerna kommer dels att bedrivas som en kommunikationsbaserad metod då 

de gjorts via e-post. Responsen ska därefter ses som en asynkron metod då intervjuerna inte 

ägde rum i realtid. 
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Intervjuerna kommer att rikta in sig på tre klädföretag som i texten kommer att benämnas som 

företag 1-3. För att komplettera dessa kommer intervjuer även skickas till diverse företag 

relaterade till ämnet, företaget benämns som företag 4 samt intervjuperson E. 

Intervjupersonerna kommer att hädanefter att vara intervjuperson A, B, C, D och E.   

Intervjufrågorna kommer att beröra området kring det komposterbara materialet PLA. För att 

inte få för omfattande svar har frågorna smalnats av till produktutveckling och hållbarhet. För 

mer information se bilaga 1. 

Processen som har följts har varit en linjär sådan. Där ett problem har formulerats för att 

därefter ha fortsatts med en planering över vilka personer som ska intervjuas samt vilka frågor 

som ska ställas. Därefter görs en datainsamling, analys samt en slutsats (Harboe 2010). 

En konventionell innehållsanalys kommer att genomföras då intervjusvaren kommer att ses 

över utförligt (Bryman 2008). Källorna som används kommer att analyseras och diskuteras 

efter följande frågor:  

- Är det första- eller andrahandskunskap som fokuserats? 

- Har en särskild situation haft inflytande? 

- Gå det att spåra dolda/latenta intressen? 

- Finns det andra sorts källor som kan bekräfta eller motsäga de använda källorna? 

(Harboe 2010) 

Analyserna kommer att primärt byggas på tolkningskonst, hermeneutik. Hermeneutik betyder 

tolkningskonst och läran om principer och menas att innehållsanalysen inte bara kommer att 

fokusera på det som sägs utan även på situationen, sammanhanget, kontexten samt det som 

inte valdes att nämnas i intervjuerna. Därefter lyfts informationen från konversationerna in 

tillsammans med teorin för att grundligt analyseras i ett direkt samspel.  

Parallellt med datainsamlingen kommer de kvalitativa analyserna att vara teoriutvecklande 

vilket innebär att teorin utvecklas och fokuseras i samma takt som svaren från intervjuerna 

samlas in (Harboe 2010) 

Till viss del kommer även en kvantifiering att ske då vissa frågor gjorda för 

intervjupersonerna har som grund att användas i diagram för att kunna särskilja och 

identifiera de svar som getts. Kvantifiering menas att mjuka data görs om till hårda data och 

sedan till, i detta fall, diagram av olika slag. Detta görs för att lätt kunna identifiera och 
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särskilja viss data som samlats in genom de kvalitativa intervjuerna. Kvantifiering kan i sin 

tur orsaka att viss data förloras. Därför har beslutet tagits att inte kvantifiera alla 

intervjufrågor utan endast de som ansågs vara lättare att få en överblick genom diagram 

(Harboe 2010). 

Reliabiliteten kan tolkas som hur pålitliga de undersökningarna som gjorts har varit. Anses 

undersökningarna ha haft en hög reliabilitet betyder detta att en återskapning av samma 

undersökningar bör kunna göras (Halvorsen 1992). Om samma studie skulle komma att 

genomföras inom ett år är det en stor sannolikhet att svaren blir identiska till föregående studie. 

Om samma studie dock skulle genomföras efter cirka 4 år finns det en risk att resultatet skulle 

bli annorlunda då ytterligare forskning kan ha gjorts samt att klädbranschen kan ha börjat 

använda sig mer av materialet.  

För att data ska vara trovärdig behöver problemformuleringarna vara relevanta (Halvorsen 

1992).  

För att kunna skapa samt finna trovärdiga data och förutsättningen för en röd tråd genom 

arbetet kan syfte och frågeställningarna ses som grundpelare för detta. Validiteten för 

mailkonversationer kan dock diskuteras då följdfrågor inte har kunnat ställas och därför kan 

intervjupersonerna svarat minimalt på intervjufrågorna. Även en del källor som kommer från 

webbsidor bör ses över då det är svårt att veta om de är baserade på en vetenskaplig grund.  
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3. Teori 

3.1 Polyetylentereftalat (PET) i miljön 

Polyester är en polymer som kommer från petroleum och anses som ett av de mest använda 

materialen inom klädbranschen med cirka 46 % av förbrukade fibrer (Chen & Burns 2006). 

Det är ett material som har många bra egenskaper som lämpar sig för textilier, till exempel 

styrka och lätt vikt (McIntyre 2005). Polyester kan förkortas till PET och är det som oftast 

står på plastprodukter medan inom klädesbranschen förkortas det hellre till PES.  

Fibern är billig och lätt att producera och kan modifieras till olika önskvärda egenskaper. Allt 

från att göra fibrerna skrynkelfria, lätta att färga till filament eller stapelfibrer. De används 

inte bara till tillverkning av kläder utan också till hem- och möbeltextilier (McIntyre 2005). 

Flera organisationer, däribland Ellen MacArthur Foundation, skriver om att vi gör oss av med 

cirka 8 miljoner ton plast i haven varje år. Vår produktion utav plast 2014 var 311 miljoner 

ton och i jämförelse med 1964 är det en markant ökning från 15 miljoner ton. Då är det även 

viktigt att nämna att cirka 95 % utav plastförpackningarna bara används en gång innan de 

slängs. Som en slutsats kommer våra hav att innehålla mer plast än fisk år 2050 (Ellen 

MacArthur Foundation and McKinsey & Company 2016). 

 

Det räknas idag med att varje person konsumerar ungefär 15 kilo textilier per år, där cirka 8 

kilo hamnar i soporna. Detta betyder att många slänger plagg som knappt är ett år gamla. Att 

tillverka olika textilier kräver resurser från olika håll, bland annat olja, vatten och kemikalier 

(Carlsson 2011). 

3.1.1 Återbruk av polyester 

Idag är det vanligaste sättet att återanvända polyester recycling. Det är billigt, teknologin är 

utvecklad och fibrerna förlorar knappat någon av sina grundegenskaper. Det har även 

uppkommit en trend bland stora sport- och modeföretag att sälja plagg utav återvunnen 

polyester, något som har blivit uppskattat av deras kunder.  

När man återvinner polyester finns det två lämpliga metoder att använda. Den ena är 

mekanisk och den andra är kemisk återvinning. Precis som det uttrycks så kan man använda 

kemikalier för att bryta ner fibrerna medan vid mekanisk tar man i processen oftast hjälp av 

en maskin.  
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3.1.2 Mekanisk och kemisk återvinning 

 

Mekanisk återvinning är när ett material rivs sönder för att man sedan ska kunna spinna ett 

nytt garn (fiber-till-fiber). I återvinningsprocessen förkortas fibrerna vilket försämrar kvalitén 

på slutprodukten, detta kallas ”down-cycling” och är det största problemet idag med denna 

typ av återvinning. Beroende på vad det är för material som ska mekaniskt återvinnas kan 

kvalitén variera och bästa resultat blir när stickade material återbrukas då de har generellt mer 

luft mellan fibrerna än vad ett vävt material har. För att kunna bibehålla en god kvalité av 

plagg gjorda på återvunna material bör jungfruliga fibrer även blandas i då nedbrytning av 

plaggets fibrer även sker under användningen. De vanligaste fibrerna som återvinns 

mekaniskt är bomull och ull, främst det sistnämnda då den anser hålla en bättre kvalité under 

en längre tid. (Östlund et al. 2015)  

Inom ämnet mekanisk återvinning ingår även ett begrepp som kallas re-make (Palm 2011). 

Det är när ett plagg återanvänds fast i en annan skepnad, till exempel ett par jeans som blir 

plånböcker eller en sportjacka som blir ett datafodral. Det är en relativ liten del av materialen 

som kan återvinnas på detta sätt därmed är inte produktion av detta slag vanligt 

förekommande. Det finns även många möjligheter att få ett gammalt material att öka i värde, 

så kallad up-cycling (Ericsson & Brooks 2014; Boscia 2014)  

 

Mekanisk återvinning kan man göra i stort sett med alla slags fibrer, från cellulosabaserade 

till syntetiska. Eftersom polyester är lättare att smälta ner för att bibehålla sin originella 

kvalité anses en kemisk återvinning att föredra framför mekanisk då fiberns egenskaper 

påverkas minst. 

 

Kemisk återvinning innebär att man bryter ner fibrerna till minsta beståndsdel med hjälp av 

kemikalier som i många fall är skadliga för miljön. Detta för att sedan kunna göra nya textilier 

genom andra processer, som till exempel, stickning eller vävning. Tekniken för kemisk 

återvinning kan variera men om den är avancerad finns möjlighet att vissa kemikalier och 

färger rensas ut under processen. (Personne & Sundin 2013) Att återvinna fibrer på det 

kemiska sättet är mer vanligt för de syntetiska materialen, speciellt polyester. För tillfället kan 

man använda sig av två metoder; nedsmältning med hjälp utav N-metylmorfolin N-oxid 

(NMMO) eller via ett closed loop system.  
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När ett blandmaterial ska återvinnas brukar inte den mekaniska återvinningen vara rätt väg att 

gå. NMMO används mest när material av bomull och polyester ska återvinnas. Med hjälp utav 

NMMO löses cellulosafibrerna upp till en massa. Efter det skiljs cellulosafibrerna från 

polyestern och kvar blir ett det syntetiskt materialet med god kvalité som inte behöver 

behandlas efter det är filtrerat. Denna process är dock inte någonting som finns tillgängligt i 

stor skala utan är fortfarande endast på forskningsstadiet med potential för utveckling i 

framtiden (Zamani 2011) 

Processen som kallas closed loop innebär att polyestern först klipps i bitar för att sedan 

genomgå en kemisk behandling. Den kemiska behandlingen bryter ner polyesterbitarna till 

dimetyl terefthalat (DMT) vilket är ett råmaterial. Genom att bryta ner materialet till DMT 

kan man sedan bilda nya polyesterkorn för tillverkning utav nya polyesterfibrer. Systemet 

används idag av bland annat det Japanska företaget Teijin. 

Det som gör closed loop till ett av dem bättre återvinningsmetoderna för polyester är att det 

blir en minimal negativ kvalitetspåverkan och resultat blir nästan som jungfrulig polyester. 

(Palm 2011; Zamani 2011). 

 

3.2 Naturligt kretslopp genom kompostering 

Att kompostera avfall har länge varit ett alternativ för företag som tillverkar plastpåsar och 

matförpackningar. Möjligheten för klädföretag att anamma samma princip har även det 

funnits ett tag. I takt med ökade miljöproblem och ändrade konsumentbeteenden som riktar in 

sig på mera miljövänliga plagg, finns potentialen för fler klädföretag att kunna skapa något 

nytt och innovativt med sikte på framtiden (Richard 2002). 

Utvecklingstakten för nedbrytningsbara material har ökat de senaste åren då miljölagar av 

olika slag har börjat träda i kraft. Faktum är att nedbrytningsbara polymerer förutses vara 

huvudmaterialet inom många olika industrier i framtiden (Lee et al. 2014). 

De mest utvecklade komposterbara polymererna idag är poly(alkyene succinate)s (PBS), 

polyhydroxylalkanoater (PHA), polycaprolactone (PCL) och polylactic acid (PLA) (Richard 

2002). Dessa kan i sin tur delas in i tre grupper: Naturliga, syntetiska och blandade polymerer. 

De naturliga produceras av cellulosa eller stärkelse, de syntetiska produceras med hjälp av 

polymerisation (så som PLA) och blandade polymer är en blandning av både syntetiska och 

naturliga, till exempel PCL/bomull (Lee et al. 2014). En gemensam faktor för alla 
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komposterbara polymerer är att de bryts ner med hjälp av levande mikroorganismer, så som 

alger, svampar eller bakterier, och är därför lämpliga att kompostera (Iwata 2015). Det som 

har påskyndat utvecklingen har varit det faktum hur viktigt det är för vår miljö att vi skapar 

material gjorda av vattenlösliga fibrer då många produkter hamnar i våra vattensystem. 

Många problem kvarstår än, bland annat våra underutvecklade reningssystem och inte att 

förglömma, konkurrensen mot den redan billiga polyesterfibern (Richard 2002). 

3.2.1 Polylactic acid (PLA)  

Som ett resultat av mer miljömedvetna utvecklare har producenter av olika slag börjat 

tillverka produkter gjorda utav komposterbara material som liknar polyester. Den mest 

använda utav dem är PLA. 

PLA är en alifatisk termoplastisk polyester som tillverkas av naturliga resurser som till 

exempel majsstärkelse. Detta ger PLA den unika egenskapen att kunna brytas ner efter 

användning genom bland annat fotokemisk nedbrytning, kompostering eller med enzymer. 

Den metoden som anses vara mest effektiv är enzymhydrolys (Lee et al. 2014). Under de 

senaste åren har PLA produkter börjat dyka upp på marknaden i form av plastmuggar, flaskor, 

kirurgiska trådar och nu som textilfibrer. Att ett material som PLA börjas utvecklats för att 

kunna passa klädbranschen är viktigt då polyester utgör mer än 50 % av de materialen som 

används till kläder och dessutom inte är hållbart. Då PLA är komposterbart och kommer från 

naturliga resurser släpper fibern inte ut mer koldioxid än traditionella syntetiska material utan  

Figur 2: beskrivning av fotosyntesen, baserad av Blackburn (2005). 
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får ett plus minus noll-koldioxid-värde. Innebörden med detta är att all koldioxid som de 

naturliga resurserna, i detta fall majsplantor, binder medan de växer släpps sedan ut när 

materialet hamnar i rätt miljö för nedbrytning.  

Eftersom energi från solen startar fotosyntesen i plantornas celler kan koldioxid och vatten 

förvandlas till stärkelse. Det är sedan denna stärkelse som kan utvinnas från plantan för att 

konverteras till jäsbart socker (glukos) genom enzymatisk hydrolys. Det slutgiltiga skedet i 

denna del för att få fram PLA fibrer är att konvertera glukos och koldioxid till mjölksyra 

(Figur 2). För tillfället utvinns glukosen från majs då den grödan kräver minst landareal vid 

odling av råmaterial. Till exempel används det endast cirka 0,5 % av årsproduktionen av majs 

i USA för att tillverka nästan 500 000 ton PLA och eftersom majs är en billig källa till glukos 

räcker den nuvarande odlingen för att kunna förse marknadens krav. Glukos utvinnas även av 

andra naturliga råvaror och desto populärare PLA blir desto lättare kommer det att bli att 

använda andra naturliga resurser så som gräs eller biomassa som råvara. Det är sedan inte 

längre en nödvändighet att ta grödor i anspråk som kan användas för produktion av livsmedel 

3.2.2 PLA – tillverkning och egenskaper 

 

För att producera PLA behövs, som nämnts tidigare, glukos som i sin tur bildar mjölksyra 

genom jäsning. Det finns två olika metoder för att tillverka PLA, polykondensation och 

genom att använda sig av ringöppning (figur 3). Genom processen polykondensation 

kondenseras vatten och lösningsmedel i vacuum under hög temperatur. På grund av 

svårigheten med att ta bort vatten och orenheter från polymererna tillverkas låg till 

mellanliggande molekylvikt polymerer. Andra nackdelar med att använda sig av denna metod 

är att det krävs en stor reaktor samt att det måste ske en avdunstning så återhämtning från 

lösningsmedlet kan ske (Drumright et al. 2000). 
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Figur 3. Framställning av PLA enligt Blackburn (2005). 

Beroende på molekylvikten, kan olika mekaniska egenskaper uppnås. Med 

ringöppningsprocessen kan en polymer med hög molekylvikt tillverkas vilket har blivit ett 

populärt sätt att producera PLA på då det uppnåtts framgång i jäsning av majsglukos. Därmed 

har metoden har blivit väl accepterad kommersiellt. Genom denna process minskar även 

mjölksyreproduktionen. Mjölksyra kan återfinnas antingen som L- eller D-stereoisomer. 

Processen går ut på att, under milda förhållanden, ta bort allt vatten utan några lösningsmedel 

detta blir i sin tur gjort till en dimer som kallas laktid. För att sedan slutföra det som kallas 

ringöppningspolymerisationen av dimern tillsätts värme. Genom att kontrollera renligheten av 

dimern finns det möjligheter att producera D-laktid, L-laktid eller meso-laktid (en 

kombination av dem båda). Polymerer som har höga L-laktid nivåer kan användas 

framgångsrikt för att producera polymerer som kräver mera kristallina områden. Medan högre 

D-laktidmaterial har mer amorfa områden. Genom att kombinera de båda kan man modifiera 

polymeren och därefter ge produkten önskvärda egenskaper som till exempel olika 

smältpunkt- och isoleringsegenskaper.  

De egenskaper som materialet PLA har är ganska likvärdiga andra termoplastiska fibrer. Det 

finns till exempel möjligheten att få den krusig eller som jämn. Varför den anses passa bra 

som textilfibrer anser forskare vara på grund av likheterna som fibern har med polyester och 

polypropylene, se figur 4 (Blackburn 2005).  
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Egenskaper för Polylactic acid 

+ Möjligt att få den krusig eller jämn 

+ Låg fuktupptagning 

+ Bra flamskyddande egenskaper 

+ Bra fukttransport 

+ God UV-resistens 

+ Anti-bakteriella egenskaper 

+ God värmeledning 

- Låg smältpunkt 

- Nedbrytning kan påbörjas tidigare 

- Sämre kemisk resistens 

- Dyr produktion 

Figur 4. Egen tolkning av egenskaperna för PLA.  

En svaghet med PLA jämfört med polyester och polypropylene är den låga smältpunkten som 

kan variera mellan 130 - 220 °C grader, beroende på kombinationen av isomererna. Denna 

nackdel försämrar fiberns möjlighet att nå framgång inom klädbranschen då det tillkommer 

komplikationer när konsumenten ska stryka plagget eftersom många struntar i att läsa 

instruktionerna på plaggen. Det finns även alltid en risk att nedbrytningen kan påverkas av 

yttre aspekter och därmed börja sin nedbrytning tidigare än förväntat. Detta skulle i så fall ske 

med vatten i alkalisk miljö i samband med tid, temperatur och pH. I processer som färgning 

och beredning kan detta ses som problematiskt då kombinationen orsakar en redaktion i 

molekylvikt vilket i sin tur kan göra det färdiga materialet svagare. PLA anses även ha en 

sämre kemisk resistens tack vare den komposterbara egenskapen som gör den känslig mot 

hydrolys (Blackburn 2005). Positiva egenskaper är dess extremt låga fuktupptagning samt bra 

flamskyddande egenskaper då fibern har lågt limited oxygen index (LOI) och är därmed svår 

att antända (Blackburn 2005). 
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PLA anses även passa bra att använda för tillverkning av sportkläder då egenskaper som god 

fukttransport, UV-resistens och anti-bakteriella egenskaper gör plagget bekvämt för 

användaren under fysisk aktivitet. Inom detta område har det gjorts undersökningar där PLA 

fibrer presterar bättre än både polyester och bomull (Blackburn 2005). Enligt en studie gjord 

av R. Guruprasard et al. (2015) visade att PLA blandat med bomull specifikt för ändamålet 

sportplagg har bättre egenskaper när det kommer till fukttransport, fuktupptagning och 

värmeledning. Det förklaras även att desto mer andel PLA som fanns i plagget desto bättre 

ansågs materialet passa till specifikt sportkläder (figur 5) (Guruprasard et al. 2015). Även i  

Figur 5. Moisture vapor transmission, baserad på Guruprasard et al (2015). 

skidbranschen anses materialet kunna användas framgångsrikt, då som isolering (Blackburn 

2005). 

Det är möjligt att producera PLA som både filament och stapelfibrer. När stapelfibrer 

tillverkas anses fibern vara mest lik bomull med dess naturliga känsla medan filamentfibrer 

får ett bättre fall och känns svalare. (Blackburn 2005) 

För att extrahera fibern används antingen, våtspinning, torrspinning, smältspinning eller dry-

jetspinning. Det finns både för och nackdelar med de olika spinnprocesserna. Det har även 

observerats en skillnad i molekylvikt vid de olika metoderna för spinning, detta ändrar i sin 

tur de mekaniska egenskaperna hos fibern (Gupta et al. 2007). 

Då materialet är nedbrytningsbart är frågan om det är risk för sönderfall redan i 

tvättmaskinen. Efter en del tester har det visats att inga anmärkningsbara förändringar fanns 

på fibern efter upprepande tvättningar. (Blackburn 2005). 
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3.3 Produktutvecklingens faser  

Beroende på vilken bransch som produkten ingår i inom klädbranschen, specifikt 

varumärkesleverantörer, kan en produktutvecklingsprocess se ut som följande (figur 6): 

(Heden 2005) 

Figur 6. Egen tolkning av produktutvecklingsprocessen för varumärkesleverantör. 

- Inspiration 

- Design och kollektionsplanering 

- Sourcing 

- Produktion 

- Lagerhållning 

I det första steget ingår att de relevanta personerna i teamet för utveckling av produkten åker 

på inspirationsresa för att se vad nästkommande trend kommer att vara. Här är det inte 

ovanligt att teamet köper hem både nya och äldre secondhandplagg för att hitta den rätta 

inspirationen som företaget är ute efter (Frings, 2008; Keiser & Garnergrader 2012). 

Nästkommande steg är design och kollektionsplanering. Efter detta steg ska all information 

om produktutvecklingen, så som moodboards, vilka tillbehör som ska användas och 

materialval vara genomförda. Även beslut om vem som ska producera, prissättning och i 

vilken kvalité de olika plaggen ska vara i. Inom detta segment ingår det även att man utfärdar 

ett visst antal prover. Hur många prover som ska tillverkas kan variera mellan olika företag 

och om stilen är ny eller en uppdatering från föregående säsong. Två prover som dock alltid 

brukar inräknas är prototyp- samt säljprover. (Bubonia 2012) 

Inspiration
Design och 

kollektionspl
anering

Sourcing Produktion Lagerhållning
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Därefter gäller det att hitta leverantörer till material och tillbehör samt en tillverkare som kan 

producera ens produkter. Ibland använder företag sig av egen sourcing som görs av anställda 

på företaget men det är lika vanligt att ett företag använder sig av en agent som hjälper till 

med detta (Keiser & Garner 2012). 

Under produktionen sker två faser samtidigt: produktinstruktioner och kommersiell 

produktion. När produktinstruktioner sammanställs, ska all information om passform, mått, 

skisser och kravspecifikationer anges för att få en så bra första prototyp som möjligt från 

fabriken. När den kommersiella produktionen ska sättas igång är det viktigt att alla olika 

moment och detaljer stämmer och att man har en god kommunikation med leverantören så att 

det första provet som begärs, kontraprovet, stämmer så bra som möjligt. Efter att 

tillverkningen är igång begärs ett produktionsprov för att stämma av att alla riktlinjer 

fortfarande följs. I slutet av produktionen ges ett skeppningsprov som ett sista bevis från 

tillverkaren att produktionen gått till enligt överenskommelse (Hedén & McAndrew 2005) 

Det sista steget är lagerhållning där alla varor skickas till ett lager för att sedan distribueras till 

respektive återförsäljare. (Hedén & McAndrew 2005) 

3.3.1 produktutveckling för PLA 

Figur 7. Egen tolkning av produktutvecklingsprocess för PLA 

Produktutveckling för PLA börjar på samma sätt som med vanliga syntetiska material. 

Olikheter uppkommer först under design och kollektionsplaneringen där designers måste ta 
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hänsyn till de färgnyanser som kan uppkomma vid blandning av material. Därefter produktion 

av prototyp och sedan under tillverkningen av produktionsorder, se figur 7. 

Efter tillverkningen av råmaterialet PLA tillverkas garnet. I detta skede skriver Blackburn 

(2005) att spunnet garn görs oftast mellan Ne 5 till Ne 60 medan i filamentgarn oftast 

tillverkas i garnnummer Dtex70-150. Det som kan skapa problem under garntillverkningen är 

fuktinnehållet i materialet. Den kan innehålla 400 ppm (parts per million) men det är viktigare 

att försöka hålla nivån till max 100 ppm då nedbrytning av materialet kan förekomma. Detta 

är dock något som PLA delar med PET, därför anses inte garnproduktionen vid användandet 

av PLA skilja sig mycket från tillverkning av polyester. 

Att sedan tillverka tyger av materialet behöver inga speciella åtgärden. Det som bör tänkas på 

är om ett klister måste används. Detta ska helst vara vattenlösligt eftersom avklistring kan 

påbörja materialets nedbrytning och därmed molekylvikten. En förändrad molekylvikt får 

konsekvenserna att materialet blir svagare. Fibrerna kan även ha en förlängningsförmåga som 

kan påverkas av spänningen i produktionen. 

Vid tillverkning av kläder måste vissa åtgärder vidtas under de steg där hög metallfriktion kan 

förekomma då PLA har en lägre smältpunkt än polyester. Dessa steg är bland annat när tyget 

ska klippas, vid pressning samt sömnad (Blackburn 2005). 

Den höga friktionen som inträffar när man syr, pressar eller skär materialet kan lösas genom 

att minska hastigheten på symaskinerna, använda automatiska pressmaskiner samt använda 

sig av en skarp kniv och reducera knivhastigheten när skärning ska göras 

(Natureworksllc.com 2016a). 

Då PLA är en hydrofobisk fiber kan dispersionsfärg användas med framgång. Efter en studie 

gjord av Sisodia et al. (2014) där temperaturen på färgbadet skiftade mellan 70, 90 och 110 

°C grader visade det sig att PLA behöver en temperatur på max 110 °C grader för att få bäst 

färgresultat medan PES kräver 130°C grader. Vid färgning av PLA måste även färgtiden 

förkortas, vidtas inte dessa åtgärder kan materialet börja brytas ned och försvagas då 

molekylvikten blir mindre.  

Sisodia et al (2014) noterade även att färgen blev mer intensivare desto högre temperatur som 

var på färgbadet men att draghållsfastigheten försvagas. Det dokumenterades även att längden 

på fibrerna förkortades efter färgning (Sisodia et al. 2014). Det har även dokumenterats av 

PLA-tillverkarna Natureworks att färgerna som används ter sig annorlunda med polyester och 
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PLA. Det är därför viktigt att undersöka noga att färgen som ska användas är i den nyans som 

är aktuellt för produkten. Informationen från Natureworks säger även att det är olämpligt att 

blanda polyester med PLA i ett plagg då det kan uppstå färgnyanser (Natureworksllc.com 

2016b) 

Som nämnts tidigare i denna studie blandas PLA bäst med bomull. Detta konstaterades efter 

att Guruprasard et al (2014) började göra tester på materialet där resultatet visade att PLA har 

en förbättrad värme och fuktöverföring i jämförelse med andra textila material. (Guruprasard 

et al 2014). 

När det kommer till prissättning av ett plagg är det i dagsläget svårt att säga hur mycket ett 

plagg gjort av PLA kommer att kosta då det inte är många klädmärken som använder sig av 

materialet. Priset för råvaran är dock ett av hindren då det fortfarande anses som dyrt då det 

inte är i en tillräckligt stor industriell tillverkning. Priset på PLA tros dock komma ner i pris 

så fort den börjar tillverkas i en större skala (Madhavan et al. 2010). 

4. Resultat 
 

Företag 1 

Företag 1 grundades 1986 med mål att skapa skidkläder som uppnådde standarderna som 

grundarna ansåg saknades inom skidbranschen. Företaget räknas som en branded marketer 

med cut make and trim (CMT) som sourcing (Mattila 1999). Företaget har huvudkontor i 

Stockholm samt ett produktionskontor i Hong Kong. Marknaden som företag 1 främst siktar 

in sig på är skidmarknaden därefter kommer golf, träning och casual wear. Intervjun med 

person A gjordes i realtid i Hong Kong där person A jobbar som fabric merchandiser. Person 

A förklarade att företaget inte vet något om PLA och hade därför svårt att placera hur det 

hade passat in i deras produktutveckling. Då företaget i sig fokuserar mycket på att använda 

återvunnen polyester ses PLA inte som något material som behövs inom deras 

marknadsområde. Person A berättar följande att mycket handlar om att materialet i sig måste 

ha en mogen utveckling för att företaget ska kunna börja använda det. En stor vikt ligger även 

att materialet ska vara fri från farliga kemikalier och att den tillverkas av en bra leverantör.  

För att kunna ha en framgångsrik produktutvecklingsprocess inom företaget måste faktorer 

som pris och order minimum vara låga för att påbörja plaggtillverkning med materialet. För 

tillfället har företaget provat sig på att använda kaffefiber i sina plagg men att materialet inte 
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fick bra respons av deras kunder. Om det senare skulle utvecklas och bli mer stabilt skulle 

företaget kunna se sig använda det igen då den har likheter till andra syntetiska fiber. För 

närvarande använder sig företaget mycket av, förutom återvunnen polyester, polyamid och 

konventionell polyester (bilaga 2). 

Företag 2 

Företag 2 grundades 1993 och är ett svenskt sportklädesmärke av typen branded marketer 

(Mattila 1999) och är baserat i Stockholm. Deras produktkategorier består utav: skidåkning, 

klättring, vandring och sport.  Deras fokus på miljön gjorde dem till bra kandidater för den 

kvalitativa intervjun då de har en tydlig miljöprofil i sitt företag. För att få in relevant material 

för att kunna komplettera uppsatsen kontaktades intervjuperson B som jobbar som 

materialutvecklare. Intervjun gjordes via mail av initiativ av den intervjuade, därefter skrevs 

en summering av intervjun som kan läsas nedan. Frågorna och svaren kan ses i bilaga 3. 

Företag 2 jobbar med hållbarhet genom hela deras textilavärdekedja. Redan från början av 

deras produktutveckling går dem igenom ett antal steg för att garantera en kollektion som har 

en end-of-life lösning som ska gå att reparera samt hålla längre och kunna åldras snyggt. Ett 

nytt material ska kunna komplettera eller kunna ersätta ett annat material som företag 2 

använder samt täcka alla krav och kriterier som företaget har. Då företag 2 inte för tillfället 

jobbar med PLA var det svårt för person B att sätta sig in hur deras 

produktutvecklingsprocess skulle kunna se ut om dem skulle börja använda sig av materialet. 

Person B beskriver sedan ytterligare att dem inte funderat mycket på att använda sig av PLA 

då dem har fått en uppfattning om att det är svårt att ta reda på vart råmaterialet för att skapa 

materialet kommer ifrån. Deras bekymmer ligger i att det för tillfället används GMO 

behandlad majs för produktionen av PLA som i sig inte är hållbart. Person A ser dock en 

möjlighet till att möjligtvis använda sig av materialet i framtiden men att då odlingen av 

råvara måste undersökas mer noggrant. För övrigt jobbar företag 2 idag mer med återvunnen 

polyester då dem vill rikta in sig på att jobba mer cirkulärt. Detta innebär även att de jobbar 

mycket med naturmaterial där dem tillverkar biologiskt nedbrytbara plagg som är gjorda av 

silke, Tencel och ull. De kan dock se sig använda PLA om miljöfördelarna skulle vara större 

än den med återvunnen polyester men är inte villiga att kompromissa när det kommer till 

deras standarder för att använda materialet.  

Företag 3  

Företag 3 grundades 1908 och har idag huvudkontor i Hokksund, Norge. Företaget är  

världsledande på ryggsäckar där även deras största marknad ligger. Person C berättar att 
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företaget har flera delmål där bland annat 70 %  av deras befintliga produkter ska vara 

tillverkade av mer hållbara material samt 75 % skall vara så kallade Bluesign godkända. 

Bluesign är en miljöcertifiering som textilföretag kan använda sig av för att försäkra om att 

tillverkningen av ett plagg görs med fokus på hållbarhet (Bluesign 2016). Det är ett företag 

som använder mycket ull, polyamid och polyester och som ser PLA som en möjlighet för 

företaget om det vidare utvecklas vidare. I intervjun med person C (se bilaga 4) konstaterade 

personen i fråga att företagets design och produktionsavdelning inte har börjat fundera om 

eventuell produktutveckling med PLA. Därför kunde inte alla intervjufrågorna besvaras men 

det nämndes tidigt att intresset för att börja använda materialet är stort. Vad gäller nuvarande 

material vill företaget öka andelen återvunna fibrer samt plantbaserad PE då en av deras 

leverantörer utvecklar detta. Användningen av ull anser de vara hållbart utifrån 

användarperspektivet men att de tycker en bättre certifiering behövs för produktionsdelen för 

att kunna kalla det hållbart. Därför används mycket återvunnen ull inom företaget, cirka 30 % 

i alla deras ullprodukter som inte är merino-kvaliteter. I slutändan vill dem kunna ha ett 

cirkulärt flöde med återvinning av deras produkter. Företag 3 är således det enda av 

klädföretagen i denna studie som använder PLA i någon av sina produkter. Då en av deras 

leverantörer introducerade en ullhybrid med PLA började materialet introduceras in i 

företaget. Eftersom deras designgrupp inte blivit introducerade mer utförligt har materialet 

inte utvecklats inom företaget. I dagsläget, enligt person C, följer företag utvecklingen i 

branschen för PLA genom att ta del av vad som visas på mässor och den information 

leverantörer kan ge. 

Universitetsadjunkt vid Textilhögskolan 

Som komplement till företagsintervjuerna intervjuades en lärare vid Högskolan I Borås, 

Textilhögskolan. Person D är universitetsadjunkt vid akademin för textil, teknik och ekonomi 

för textilteknologi och ansågs vara en god kandidat då personer har mycket kunskap om 

diverse hållbara textilier. Frågorna samt svaren finns att läsa i bilaga 5. Person D har tidigare 

jobbat med PLA under olika projekt där användningen av ett material från en förnybar källa 

var väsentlig och där material med ett cirkulärt flöde prioriterades. PLA passade därför bättre 

än andra växtbaserade textilier då den fungerar bra i de nuvarande produktionsprocesserna. 

De problem som person D har konstaterat med PLA är svårigheten med texturering av garn. 

Då den har en lägre smältpunkt klarar den inte av de höga temperaturerna som behövs för att 

kunna ha samma användningsområde som polyester. Även färgning ansågs som ett problem 

då, ännu en gång, temperaturen gör att man får vara försiktig. Begränsningar ansågs framträda 
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redan under sourcingprocessen då det inte finns att hitta aktuella versioner av materialet som 

kan krävas i en produktutveckling för plagg. Det skulle behöva utvecklas ett större urval av 

garnvarianter då klädföretag oftast har begränsade val. Trots detta skulle person D tänka sig 

att använda PLA även om materialet inte uppfyller alla standarder då det finns ett begränsat 

antal biomaterial idag. Då egenskaperna som kunderna kräver på plaggen inte alltid är 

nödvändiga hade PLA kunnat passa in på många olika plan. Om det dessutom hade kunnat 

bevisas att användning av PLA är bra ur miljösynpunkt hade det troligtvis börjats användas 

mer än vad det gör idag. När frågan om vilka produkter som person D tror passar bäst med 

PLA blev sport- och underkläder ett självklart val. Även om slitstyrkan anses vara lite låg tror 

person D ändå att materialet hade kunnat integreras väl i sport/leisure området då det går att 

göra fina stapelfibermaterial. Möjligheten att kunna tillverka blandningar för att göra ett 100 

% komposterbart plagg är stora. När det kom till att se nackdelar tyckte person D att det är 

svårt att kommentera någon nackdel på ett material som anses vara komposterbart. Det ska 

krävas mycket för att en nedbrytning ska kunna påbörjas att det knappas ses som ett problem 

idag. Då tillgången på produktionskapacitet idag är ett av de större problemen har PLA inte 

fått något större genomslag. Några av de största modeföretagen har länge varit intresserade av 

materialet men inte börjat använda det då de ser majs som en matråvara och inte vill 

konkurrera med matindustrin. Då det idag produceras cirka 55 miljoner ton polyester varje år 

ansåg person D det svårt för PLA att ersätta polyester då kvantiteterna anses vara för stora 

samt att PLA är sämre prestationsmässigt än polyester. Däremot skulle materialet kunna ses 

som ett bra komplement då PLA är väldigt lik syntetmaterial processmässigt där inga 

förändringar i maskinparker skulle behövas. I övrigt jobbar person D mest med polyester, 

helst återvunnen men även nyproducerad. Då med förutsättningen att varan ska vara gjord på 

ett speciellt sätt som gör den lätt att återvinna. För tillfället letar person D efter andra 

bioplaster som är genererade av cellulosamaterial. Skulle dessa material kunna få en bättre 

komfort hade de blivit goda kandidater till nya plagg. 

 

Företag 4 

Företag 4 är familjeägt företag som skapades 1996 i Unnaryd och specialiserar sig i att 

producera bland annat luftfilter, ljudisolering och diverse möbler. Deras produkter tillverkas 

främst av polyester och ull men de har även börjat arbeta mycket med att framställa varor 

gjorda av PLA. Person E jobbar som produktutvecklare för företaget och berättar att de 
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fokuserar mycket på att återvinna och använda deras restprodukter från produktion samt att 

studera på deras energiåtgång för att hitta förbättringar (bilaga 6). För tillfället används 

mycket polyamid, polyester och återvunnen polyester i deras applikationer. De började sälja 

filterapplikationer och ljudabsorbenter tillverkade av PLA då de tyckte att miljöfördelarna var 

bra samt att det är förnyelsebart och fossilfritt. Men de kan inte konstatera att fördelarna är 

bättre med materialet än polyester då PLA i sig är ostabilt som råvara samt att det är 3 gånger 

så dyrt vilket i sin tur gör det utmanande att sälja. De ser dock en viss efterfrågan efter 

materialet på marknaden och kommer att fortsätta tillverka varor gjorda av PLA. De ser 

främst att priset och instabilitet i materialet är de största problemen i 

produktutvecklingsprocessen samt att det krävs ett annat tänk när det kommer till 

temperaturer, fukt och vad produkten ska användas till i slutändan. Företaget är således 

positivt inställda till PLA och kommer fortsätta använda det då de ser en lucka på marknaden. 

De tror även att PLA i framtiden kommer att utvecklas men att de även letar efter andra 

hållbara material så som traditionell viskor och bambuviskos. 

Figur 8, överblick över antalet deltagande samt utskickade intervjuer 

I början av uppsatsen skickades 15 intervjuer ut till både klädföretag samt tillverkare av PLA. 

Det var således 5 av intervjuerna som ansågs vara tillräckligt utförliga för att kunna användas 

som resultat, se figur 8. 
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Figur 9. Egen tolkning av produktutvecklingsprocessen för PLA efter analys av resultatet 

Som visas i figur 9 kan det konstateras att förändringar behöver göras redan i design och 

kollektionsplaneringen efter insamlandet av intervjuerna gjordes. Där sade Person D att det 

finns begränsningar på vilka garntexturer som kan användas. Fler företag uttryckte sig att 

problem skulle kunna uppkomma i sourcingmomentet då PLA fortfarande anses som dyrt 

samt att många företag förlitar sig på vad deras leverantörer tillverkar istället för att leta efter 

en ny tillverkare. En del företag sade sig inte använda PLA då GMO-behandlad majs används 

för framställning av materialet. Inom nästa process, produktionen sades företagen samt 

intervjuperson D att hänsyn till temperatur, fukt och värme måste tas samt att det är inom 

denna process som garntextureringen blir svår då PLA har låg smältpunkt. Processerna 

inspiration samt lagerhållning ansåg intervjuobjekten som oförändrade. 
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Figur 10, egen beskrivning av material som används i dagsläget av de företagen som intervjuades. 

 

Istället för att använda PLA har många företag investerat i återvunnen polyester, se figur 10. 

De företag som ansåg att återvunnen polyester var en av deras huvudmaterial var således de 

företag som siktade på att skapa och bibehålla ett cirkulärt flöde genom hela 

produktutvecklingsprocessen.  
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5. Analys 
PLA är den fibern som idag anses ha möjlighet att ersätta polyester tack vare att de båda har 

många likartade egenskaper (Blackburn 2005). Men PLA är också en fiber som fortfarande 

anses ha för många problem för att kunna integreras framgångsrikt i ett plagg. För att göra en 

produktutvecklingsprocess enklare när PLA används bör man tänka på att kombinera 

materialet med ett annat som anses vara temperaturtåligt till exempel bomull. Att ha bomull 

på utsidan och sedan PLA på insidan gör att konsumenterna kan stryka plagget då materialet 

inte kommer att påverkas lika mycket.  

Under de kvalitativa intervjuerna skickades många förfrågningar ut om förslag på att träffas 

samt intervjuas via mail, då de flesta intervjuobjekten föreslog mail då de inte kände att de 

hade tid att boka ett möte utfördes de flesta intervjuerna via mailkonversationer. Detta visade 

sig vara ineffektivt vid senare tillfällen då en del av företag bestämde sig för att inte svara på 

många av de relevanta frågorna.  

Det har i senare skedet påverkat resultatet och har gett som en slutsats att företag inte är redo 

för att införa PLA i deras plagg då de kände att de inte hade tillräckligt med information för 

att besvara många av intervjufrågorna.  

Då det var väldigt svårt att få in intervjuer för att få fram ett bra resultat kan man konstatera 

att PLA inte är aktuellt för de flesta klädföretagen men att det finns mycket potential inför 

framtiden. När det gäller de informationskällor som använts i denna studie bör man vara lite 

avvaktande med informationen som kommer från Natureworks llc hemsida då dem är en 

producent av PLA.  

Den första forskningsfråga som ställdes i studien: 

- Hur kan de enskilda produktutvecklingsprocesserna se ut för kläder tillverkade av 

PLA-material från råvara till färdigt plagg?  

Processen för att tillverka plagg från råvara med PLA skiljer sig inte mycket från den 

konventionella processen. Egenskapen med att vara komposterbar försvårar arbetet till viss 

del men inte tillräckligt mycket att nya investeringar behöver införskaffas. Som figur 11 visar 

är produktutvecklingsprocessen för PLA mycket lik den generella där svårigheter först 

uppkommer i design och kollektionsplanering och sedan i sourcing, produktion samt 

lagerhållning.  
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Då en av huvudegenskaperna med PLA är att den ska kunna brytas ner i naturen är det viktigt 

att inga processer påverkar den egenskapen. Eftersom materialet är känsligare för värme, fukt 

och pH måste tillverkaren av materialet eller plagget ha i åtanke att justera dessa parametrar 

innan respektive process startas (Blackburn 2005). 

Som nämnts tidigare uppkommer det första problemet under designprocessen av produkten då 

teamet måste redan ha en klar idé om vilka färger som ska användas då färgnyanser kan 

förekomma vid blandning av olika material (Natureworksllc.com 2016b). Det är sedan viktigt 

att tänka på vilken budget projektet har då PLA kostar betydligt mer än polyester. Resterande 

problem uppkommer i sourcing, produktion och lagerhållningen. I produktionen vid till 

exempel färgning måste färgbadets tid och temperatur förkortas då för tidig nedbrytning är en 

risk. Även under avklistring bör man vara vaksam då stark alkalisk avklistring bryter ner 

materialet till låg molekylvikt vilket i sin tur kan försvaga det (Blackburn 2005). 

Efter analys av intervjuerna samt teorin kan ett problem inom lagerhållning uppkomma. Då 

många företag tillverkar sina produkter i Asien där frakt med container är vanligt är det 

viktigt att tänka på att materialet kan komma att påbörja sin nedbrytningsprocess om den 

vistas i fukt för länge. Då det inte finns någon lösning till detta är alternativet att antingen 

frakta det med flyg eller att begränsa tillverkningen till perioder då luftfuktigheten är låg i 

produktionsländerna.  

Figur 11, tolkning av produktutvecklingsprocessen efter analysering av teori samt resultat. 
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Den andra forskningsfrågan som ställdes: 

- Är material tillverkade av PLA-fibrer lämpliga, vad gäller industrins krav på de 

färdiga plaggens kvalité, miljövänlighet och pris? 

Det är tydligt att intresse finns för PLA-fiber hos diverse klädföretag. Det är dock många som 

uttrycker sina bekymmer när det kommer till kvalité och pris. Alla tre klädföretag som 

intervjuades uttryckte att de inte skulle kompromissa med deras standarder för att integrera 

PLA i deras produktutveckling 

Då många företag inte visste hur kvalitén på plagg med PLA var kände sig ingen av dem sig 

manade att börja använda det i sin produktutveckling. Vissa företag uttryckte sig även att 

PLA måste kunna ersätta något av de befintliga materialen eller vara ett cirkulärt material.  

Då PLA för tillfället är gjort av GMO behandlad majs fanns vissa bekymmer hos ett av 

företagen då de ansåg att GMO behandlad råvara inte är miljövänligt. Alla företag uttryckte 

sig dock att de ansåg att PLA har en bättre påverkan på miljön än vad polyester har och att om 

man kan försäkra kvalitén skulle de se potential i materialet.  

Då inte många av klädföretagen börjat produktutveckla plagg med PLA i finns ingen 

prishistorik på materialet. Ett av företagen sade dock att PLA är tre gånger så dyrt som 

traditionell polyester. Detta gör PLA svårare att integreras i redan prispressande marknader 

(Madhavan et al. 2010). 
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6. Fortsatta studier 

 
Fortsatta studier som kan göras efter visat resultat är att testa materialet PLA när det kommer 

till väsentliga egenskaper för kläder, så som nöthållsfastighet och draghållsfastighet. Även 

fortsatt forskning för att se vad som skulle var bäst att ersätta råvaran med istället för GMO-

behandlad majs kan genomföras. 

 

7. Slutsats  
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns förutsättningar för fortsatt utveckling, 

tillverkning samt försäljning av materialet PLA. Även om det var svårt att samla in kvalitativa 

intervjuer kunde det ändå konstateras att klädbranschen ser PLA som en för stor risk med för 

många moment som anses vara ostabila.  

En slutsats som sågs efter arbetets gång var att mer forskning krävs för att kunna 

implementera och sälja in materialet hos diverse klädföretag. Även om många kunde tänka sig 

att använda materialet i framtiden uttryckte många även oro över vilken råvara PLA är 

framställt av. För tillfället kommer det nästan uteslutande från GMO-behandlad majs och för 

att kunna göra materialet mer framgångsrikt krävs det att en helhet i miljösyn implementeras 

från början av produktionen. På samma gång kommer inte tillverkningen av materialet att få 

någon storskalig produktion om inte diverse företag börjar använda det mer i deras 

produktutvecklingsprocess. Skulle det bli populärare med PLA finns det en stor chans att 

tillverkarna skulle börja se över andra alternativ då det inte är ett krav att använda specifikt 

majs för framställning av glukos.  

I figur 11 visas det att det måste göras justeringar i 4 av de 5 leden inom 

produktutvecklingsprocessen. Dessa justeringar anses dock som minimala då man inte 

behöver byta ut maskiner och dylikt utan kan använda samma processer som förut. Det som 

kan vara det största problemet är bristen på information om hur materialet reagerar på att 

transporteras i containrar under fuktiga miljöer under längre perioder. Eftersom många 

textilföretag producerar i Asien kan detta bli ett stor problem då PLA kan börja brytas ner av 

fukt och värme.  
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En summering av studien är att PLA för tillfället tycks lämpa sig bättre för hårda varor än 

mjukvaror då det används ofta idag till plastförpackningar av olika slag. uppkommer oftare 

till plastförpackningar. De få mjuka varor som materialet används till är bland annat 

plastpåsar och suturtrådar. 

Denna studie kan vara till nytta för industrin samt den akademiska forskningen genom att den 

visar att det krävs fler undersökningar och tester för att PLA ska kunna användas av 

klädföretagen. Den forskning som dock redan gjorts kan anses som tillräcklig om fallet skulle 

vara att PLA skulle ingå i ett blandmaterial. Oftast krävs det att ett större världsledande 

företag börjar använda och lansera ett material för att det ska börja användas av alla.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

8. Referenser 
 

Blackburn, R. 2005, Biodegradable and Sustainable Fibres, Elsevier, GB. 

Bluesign (2016). http://www.bluesign.com/ [2016-06-12] 

Boscia, T. (2014) Sustainable chic: College designers and scientists fashion a second life for 

textile waste, Human ecology, Vol. 42. No. 1, 10. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Bubonia, J., Kontzias, O., Gioello, D. and Berke, B. (2012). Apparel production terms and 

processes. New York: Fairchild.  

 

Carlsson, A., Hemström, K., Edborg, P., Stenmarck, Å., & Sörme, L. (2011). Kartläggning av 

mängder och flöden av textilavfall (rapport nr 46 2011). Norrköping: Sveriges Meteorologiska 

och Hydrologiska Institut. 

 

Chen, H. and Burns, L. (2006). Environmental Analysis of Textile Products. Clothing and 

Textiles Research Journal, 24(3), s.248-261.  

DNews. (2016). From the Wash to the Ocean : DNews. [online] 

http://news.discovery.com/earth/global-warming/washing-machine-pollutes-111024.htm [28 

Feb 2016]. 

 

Drumright, R.E., Gruber, P.R. & Henton, D.E. (2000), "Polylactic Acid Technology", 

Advanced Materials, vol. 12, no. 23, pp. 1841-1846. 

 

McIntyre, J. (2005). Synthetic fibres. Boca Raton: CRC Press.  

 

Ericsson, A. & Brooks, A. (2014) African second-hand clothes: Mima-te and the development 

of sustainable fashion, in K. Fletcher & M. Thams (eds.), Routledge Handbook of 

Sustainability and Fashion. London Routledge p. 91-99. 

http://www.bluesign.com/


36 
 

Engelhardt, A. (2010). The Fibre year 2009/10 - A world survey on Textile and Nonwovens 

Industry. Oerlikon corporation. 

[http://www.indotextiles.com/download/Fiber%20Year%202009_10.pdf],  

Frings, Gini Stephens. (2007[2008]). Fashion: from concept to consumer. 9th ed. Upper 

Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, cop. 2008 

Gupta, B., Revagade, N., Hilborn, J., Uppsala universitet, Polymerkemi, Kemiska sektionen, 

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet & Institutionen för materialkemi 2007, 

"Poly(lactic acid) fiber: An overview", Progress in Polymer Science, vol. 32, no. 4, pp. 455-

482. 

 

Gross, R. (2002). Biodegradable Polymers for the Environment. Science, 297(5582), pp.803-

807. 

 

Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Harboe, Thomas. (2014). Grundläggande metod den samhällsvetenskapliga uppsatsen. 

Johanneshov: MTM 

Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Miljö/Sustainability 

 Huvudfråga : 

Hur fokuserad är ert företag på hållbarhet? / How focuseda are you with 

sustainability? 

- Tycker ni att fördelarna är större med PLA än med återvunnen polyester ur 

miljösynpunkt? /Do you believe that the sustainability benefits are greater with PLA 

then recycled PES? 

- Skulle miljö fördelarna med med PLA vara anledningen till att ni väljer att arbeta med 

materialet? /  Do you consider the sustainability advantage of being the reason to why 

you are or would choose to work with PLA 

 

Produktutveckling/Product development 

 Huvudfråga 

Vad för problem I produkt utvecklingsprocessen ser ni I samband med PLA?/ Do you 

see any problem with using PLA in the product development process? 

- Behövde ni ändra er produktutvecklingsprocess på grund av att ni använde era av 

PLA? /Did you have to change your product development process due to the use of 

PLA fibres?  

 Om ja, vilka processer och hur / If yes, which processes and how,  

 Om nej, var god och förklara varför / if no please explain why. 

- Förklara er design process, hur passar materialet in? /Please describe the design 

process.  How do materials fit in? 

- Vad anser ni vara det den huvudsakliga egenskapen med PLA?/  What would be your 

main preference when it comes to properties of the material?  

- Skulle ni fortfarande tänka er använda PLA även om den inte uppfyller alla era 

standarder? / Would you consider using PLA even if the standards are not fully 

achieved? 

- I vilka produkter kan ni tänka er PLA? / In which kind of products could you consider 

using PLA in? 

- Nackdelar till plagg med komposterbara egenskaper? / What kind of disadvantages 

would there be with an item that has biodegradable properties? 

- Vilket steg/fas i produktutvecklingen blir mest problematisk med PLA? / which 

steps/phases in the product development would be most problematic with PLA? 

- Vad blir priset på ett plagg i PLA jämfört med bomull respektive poyester? / What 

would be the price of an item made out of PLA compared to cotton and polyester? 

 

Framtidsperspektiv, Möjligheter / Oppertunities 

 Huvudfråga 

Använder ni PLA eller funderar ni på att använda det? / Are you currently using or 

are you planning to start using PLA? 
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- Varför har ni börjat använda PLA? Alt. Varför har ni valt att inte använda det. / Why 

have you chosen to work with PLA? Or, why have you chosen not to work with PLA? 

- Kommer ni att fortsätta använda PLA? / Will you continue to use PLA and why?  

- Hur ser ni på möjligheten att få tag på PLA material? / what is your view on the 

possibility of sourcing PLA fibers?  

 

 

Konkurrens, marknad / Competition, market 

 Huvudfråga 

Eftersom PLA anses ha likheter till polyester, tror ni att PLA kommer att 

utvecklas? / As PLA is seen as a material that resembles PES, do you think that the 

PLA fibre can be developed further? 

- Tror ni att PLA kommer att kunnas ses som en konkurrent till polyester? / Do you 

think it will be seen as a competitor with PES?  

- Om nej, vilket material skulle vara mer passande att jämföra PLA med? / If no, which 

material do you think would be appropriate to compare PLA to? 

- Hur ser ni på priset på PLA material i jämförelse med andra syntetiska material? / 

What is your view on the price of PLA in comparison with other synthetic materials? 

 

Nuvarande material / Current materials 

 Huvudfråga 

Vilka slags material arbetar ni med idag och varför? / What kind of materials are 

you working with and why? 

- Anses dessa material hållbara? / Are these materials considered sustainable?  

- Har ni letat efter andra hållbara material? / Have you been looking at other sustainable 

materials?  

- Om ja, vilka? / If yes, which ones? 

 

PLA 

 Huvudfråga: 

Varför bestämde ni er för att arbeta med PLA? / Why did you decide to work with 

PLA? 

- Vilka 3 egenskaper hos PLA är de mest positiva enligt er? / Which three properties 

with PLA are the most postive ones according to you? 

- Vilka 3 egenskaperna hos PLA är mest negativa enligt er? Which three properties with 

PLA are the most negative ones according to you? 

- Vilka är/var de största nackdelarna med att arbeta med PLA? / What were the biggest 

disadvantages with working with PLA? 

- Vilka är/ var de största fördelarna med att arbeta med PLA? / What were the biggest 

advantages with working with PLA? 

- Vilka är de största olikheterna med PLA och polyester? / Which are the main 

differences between PLA and PES? 

 

Bilaga 2. Företag 1 intervjuperson A  
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Miljö/Sustainability 

 Huvudfråga : 

How focused are you with sustainability? 

We work already quite a lot with sustainability, but we are still improving some 

points. 

- Do you believe that the sustainability benefits are greater with PLA then recycled 

PES? 

I don’t know the material enough so I can’t say if it is better than recycled polyester 

- Do you consider the sustainability advantage of being the reason to why you are or 

would choose to work with PLA 

Yes, if the facts would be more clear about it being a sustainable material, we would 

probably consider using it 

 

Produktutveckling/Product development 

 Huvudfråga 

Do you see any problem with using PLA in the product development process? 

It all comes down to if some other company has a patent on certain development with 

PLA, order minimum and price. 

- Did you have to change your product development process due to the use of PLA 

fibres?  

 If yes, which processes and how,  

 if no please explain why. 

- What would be your main preference when it comes to properties of the material?  

- Would you consider using PLA even if the standards are not fully achieved? 

- In which kind of products could you consider using PLA in? 

- What kind of disadvantages would there be with an item that has biodegradable 

properties? 

- which steps/phases in the product development would be most problematic with PLA? 

- would be the price of an item made out of PLA compared to cotton and polyester? 

 

Framtidsperspektiv, Möjligheter / Oppertunities 

 Huvudfråga 

Are you currently using or are you planning to start using PLA? 

No, we have never heard about this material 

- Why have you chosen to work with PLA? Or, why have you chosen not to work with 

PLA? 

- Will you continue to use PLA and why?  

- What is your view on the possibility of sourcing PLA fibers?  

 

 

Konkurrens, marknad / Competition, market 

 Huvudfråga 

As PLA is seen as a material that resembles PES, do you think that the PLA fibre 

can be developed further? 
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Hopefully! As the material seems intresting 

- Do you think it will be seen as a competitor with PES?  

- If no, which material do you think would be appropriate to compare PLA to? 

- What is your view on the price of PLA in comparison with other synthetic materials? 

 

Nuvarande material / Current materials 

 Huvudfråga 

What kind of materials are you working with and why? 

Our main materials are mostly recycled polyester, conventional polyester, 

polyamide. We also try to use raw cotton as there is less complicated dyeing and 

less bleach needs to be used 

- Are these materials considered sustainable?  

As we are trying to become a sustainable brand we believe these material have 

minimal impact on the environment 

- Have you been looking at other sustainable materials?  

We have been looking at soya bean fiber but this is also too undeveloped 

- Om ja, vilka? / If yes, which ones? 

 

PLA 

 Huvudfråga: 

Varför bestämde ni er för att arbeta med PLA? / Why did you decide to work with 

PLA? 

- Vilka 3 egenskaper hos PLA är de mest positiva enligt er? / Which three properties 

with PLA are the most postive ones according to you? 

- Vilka 3 egenskaperna hos PLA är mest negativa enligt er? Which three properties with 

PLA are the most negative ones according to you? 

- Vilka är/var de största nackdelarna med att arbeta med PLA? / What were the biggest 

disadvantages with working with PLA? 

- Vilka är/ var de största fördelarna med att arbeta med PLA? / What were the biggest 

advantages with working with PLA? 

- Vilka är de största olikheterna med PLA och polyester? / Which are the main 

differences between PLA and PES? 

 

 

Bilaga 3: Företag 2, intervjuperson B 

 

Framtidsperspektiv, Möjligheter / Oppertunities 

-          Använder ni PLA eller funderar ni på att använda det?  

Nej vi använder inte PLA och planerar i nuläget inte att använda PLA 

-          Varför har ni börjat använda PLA? Alt. Varför har ni valt att inte använda det.  

När det kommer till vart man tar råvaran samt odling för råvaran så är min uppfattning att det 

är svårt att veta vart råvaran kommer ifrån, hur odlingen är gjord, om det förkommer GMO, 
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om det är odling på land som tar upp mark för odling av råvaror till matvaror, hur 

förhållandena är etc.  Då det har ökat så enormt mycket med biobaserade material, tycker jag 

att det är svårt att veta om all odling av råvaran verkligen är ok. Man skapar samtidigt nya 

material och använder nya resurser till att tillverka materialet. Vi önskar att minimera både 

påverkan på miljön samt minska användandet av naturens resurser. 

-          Kommer ni att fortsätta använda PLA?  

-          Hur ser ni på möjligheten att få tag på PLA material?  

PLA börjar bli mer och mer utbrett och användandet av både PLA samt andra bio-baserade 

syntetfibrer ökar 

 

 

Miljö/Sustainability 

-          Hur fokuserad är ert företag på hållbarhet?  

Vi jobbar holistiskt med hållbarhet. Ett hållbarhetsfokus finns i alla delar av företaget. 

-          Tycker ni att fördelarna är större med PLA än med återvunnen polyester ur 

miljösynpunkt?  

Som det ser ut just nu så vet vi inte om det är större miljöfördelar med PLA än med 

återvunnen polyester 

-          Skulle miljöfördelarna med PLA vara anledningen till att ni väljer att arbeta med 

materialet i framtiden?  

Om det skulle visa sig att PLA har avsevärt större miljöfördelar än återvunnen polyester eller 

än andra material skulle vi överväga materialet 

 

Produktutveckling/Product development 

-          Vad för problem i produkt utvecklingsprocessen ser ni i samband med PLA? 

-          Skulle ni behöva ändra er produktutvecklingsprocess på grund av användandet av 

PLA?  

         Om ja, vilka processer och hur  

         Om nej, var god och förklara varför  

-          Vilket steg/fas i produktutvecklingen blir mest problematisk med PLA? 

-          Förklara er design process, hur skulle materialet passa in?  

Redan i början av vår produktutveckling finns ett antal steg som vi går igenom för att inte 

skapa en produkt som inte fyller någon funktion eller skapar ett värde. Produkterna måste ha 

en end-of-life lösning, gå att reparera, hålla länge, kunna åldras, kunna användas i flera 

områden. Materialen ska ha hög kvalitet för att hålla länge samt vara funktionella. För att ett 

nytt material ska tas in måste den fylla en funktion som inte våra nuvarande material ha, eller 

kompettera våra nuvarande material. 

-          Vad anser ni vara den huvudsakliga egenskapen med PLA?  

-          Skulle ni fortfarande tänka er använda PLA även om den inte uppfyller alla era 

standarder?  

Vi tar inte in något nytt i kollektionen som inte uppfyller våra standarder. 

-          i vilka produkter kan ni tänka er PLA?  

-          Anser ni att det finns några nackdelar till plagg med komposterbara egenskaper? 

Det kan vara svårt att uppnå lika hög hållbarhet och kvalitet på plagget 
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-          Vad skulle ert pris bli (ungefär)på ett plagg i PLA jämfört med bomull respektive 

poyester?  

 

 

Konkurrens, marknad / Competition, market 

-          Eftersom PLA anses ha likheter till polyester, tror ni att PLA kommer att utvecklas?  

Jag tror definitivt att material baserat på förnyelsebara råvaror kommer att utvecklas 

-          Tror ni att PLA kommer att kunnas ses som en konkurrent till polyester?  

Det skulle det kanske kunna bli, men jag tror att påverkan som ökad odling av råvara kan 

ha måste undersökas närmare först 

-          Om nej, vilket material skulle vara mer passande att jämföra PLA med?  

-          Hur ser ni på priset på PLA material i jämförelse med andra syntetiska material?  

 

Nuvarande material / Current materials 

-          Vilka slags material arbetar ni med idag och varför?  

Bland syntetmaterial jobbar vi mest med polyester och återvunnen polyester eftersom vi 

jobbar cirkulärt. Det finns idag bara storskalig återvinning av polyesterplagg för 

cirkulära kretslopp av plagg. Vi jobbar även med naturmaterial, och då med ull. Vi 

blandar ullen med andra material som är biologiskt nedbrytbara, som silke och Tencel 

för att inte förstöra ullens naturliga nedbrytbara egenskaper. Vi blandar aldrig ull med 

syntetfibrer.  

-          Anses dessa material hållbara?  

-          Har ni letat efter andra hållbara material?  

Vi försöker hela tiden att kolla på nya utvecklingar och material för att hela tiden minska 

vår påverkan och öka vår hållbarhet 

-          Om ja, vilka?  

 

PLA 

-          Vilka 3 egenskaper hos PLA är de mest positiva enligt er?  

-          Vilka 3 egenskaperna hos PLA är mest negativa enligt er?  

-          Vilka skulle vara de största nackdelarna med att arbeta med PLA enligt er? 

-          Vilka skulle vara de största fördelarna med att arbeta med PLA enligt er?  

-          Vilka är de största olikheterna med PLA och polyester enligt er?  

 

 

 

Bilaga 4 Företag 3, intervjuperson C 

Framtidsperspektiv, Möjligheter / Oppertunities 

-          Använder ni PLA eller funderar ni på att använda det?  

Vi använder det bara som en del i ett ull-hybrid material. Har inte tittat på andra textil-

kvaliteter. 
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-          Varför har ni börjat använda PLA? Alt. Varför har ni valt att inte använda det.  

Det var en av våra materialleverantörer som presenterade hybrid-materialet. I övrigt har 

inga andra intressanta textilier i PLA presenterats för vår designgrupp. 

-          Kommer ni att fortsätta använda PLA? 

Ja, i det hybrid-material vi har just nu. 

-          Hur ser ni på möjligheten att få tag på PLA material? 

Har tyvärr inga bra uppgifter om det, eftersom det inte varit att material som presenterats av 

våra samarbetspartners på messor och vid andra tillfällen. 

  

  

Miljö/Sustainability 

-          Hur fokuserad är ert företag på hållbarhet? 

Väldigt mycket, vi har en plan som kallas Expedition 2020 med flera delmål, bland annat  att 70 % av 

produkterna ska innehålla mer hållbara material och att 75% skall vara bluesign approved. 

-          Tycker ni att fördelarna är större med PLA än med återvunnen polyester ur 

miljösynpunkt? 

Det har vi inte utvärderat då PLA just nu inte är ett material vi ser finns i de kvaliteter vi 

söker. 

-          Skulle miljöfördelarna med PLA vara anledningen till att ni väljer att arbeta med 

materialet i framtiden? 

Absolut 

Produktutveckling/Product development 

-          Vad för problem i produkt utvecklingsprocessen ser ni i samband med PLA? 

-          Skulle ni behöva ändra er produktutvecklingsprocess på grund av användandet av 

PLA?  

·         Om ja, vilka processer och hur  

·         Om nej, var god och förklara varför  

-          Vilket steg/fas i produktutvecklingen blir mest problematisk med PLA? 

-          Förklara er design process, hur skulle materialet passa in?  

-          Vad anser ni vara den huvudsakliga egenskapen med PLA?  

-          Skulle ni fortfarande tänka er använda PLA även om den inte uppfyller alla era 

standarder?  

-          i vilka produkter kan ni tänka er PLA?  

-          Anser ni att det finns några nackdelar till plagg med komposterbara egenskaper? 

-          Vad skulle ert pris bli (ungefär)på ett plagg i PLA jämfört med bomull respektive 

polyester?  

  

Konkurrens, marknad / Competition, market 
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-          Eftersom PLA anses ha likheter till polyester, tror ni att PLA kommer att utvecklas?  

-          Tror ni att PLA kommer att kunna ses som en konkurrent till polyester?  

-          Om nej, vilket material skulle vara mer passande att jämföra PLA med?  

-          Hur ser ni på priset på PLA material i jämförelse med andra syntetiska material?  

  

Nuvarande material / Current materials 

-          Vilka slags material arbetar ni med idag och varför? 

Vi använder mycket polyester, polyamid och ull. 

-          Anses dessa material hållbara? 

Vad gäller de syntetiska materialen så vill vi öka andelen återvunna fibrer, samt att vi även 

jobbar med en av våra största leverantörer som utvecklar plant-baserad PE. Vi anser att ull är 

ett väldigt hållbart materila utifrån användarperspektivet, men vi behöver bättre certifiering 

för produktionsdelen för att kunna kalla det hållbart. Vi använder också mycket återvunnen 

ull, ca 30% i alla icke merino-kvaliteter. Sen handlar det om att materialen i produkterna skall 

återvinnas i slutet av sin användning till nya tekniska eller biologiska material, i ett cirkulärt 

flöde. 

-          Har ni letat efter andra hållbara material? 

Ja 

-          Om ja, vilka? 

Enligt ovan. 

PLA 

-          Vilka 3 egenskaper hos PLA är de mest positiva enligt er?  

-          Vilka 3 egenskaperna hos PLA är mest negativa enligt er?  

-          Vilka skulle vara de största nackdelarna med att arbeta med PLA enligt er? 

-          Vilka skulle vara de största fördelarna med att arbeta med PLA enligt er?  

-          Vilka är de största olikheterna med PLA och polyester enligt er?  

Bilaga 5, företag 4, Intervjuperson E 

Miljö/Sustainability 

- Hur fokuserad är ert företag på hållbarhet?  

- Vi försöker återvinna det mesta av vårt egna spill tillbaka I produkterna, vi jobbar med 

PLA och merpart återvunna fiber. 

Vi tittar på energiåtgång etc. 

- Tycker ni att fördelarna är större med PLA än med återvunnen polyester ur 

miljösynpunkt?  

- Ännu ser vi inte mer fördelar med PLA än återvunnen PET pga av PLA inte är lika 

stabil som råvar och att PLA är 3 ggr så dyrt där av lite mer utmanande att sälja. 

- Är miljöfördelarna med med PLA anledningen till att ni väljer att arbeta med 

materialet?  

- Ja och att det finns ett visst sug efter det på marknaden. 
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Produktutveckling/Product development 

- Vad för problem I produktutvecklingsprocessen (inom textil) ser ni I samband med 

PLA? 

- Pris och instabilitet. 

- Behöver man ändra produktutvecklingsprocessen på grund av användningen av 

PLA?   

 Om ja, vilka processer och hur  : Man måste tänka anorlunda 

vad gäller temperatirer och framförallt se till att PLA klarar 

slutapplikationen. 

 Om nej, var god och förklara varför  

- Vad anser ni vara den huvudsakliga egenskapen med PLA?  

- Att det är fossilfritt och förnyelsebart. 

- i vilka textila produkter kan ni tänka er PLA? 

- Filterapplikationer och ljudabsorbenter 

- Vilket steg/fas i produktutvecklingen blir mest problematisk med PLA?  

- Att göra en korrekt FMEA på slutapplikationen då PLA är lite mer instabilt för den typ av 

produkter vi tillverkar. 

- - Vad tror ni blir priset på ett plagg i PLA jämfört med bomull respektive poyester och 

vad är ert pris för PLA-fiber? 

- Då vi inte jobbar med plagg vet jag ej dock se ovan PLA är 3 ggr så dyrt som en PLA 

 

Framtidsperspektiv, Möjligheter / Oppertunities 

- Varför har ni börjat använda PLA?  

- Hållbarhet, marknaden 

- Kommer ni att fortsätta använda PLA?  

- Ja 

- Hur ser ni på möjligheten att få tag på material till prdouktionen av PLA?  

- Ja 

- Använder ni GMO behandlad majs till er produktion? 

- Ja 

- Om ja, tror ni att det kommer att ersättas i framtiden? 

- Vet ej 

 

 

Konkurrens, marknad / Competition, market 

- Eftersom PLA anses ha likheter till polyester, tror ni att PLA kommer att utvecklas?  

- Ja 

- Tror ni att PLA kommer att kunnas ses som en konkurrent till polyester?  

- Ja 

- Om nej, vilket material skulle vara mer passande att jämföra PLA med?  

- Hur ser ni på priset på PLA material i jämförelse med andra syntetiska material?  

- Se ovan 

 

Nuvarande material / Current materials 
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- Vilka slags material arbetar ni med idag och varför?  

- PLA,PET, Återvunnen industritextilspill av PET 

- Anses dessa material hållbara?  

- Ja 

- Har ni letat efter andra hållbara material?  

- Ja 

- Om ja, vilka?  

- Bambu, Viskos 

 

PLA 

- Varför bestämde ni er för att producera PLA? 

- Se ovan 

- Vilka 3 egenskaper hos PLA är de mest positiva enligt er? 

- Fosilfritt, ”rätt i tiden”, Förnyeslebart 

- Vilka 3 egenskaperna hos PLA är mest negativa enligt er?  

- Fukt, temperatur, pris 

- Vilka är/var de största nackdelarna med att arbeta med PLA?  

- Vilka är/ var de största fördelarna med att arbeta med PLA?  

- Marknadsintresse 

- Vilka är de största olikheterna med PLA och polyester?  

- Fukt, temperatur, pris 

Bilaga 6, Universitetsadjunkt vid Textilhögskolan, intervjuperson D 

Miljö/Sustainability 

 Huvudfråga : 

Hur fokuserad är ert företag på hållbarhet? / How focuseda are you with 

sustainability? 

- Tycker ni att fördelarna är större med PLA än med återvunnen polyester ur 

miljösynpunkt? /Do you believe that the sustainability benefits are greater with PLA 

then recycled PES? 

- Skulle miljöfördelarna med med PLA vara anledningen till att ni väljer att arbeta med 

materialet? /  Do you consider the sustainability advantage of being the reason to why 

you are or would choose to work with PLA 

 

Produktutveckling/Product development 

 Huvudfråga 

Vad för problem I produkt utvecklingsprocessen ser ni I samband med PLA?/ Do you 

see any problem with using PLA in the product development process? 

Tål lägre temperaturer vilket gör texturering av garnet svårare på PLA än PES. 

Färgning till viss del är ett problem då temperaturen begränsar, man får vara mer 

försiktig.  

- Behövde ni ändra er produktutvecklingsprocess på grund av att ni använde era av 

PLA? /Did you have to change your product development process due to the use of 

PLA fibres?  

Det kan anses som en begränsning redan från början då det är svårt att hitta PLA i 

aktuella versioner för produktutvecklingen. 
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 Om ja, vilka processer och hur / If yes, which processes and how,  

Specifikt i produktionen, det skulle behövas ett större urval av garn varianter. 

Klädföretagen har begränsade val.  

 Om nej, var god och förklara varför / if no please explain why. 

- Förklara er design process, hur passar materialet in? /Please describe the design 

process.  How do materials fit in? 

- Vad anser ni vara det den huvudsakliga egenskapen med PLA?/  What would be your 

main preference when it comes to properties of the material?  

Att den är gjord av förnybara råvaror 

- Skulle ni fortfarande tänka er använda PLA även om den inte uppfyller alla era 

standarder? / Would you consider using PLA even if the standards are not fully 

achieved? 

Ja, för att det inte finns många alternativ på biomaterial idag. Vi konsumenter sätter 

krav på saker som inte är nödvändiga och på saker som vi egentligen inte behöver, 

därför hade PLA funkat bra på många plan. Om det skulle bli bevisat att det skulle 

vara bättre ur miljösynpunkt hade jag använt det mer än vad jag har gjort hittills.  

- i vilka produkter kan ni tänka er PLA? / In which kind of products could you consider 

using PLA in? 

Sport och underkläder, där slitstyrka är aktuellt är jag lite tveksam på om den skulle 

passa in. Men mer inom sport/leisure området. Det går att göra fin stapelfiber material. 

Man skulle egentligen kunna göra vad som helst. Framför allt fina blandningar med 

viskos för att få ett 100 % komposterbart plagg. 

- Nackdelar till plagg med komposterbara egenskaper? / What kind of disadvantages 

would there be with an item that has biodegradable properties? 

Nej, för att det är svårt att se nackdelar med komposterbart enligt mig. Det behövs 

mykcet för att påbörja den nedbrytningen. Det är knappast ett problem.  

- Vilket steg/fas i produktutvecklingen blir mest problematisk med PLA? / which 

steps/phases in the product development would be most problematic with PLA? 

- - Vad blir priset på ett plagg i PLA jämfört med bomull respektive poyester? / What 

would be the price of an item made out of PLA compared to cotton and polyester? 

 

 

Framtidsperspektiv, Möjligheter / Oppertunities 

 Huvudfråga 

Använder ni PLA eller funderar ni på att använda det? / Are you currently using or 

are you planning to start using PLA? 

- Varför har ni börjat använda PLA? Alt. Varför har ni valt att inte använda det. / Why 

have you chosen to work with PLA? Or, why have you chosen not to work with PLA? 

- Kommer ni att fortsätta använda PLA? / Will you continue to use PLA and why?  

- Hur ser ni på möjligheten att få tag på PLA material? / what is your view on the 

possibility of sourcing PLA fibers?  

Det finns relativt begränsad tillgång på produktion. Jag vet inte vad det beror på men 

det har inte fått det stora genomslaget som man trodde att den skulle få. Till exempel 
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med H&M att dem inte ville använda det på grund av att majs räknas som en 

matråvara.  

 

 

Konkurrens, marknad / Competition, market 

 Huvudfråga 

Eftersom PLA anses ha likheter till polyester, tror ni att PLA kommer att 

utvecklas? / As PLA is seen as a material that resembles PES, do you think that the 

PLA fibre can be developed further? 

Nej, inte ersätta men kanske komplettera. En bit av pusslet men inte hela. Mest för 

att det görs ungefär 55 miljoner ton av polyester per år, det blir svårt om PLA ska 

kunna ersätta polyester med majs. Om det skulle gå att få den mer lik polyester 

processmässigt hade det nog gått bättre. Mycket maskiner och utrustning är ju 

byggd för bomull och polyester därför, för att få ett genombrott, gäller det att bli så 

lik dessa material som möjligt. Skulle maskinerna behövas ändras hade det inte 

varit något bra.  

- Tror ni att PLA kommer att kunnas ses som en konkurrent till polyester? / Do you 

think it will be seen as a competitor with PES?  

Nej, mer som ett komplement. PLA är inte tillräckligt bra.  

- Om nej, vilket material skulle vara mer passande att jämföra PLA med? / If no, which 

material do you think would be appropriate to compare PLA to? 

Den är ju mest lik polyester tekniskt. Men jag skulle nog säga att den är mittemellan 

polyester och polyamid.  

- Hur ser ni på priset på PLA material i jämförelse med andra syntetiska material? / 

What is your view on the price of PLA in comparison with other synthetic materials? 

 

Nuvarande material / Current materials 

 Huvudfråga 

Vilka slags material arbetar ni med idag och varför? / What kind of materials are 

you working with and why? 

Jobbar mest med polyester, då helst återvunnen men även nyproducerad. Då ska 

den helst vara gjord på ett sätt som gör den lätt att återvinna, ren på ett sätt. 

- Anses dessa material hållbara? / Are these materials considered sustainable?  

- ja 

- Har ni letat efter andra hållbara material? / Have you been looking at other sustainable 

materials?  

Alltid, just nu andra bioplaster, genererade cellolusamaterial. Andra växtfibrer än 

bomull, ex hampa. Kan vi få dem mer sköna för våra användningsområden hade detta 

varit suveränt. 

- Om ja, vilka? / If yes, which ones? 

 

PLA 

 Huvudfråga: 

Varför bestämde ni er för att arbeta med PLA? / Why did you decide to work with 

PLA? 
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Jag ville inte ha en råvara från en oljebaserad källa men jag ville ändå ha en 

produkt som gick att köra i vanliga system. Med tanke på ett  cirkulärt flöde blev 

PLA en god kandidat.  

- Vilka 3 egenskaper hos PLA är de mest positiva enligt er? / Which three properties 

with PLA are the most postive ones according to you? 

Fuktupptagning, lätt färgat, behaglig fiber. mjukhet 

- Vilka 3 egenskaperna hos PLA är mest negativa enligt er? Which three properties with 

PLA are the most negative ones according to you? 

Låg smältpunkt, låg slitstyrka, tack vare process begränsningarna är det svårt med 

färgnyanser 

- Vilka är/var de största nackdelarna med att arbeta med PLA? / What were the biggest 

disadvantages with working with PLA? 

- Vilka är/ var de största fördelarna med att arbeta med PLA? / What were the biggest 

advantages with working with PLA? 

- Vilka är de största olikheterna med PLA och polyester? / Which are the main 

differences between PLA and PES? 
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