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Sammanfattning 
 
Läderindustrin har funnits i flera århundraden och läder används ofta tack vare materialets 
slitstarka egenskaper. De senaste åren har kunskapen och även intresset kring hållbarhet och 
djurs rättigheter ökat. Detta har lett till ökande efterfrågan på veganska alternativ till läder. 
Begreppet “veganskt läder” definieras som alla läderimiterade material tillverkade utan 
animalistiska produkter. Det vanligaste veganska lädret är PU-läder, tillverkat av polyuretan. 
Piñatex är ett nonwoven-material tillverkat av ananasblad som annars brukar brännas. Reishi 
är ett material producerat av företaget MycoWorks, tillverkat av mycel; den vegetativa delen 
hos svamp. 
 
Syftet med studien är att analysera kromgarvat och vegetabiliskt garvat läder med deras 
veganska substitut, PU-läder, Piñatex och Reishi utifrån fyra olika parametrar; ekonomi, 
hållbarhet, funktionella egenskaper och djuretik. 
 
Studiens resultat visar att kromgarvat läder är det starkaste materialet, men det har även stor 
negativ påverkan på miljön. Anledningen till att PU-läder är det vanligaste veganska lädret är 
på grund av de låga produktionskostnaderna, detta avspeglas på materialets lågt presterande 
funktionella egenskaper. Reishi är ett mycket innovativt material, med minst miljöpåverkan 
och bra egenskaper. Med stigande efterfrågan finns stort potential till att materialet kan 
utvecklas och användas i fler sammanhang. Ur ett djuretiskt perspektiv kan inte 
konventionellt läder vinna över veganskt läder. Produktionen av veganskt läder kräver inte 
direkt att några djur slaktas, men veganskt läder är inte helt utan negativ miljöpåverkan. 
 
Slutligen faller valet av material och dess etiska värde till var enskild individ och 
slutproduktens önskade egenskaper.  



 3 

Abstract 
 
The leather industry has been around for centuries and leather is frequently used due to the 
materials durable qualities. In the past few years environmental responsibility and interest in 
the wellbeing of animals has increased. This has led to an increase in demand for vegan 
substitutes for leather. Vegan leather is defined as any leather imitating material that is 
produced completely without animal products. The most commonly used vegan leather today 
is polyurethane leather, also known as pleather. Piñatex is a nonwoven fabric produced by 
pineapple leaves which would otherwise be discarded. Reishi is a material produced by the 
company MycoWorks, made from fine mycelium, the vegetative part of a fungus. 
 
The purpose of this study is to analyze chrome tanned leather and vegetable tanned leather 
with their vegan counterparts, pleather, Piñatex and Reishi from four different perspectives; 
economic, environmental, functional and ethical perspectives. 
 
The result of the study shows that chrome tanned leather is by far the most durable of the 
materials, but it also has a high, negative environmental impact. The reason pleather is the 
most common vegan leather, is the low production cost of the fabric. This is mirrored by the 
low performance qualities of the fabric. Reishi is an incredibly innovative material, having 
the lowest environmental impact and with growing demand, the fabric has great potential to 
evolve and become more frequently used. Ethically speaking, vegan leather has an advantage 
over conventional leather, since no animals are harmed in the production process, but vegan 
leather is not without environmental impact. 
 
Ultimately, the choice and ethical value of each fabric comes down to the consumer and the 
desired qualities of the intended product. 
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1. Inledning 
 
Konsumtionen av konstgjort läder, även kallat veganskt läder eller fuskläder, har ökat 
markant de senaste åren (Common Objective, 2018). En av anledningarna bakom detta är 
uppmärksamheten på hur djur behandlas vid utvinning av konventionellt läder. Majoriteten 
av allt konventionellt läder idag kommer från köttindustrin och på så sätt kan det här lädret 
ses som ett miljövänligt material, eftersom det är en biprodukt från en annan industri. Här 
kommer den etiska faktorn in i bilden. Antalet vegetarianer och veganer ökar och detta skapar 
en efterfrågan på produkter tillverkade av veganska alternativ. En stor del av det veganska 
läder som används för att tillverka t.ex. jackor, väskor och skor är tillverkat av polyuretan, 
vilket är ett oljebaserat material och som inte är nedbrytbart (Blesius, 2014). Ur ett djuretiskt 
perspektiv blir jämförandet av veganskt läder och konventionellt läder i slutändan 
jämförelsen mellan att slakta djur och att köpa produkter som ej är biologiskt 
nedbrytningsbara. 
 
I studie har författarna granskat olika substitut för konventionellt läder och har jämfört dessa i 
ett syfte att ta reda på hur bra dessa material är ur ett etiskt, miljömässigt, ekonomiskt och 
funktionellt perspektiv; för att se vilket material som har flest positiva förtecken i relation till 
parametrarna. Den här studien fokuserar på konventionellt och veganskt läder som används 
till kläder, skor och accessoarer. Under tillverkningsprocessen för vissa typer av 
konventionellt och veganskt läder, tillkommer kemikalier som är skadliga både för människor 
och miljön. 
 
Veganskt läder definieras som alla läderimiterade material som inte tillverkas av animaliska 
produkter. De är till stor del syntetiska och delar ofta liknande egenskaper med konventionellt 
läder. Det finns flera typer av veganskt läder men i denna rapport har veganskt läder 
tillverkats av polyuretan och naturbaserade material från företagen Piñatex och MycoWorks 
studerats. Materialet tillverkat av företaget MycoWorks har fått namnet Reishi. Traditionellt 
sett är dessa material lätta att rengöra, vattenresistenta, mjuka och mycket följsamma. 
Rapporten har studerat hur tillverkningsprocessen av veganskt läder, som produceras med 
bland annat polyuretan, ser ut och hur mycket skadliga ämnen som i samband med detta 
släpps ut i naturen (Globalportalen, 2018). 
 
1.1 Begreppsförklaringar  
 
Patina - Synliga ålderstecken på ett föremåls yta, framkallade av nötning och ålder 
 
Veganskt läder - Alla läderimitationer tillverkade av icke-animaliska material 
 
ISO - Står för International Organization for Standardization; en oberoende organisation som 
sätter officiella standarder som kan användas av företag, produkter och tjänster 
 
Greenwashing - När företag genom marknadsföring framställer sig som miljövänliga när de i 
själva verket inte är det 
 
Koldioxidnegativ - När produktionen av en produkt förbrukar mer koldioxid, än vad som 
släpps ut 
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Garvning - Den process som omvandlar djurets hud till konventionellt läder. En 
konservering som bidrar till att lädret blir hållbart, lätthanterligt och mjukt 
 
Nonwoven - Material som tillverkas genom att osammanhängande fibrer binds samman med 
hjälp av termisk, kemisk eller mekaniskt metod; istället för genom vävning eller stickning 
 
PU-läder - Ett veganskt läder som är tillverkat av en polyuretanbeläggning applicerat på ett 
textilt material 
 
Konventionellt läder - Djurhud som genom de traditionella garvningsmetoderna 
(kromgarvning och vegetabilisk garvning) resulterat i läder 
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2. Bakgrund 
 
Bakgrunden till arbetet grundar sig i en observation angående statusen hos veganskt läder. En 
observation som styrks av Summer Edwards, författare till boken “Guide to Sustainable 
Textiles”. I boken ställer Edwards frågan om veganskt läder verkligen är miljövänligt 
(Edwards, 2015). Denna frågeställning har lett rapporten in på en granskning av användandet 
av begreppet “veganskt läder”. Veganskt läder är alla läderimiterade material som är 
tillverkade av icke-animalistiska produkter. Konstläder och fejkläder är synonymer för 
veganskt läder som är mer förekommande i talspråk. Skillnaden är att begreppet “veganskt 
läder” har en mer positiv klang och får en jacka, tillverkad av plast för 399kr, att bli mer 
åtråvärd. “Greenwashing” är ett begrepp för företag och varumärken som stämplar sina 
produkter som miljövänliga, eller mer miljövänliga än vad som är sant (Kenton, 2020). 
 
Ordet “veganskt” har hög status i försäljningssammanhang och i denna studie ämnar att ta 
reda på om detta är rättmätigt (Edwards, 2015). Ett likartat område finns inom 
textilbranschen där företag som säljer fast fashion kan sälja ett par jeans försedda med en 
extra hang tag där det står “Organic cotton”, “Concious” eller “Eco-friendly”. Det ger 
signaler om miljövänlighet, även om plaggen är långt ifrån klimatneutrala. Det hör inte till 
ovanligheten att företag använder dessa miljövänliga slagord för att framstå som hållbara, det 
vill säga snarare med marknadsföring i åtanke, än med hållbarhet (Corcione, 2020).  
 
Djur- och miljörättsaktivister hyllar veganskt läder av den anledning att djur inte slaktas 
under tillverkningsprocessen, men hur bra är egentligen veganskt läder ur ett 
miljöperspektiv? Materialen är nämligen inte alltid nedbrytningsbara. Vissa tillverkare 
producerar läderimitationer som är både veganska och nedbrytningsbara, men kan dessa 
material mäta sig med de funktionella egenskaperna hos konventionellt läder? Läderindustrin 
är kraftigt polariserad. Två olika sidor argumenterar för sin sak, ena sidan menar att läder är 
ett nödvändigt material, en biprodukt från köttindustrin och att det vore slöseri att inte ta till 
vara på de djurhudar som tas från slaktade djur (ICT, 2020). Den andra sidan uttrycker att det 
ur ett etiskt perspektiv är moraliskt fel att slakta djur, särskilt med tanke på att det 
kontinuerligt publiceras nya artiklar om hur tveksamt djur behandlas inom kött- och 
läderindustrin (Peta, 2020). 
 
Inga oberoende studier har tidigare genomförts, där kromgarvat läder, vegetabiliskt garvat 
läder, PU-läder, Piñatex och Reishi har jämförts utifrån från flera parametrar. Tidigare har 
endast ett fåtal av materialen jämförts utifrån enstaka funktionella egenskaper. Uppsatsens 
undersökning är därför ett viktigt komplement för att belysa problemet genom att presentera 
en bas av materialens egenskaper. Studien analyserar dessa och resulterar i ett verktyg för 
framtida materialval för företag och personer verksamma inom textil- och läderindustrin. 
 
2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur veganskt och konventionellt läder förhåller sig till 
miljöpåverkan, ekonomi, etik och materialkvalité.  
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2.2 Frågeställningar 
 
● Vilket av materialen veganskt och konventionellt läder är mest miljövänligt utifrån 

parametrarna vattenförbrukning, kemikalieanvändning och koldioxidutsläpp? 
 
● Vilket av materialen veganskt och konventionellt läder håller högst kvalitet med 

hänsyn till materialets funktionella egenskaper? 
 

● Vilket av materialen veganskt och konventionellt läder är mest kostnadseffektivt i 
relation till  miljö, ekonomi, funktionella egenskaper och djuretik? 
 

● Vilket av materialen veganskt och konventionellt läder är mest etiskt ur ett 
djurperspektiv? 

 
2.3 Avgränsningar 
Undersökningen omfattar endast hur hur oljebaserat veganskt läder (polyuretan), Piñatex och 
Reishi förhåller sig mot kromgarvat och vegetabiliskt garvat läder (konventionellt läder). Det 
konventionella lädret som undersökts är från nötkreatur och är inte ytbehandlat efter 
garvningsprocessen. Materialen har jämförts utifrån lönsamhet, funktionella egenskaper, 
etiska dilemman och ur miljöperspektiv. Etiska aspekter inom arbetet kommer att fokusera på 
djuren, inte arbetsförhållanden. Materialens funktionella egenskaper har granskats utifrån 
användning inom produktion av kläder, skor och accessoarer.  
 
 
  



 10 

 

3. Metod & material 
 
3.1 Metod 
Den här undersökningen är en syntetisering av relevant litteratur i relation till syftet och 
forskningsfrågorna. Det är också en jämförande undersökning där studien analyserar och 
värderar materialens för- och nackdelar med tanke på forskningsfrågorna. Studien har 
granskat de tekniska egenskaper, uppbyggnaden hos materialen samt tillverkningsteknik för 
att avgöra de funktionella egenskaperna. Den ekonomiska kostnaden, miljöpåverkan och 
djuretiken har jämförts mellan kromgarvat läder, vegetabiliskt garvat läder, PU-läder, Piñatex 
och Reishi genom att undersöka deras framställningsprocess. Parametrarna har valts ut på 
grund utav att de är de fyra viktigaste grundstenarna vid val av material till en produkt. 
Kvaliteten inom funktionella egenskaper och ekonomi har alltid varit och kommer alltid att 
vara, två viktiga faktorer när en produkt tillverkas. Med tiden har människan fått en ökad 
allmän kunskap om hur miljön påverkas och hur djuren behandlas, vilket har skapat en större 
efterfrågan på produkter som uppfyller kraven. Höga anspråk behövs inom miljö och djuretik 
för att det fortsatt skall kunna producera nya produkter. Informationen har hämtats från 
företag, experter och tidigare studier. Studien har utförts genom en kvalitativ forskning med 
induktiv metod. 
 
3.2 Materialkategorier 
Under processen har 5 olika material studerats, kromgarvat läder, vegetabiliskt garvat läder, 
PU-läder, Piñatex och Reishi. De två konventionella lädermaterialen kommer båda från 
nötkreatur och är inte efterbehandlade. För att ge tydligast resultat i testerna, eftersom det är 
materialen som testas, inte ytbehandlingarna. Piñatex, PU-läder och Reishi är behandlat i 
grundprodukt. De granskade testerna kommer från certifierade företag. Information kring 
materialens olika kostnad samt miljöpåverkan har tagits fram via utvalda företag. 
 
3.2.1 Datainsamling 
I boken “Introduktion till forskningsmetodik” skriver Bell and Waters ett kapitel om att söka 
litteratur. Författarna har med hjälp av detta kapitel granskat och valt ut de studier, artiklar 
och företag som ligger till grund för vår studie. I boken skriver Bell and Waters att en av de 
svåraste utmaningarna vid genomförandet av en studie är att granska sig själv, istället för att 
söka efter svagheter hos andra författare. De skriver vidare, att det finns tre frågor vid 
informationssamling; presenterar flera källor samma resultat, har en kritisk granskning utförts 
och visas det tecken på partiskhet? (Bell, Waters, 2016). Litteraturen i studien har hämtats 
genom sökning i plattformen Google Scholar. Där valdes två tidigare C-uppsatser från 
Högskolan i Borås ut. I uppsatsen “Ett Hållbart Läder” skriven av Bryntesson och Ferling 
studeras kvaliteten på konventionellt läders funktionella egenskaper gentemot naturmaterialet 
Piñatex (Bryntesson, Ferling, 2019). En uppsats av Boman och Huss undersöker vidhäftning 
på läder (Boman, Huss, 2018). Båda dessa studier har lagt en bra grund för vår rapport. 
Därför att de använt sig av granskade källor genom hela rapporten samt utfört ISO-
certifierade tester på Högskolan i Borås. Genom företag och artiklar skrivna av verksamma 
inom industrin för konventionellt- och veganskt läder har ytterligare data samlats in som 
grund för studien. Den insamlade datan har under hela processen granskats och jämförts för 
att säkerställa informationen.  
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4. Teoretisk referensram  
 
4.1 Veganskt läder 
Konstgjort läder och fuskläder är synonymer för veganskt läder. Detta material har många 
namn vilket gör det svårt för konsumenten att förstå vad materialet består av och om det är 
någon skillnad på de olika materialen. Definitionen av veganskt läder är att det inte tillverkas 
av några animaliska produkter. På marknaden finns ett flertal olika veganska alternativ, några 
av dem är PU-läder, Piñatex och Reishi. Materialen är framtagna som substitut till 
konventionellt läder ur praktiskt perspektiv, eftersom det saknar en övre dimensionsgräns 
men även av ekonomiska och etiska skäl (Ofei 2019). Efterfrågan av veganskt läder har under 
de senaste åren ökat, vilket leder till större resurser och möjligheter för industrin (Common 
Objective, 2018). 
 
4.2 Råmaterial 
Följande material kan användas för att tillverka kromgarvat, vegetabiliskt garvat och 
veganskt läder. 
 
4.2.1 Polyuretan 
Polyuretan är ett material som är oljebaserat och är tillverkat genom en grupp av tre ämnen; 
isocyanater, polyoler och kedjeförlängare. Denna typ av kemisk process kallas för 
polyaddition och skapar molekylkedjor vilket bildar materialet polyuretan (Boman, Huss 
2015). Materialet kräver inget vatten under tillverkningsprocessen, men det släpper ut höga 
mängder koldioxid (Naturskyddsföreningen, 2020). Materialets egenskaper påverkas av hur 
dessa ämnen komponeras, vilket gör att materialet kan ha många olika egenskaper så som 
olika typer av elasticitet och hårdhet. Egenskaperna gör materialet mycket användbart och det 
används till bland annat tvättsvampar, bilar, kondomer, instrument och även veganskt läder. 
Det finns flera tekniska fördelar med polyuretan men baksidan är dess miljöpåverkan. 
Isocyanater är en av beståndsdelarna. Denna kemiska förening är cancerframkallande, skadar 
vattenlivets ekosystem och är inte biologiskt nedbrytningsbar. Olja ligger till grunden för att 
kunna skapa materialet, vilket är den största miljöpåverkande industrin som finns idag 
(Naturskyddsföreningen, 2020). 
 
4.2.2 Ananasblad 
Ananas är en tropisk planta som är vanligt förekommande i länder nära ekvatorn. Plantan  
trivs i en temperatur mellan 16°C och 33°C. Filippinerna och Costa Rica är världens två 
största producenter av ananas. Tillsammans står ananas och bananer för 27 % av 
Filippinernas totala användning av kemikalier i jordbruket. Costa Ricas ekosystem har blivit 
starkt påverkat av ananasodlingen; eftersom Costa Rica har kraftiga regnperioder så bär 
regnet med sig kemikalierna från odlingarna och sprider dem till grundvattnet. I maj 2011 
togs ett domstolsbeslut i Costa Rica att stänga ned tre plantager, då det framkommit att de 
olagligt skövlat regnskog, bränt träd, grävt icke-godkända brunnar, byggt infrastruktur i 
skyddade områden och använd kemikalier för att döda växter i syfte att göra plats för mer 
ananasplantor. Den illegala skövlingen av regnskog får konsekvenser i form av att djur- och 
växtarter som redan är utrotningshotade, ytterligare minskar i antal (Martin, 2016). 
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En av plantans främsta egenskaper är att den vid mognad bildar skott som gör att ananasen 
klonar sig när moderplantan dör. Denna egenskap gör plantan till en av de mest 
framgångsrika växter att föröka sig. Ananasplantan kan producera 15 000 plantor per 5000 
m² under en period på 15 månader. Plantan växer dessutom året runt samt klarar torrperioder 
bra eftersom den bara behöver en tum vatten i veckan, regnvatten brukar räcka, vilket gör den 
till en mycket odlings-vänlig planta. Vid skörd av ananas avlägsnas plantans blad för att 
brännas men sedan 1990 har Dr. Carmen Hijosa utvecklat en teknik för att utnyttja 
ananasbladen. Ananasbladen skapar nonwoven-materialet Piñatex (Bryntesson, Ferling, 
2019). 
 
4.2.3 Mycel  
Mycel är den växtbefrämjande beståndsdelen i svamp och används för att tillverka materialet 
Reishi. Mycel fungerar som ett rotsystem mellan svamparna under jorden och är uppbyggt av 
hyfer. Hyfer är ett ämne som hjälper svamparna med förökning och att ta upp näring. Mycel 
är ett livsviktigt system och den viktigaste delen för svampars tillgång till näring och vatten. 
Många ekosystem är beroende av mycel eftersom den förbättrar förmågan att ta upp vatten 
och näring hos många växter (Becker 19). Det som gör mycel till en sådan unik organism att 
använda, är dess förmåga att växa effektivt och att den finns i många olika miljöer. Mycel har 
flera unika egenskaper, den är giftfri, mögel- och vattentålig. När mycel används för att 
tillverka produkter appliceras det tillsammans med andra naturliga material som till exempel 
sågspån eller halm. Mycel växer under värme ihop med dessa material och skapar en mycket 
stark bindning, så stark att den tål mer än betong. Slutprodukten är även värmeabsorberande 
(Fisher, 2010). 
 
4.2.4 Hudar & konventionellt läder  
Ett av de viktigaste råmaterialen idag är konventionellt läder. Råmaterialet utvinns från bland 
annat nötkreatur, får, getter och grisar. Över hälften av allt konventionellt läder kommer idag 
från dessa djur men uppfödningen har inte som huvudmål att producera konventionellt läder. 
Målet är huvudsakligen att föda upp djuren i syfte att utvinna kött, mejeriprodukter och ull. 
2019 tillverkades totalt 23.9 miljarder kvadratmeter konventionellt läder i världen. Kina är 
den största producenten av konventionellt läder och som stod för 5.9 miljarder kvadratmeter 
under 2019 (ICT 2019). För att tillverka 250 kg konventionellt läder, krävs det ett halvt ton 
kemikalier vilket i sin tur behöver 50 000 liter vatten som blir förorenat med skadliga 
kemikalier och som i utvecklingsländer släpps ut i naturen (Bryntesson, Ferling, 2019). 
 
Den mest uppmärksammade nackdelen med läderindustrin är behandlingen av djur. Allt fler 
människor menar att hudar inte är en biprodukt av köttindustrin utan att många djur enbart 
uppföds för deras hud (Peta, 2020). En av anledningarna bakom, är att hudarna från djur är 
den mest värdefulla delen och uppskattas till ett värde av 5-10% av djurets totala 
marknadsvärde. För att motverka det problemet, har vikten av materialens spårbarhet ökat i 
efterfrågan, vilket är ett bra sätt att se hur djuret behandlats under livstiden. Problemet är att 
detta kostar pengar, vilket leder till att många djuruppfödare i fattigare länder prioriterar bort 
tekniken (Djurensrätt, 2018) (ICT, 2020). 
 
Bortsett från det uppenbara faktum att djur måste slaktas för att konventionellt läder ska 
kunna utvinnas, finns det fler problem med djurhantering inom läderindustrin. Det är inte 
ovanligt att läsa om djur som föds upp och lever under hemska förhållanden. En incident som 
uppmärksammades för några år sedan, involverade en man som förvarade 350 fullvuxna 
alligatorer på en yta lika stor som ett typiskt familjehem (Peta, 2020). Om djuren inte 
förvaras på rätt sätt ökar risken för sjukdomar drastiskt men brist på utrymme är inte det enda 
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problemet. Djur kastreras, brännmärks, får svansar, öron och horn avskurna utan bedövning. 
Vissa rapporter visar på att djur som fåglar, ormar och krokodiler flås medan de fortfarande 
lever och lider i flera timmar innan de avlider av sina skador (Peta, 2020). Ur miljösynpunkt 
är det inte hållbart att avstå från att använda lädret som blir över från köttindustrin. Att slänga 
lädret blir en outnyttjad resurs som kostar miljön, istället för att effektivisera jordens 
kapacitet, menar International Council of Tanners (2020). 
 
Framtagningen av konventionellt läder är inte helt miljövänlig. Mängder av vatten går åt till 
djuren vilket är problematiskt eftersom vattenbristen i världen är ett växande problem. En 
undersökning från februari 2019 visar att nästan en tredjedel av allt vatten som används i 
västra USA går åt till att vattna födan avsedd för nötkreatur. Utöver det används i många fall 
kemikalier för att hålla djuren friska och få dem att växa ordentligt (Richter et al, 2019). 
 
Huden hos människan och däggdjuren delas upp i 3 delar, epidermis, dermis och hypodermis. 
Med epidermis syftar man på överhuden, där håret på människan växer och pälsen på djuren. 
Epidermis är uppbyggt av ett protein som kallas keratin. Under överhuden ligger dermis som 
även kallas läderhuden, denna är uppdelad i två skikt. Det övre skiktet är narvskiktet som 
består av protein, kollagen och elastin. Det andra heter läderhuden och är den som är grunden 
till lädrets slutliga rivstyrka, fasthet och töjbarhet. Det är även denna del som påverkas mest 
under garvningsprocessen. Hypodermis är det sista hudlagret och kallas därför underhuden. 
Underhuden har som avsikt att skydda läderhudens proteiner och måste därför tas bort vid 
garvning (Boman, Huss, 2015). 
 
För att ta fram konventionellt läder behövs hud som tas från olika djur. När huden har 
genomgått garvningsprocessen övergår det till konventionellt läder. Denna process har 
människan använt sig av i över 6000 år. Den ursprungliga anledningen till att behandlingen 
användes var för att hudarna annars började lukta illa och ruttnade. Den första metoden för att 
garva konventionellt läder utfördes genom att människan byggde tält för att sedan tända en 
brasa på insidan vilket behandlade hudarna. Med tiden blev människan skickligare och 
utvecklade vegetabilisk garvning. Metoden utgick från att hudarna lades i blöt tillsammans 
med naturliga ämnen som bark och löv som garvade huden. Denna garvnings-metod används 
än idag och kallas vegetabilisk garvning men ses som en långsam process. 
 
I och med de kemiska framstegen under 1800-talet upptäcktes en ny metod att garva 
konventionellt läder. Genom att använda sig av krom, vilket ledde till kortare 
behandlingstider samt att lädret fick ett mjukare resultat än tidigare. Vid kromgarvning 
används idag kemikalien krom 3 men det har tidigare även varit vanligt med krom 6. Det 
senare nämnda ämnet är idag olagligt eftersom det är cancerogent, farligt för miljön och är 
allergiframkallande (MG, 2019). 
 
En av de mest karaktäristiska egenskaperna hos konventionellt läder, är den lättigenkännliga 
doften på materialet; som heller inte kan återskapas hos veganskt läder. De funktionella 
egenskaperna hos läder är unika och även materialets största konkurrenskraft gentemot de 
veganska alternativen. Fibrerna och strukturen i djurens hudar är uppbyggda för att kunna 
skydda djuret och samtidigt vara funktionella, dessa egenskaper leder till att det 
konventionella lädret trots dess tunna tjocklek kan vara så pass starkt. Slitstyrkan hos 
konventionellt läder är hög och leder till att rätt omhändertagande och behandling av 
materialet kan öka slutproduktens livslängd. Applicering av oljor och fetter hjälper det 
konventionella lädret att bibehålla sin kvalitet samt åldras med struktur och patina. En av 
nackdelarna med konventionellt läder är att det är begränsat till hur stort djuret är; en direkt 



 14 

följd av detta blir att vissa produkter kräver fler än en hud för att tillverkas (Leather 
Naturally, 2020). Det krävs t.ex. 11 kohudar för att tillverka en klassisk motorcykeljacka från 
Schott N.Y.C. Anledningen till det höga antalet i detta exempel är att olika delar av huden är 
olika starka och därmed föredras vissa delar framför andra (How a Schott Motorcycle Jacket 
is made, 2015). 
 
4.2.5 Polyaktid 
Polyaktid, även känt som polymjölksyra eller PLA är en termoplastisk, alifatisk polyester 
som är naturligt nedbrytningsbar. PLA tillverkas av förnybara resurser som bland annat 
majsstärkelse, maniok och rörsocker. Tack vare detta hade PLA år 2010 näst högst 
konsumtion i hela världen av alla bioplaster. Materialet går även att återvinna och används till 
allting från modeller och mikrovågs-former till kläder och leksaker. Piñatex material består 
till 18% av PLA (Varnäs, 2004). 
 
4.2.6 Krom 3 & krom 6  
Krom 3 och krom 6 kommer som namnet antyder, från grundämnet krom. Ur dess kemiska 
förening påverkas de och bildar olika element ur oxidationstillståndet, vilket skapar krom 3 
och krom 6. Krom 3 finns naturligt i bland annat kött, grönsaker och frukt medans krom 6 
framtas genom kemiska processer. Dessa två kemikalier används inom textilbranschen för att 
garva konventionellt läder, färga tyger och i pigment. Inom produktionsindustrin finns både 
för- och nackdelar med dessa två kemikaler Ingen av kemikalierna är hälsosamma för 
människor, djur eller för naturen. Användningen av krom 6 har minskat markant på senare år 
och ämnet är idag helt förbjudet världen över. På grund av det tidigare stora användandet av 
krom 6, är idag grundvatten i vissa områden i världen cancerframkallande. Detta orsakar 
otroliga problem, bland annat att kvinnor som fått i sig ämnet fått missfall och utsatta arbetare 
drabbas av organskador och synproblem. Dessa problem är mest frekventa i länder med 
sämre miljö- och etiskt ansvar eller tillgång till kvalitativa reningsverk (Bryntesson, Ferling, 
2019). 
 
4.3 Tillverkningsprocesser 
Vilken typ av tillverkningsprocess som väljs eller hur effektiv en tillverkningsprocess är, 
ligger grund för hur ett material eller produkt presterar utifrån parametrarna miljö, ekonomi, 
kvalite och etik.  
 
4.3.1 PU-Läder  
PU är en förkortning som står för polyuretan, materialet som utgör en stor del av det 
veganska lädret PU-läder. Genom polyuretan skapas en plastfilm, det är en termoplastisk 
elast vilket innebär att den beter sig likt gummi, med liknande elasticitet. Detta trots att den är 
uppbyggd av starka sekundära bindningar som gör att materialet kan bete sig som ett klassiskt 
tvärbundet gummimaterial. Plastfilmen går att värma upp och kan formas lätt utan att förlora 
styrka. Dessa egenskaper gör att polyuretan kommer till stor användning och framförallt går 
det att tillverka veganskt läder med hjälp av polyuretanfilm (Boman, Huss 2015). PU-läder 
har låg slitstyrka, lägst av alla jämförda material. PU-lädret tillverkas genom att ett tyg vävs i 
önskad bindning och material, oftast i bomull eller polyester. Sedan används önskad 
polyuretanfilm som hettas upp och beläggs över det vävda tyget. När beläggningen har stelnat 
och formats efter önskad efterfrågan är PU-lädret skapat (Hodakel, 2020). Eftersom att PU-
läder är skapat av olja, är det inte biologiskt nedbrytningsbart och har en stor negativ 
påverkan på miljön. 
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Figur 1. Modell av Boris Hodakel.  
 
4.3.2 Piñatex  
Piñatex är ett material tillverkat av en biprodukt från ananasodlingar. Vanligtvis bränns eller 
slängs ananasbladen eftersom det inte funnits någon användning för bladen, men sedan 1990 
har Dr Carmen Hijosa utvecklat en metod att använda dessa blad för att tillverka ett 
nonwoven-material. Den ursprungliga iden bakom Piñatex var inte att tillverka ett substitut 
för konventionellt läder men den slutprodukten blev ett läderliknande material och Piñatex 
används nu främst som substitut för konventionellt läder. Detta är ett miljövänligare 
alternativ som även fungerar som en extra inkomstkälla för jordbrukare och eftersom 
ananasbladen är en biprodukt till odlingen, så minskar även avfallsmängden vid odling. Det 
krävs 16 ananasplantor eller motsvarande 480 ananasblad för att tillverka en kvadratmeter 
Piñatex. 
 
För att tillverka Piñatex avlägsnas ananasbladen från plantan, för att sedan tvättas och torkas 
innan de kokas. Under kokningen tillsätts enzymer och natriumhydroxid som används för att 
avlägsna lignin och pektin, som fungerar som ananasbladens naturliga klister. Det leder till 
att bladen blir mer flexibla och lättarbetade när de ska tillverkas till  nonwoven-material. 
Piñatex är inte uppbyggt på enbart ananasblad utan materialet består till 72% av ananasblad. 
18% är PLA-fibrer som grundar sig på polylaktid eller polymjölksyra och resterande 10% är 
polyuretan. PLA är precis som ananasbladen 100% nedbrytningsbar på grund av att 
polylaktid eller polymjölksyra är utvunnet ur sockerrör och majs. För att sammanfläta 
ananasbladen och PLA används en nonwoven-maskin som sammansätter dem genom att 
trassla dem samman, vilket bildar ett starkt nät. Vid denna del av processen är materialet fullt 
nedbrytningsbart men för att öka slitstyrkan används en petroleumbaserad hartsbehandling. 



 16 

En behandling som gör att materialet alltid måste tas hand efter användning för att inte 
förorena miljön (Bryntesson, Ferling, 2019). Behandlingen resulterar dock i att Piñatex är det 
veganska läder med högst slitstyrka i studien, men det är fortfarande bara en tredjedel så 
slitstarkt som vegetabiliskt garvat läder. 
 

 
Figur 2. Modell av Dr. Carmen Hijosa. 
 
4.3.3 MycoWorks & Reishi 
MycoWorks är ett San Fransisco-baserat företag som odlar svamp och har sedan 2013 
utvecklat tekniker som gör att mycel idag går att använda som substitut till material som 
bland annat läder och betong. Precis som konventionellt läder är materialet vattenresistent 
och har goda andningsegenskaper. Materialet kan även odlas så att det får en läderliknande 
känsla och struktur. MycoWorks kan odla in struktur och mönster direkt i materialet och 
eftersom att den färdiga produkten är en svamp, är den helt nedbrytningsbar efter att 
trimmings tagits bort (MycoWorks, 2020). Det tar ca tre år att avla fram en ko för att sedan 
slakta den och ta huden. MycoWorks kan odla fram samma mängd veganskt läder på endast 
två veckor (Wang, 2016). Det finns heller ingen riktig gräns för hur stort materialet kan bli, 
vilket är ett problem med konventionellt garvat läder. Mycel kan odlas så att måtten passar 
slutproduktens ändamål. 
 
Grunden för MycoWorks var när Phil Ross bestämde sig för att han ville ta fram en möbel av 
mycel. Efter att ha tillverkat en stol, började hans team utveckla en tegelsten av mycel. 
Slutresultatet blev en tegelsten som var flamsäker, kunde flyta på vatten och var mycket 
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starkare än en vanlig tegelsten. Istället för att tegelstenen exploderar under högt tryck, sprack 
den likt framrutan på en bil, vilket gör den till ett säkrare material. Tillverkningsprocessen 
startar med att sågspån ångkokas i lufttäta behållare. Därefter flyttas sågspånen till en form 
(formen bestämmer materialets slutgiltiga form) och det är här mycelen blandas i. Sågspånet 
får tillsammans med mycelen växa och forma sig efter formen. När materialet har vuxit till 
önskad form, placeras det i en ugn för att döda mycelen och därmed förhindra att materialet 
växer ytterligare (Jacewics, 2015). Produktionen är ett slutet kretslopp som kräver en liten 
mängd vatten och hela processen är även koldioxidnegativ, det vill säga att MycoWorks 
minskar koldioxidutsläpp, snarare än att bidra till dem (Wang, 2016). 
 
Mycel kan användas i raketer, skottsäkra västar, leksaker, skor, batterier, bilar och inom flera 
andra områden. MycoWorks satte ett mål 2016 att sänka priset på Reishi från 50 dollar till 5 
dollar per kvadratfot, vid år 2020. All produktion planeras vid det laget att ske i företagets 
egna lokaler. Efter nästan tre årtionden presenterade Phil Ross, konstnär och medgrundare av 
MycoWorks, världens första material tillverkat av Fine Mycelium. Ordet “Fine” i detta 
sammanhang, syftar till att materialet är framställt av de bästa trådarna mycel. Materialet har 
fått namnet Reishi och är ett substitut till konventionellt läder (Wang, 2019). Materialet är 
även helt fritt från krom. Reishi har en högre slitstyrka än PU-läder men är inte lika starkt 
som Piñatex. 
 
4.3.4 Vegetabiliskt garvat läder 
Vegetabiliskt garvat läder grundar sig i att lädret garvas utan kemikalier och är ett betydligt 
bättre alternativ för miljön och för människan. Denna process släpper inte ut farliga ämnen i 
naturen men kräver mycket energi vid uppvärmning av vatten. Vegetabiliskt garvat läder 
används mycket inom barnsko-industrin. Avsaknaden av kemikalier resulterar i att 
vegetabiliskt garvat läder är biologiskt nedbrytningsbart. Problemen med vegetabiliskt garvat 
läder är att det tar tid att producera, kostar mer och att det inte är lika lätt att täcka märken 
och skador på lädret, som vid kromgarvning. I början av 1900-talet tog vegetabilisk garvning 
ett år att utföra. I och med att industrin inom kromgarvning utvecklades, ledde det till att 
många företag bytte ifrån vegetabilisk garvning och därmed stannade utvecklingen upp. 
 
Idag går det betydligt snabbare och ett vegetabiliskt garvat läder kan garvas klart på två 
veckor. Hudarna levereras saltade för att inte brytas ned, kött och hår tas sedan bort. Hudarna 
delas sedan precis som vid kromgarvning upp i spaltläder och narvläder. Därefter genomgår  
hudarna olika typer av behandlingar. Narvsidan är hårsidan av huden och är den finaste delen. 
Spaltläder är den nedersta delen, den separeras från narvlädret och används framförallt vid 
efterfrågan av mjukare lädertyper som mocka. De efterbehandlingar som används på 
narvläder är anlinfärgning, semianilinfärgning och täckfärgning (MG Leathers 2013). 
Hudarna placeras sedan i stora trätunnor tillsammans med mimosabark, vatten och enzymer. 
Därefter bearbetas hudarna för att få rätt tjocklek, styvhet, storlek och fetthalt. Hudarna läggs 
sedan på torkning för att till sist mätas och granskas. Miljöfördelarna med vegetabilisk 
garvning är inte alla kravmärkta, för att det skall ske måste hudarna levereras till garveriet 
med öron, eftersom djuren är märkta med kravmärkning från uppfödarna (Morén 2012).  
 
4.3.5 Kromgarvat läder  
För att kunna skapa produkter av djurhudar och framförallt konventionellt läder krävs det att 
hudarna garvas, det är under garvningsprocessen som en hud blir till läder. Idag går 90% av 
världens hudar igenom kromgarvning (Morén 2012). Det första steget i processen är 
förbehandlingen där smuts och hårrester avlägsnas från hudarna. Hudarna blötläggs sedan för 
att avfettas. Därefter sker garvningsprocessen. Hudarna garvas för att bli slitstarka och 
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flexibla, detta går till genom att hudarna placeras i roterande tunnor med alkaliskt 3-värt 
krom och vatten, vilket utgör en kemisk reaktion som ger hudarna nya förbättrade 
egenskaper. Resultat benämns som “wet blue” eftersom kromet och vattnet tillsammans 
skapar en blå vätska som kan sätta sig kvar på lädret. Inom den processen används krom 3 
som i sig inte är särskilt farlig, men som kan förvandlas till krom 6, ett skadligt ämne. 
Kromgarvat läder är inte nedbrytningsbart. Användandet av krom 3 sätter stora krav på 
producenterna att de lägger resurser på reningsverk vilket få företag gör idag, särskilt utanför 
Europa (Naturskyddsföreningen 2009). 
 
Dessa processer är lika för alla varianter av kromgarvat läder och det är vid efterbehandlingen 
som valet görs vilken utformning av konventionellt läder som efterfrågas. Vid denna process 
har den ursprungliga kvaliteten hos huden, stor betydelse (Bryntesson, Ferling 2019). 
Hudarna delas upp i spaltläder och narvläder och genomgår olika typer av behandlingar. 
Kromgarvat läder har högst slitstyrka av alla materialen i studien. 
 
4.3.5.1 Anilinfärgning  
Anilinfärgning används för att bibehålla lädrets naturliga yta och egenskaper så materialet 
fortfarande kan andas och åldras väl, men det behandlas samtidigt så lädret får en mjuk 
känsla. Nackdelen med anilinfärgning är att lädret blir mycket känsligare och är i större 
behov av skötsel men tas det hand om väl får det en lång livslängd (MG Leathers 2013). 
 
4.3.5.2 Semianilin 
Semianilin är namngett kommersiellt som nappa. Det är behandlat precis som anilinfärgning 
fast med en applicerad ytbehandling som stärker hållbarheten. Behandlingen gör att 
semianilin tål mer och inte kräver samma skötsel som anilin. Egenskaper som mjukhet och 
följsamhet försämras lite jämfört med anilinfärgning(Bryntesson, Ferling 2019). 
 
4.3.5.3 Täckfärgat läder  
Täckfärgat läder är den efterbehandling där lädret ytbehandlas mest, vilket gör det mycket 
slitstarkt. Behandlingen täcker också märken och skador på lädret. Att täckfärga läder gör 
dock att vissa av de andra egenskaperna försämras, till exempel kan andningsförmågan 
försvinna helt från lädret (MG leather 2013). 
 
4.4 Kvalitet inom materialens funktionella egenskaper 
Kvalitet har som avsikt att värdera objekt, subjekt och aktiviteter, det vill säga värdet av till 
exempel ett material, en produkt, en tjänst eller en verksamhet. Ordet kvalitet är komplext 
och har inte en fast definition utan är i slutändan en bedömning från kunden eller 
konsumenten. Kvalitet kan värderas utifrån kostnad, produktion och varumärke (Sörqvist, 
2017). I studien analyseras materialens kvalitet inom dess funktionella egenskaper gentemot 
varandra, hur de åldras estetiskt, livslängd samt praktiska egenskaper. 
 
4.5 Ekonomi 
Majoriteten av det konventionella läder som används idag, kommer från nötkreatur och därav 
räknas priset på just konventionellt läder från nötkreatur i detta arbete (International Council 
of Tanners, 2018). MycoWorks och Piñatex är själva på marknaden med sina material därför 
väljs specifika material från deras utbud, vilket resulterar i ett fast pris på materialen. 
Konventionellt läder och PU-läder återfinns hos tusentals leverantörer och har därmed inget 
fast pris, så priset har beräknats genom att räkna ut ett genomsnittspris av information från ett 
antal olika leverantörer. Priserna som redovisas är på färdigtillverkade material, förutom 
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Reishi. Priset på Reishi är priset på produktionskostnaden, då det ej gick att få fram ett pris på 
materialet. 
 

Material Mått (per feet²) Pris (Euro) 

Kromgarvat läder 1 4.63 

Vegetabiliskt garvat läder 1 21.88 

Piñatex 1 3.00 

Reishi 1 46.11 (produktionskostnad) 

PU-läder 1 0.80 
Kromgarvat läder: (Buckskin Leather, 2020). Vegetabiliskt garvat läder: (Theleatherguy.org, 2020). Piñatex: 
(Piñatex, 2020). Reishi: (Chitnavis, 2019). PU-läder: (Myfabrics, 2020)  
 
4.6 Miljö  
Efter oljeindustrin är textilindustrin den industri som släpper ut mest föroreningar i miljön. 
Alla människor i moderna samhällen behöver någon form av textil i sina vardagliga liv och 
av denna anledning är som bekant konsumtionen mycket hög. Många gånger när det mäts hur 
pass påfrestande för miljön en industri är, så tittar man på hur mycket vatten som går åt under 
produktion, hur mycket kemikalier som släpps ut i naturen och hur mycket växthusgaser som 
släpps ut (detta mäts i form av koldioxidekvivalenter). Till exempel så krävs det för att 
producera en t-shirt av bomull; 2600 liter vatten, 0,8 kg kemikalier och 4,5 kg CO2e. Ett par 
jeans kräver 6200 liter vatten, 1,4 kg kemikalier och 13 kg CO2e (Naturskyddsföreningen, 
2019). FN rapporterar att över två miljarder människor idag lever i länder där vattenbrist är 
ett stort problem. En tredjedel av världens av världens grundvattensystem är redan under hög 
press och under rådande förhållanden med klimatpåverkan, räknar FN med att upp till 700 
miljoner människor kommer att behöva flytta på grund av vattenbrist, år 2030 (United 
Nations, 2020). 
 
Utifrån dessa tre parametrar har studien granskat materialen och bedömt deras miljöpåverkan. 
Undersökningar har även gjorts angående hur pass ofta ett plagg används innan det slängs 
och i genomsnitt så används ett plagg 10 gånger innan det kastas. Med tanke på den höga 
konsumtionstakt som råder globalt idag, är detta långt ifrån hållbart (Hultsjö, 2019). 
 
4.7 Djuretik  
Intresset av att konsumera produkter som är veganska har ökat markant de senaste åren vilket 
beror på att antalet individer som menar att djuren inte behandlas på rätt sätt, ökat och 
fortsätter att öka (Common Objective, 2018). När man i samband med konventionellt läder 
talar om etik så syftar man oftast på faktumet att djur slaktas för att upprätthålla kött- och 
läderindustrin. Förhållanden som djuren föds upp under är också ett populärt 
diskussionsämne; bilder och filmer från sjuka djur ihopträngda i trånga burar cirkulerar på 
internet. The International Council of Tanners, en organisation som grundades 1926 för att 
främja, kontrollera och marknadsföra försäljningen av hudar och läder, har publicerat ett 
manifest på sin hemsida, där de beskriver de krav för djurhållning de ställer på sina 
samarbetspartners. I manifestet beskrivs det hur djur ska hållas rena och välnärda, hur det ska 
transporteras och hur slakten skall gå till för att vara så human som möjligt (ICT, 2020). Värt 
att notera är att alla djuruppfödare världen över inte följer dessa regler. 
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Jämfört med veganskt läder där inga djur kommer till direkt skada, är det svårt för 
konventionellt läder att mäta sig med veganskt läder. Ett argument mot veganskt läder, 
specifikt Piñatex är den ökande skövlingen av regnskog, som skadar djur- och växtarter. 
 
4.8 Testmetoder  
Det finns många anledningar till varför testmetoder skall användas och det finns ännu fler 
former av dessa. Gemensamt för testmetoderna är att de är ett effektivt sätt att granska 
material och produkter innan de sätts i produktion eller börjar säljas på marknaden. Tester ger 
företag en försäkran om att de väljer rätt material för produkten, vilket minskar risken för 
reklamationer. Det är också ett bra sätt att besluta vilket material som är det bästa för önskad 
produkt och de funktionella egenskaper som presterar bäst (Sandberg, 18).  
 
I studien har resultaten använts i rekommenderade testmetoders från Svenska Institutet för 
Standarder som är en opartisk organisation. För att säkerställa testmetoder så att företag och 
konsumenter får en rättvis bild av de produkter och material de köper (SiS, 2020).   
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5.0 Resultat 
 
Här följer en presentation som jämför parametrarna miljö, etik, ekonomi och kvalitet för de 
fem material som studien omfattar. 
 
5.1 Miljö 
Kromgarvat läder och vegetabiliskt garvat läder kräver stora mängder vatten under 
garvningsprocesserna. En annan aspekt som också bör inräknas är den stora mängd vatten 
som går åt till att föda upp djuren innan de slaktas för sitt kött och sin hud. 
Vattenkonsumtionen under produktionen av konventionellt läder är därför betydligt högre än 
vid tillverkningen av PU-läder, Piñatex och Reishi. PU-läder använder sig inte av vatten vid 
tillverkningsprocessen medan både Reishi och Piñatex förbrukar en mindre mängd vatten. 
Majoriteten av det vattnet används under odlingen av ananas och mycel. 
 
Kemikalie- och CO2e-åtgången hos de fem materialen skiljer sig markant. PU-läder presterar 
sämst ur miljöperspektiv, eftersom det tillverkas av en oljebaserad polyuretanbeläggning på 
en textilvävnad som har stor åtgång av kemikalier och släpper ut stora mängder koldioxid. 
Det material som kräver näst störst förbrukning av kemikalier och har höga koldioxidutsläpp, 
är kromgarvat läder. Detta beror på dess höga användning av krom 3, ett ämne som enkelt 
omvandlas till krom 6 som många företag inte tar hand om, utan släpper ut i grundvattnet. 
Vid garvningen krävs stor energiåtgång för att maskiner och de företag som använder 
reningsverk skall fungera. Produktionen av Piñatex kräver inte mycket kemikalier i sig, men 
ananasplantorna blir behandlade med stora mängder kemikalier som sedan sprider sig i 
grundvattnet. 
 
Reishi är materialet med minst negativ miljöpåverkan vad gäller förbrukning av kemikalier 
och produktionen bidrar till en koldioxidnegativ effekt. MycoWorks släpper inte ut några 
föroreningar när Reishi produceras och materialet är helt nedbrytningsbart. Vegetabiliskt 
garvat läder tillverkas utan några kemikalier så även detta material kan brytas ned av naturen. 
Piñatex har en beläggning bestående av petroleumbaserad harts, som leder till att det färdiga 
materialet inte är biologiskt nedbrytningsbart. PU-läder och kromgarvat läder är heller inte 
nedbrytningsbara på grund av att de innehåller kemikalier.  
 
5.2 Djuretik 
Ur ett djuretiskt perspektiv är resultatet tydligt. Vid användning av endast PU-läder, Piñatex 
och Reishi skadas och dödas inga djur, vilket många individer stöttar och arbetar för. Med 
anledning av detta, är konventionellt läder ur denna synvinkel inte ett etiskt hållbart alternativ 
att använda när nya produkter tillverkas. Räknas miljöperspektivet in i frågan så blir det mest 
etiskt korrekta materialet Reishi, då inga djur skadas och miljön tar minsta möjliga skada. 
 
5.3 Kvalitet inom materialens funktionella egenskaper 
Kromgarvat och vegetabiliskt garvat läder har nästan identiska egenskaper. Båda materialen 
åldras med patina, är slitstarka och har fin struktur. Kromgarvat läder är lite mjukare än 
vegetabiliskt garvat läder. Jämförs dofterna på de två materialen, kan en svag kemisk doft 
anas från det kromgarvade lädret, medan det vegetabiliskt garvade lädret har en mer genuin 
läderdoft. 
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Dimensionerna på hudarna från konventionellt läder är direkt beroende på storleken på djuret 
som huden tas ifrån. PU-läder, Piñatex och Reishi har ingen övre dimensionsgräns, vilket ger 
dem en fördel över konventionellt läder. Av dessa tre veganska material är PU-läder mest 
lättformat. En egenskap som sticker ut hos Reishi är att materialet är flamsäkert. Slitstyrkan 
hos PU-läder är låg jämfört med konventionellt läder. Reishi har högre slitstyrka än PU-läder 
men Piñatex är starkast av de veganska materialen. Piñatex är dock bara en tredjedel så 
slitstarkt som vegetabiliskt garvat läder. Starkast är kromgarvat läder. 
 

5.4 Ekonomi 
Materialet med lägst produktionskostnad är PU-läder. Därefter följer Piñatex och kromgarvat 
läder. Den gemensamma nämnaren för dessa tre material är att de innehåller icke-
nedbrytningsbara ämnen, krom och olja. Vegetabiliskt garvat läder och Reishi är tillverkade 
helt utan dessa ämnen och har därmed en längre produktionsprocess, samt kräver mer kapital 
i form av maskiner, lagring och val av rätt grundmaterial. PU-läder är det mest 
kostnadseffektiva materialet eftersom det består utav ämnen och material som idag är mycket 
välutvecklade. Detta grundar sig i två av världens mest etablerade industrier, oljebranschen 
och textilbranschen. Kortsiktigt är PU-läder det mest kostnadseffektiva materialet men på 
grund av dess funktionella egenskaper är livslängden kort. I en produkt som utsätts för 
mycket slitage, är konventionellt läder att föredra över PU-läder, då slutprodukten inte 
behöver ersättas i samma utsträckning.  
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6.0 Diskussion 
 
Av alla jämförda material är Reishi det material som har minst negativ påverkan på miljön. 
Mycelens tillväxt under produktionen bidrar till att processen är koldioxidnegativ, kräver 
nästan inget vatten och slutprodukten är biologiskt nedbrytningsbar. Även Piñatex som 
material presterar bra på miljöfronten, tack vare att materialet är en biprodukt av 
ananasodling. Ananasbladen som Piñatex tillverkas av hade annars bränts upp och bidragit 
till ökade koldioxidutsläpp. Det som får Piñatex att falla är faktumet att deras slutgilitiga 
produkt är täckt i en polyuretanbeläggning som gör att materialet inte längre är biologiskt 
nedbrytningsbart. Piñatex skriver på sin hemsida att de i skrivande stund aktivt arbetar med 
att ta fram en utvecklad beläggning som är nedbrytningsbar. Även om Piñatex själva inte bär 
ansvaret för att kemikalier sprids till grundvattnet, regnskog skövlas och illegal infrastruktur 
byggs på naturreservat, är det viktigt att ha i åtanke den negativa påverkan ananasodling har 
på miljön. Ett av de stora miljöproblemen är inte materialen i sig, utan att konsumtionen av 
dem är för hög. Med detta konstaterat, är det nyttigt att tänka på att Piñatex idag inte påverkar 
miljön utan är en biprodukt av ananasodling; men ökad efterfrågan av Piñatex kan bidra till 
att produktionen av ananas ökar. 
 
Vattenbrist är ett stort problem i världen. Stora mängder vatten och kemikalier krävs för att 
producera kromgarvat läder. Mest vatten går till att vattna djurens föda och som dricksvatten. 
Under garvningsprocessen kräver vegetabiliskt garvat läder lika mycket vatten som 
kromgarvat läder, men eftersom vegetabiliskt garvat läder inte tillverkas med kemikalier och 
är biologiskt nedbrytningsbart, är det mer miljövänligt än kromgarvat. PU-läder saknar all 
förmåga att brytas ned av naturen och eftersom materialet har låg slitstyrka, håller plagg 
tillverkade av PU-läder inte särskilt länge. 
 
Ett annat perspektiv ur miljöaspekt är produkternas livslängd. Ett par skor tillverkade av 
konventionellt läder kräver mer vatten under produktion, än ett par skor tillverkade av PU-
läder. Elasticiteten hos PU-läder gör materialet känsligt vid uttöjda lägen. Skorna i 
konventionellt läder håller längre, då konventionellt läder kan underhållas och tål mer slitage 
än PU-läder. Resultatet av detta blir att skorna av PU-läder snabbt behöver bytas ut till ett 
nytt par. Hela processen bidrar till högre konsumtion vilket negativt påverkar miljön. Samma 
princip gäller även andra material och produkter, högre kvalitet och livslängd leder till 
mindre påfrestning på miljön. Det mest miljövänliga alternativet blir resultatet av 
produktionsutsläpp och livslängd, vilket kräver större resurser för att granska. 
 
Viktigt att ha i åtanke är att inga tester har utförts för att mäta materialens kvalitet inom 
funktionella egenskaper. Med hjälp av insamlad data kan mönster avläsas som bildar en 
trovärdig prognos av materialens funktionella egenskaper gentemot varandra. Materialens 
utseenden är i grunden inte lika varandra men på grund av de veganska läder-alternativens 
funktioner, kan de designas enligt önskad efterfrågan, vilket gör att materialen kan likna 
varandra estetiskt. Ännu en fördel veganskt läder har över konventionellt läder, är att det 
saknar en övre dimensionsgräns. Vid produktion av veganskt läder kan bredd, längd och 
tjocklek helt bestämmas av producenten. Dimensionen hos konventionellt läder är direkt 
beroende på djurets storlek. Konventionellt läder kan sys eller limmas ihop för att uppnå en 
tjockare och bredare slutprodukt, men den metoden är både tidskrävande samt bidrar till 
sömnad som påverkar slutproduktens utseende. Dessa två egenskaper ger veganskt läder stora 
konkurrensfördelar. 
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Utvecklingen strävar efter att ta fram bättre substitut för konventionellt läder, men det finns 
egenskaper som veganskt läder inte kan uppnå med dagens metoder. Ett karaktäristiskt drag 
hos konventionellt läder som är svårt att återskapa är doften, många människor känner igen 
doften av konventionellt läder. Slitstyrkan och rivstyrkan är de främsta styrkorna hos 
konventionellt läder och även de två egenskaper som veganskt läder har störst svårigheter att 
konkurrera med när materialen jämförs. 
 
Piñatex och Reishi är två nya material på marknaden varav den sistnämnda inte är tillgänglig 
för allmän försäljning. Eftersom materialen är så nya, är de ännu inte helt utvecklade, något 
som konventionellt läder till stor del är. Piñatex och Reishi har redan nu högre slitstyrka än 
PU-läder, men betydligt svagare än konventionellt läder. Utvecklingsmöjligheter för 
materialen finns, framförallt för Reishi. Företaget MycoWorks som ligger bakom Reishi 
tillverkar fler produkter och har bland annat skapat ett material som fungerar som tegel. 
Materialet är starkare än tegel, flyter på vatten och är flamsäkert, vilket visar att MycoWorks 
har stort potential att fortsätta utveckla bättre material än konventionellt läder utan att några 
djur kommer till skada. Efterfrågan på veganska material ökar och framtiden är ljus för 
innovativa material som Piñatex och Reishi medan PU-läders pris är det stora skälet till att 
det används som substitut till konventionellt läder. 
 
Vid analys av materialen kan ett mönster observeras. Desto bättre ett material presterar inom 
miljö, etik och kvalitet, desto högre är prissättningen. Reishi är det material med högst pris 
men är precis som Piñatex en patentskyddad produkt som innefattar nyutvecklad teknologi. 
Dessa två faktorer leder till en högre prissättning, eftersom företagen som producerar och 
säljer dem är ensamma på marknaden. Utbudet av konventionellt läder och PU-läder är 
betydligt större och mer utvecklat, vilket pressar ner priserna och gör materialen mer 
kostnadseffektiva. Konsumenter kan begränsas av personlig ekonomi och därmed kan valet 
av material påverkas av kostnaden. 
 
Sophia Wang från MycoWorks visar i en presentation från 2016 en graf för hur företaget då 
planerade att få ner sina produktionskostnader på materialet. År 2016 var kostnaden för att 
producera en kvadratfot veganskt läder av mycel, 50 dollar och Mycoworks mål var att få ner 
kostnaden till 5 dollar per kvadratfot vid 2020. Motiveringen till detta var utvecklad teknik 
och att MycoWorks då skulle ha möjligheten att producera allt material i sina egna lokaler. 
Idag går det inte att få fram ett försäljningspris på materialet. MycoWorks mål går hand i 
hand med utveckling av miljövänliga alternativ. Vid mer utvecklad och mer effektiv 
produktion kommer priset på Reishi att sänkas, vilket förhoppningsvis leder till att materialet 
blir ett vanligare substitut för material med negativ miljöpåverkan. 
 
Ur ett djuretiskt perspektiv är svaret kompromisslöst. Veganskt läder kräver inte att några 
djur slaktas för att utvinna slutprodukten. Tidigare i studien nämns det att valet mellan 
veganskt läder och konventionellt läder blir valet mellan att slakta djur eller skada miljön. 
Idag finns företag som MycoWorks som lyckats positionera sig emellan dessa två sidor av 
spektrumet. Företag greenwashar sin produkter och marknadsför PU-läder som miljövänligt. 
Ett bättre alternativ vore att byta ut konventionellt läder och PU-läder mot Piñatex eller 
Reishi och sälja produkter av hög kvalitet som håller länge och i sin tur leder till minskad 
konsumtion och bättre djurhållning. 
 
Att jämföra materialen utifrån miljö, funktionella egenskaper, ekonomi och etik är komplext. 
Parametrarna är svåra att jämföra med varandra eftersom de innefattar olika saker och 
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värderas på olika sätt av individer och företag. En faktor som sticker ut är materialens 
livslängd, en funktionell egenskap som ligger till grunden för hur miljövänlig produkten är. 
Andra parametrar som spelar in är kvaliteten hos materialets funktionella egenskaper och 
materialets ekonomiska kostnad i längden. 
 
Resultatet vid granskning av materialens livslängd visar att kromgarvat läder presterar bäst, 
därefter vegetabiliskt garvat läder. Konventionellt läder är det sämsta materialet ur djuretiskt 
perspektiv, eftersom det kräver att djur avlivas. PU-läder har länge använts som ett substitut 
till konventionellt läder men är varken bra för miljön eller har den kvaliteten inom de 
funktionella egenskaper som eftersträvas. PU-läders främsta egenskap är den billiga 
produktionskostnaden. Piñatex och Reishi utvecklas fortfarande och har med rätt resurser 
stora möjligheter att utmana konventionellt läder förutsatt att de kostnadseffektivt kan öka sin 
slitstyrka.  
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7.0 Utvärdering av studien  
 
7.1 Relevans 
Det finns sedan tidigare inga oberoende studier som genomgående jämför och studerar 
vegetabiliskt garvat, kromgarvat läder och tre veganska substitut, PU-läder, Piñatex och 
Reishi, utifrån fyra parametrar; miljö, kvalitet, ekonomi och etik. Denna rapport har samlat 
data, som fått en neutral analys och ett resultat. Idag är artiklar som är författade inom ämnet, 
ofta vinklade för eller mot konventionellt läder vilket ger ytterligare behov av en studie som 
opartiskt granskar ämnet. 
 
7.2 Reliabilitet 
Testerna som är granskade på kromgarvat läder, vegetabiliskt garvat läder och Piñatex är 
hämtade från ett tidigare utfört arbete på Borås Högskola. Testerna är utförda efter ISO-
standard och eftersom arbetet har blivit godkänt av Borås Högskola ser författarna testerna 
som trovärdiga. Den insamlade datan på materialet Reishi är hämtad från tester utförda av en 
oberoende organisation (Vartest) och bedöms därför som trovärdiga. På PU-läder har ingen 
data i form av utförda tester analyserats, istället har polyuretan som material undersökts och 
eftersom PU-läder är det vanligaste veganska läder-alternativet och det finns så pass mycket 
information om polyuretan så bedöms informationen om PU-läder som trovärdig. 
 
7.3 Validitet 
Tidigare har inga oberoende studier inom ämnet utförts. Källorna till informationen som 
använts i rapporten har till stor del använts i tidigare studier på framförallt Borås Högskola. 
Andra källor är väl granskade men det går inte att fullt ut garantera deras legitimitet på grund 
av polariseringen kring konventionellt läder. Tester och källor har jämförts och diskuterats 
mot varandra från båda sidor av, vilket utgör ett säkert resultat. Studien har genom ett 
strategiskt arbete följt en röd tråd från syfte och frågeställningar, genom teorin till diskussion 
och slutsats. 
 
7.4 Etiska aspekter 
Läder är ett polariserat område och en kontroversiell industri. Därmed är det viktigt att vara 
så objektiv som möjligt. Under studiens gång har ett stort antal källor undersökts och i några 
av dem lyser författarens subjektiva åsikter genom. Källor har kontrollerats, analyserats och 
diskuterats innan de bedömts trovärdiga att använda till studien. 
 
7.5 Miljöaspekter  
En av grundstenarna i denna studie tillsammans med ekonomi, etik och kvalitet, är de olika 
materialens påverkan på miljön. Studien presenterar hur materialens framställning, 
användning och eftermäle påverkar miljön. Denna studie kan företag och privatpersoner 
använda sig av för att välja och bedöma material. Under studiens gång har inga 
miljöbelastande aktiviteter utförts. 

7.6 Källkritik  
Majoriteten av studiens källor kommer från internet och innan en källa har hänvisats till i 
arbetet, har det noggrant lästs igenom och bedömts trovärdig utifrån författarens meriter, 
hemsidans syfte och eventuell källhänvisning i texten. Källor som Djurensrätt, Peta och 
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diverse lädergrossister bedöms vara vinklade men fakta som är hämtad från dessa sidor 
påverkas ej av organisationens ståndpunkt till ämnet. Avslutningsvis har författarna samlat 
ihop en stor mängd data till studien. Datan styrks av det faktum att flera källor säger samma 
sak. 
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8.0 Slutsats  
 
I denna studie har en datainsamling genomförts för att sammanställa materialen kromgarvat 
läder, vegetabiliskt läder, PU-läder, Piñatex och Reishis egenskaper utifrån miljö, kvaliteten 
hos dess funktionella egenskaper, ekonomi samt djuretik. Materialen har många olika 
egenskaper, styrkor och svagheter men de är också i olika stadier av sina respektive 
utvecklingsprocesser. Konventionellt läder och PU-läder har funnits på marknaden länge och 
är därmed välutvecklade medan Piñatex och Reishi är nya material som har stora möjligheter 
att bli bättre och mer effektiva. Resultatet av studien grundar sig inte i Piñatex och Reishis 
framtid, men med rätt resurser kan de bli material med stark representation på marknaden 
inom snar framtid. Reishi är dessutom det material med minst negativ miljöpåverkan 
eftersom produktionen är koldioxidnegativ samt använder små mängder vatten och 
kemikalier. 
 
I studien blir det tydligt att livslängd är en stor faktor i hur bra ett material presterar inom 
miljö, funktionella egenskaper och ekonomiskt. Eftersom materialets livslängd är en 
funktionell egenskap blir kopplingen mellan dem tydlig. Livslängden har även en klar 
påverkan inom miljö och ekonomi. Om en produkt kan användas under längre tid utan att 
ersättas, minskar konsumtion. Genom analys av materialens funktionella egenskaper går det 
att resultera i en slutsats att kromgarvat läder tillsammans med vegetabiliskt garvat läder är de 
två material som presterar bäst. Dessa två har högre slitstyrka än övriga material. Ekonomiskt 
är kromgarvat läder det alternativet som går först och inom miljö vegetabiliskt garvat läder. 
PU-läder är det material som kostar minst att tillverka men livslängden är lägst av materialen. 
 
Från det djuretiska perspektivet är resultatet tydligt, PU-läder, Piñatex och Reishi använder 
sig inte av några animaliska produkter medans konventionellt läder tillverkas av djurhudar. 
Konsumenten som undviker animaliska produkter, får välja något av de veganska 
alternativen.  
 
Slutligen handlar det om att konsumera smart. Det är upp till varje konsument att ta sitt 
ansvar och aktivt välja produkter som är skonsamma för miljön. Polarisering mellan att läder 
är en biprodukt och en huvudprodukt är stor och en avgörande faktor för många vid val av 
material. Detta är också en ekonomisk fråga, då alla inte har råd att köpa hållbara plagg av 
högre kvalitet. Mer forskning behövs på material som Piñatex och Reishi, innovativa material 
är framtiden och desto mer populära dessa material blir, desto mer kostnadseffektiva kommer 
de kunna bli. 

8.1 Förslag på fortsatta studier 
För att kunna bilda en så rättvis bild som möjligt av materialen och dess egenskaper, 
rekommenderas att studiens författare under kontrollerade förhållanden utför tester på 
provbitar av alla material. Provbitarna från konventionellt läder bör noga väljas ut med tanke 
på att olika delar av djurets hud är olika starka. Metoder som hade ökat studiens trovärdighet 
är färghärdighet mot gnidning, vattenfläckning, dragstyrka och nötningshärdighet. Dessa 
metoder säkerställer att materialen inte färgar av sig, inte blir skadade av vatten och att de 
klarar slitage. 
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Test Metod 

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

Vattenfläckning ISO SS-EN ISO 15700:1998 

Dragstyrka ISO SS-EN ISO 9073-18 

Nötningshärdighet ISO SS-EN ISO 12947-1:2006 

 
Färghärdighet mot gnidning bedömer anfärgningen mot andra material. Genom att använda 
sig av ett vitt bomullstyg i torr- och våtgnidning med hjälp av en Crockmeter, kan man 
observera hur mycket färg som överförs till testmaterialet från det vita bomullstyget (E-Nav, 
2016). 
 
Vattenfläckning bedömer ändringar i ett materials utseende/färg orsakat av vatten. Testet 
genomförs genom att två vattendroppar placeras på materialet. När 30 minuter har passerat, 
torkar man bort en av vattendropparna (förutsatt att vattnet finns kvar) och observerar 
materialet. Vattendroppe nummer två lämnas kvar på materialet under en längre tidsperiod 
(t.ex. över natten) och avslutande observeras materialet ännu en gång, på samma sätt som 
tidigare (Swedish Standards Institute, 2000). 
 
Dragstyrka bedömer hur mycket kraft (mäts i Newton) som krävs för att materialet ska gå 
sönder. För att få ett resultat som är så exakt som möjligt, rekommenderas att man använder 
minst 5-10 provbitar, klippta i olika riktningar. Provbitarna ska ha måtten 50 mm gånger 200 
mm (E-Nav, 2008). 
 
Nötningshärdighet bedömer hur bra materialet uthärdar friktion, med hjälp av Martindale-
metoden. En provbit fästs i en anordning, där den sedan utsätts för ett antal varv i en cirkulär 
rörelse. Provbiten är hela tiden i kontakt med en tygklädd platta. Provbiten tas slutligen loss 
och observeras (E-Nav, 2011). 
 
Miljöperspektivet kan utvecklas genom att uppfödning av djur inom läderindustrin 
undersöks. En analys av ananasodlingens miljöpåverkan kan ge en ny bild av Piñatex. En mer 
exakt beräkning av vattenförbrukningen och läderindustrins utsläpp koldioxid och kemikalier 
kan ge en mer nyanserad bild av miljöpåverkan. Etiken sträcker sig längre än till djuren, en 
djupare analys av hur förhållandena ser ut för arbetare inom industrin kan också vara av 
intresse. 
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1  
Sammanfattning av PU-läders tillverkningsprocess. Av Boris Hodakel. 
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9.2 Bilaga 2  
Sammanfattning av Piñatex tillverkningsprocess. Av Dr. Carmen Hijosa. 
 

 
 

9.3 Bilaga 3 
Sammanställning av studiens materials marknadspriser.  
 

Material Mått (per feet²) Pris (Euro) 

Kromgarvat läder 1 4.63 

Vegetabiliskt garvat läder 1 21.88 

Piñatex 1 3.00 

Reishi 1 46.11 (produktionskostnad) 

PU-läder 1 0.80 
Kromgarvat läder: (Buckskin Leather, 2020). Vegetabiliskt garvat läder: (Theleatherguy.org, 2020). Piñatex: 
(Piñatex, 2020). Reishi: (Chitnavis, 2019). PU-läder: (Myfabrics, 2020)  



 36 

9.4 Bilaga 4  
Sammanställning av testmetoder.  

 

Test Metod 

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

Vattenfläckning ISO SS-EN ISO 15700:1998 

Dragstyrka ISO SS-EN ISO 9073-18 

Nötningshärdighet ISO SS-EN ISO 12947-1:2006 

 
 
 


