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1. Inledning 

Jag har ända sedan jag var barn intresserat mig för färg, form och skapande. Intresset har lett 

till att jag fördjupat mig och studerat vidare i ämnet. Idag läser jag min sista termin vid 

kandidatprogrammet för Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet, och till 

hösten påbörjar jag en konstnärlig masterexamen. Under hela tiden har jag dock känt mig 

splittrad, då jag också har ett starkt engagemang för miljö- och samhällsfrågor. Jag har många 

gånger frågat mig själv om det verkligen är nödvändigt att skapa fler prylar i denna redan 

överbelamrade och överbelastade värld. Den kreativa drivkraften har dock varit så stark att 

dessa tankegångar inte lyckats hindra mig från att fortsätta skapa. Däremot har jag med tiden 

börjat inse att det ena intresset inte behöver utesluta, eller stå i motsats till, det andra. Istället 

har jag försökt att hitta ett sätt att kombinera de två.  

 

Då jag under min nuvarande utbildning har arbetat mycket med textil och då främst silke, så 

var det naturligt för mig att utgå därifrån. Jag började ställa frågor kring materialets ursprung 

och hur det framställts. Jag ville veta var silket kom ifrån, hur det hade producerats och hur 

villkoren såg ut där, men upptäckte ganska snart att det var svårt att få tag på information 

kring det. Genom tidskriftsartiklar och sidor på internet läste jag mig till att det fanns många 

oroväckande omständigheter inom produktionen av silke, och att den på många sätt påverkar 

människor och miljö negativt. Jag frågade mig själv hur jag kan vara säker på att det silke jag 

själv använder har producerats på ett skonsamt sätt för människor och miljö, där 

produktionskedjan inte automatiskt för med sig miljöförstöring, gifter, dåliga arbetsvillkor 

och fattigdom?  

 

Jag började också undra över hur andra textilkonstnärer resonerade kring dessa frågor. 

Funderar de också på frågor kring hållbarhet, miljövänlighet och social rättvisa när de 

införskaffar sitt material?  Textilindustrin är global, men för oss svenskar samtidigt avlägset 

placerad och det kan lätt kännas hopplöst för en ensam textilkonstnär att ha möjlighet att 

påverka. Hur kan man som textilkonstnär förhålla sig till det? Dessa frågor och funderingar 

var upprinnelsen till denna uppsats.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att genom ett frågeformulär ta reda på och beskriva hur ett antal svenska 

textilkonstnärer som arbetar med materialen bomull, lin, silke och ull, förhåller sig till sitt val 

av material och vad de tar ställning till i sitt införskaffande av material. Jag vill även beskriva 

hur de tillfrågade textilkonstnärerna förhåller sig till ursprunget och produktionen av sitt 

material samt deras inställning till materialets eventuella påverkan på människor och miljö. 

Intressant i sammanhanget är också hur de förhåller sig till ekologisk och rättvisemärkt textil. 

Nedan har jag brutit ner mitt syfte i två konkreta frågeställningar;   

 

1. Hur förhåller sig svenska textilkonstnärer till ursprunget och produktionen i 

införskaffandet av deras textila material? 

2. Hur förhåller sig svenska textilkonstnärer till ekologiskt respektive rättvisemärkt 

material i relation till sitt skapande? 

 

För att fördjupa min analys kommer jag också beskriva hur villkoren ser ut inom 

textilindustrin idag, med fokus riktat just på naturmaterialen bomull, lin, silke och ull. Detta 

gör jag även för att ge läsaren en tydlig bakgrund till de frågor jag ställer, samt att motivera 

varför dessa frågor är aktuella och relevanta. Jag kommer att redogöra för de olika 

processerna som förekommer inom den konventionella framställningen av dessa material och 

beskriva vilka konsekvenser framställningen ger på människor och miljö. Jag syftar också till 

att ge en förklaring på hur dessa material kan produceras ekologiskt och rättvist, samt 

beskriva några av de vanligaste märkningarna som bedömer faktorer som miljöpåverkan, 

hälsoeffekter och rättvisefrågor för textil. Detta kommer jag att göra genom en kvalitativ 

litteraturstudie som tillsammans med enkätstudien utgör mitt resultat.  

 

1.2 Begreppsförklaring  

Ekologisk – med begreppet ekologisk syftar jag i den här studien på produkter som blivit 

framställda på ett ”miljövänligt och resurssnålt” sätt (NE.se 2012a). För att en produkt 

officiellt ska få kallas ekologisk så måste den uppfylla de krav som bland annat svenska och 

europeiska myndigheter ställer på ekologisk produktion, eller ha erhållit ekologisk certifiering 

från någon av de etablerade organisationer som finns (läs mer under rubriken Textila 

märkningar). 
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Rättvis/Rättvisemärkt – med begreppet rättvis syftar jag i den här studien på produkter som 

blivit framställda på ett sätt som tar hänsyn till människorna som producerar dem. Jag syftar 

på social rättvisa, som till exempel att bönderna och arbetarna har en god arbetsmiljö och får 

en skälig lön.  

 

Med begreppet Rättvisemärkt syftar jag på produkter som blivit certifierade av organisationen 

Fairtrade International för att de uppfyller deras krav på rättvis handel. Rättvisemärkt är den 

svenska översättningen av Fairtrade, och är som begrepp på väg att fasas ut till förmån för den 

engelska termen (Fairtrade.se 2010a). Jag har dock valt att använda det svenska ordet i min 

studie (läs mer under rubriken Rättvis handel). 

 

Textilindustri - med begreppet textilindustri syftar jag i den här studien på den globala kedja 

av producenter, fabriker, mellanhänder och leverantörer som ingår i produktionen och 

beredningen av textila fibrer och textila produkter som garn och tyg. I min studie har jag dock 

fokuserat på de delar av textilindustrin som producerar naturmaterialen bomull, lin, silke och 

ull. Därmed har jag uteslutit övriga naturmaterial samt alla syntetiska material som 

produceras. Produktionen av syntetiska material ”anses tillhöra kemibranschen” (NE.se 

2012b). I begreppet textilindustrin räknar jag inte in produktionen av kläder, då det tillhör 

konfektionsindustrin (läs mer under rubriken Den konventionella textilindustrin). 

 

Textilkonst – med begreppet textilkonst menar jag i den här studien ”konstnärlig 

framställning av textilier” (NE.se 2012c). Med textilkonstnär menar jag en person som helt 

eller delvis försörjer sig på att skapa konst som huvudsakligen består av textila fibrer. 

 

1.3 Metod 

I enlighet med mitt syfte så har jag valt att dela upp min studie i två delar där jag kombinerar 

en kvalitativ litteraturstudie med en enkätstudie riktad mot svenska textilkonstnärer. En 

inledande litteraturstudie ger läsaren möjlighet att få de bakgrundskunskaper som krävs för att 

på bästa sätt kunna tillgodogöra sig resultatet av enkätstudien. I litteraturstudien belyser jag 

aktuella rapporter och artiklar som beskriver villkoren inom den konventionella, respektive 

ekologiska produktionen av materialen bomull, lin, silke och ull. Genom att göra det 

motiverar jag samtidigt varför det är viktigt att ta upp dessa frågor till diskussion. 

Litteraturstudien utgör även grunden när jag sedan analyserar och diskuterar den andra delen, 
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som består av enkätstudien och textilkonstnärernas svar. Nedan följer min redogörelse för 

metod, tillvägagångssätt och urval för de båda delarna. 

 

1.3.1 Kvalitativ litteraturstudie som metod 

För att redogöra för tidigare forskning och ämnets bakgrund på ett tydligt och informativt vis 

så har jag valt att göra det i form av en kvalitativ litteraturstudie. Inom ramen för en sådan 

finns möjlighet till den typ av deskription som jag ämnar göra, det vill säga en beskrivning av 

en företeelse eller fråga av mer allmän karaktär. Deskriptionen som metod är passande för 

min undersökning då mina frågeställningar berör ett så pass omfattande begrepp som 

textilindustrin. (Ejvegård 2003)  

 

Min litteraturstudie baseras på aktuella rapporter, artiklar och information från relevanta 

organisationer, forskare och andra författare som fördjupat sig i ämnet. För att kunna ge en 

samlad bild av hur den konventionella, respektive ekologiska textilindustrin ser ut och är 

uppbyggd, så har jag valt att bearbeta litteraturen enligt en kvalitativ metod. På så sätt kan jag 

ge fördjupade svar på mina frågeställningar och fokusera på att skapa en djupare förståelse av 

ämnets kontext och omständigheter, till skillnad från om jag hade använt mig av en mer 

systematisk, kvantitativ metod. (Patel & Davidsson 2003)  

1.3.1.1 Urval och avgränsningar 

I mitt syfte ställer jag frågor som berör ekologiska och rättvisemärkta textilier och i enlighet 

med det så har jag valt att utgå från dessa begrepp i min undersökning av textilindustrin. I min 

beskrivning av villkoren inom textilindustrin har jag därför fokuserat på att främst återge de 

omständigheter som berör och påverkar människor och miljö, men även djur. 

 

Jag bestämde mig tidigt i processen för att begränsa mig till att behandla de fyra materialen 

bomull, lin, silke och ull, då dessa är vanligt förekommande naturmaterial inom textilkonsten. 

I studien ligger fokus på framställningen av tråd, garn och tyg. Jag har alltså valt bort att 

redogöra för den fortsatta processen där dessa produkter inom bland annat konfektions- och 

heminredningsindustrin blir till kläder och hemtextiler. Det kan dock vara av vikt att påpeka 

att det som beskrivs i litteraturstudien även är gällande för produktionen av just kläder och 

hemtextilier.  

 



11 

 

1.3.1.2 Tillvägagångssätt 

Inom ramen för litteraturstudien har jag gjort en innehållsanalys där jag enligt ett kvalitativt 

förhållningssätt tolkar och beskriver innehållet i de aktuella texterna (Ejvegård 2003). Till en 

början gick igenom en stor mängd litteratur för att skapa mig en generell bild av 

textilindustrin. Därefter upprättade jag en möjlig disposition som på bästa sätt skulle ge en 

sammanfattande beskrivning av de olika företeelserna. Jag beslutade mig för att inledningsvis 

beskriva hur framställningen av själva råvaran för de respektive materialen ser ut och vilka 

aspekter som är aktuella när det kommer till att belysa påverkan på människor och miljö. 

Därefter har jag tittat på hur de olika processerna som är gemensamma för de fyra 

naturmaterialen ser ut; hur fibrerna bearbetas på olika vis för att slutligen bli till färdiga 

produkter i form av tråd, garn och tyg.  

För att kunna göra detta har jag hämtat information från en lång rad källor som består av 

vetenskapliga artiklar, tidskriftsartiklar, böcker och rapporter från organisationer och statliga 

verk. I sökningen efter dessa har jag använt mig av olika databaser som Scopus, PubMed, 

Artikelsök och Nationalencyklopedin, men även sökmotorn Google på internet och 

bibliotekens kataloger. 

Då textilindustrin är en global och mycket omfattande företeelse så har jag på grund av 

undersökningens avgränsning i tid och omfattning, fått begränsa mig till att göra en 

översiktlig sammanfattning av dess processer och inom ramen för den lyfta exempel som 

illustrerar de allmänt gällande villkoren inom respektive område.   

1.3.2 Enkätstudie som metod 

Då jag ville undersöka hur svenska textilkonstnärer förhåller sig till villkoren inom 

textilindustrin och produktionen av deras material, så var någon typ av intervju eller enkät 

mest lämplig som metod. En intervju eller enkät skulle nämligen ge möjlighet att vända sig 

direkt till källan, det vill säga konstnärerna själva, för att få svar på mina frågor (Denscombe 

2009). På grund av tidsbegränsning och att de utvalda respondenterna var spridda över landet 

så fanns det svårigheter med att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. En enkät var ett 

mer lätthanterligt alternativ då jag ville nå ut till en större grupp. Jag ville dock inte gå miste 

om de utförliga svar som kan uppnås genom en intervju. En traditionell enkät där 

respondenten kryssar i rutor skulle inte ge mig den typ av förklarande svar som jag i det här 

fallet var ute efter. Därför valde jag att göra en enkät med öppna frågor med en hög grad av 
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standardisering för att kunna jämföra svaren, men med en låg grad av strukturering så att 

respondenten fritt fick skriva ner sina svar. (Patel & Davidsson 2003) 

 

Detta har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att alla respondenter får samma 

frågor och att respondenten i lugn och ro kan besvara enkäten och få tid till att fundera över 

sina svar. Dessutom kunde jag få svaren skriftligen och behövde på så sätt inte bearbeta dem 

ytterligare genom tidsödande transkribering. (Ejvegård 2003).  Nackdelarna är att öppna 

frågor kan uppfattas som krävande av respondenten, samt att kvaliteten på svaren kan variera 

betydligt från person till person. Respondenten kan även uppfatta en enkät som opersonlig 

och det kan därför leda till en lägre grad av engagemang eller att respondenten helt avstår från 

att besvara frågorna En annan nackdel med ett skriftligt frågeformulär är att det inte finns 

möjlighet till följdfrågor, kompletterande frågor eller förklaringar vid missförstånd eller 

tveksamheter. (Denscombe 2009). Jag bedömde dock att en enkät trots allt var den mest 

passande formen för att genomföra min studie. 

1.3.2.1 Urval av respondenter 

Jag har valt att endast vända mig till aktiva textilkonstnärer och konsthantverkare med en 

högre konstnärlig utbildning och som är verksamma i Sverige, och sammanlagt skickade jag 

ut tjugo frågeformulär. Jag ansåg att det var ett rimligt omfång för min studie och dess 

förutsättningar. 

 

För att hitta relevanta textilkonstnärer som skulle vara intressanta för studien så har jag sökt 

via internet främst inom olika konsthantverksgrupper och kooperativ så som 

Konsthantverkarna i Stockholm, samt Konsthantverkscentrum, men även genom söktjänsten 

Google.  

 

Jag har utgått från ett subjektivt tillvägagångssätt i mitt urval av textilkonstnärer. Detta 

innebär att man bland möjliga respondenter ”medvetet väljer ut vissa av dem eftersom det 

anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data.” (Denscombe 2009). Valet av 

tillvägagångssätt var beroende av att jag redan innan hade en viss inblick i ämnet och hade 

kännedom om några textilkonstnärer som skulle kunna vara intressanta för studien. Jag har 

dock utgått från ett antal givna kriterier i mitt val av samtliga respondenter; jag har krävt att 

de har textil som sitt huvudsakliga material och att de är aktiva textilkonstnärer som är 

verksamma inom Sverige. Jag har också krävt att de har en högre konstnärlig utbildning och 
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jag har i första hand valt utövare som har examen från Konstfackskolan i Stockholm och 

Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg, men jag har även godtagit högre 

utbildning vid HV skola i Stockholm, samt i vissa fall även likvärdiga utbildningar i utlandet. 

Många gånger har det inte i förväg framgått vilket material som är konstnärens huvudsakliga, 

men i de fall där det varit möjligt har jag dock företrädesvis valt konstnärer som uttryckligen 

använder sig av något av materialen bomull, lin, silke eller ull.   

 

Jag har medvetet valt bort utövare som i huvudsak skapar mode och kläder och istället valt 

utövare som visar sin textilkonst på utställningar, gallerier eller i offentlig miljö. Jag har även 

varit noga med att de har ett hantverksbetonat arbetssätt, alltså att de själva arbetar med 

materialet. Följaktligen har jag valt bort textilkonstnärer som endast formger textiltryck eller 

mönster, och fokuserat på de som själva utövar den specifika textila tekniken som exempelvis 

vävning, broderi eller färgning. Många textilkonstnärer kombinerar dock olika material och 

varierar teknik och textila material i sina verk. Vanligt är också att kombinera textil med icke 

textila material så som trä, metall, glas och keramik. Jag har i min kontakt med 

respondenterna tydliggjort att jag kontaktar dem i deras egenskap av textilkonstnär, men att 

jag är medveten om att de eventuellt även använder sig av andra material. 

 

I mitt urval har jag inte tagit ställning till sådana faktorer som kön, ålder, etnicitet eller 

geografisk spridning. Det kan dock vara relevant att framhålla att det finns en stor 

överrepresentation av kvinnor och endast två av de konstnärer som svarade på enkäten är 

män. Tilläggas kan även att respondenternas åldrar, oavsiktligen, representerar samtliga 

generationer mellan 1930-tal och 1980-tal. 

1.3.2.2 Tillvägagångssätt 

Som jag tidigare nämnt så valde jag att utforma en enkät med öppna frågor med en hög grad 

av standardisering, men med en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson 2003). Det var 

viktigt att frågeformuläret inte skulle bli allt för omfattande, då det skulle kunna få 

respondenter till att vilja avstå från att svara (Denscombe 2009). Efter noga övervägande 

konstruerade jag sammanlagt tio frågor som alla hade ändamålet att ge svar på de 

frågeställningar som är kopplade till mitt syfte.  

 

I enkäten var det viktigt att bygga upp frågornas ordningsföljd på ett genomtänkt och 

strategiskt vis (Denscombe 2009). Därför inledde jag med en enkel och direkt fråga där jag 
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bad konstnärerna att kryssa för sitt huvudsakliga material, eller det material som de använder 

mest, bland alternativen bomull, lin, silke och ull. Därefter följde ett par frågor av mer allmän 

och okomplicerad art, där jag bad konstnärerna att bland annat berätta om sin relation till 

materialet och på vilket sätt de införskaffar det. Min tanke var att konstnärerna skulle få börja 

med att besvara frågor som de var mer förtrogna med, där de kunde få möjlighet att börja 

fundera kring sitt material utan att ställas inför svåra frågor. Sedan följde ett antal frågor som 

krävde mer eftertänksamhet och reflektion av respondenterna. Dessa frågor var främst så 

kallade åsiktsfrågor där jag bad konstnärerna att beskriva sina åsikter, värderingar, kunskaper 

och sitt intresse i olika frågor (Denscombe 2009). Till sist ställde jag den svåraste frågan där 

konstnärerna ställdes inför en typ av samvetsfråga. Slutligen ställde jag också frågan om de 

själva hade något ytterligare att tillägga. Detta för att ge respondenterna möjligheten att 

förklara tankar och omständigheter som det inte funnits utrymme för i mina tidigare frågor. 

De flesta frågorna i enkäten var öppna och uppmanade till förklarande svar, men det förekom 

också ett par fasta frågor där respondenten antingen fick välja mellan ett antal svarsalternativ, 

eller där det fanns möjlighet att endast svara ja eller nej. För en kvalitativ undersökning som 

min så lämpar sig de öppna frågorna bäst, då de ger respondenten möjlighet att uttrycka sig 

fritt och beskriva mer komplexa tankegångar och åsikter (Denscombe 2009).  

 

Jag valde att genomföra enkäten vi e-post, då det är ett snabbt, billigt och enkelt sätt att nå ut 

till många på en gång. Att trycka upp enkäten och skicka det via post hade inneburit kostnader 

och tagit mer tid i anspråk, vilket jag inte hade möjlighet till. Jag placerade frågeformuläret i 

själva e-brevet för att göra det så tillgängligt och enkelt för respondenterna som möjligt. På så 

sätt kunde de fylla i sina svar direkt och bara skicka tillbaka det till mig genom att trycka på 

svarsknappen (Denscombe 2009). Jag gav dock samtliga respondenter möjligheten att skicka 

svaren till mig i form av en bifogad fil om de så önskade.  

 

Samtliga respondenter fick identiska enkäter skickade till sig vid en och samma tidpunkt. E-

brevet inleddes med en text där jag presenterade jag mig själv, och beskrev bakgrunden till 

mitt syfte och min förfrågan, samt angav senaste svarsdatum. Jag adresserade varje brev med 

den enskilde konstnärens namn för att på så sätt göra det mer personligt. I inledningen 

tydliggjorde jag också för respondenterna att de skulle få vara anonyma, samt i vilket 

sammanhang svaren sedan skulle presenteras. Där efter gav jag också instruktioner om hur 

enkäten skulle fyllas i och påtalade att de själva fick välja i vilken omfattning de ville svara på 
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frågorna. Allt för underlätta för respondenterna så att så många som möjligt skulle välja att 

delta.   

 

Jag fick svar från femton av de tjugo konstnärerna, alla inom utsatt svarstid, och av dem 

svarade slutligen tretton konstnärer på enkäten. Detta innebar att enkäten hade ett svarsbortfall 

på 35 procent. Enligt Ejvegård (2003) så innebär en svarsfrekvens på mindre än 70 procent att 

det är meningslöst att ”statistiskt bearbeta enkäten” (Ejvegård 2003 s. 54), men eftersom min 

studie är kvalitativ och inte kvantitativ så anser jag dock att en 65 procentig svarsfrekvens är 

fullt tillräcklig. Jag anser att tretton konstnärer utgör ett rimligt antal respondenter för min 

studie och de representerar samtliga material som jag ämnade undersöka.  

2. Den konventionella textilindustrin 

 

Vid första tanken så är det nog inte textilkonstnärer och textilkonst som de flesta associerar 

till när man nämner textilindustrin. Men faktum är att alla som använder textil på något sätt 

ändå måste förhålla sig till textilindustrin, om det så är för att man är en del av den eller för att 

man medvetet tagit ställning mot den. Inom den globala textilindustrin är modeindustrin och 

heminredningsindustrin de självklara bovarna, men vi glömmer ofta bort att textil används i så 

många andra sammanhang än bara till kläder, handdukar och lakan. Inom arkitekturen 

används till exempel ljudabsorbenter, golvmattor och markiser. Inredningen i offentliga 

miljöer består av mycket textilier i form av möbler, gardiner, draperier och ridåer. Textil är en 

viktig del i medicinsk utrustning, sjukvårdsmaterial och hygienartiklar. Topps, plåster, 

sanitetsprodukter och olika sorters förband innehåller alla bomull till exempel. Även inom 

fordonsindustrin används textil till säten, inredning och däck till bussar, bilar, tåg och 

flygplan. Tillverkningsindustrin använder textilier i alla möjliga produkter och fritidsartiklar 

som tält, sportartiklar, väskor och skor, segeldukar, fallskärmar, transportsäckar, airbags, nät, 

rep, remmar och spännband, brandfiltar, skyddskläder och olika slags filter.  

 

I hobby- och sybehörsbutiker samt garn- och tygaffärer kan alla som är kreativa, händiga 

handarbetsintresserade eller konstnärligt verksamma införskaffa tråd, band, garn, tyger och 

andra tillbehör av textil. Textilkonstnärer beställer ofta garner och tyger från återförsäljare och 

grossister, och materialet bildar sedan konstverk som visas på gallerier, utställningar, museer 
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och på offentliga platser. Textil finns överallt omkring oss i alla möjliga former, det är ett 

faktum som är svårt att komma undan. 

 

Textilindustrin är också en av de mest omfattande industrierna i hela världen och det var en av 

de första industrierna som globaliserades i samband med industrialiseringen. I boken  

Sustainable textiles (Blackburn red. 2009) skriver Ian Russel att på bara drygt hundra år så har 

konsumtionen av textil i världen ökat från cirka två kilo till tio kilo per person och år. I 

västvärlden konsumerar man dock mer än tio gånger så mycket som människorna i 

utvecklingsländerna. (Blackburn red. 2009). I Sverige konsumerade vi i genomsnitt tjugofyra 

kilo textil per person under året 2007 (Engwall 2008).  

 

Textilindustrin består av många komplexa kedjor av tillverkningsprocesser. Under 1990-talet 

och 2000-talet har de många problemen inom textilindustrin uppmärksammats och 

medvetenheten ökat. Allt fler böcker, reportage och artiklar har skrivits om textilindustrins 

inverkan på människor och miljö. Många organisationer har gjort undersökningar och skrivit 

rapporter där de redogör för de många problematiska processerna inom tillverkningen av 

textilier. Nedan ska jag försöka att ge en översiktlig sammanställning av de olika komplexa 

problemområden som tillverkningen av naturmaterialen bomull, lin, silke och ull medför.  

 

Eftersom att textilindustrin är så komplex och omfattar så många olika områden så är det svårt 

att dra tydliga gränser för vad som innefattas och inte. Jag har valt att först redogöra för hur 

råvaran för de respektive materialen bomull, lin, silke och ull framställs. Därefter ger jag en 

gemensam beskrivning av hur bearbetningen och beredningen av materialen går till och vad 

det ger för effekter. I nästa kapitel redogör jag för den ekologiska produktionen av textil, hur 

den ser ut och vad som skiljer den ekologiska produktionen från den konventionella. Där 

beskriver jag även de olika märkningar som används för textil, och redogör för hur olika 

organisationer arbetar med rättvis handel och rättvisemärkt textil. 

 

2.1 Bomull  

Vad gäller växtfibrer så står bomullen för en övervägande stor del av produktionen och under 

2008 utgjorde bomullen 38 procent av den totala textilkonsumtionen i världen. Att odla 

bomull kräver stora arealer jordbruksmark och stora mängder sötvatten. För att producera ett 

kilo bomullsfibrer går det åt mellan 7 000 och 29 000 liter färskvatten och detta orsakar 
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utarmning av sötvattenresurserna i torra områden. För att förse bomullsodlingarna med vatten 

krävs ofta konstbevattning. Det innebär att man transporterar grundvatten och ytvatten från 

floder och sjöar till de stora plantagerna. Detta i sin tur leder ofta till vattenbrist i redan 

vattenfattiga områden. Ofta är dessutom konstbevattningssystemen omoderna och ineffektiva 

och mycket av det värdefulla vattnet går helt till spillo. (Världsnaturfonden WWF 1999)  

 

Till bomullsodling krävs det stora mängder konstgödning och bekämpningsmedel för att få 

maximerad produktion. Världsnaturfonden WWF gav 2005 ut rapporten  Bomull – en ren 

naturprodukt? Enligt dem så står bomullsproduktionen för cirka tjugofem procent av den 

totala mängden insektsbekämpningsmedel som används i världen. De flesta av alla kemikalier 

som används inom bomullsodlingen är dessutom mycket giftiga och hälsovådliga. 

(Världsnaturfonden WWF, 2005) 

 

Jordbrukare och arbetare exponeras för jordbrukskemikalierna, vilket kan leda till illamående 

och dödlighet. Studier har uppskattat att bekämpningsmedel som används i bomullsodling dödar 

22 000 och förgiftar 3 miljoner människor varje år. 70 % av bomullen handplockas. Att 

handplocka konventionellt odlad bomull är en hälsorisk. Vid själva besprutningen utsätts 

jordbrukarna direkt av kemikalierna. Människor utsätts även för kemikalierna genom att de 

sprids i vatten och luft, att kemikaliebehållarna används för andra ändamål och genom att 

oanvända kemikalier deponeras på olämpliga ställen. (Världsnaturfonden WWF 2005 s.18) 

 

 

Konventionell bomullsodling orsakar alltså mycket allvarliga konsekvenser för människor 

och miljö. Odlingen orsakar övergödning i vattendrag, förgiftning av grundvattnet och 

vattenbrist. De många kemikalierna som används i till konstgödning, besprutning och 

avlövning vid plockning förgiftar och dödar de människor som arbetar på bomullsplantagen. 

Den hårda besprutningen påverkar inte bara människor och vatten, utan även den biologiska 

mångfalden (Världsnaturfonden WWF 2005). Enligt beräkningar har dessutom ca 500 olika 

insektsarter utvecklat resistens mot vissa av de vanligt förekommande bekämpningsmedlen 

(Blackburn red. 2009). En allt större del av den bomull som odlas är dessutom genmodifierad. 

Avsikten är att minska antalet bekämpningsmedel och att höja avkastningen, men hittills har 

det istället orsakat många nya problem. Trots det fortsätter dock andelen genmodifierad 

bomull att öka. Konventionell bomullsodling orsakar också en utarmning av 

jordbruksmarken, vilket innebär att bönderna ständigt måste exploatera ny mark, vilket i sin 
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tur bland annat leder till skövling av skog eller förstörelse av värdefulla våtmarker. 

(Världsnaturfonden WWF 1999; 2005) 

 

Ett av de tydligaste exemplen på bomullsodlingens negativa påverkan är Aralsjön som ligger 

mellan Kazakstan och Uzbekistan i Centralasien. Inlandshavet har till följd av kemikalie- och 

vattenintensiv bomullsodling torkats ut och liknar idag mer ett övergivet ökenområde än ett 

hav fullt av fisk. (Blackburn red. 2009) 

 

När bomullen väl har plockats måste den rensas från skräp, bladrester och frön innan den kan 

kvalitetsklassas, balas och säljas. Detta kallas ginning och görs maskinellt i en fabrik. 

Bomullen går igenom ett antal procedurer där den rengörs, torkas och kammas. Precis som all 

annan maskinell bearbetning så kräver det energi och olja, men också vatten, arbetskraft och 

transporter.  

 

2.2 Lin 

Lin utgör en betydligt mindre del av den totala textilkonsumtionen i världen, knappt 1,5 

procent (Furvik 1996a), och det har visat sig mycket svårt att hitta information om hur den 

industriella produktionen av lin ser ut idag. I Sverige upphörde på 1960-talet den 

kommersiella produktionen av spånadslin. Beredningen av spånadslinet är komplicerad, 

arbetsintensiv och kräver många dyra maskiner. Detta kombinerat med avskaffandet av 

jordbruksstöd för spånadslin har inneburit att det inte längre är lönsamt att producera lin i 

Sverige, och idag importeras nästan allt lingarn och linnetyg från utlandet (Furvik 1996a; SJV 

2011a). Däremot är oljelinet vanligt och det är oftast oljelin vi ser växa på våra svenska fält 

idag. 

 

I likhet med bomullsodlingen så kräver storskalig linodling bekämpningsmedel och 

konstgödsel för att ge god skörd. Även klimatet och tillgången på vatten är mycket viktig, 

men linodlingen är på inget sätt lika belastande vad gäller vattenåtgång och föroreningar som 

bomullsodlingen är. (Fletcher 2008). Tack vare att lin oftast odlas i länder med kallare klimat 

så behöver man inte i lika stor utsträckning använda sig av bekämpningsmedel för 

insektsangrepp, istället är ogräs det största problemet (Kristianstad.se 2008). 
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Den för miljön mest skadliga aspekten av produktionen är den process då linet ska beredas 

och rötas. Inom industrin röter man numera linet i stora tankar genom varmvattenrötning, 

kemisk rötning eller rötning med hjälp av enzymer. Detta för att påskynda den annars 

långsamma processen då svampar och bakterier bryter ner stjälken som omger de 

eftertraktade fibrerna. (Agropedia.iitk.ac.in 2009) 

 

Om halmen läggs i vatten går rötningen mycket snabbare, men innebär att stora 

mängder syreförbrukande ämnen hamnar i vattnet. Även om det är enkelt att rena vattnet så sker 

det mycket sällan. Vattenrötning är därför förbjuden i Tyskland och Frankrike, men används 

fortfarande på andra håll, bland annat i Polen och Kina. (Naturskyddsföreningen 2007 s.7) 

 

Rötningsprocessen medför alltså förorenat vatten som när det kommer ut i naturen bidrar till 

övergödning i vattendrag och marker. Nedan beskrivs hur den fortsatta processen i den 

moderna bearbetningen av linet går till;  

 

Efter torkning krossas linhalmen mellan bråkmaskinens valsar (bråkning) och skäktas i 

skäktturbin för att skävor, dvs. stjälkens vedämnen, skall avlägsnas. Skäkttågan häcklas sedan 

mellan roterande nålförsedda mattor. Vid skäktning och häckling frånskiljs kortfibrigt material 

(blånor). Blånorna kardas och spinns, ofta i blandning med andra fibrer. Häcklat långlin förs in i 

kombinerad sträck- och kamningsmaskin innan det i förspinnmaskinen ges en svag snodd och 

rullas upp på en stor spole. Linet kan sedan finspinnas genom torrspinning eller våtspinning. 

Våtspinning är dyrast och ger de finaste, jämnaste och smidigaste garnerna. (NE.se 2012d)   

 

Bearbetningen av linet kräver alltså maskiner som är beroende av både energi och vatten, och 

även det bidrar till en belastning för miljön. Vad gäller de sociala villkoren för de som arbetar 

med linberedning, så har det inte gått att hitta någon information.  

 

2.3 Silke 

Konventionellt silke kommer från silkeslarven Bombyx mori som livnär sig på mullbärsblad. 

Under sin utveckling från ägg till fjäril spinner larven en kokong av körtelsekretet ”fibroin” 

och bindemedlet ”sericin” (NE.se 2012e) Kokongen hasplas sedan upp i form av silkestråd. 

Silkesfjärilen måste dock först ångas eller värmas ihjäl innan den försöker att bryta sig ur 

kokongen. Detta för att den inte ska förstöra de långa fibrerna. Silkesfibrerna som kan vara 

upp till tusen meter långa, är tunnare än människohår och brukar vara ”cirka 0,02 millimeter 

tunna” (Bergström & Öhrlén 1999 s.14). Man låter endast ett fåtal fjärilar överleva för att 
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dessa i sin tur ska kunna lägga nya ägg som blir till nya silkeslarver. För att framställa ett kilo 

råsilke så krävs det ”350 kilogram mullbärsblad och cirka 8 000 ägg från ett tjugotal fjärilar”. 

(Bergström & Öhrlén 1999 s.14). Att man dödar fjärilarna för att erhålla långa fibrer är ett 

produktionssätt som många djurrättsorganisationer har motsatt sig. Både den svenska 

organisationen Djurens Rätt och den internationella organisationen People for the Ethical 

Treatment of Animals (PETA) som också är världens största djurrättsorganisation uppmanar 

konsumenter att avstå från att köpa silkesprodukter. (Djurensrätt.se 2012;  PETA.org 2012) 

 

Uppfödningen av konventionella silkeslarver sker inomhus på hyllor i noggrant tempererade 

rum. Många variablar måste stämma för att silkeslarverna ska trivas och spinna tråd. De är 

mycket känsliga för stress och påverkan utifrån och måste ständigt matas med färska 

mullbärsblad. Kvaliten på det färdiga silket står i direkt relation till larvens föda, och det är 

viktigt att mullbärsbladen har växt under rätt förhållanden vad gäller jord och klimat. 

(Fletcher 2008; Bergström & Öhrlén 1999). Mullbärsträden odlas ofta på stora plantager där 

man använder stora mängder vatten, men även konstgödsel av olika slag. Man undviker dock 

andra pesticider och besprutningsmedel så långt det är möjligt, då silkeslarverna är mycket 

känsliga för föroreningar (Fletcher 2008). Enligt Nils Bertil Furviks artikel i tidskriften 

Hemslöjden så ”[…]uppges också att man ibland måste skölja bladen innan de ges till 

larverna.” (1996b s.18) 

 

När silket väl är spunnet och larverna gjort sitt så ökar användningen av kemikalier betydligt i 

den efterföljande processen. För att få fram glansen i silket måste man avlägsna det klibbiga 

proteinet sericin, som är det bindemedel som gör att silkeslarven kan spinna ihop de långa 

fibrerna till en kokong. Detta gör man genom avkokning i upphettat vatten, ofta med hjälp av 

olika sorters tvättmedel och tensider, vilket är mycket ” energi- och kemikaliekrävande och 

ger starkt förorenat, syrekrävande avloppsvatten.” (Furvik 1996b s.18). Ofta släpps sedan det 

förorenade avloppsvattnet rakt ut i naturen där det blandas med grundvattnet (Fletcher 2008). 

 

Silkesproduktionen står endast för cirka 0,2 procent av all världens produktion av textila 

fibrer, men utgör ändå en mycket värdefull handelsvara. Kina och Indien är de största 

producenterna, medan Japan står för den största konsumtionen av silke. I Europa är det främst 

Italien och Frankrike som importerar råsilke för egen produktion av silkesvaror. (NE.se 

2012e) 



21 

 

2.4 Ull 

När det kommer till produktion av fårull så krävs det både betesmark för djuren och 

jordbruksmark för odling av foder. För att framställa foder behövs förutom mark och 

bevattning med sötvatten, ofta gödning och olika bekämpningsmedel (Blackburn red. 2009). 

Konventionell ullproduktion och fåruppfödning innebär också utsläpp av koldioxid, metangas 

och dikväveoxid som bidrar till växthuseffekten (Blackburn red. 2009), och de 

bekämpningsmedel och avmaskningsmedel som används för att förebygga insektsangrepp kan 

orsaka störningar i den biologiska mångfalden i den kringliggande miljön (Furvik 1997b).   

 

I fårens päls samlas smuts och fett som måste tvättas bort innan ullen kan bearbetas 

ytterligare. Detta är en mycket resurskrävande och förorenande procedur. Oftast säljs ullen 

otvättad från producenten och skickas istället till andra länder som får ta konsekvenserna av 

tvätten. Ullen förbrukar syret i vattnet och dessutom frigörs rester av de bekämpningsmedel 

som använts vid uppfödningen av fåret. Ulltvätt lämnar efter sig syrefattigt och kraftigt 

förorenat avloppsvatten. I samband med tvätt är det också vanligt förekommande med 

malskyddsbehandling av ullen. (Furvik 1997b). För att impregnera ullen mot skadeinsekter 

används starka kemikaliska ämnen som binds permanent till fibrerna så att de inte går att 

tvätta bort (NE.se 2012f). 

 

Under 2008 uppdagades det inom svensk media hur merinoull framställs på ett för djuren 

mycket plågsamt vis. Tv-programmet Kalla Fakta avslöjade hur man inom främst den 

australiensiska produktionen av merinoull skär bort huden på fårets bakdel för att motverka 

angrepp från den så kallade blåflugan och dess larver (TV4.se 2008). Anledningen till att 

dessa insektsangrepp drabbar merinofåret är att man under lång tid har avlat fram så mycket 

hudveck som möjligt på rasen. Mer hud innebär nämligen mer ull, vilken i sin tur ger ökad 

vinst. I hudvecken bildas varma och fuktiga miljöer där insekter och flugor trivs. De lägger 

ägg och larverna livnär sig sedan av fårets skinn. (Furvik 1997b). Ingreppet kallas mulesing 

och görs helt utan bedövning med en sax där man flår en del av fårets bak. (TV4.se 2008) Det 

finns starka vetenskapliga belägg för att smärtan som djuret utsätts för och de direkta 

biverkningarna efteråt är mycket plågsamma för djuren (Edwards m.fl. 2011).  

 

Dessa avslöjanden väckte en stor debatt i Sverige, men även i Europa och flera stora 

klädföretag tog ställning mot mulesing.  I Australien lovade man att försöka hitta alternativa 
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metoder för att undvika fortsatt djurplågeri (DN.se 2008). Enligt den australiensiska 

djurrättsorganisationen Animals Australia så utsätts dock över 20 miljoner merinolamm för 

mulesing årligen. Den australiensiska ullindustrins organisation Australian Wool Innovation 

(AWI) satte 2008 upp ett mål för utfasning av denna metod senast till 2010. Detta efter att det 

svenska tv-programmet hade fått över 60 återförsäljare att bojkotta den australiensiska 

merinoullen (Animalsaustralia.org 2012). Under 2009 övergav AWI dock den satta deadlinen 

och under 2011 skrev AWI själva på sin hemsida att deadlinen passerat, men att man trots att 

mulesing fortsätter att brukas, arbetar med att förbättra villkoren för djuren och att man har 

infört olika märkningar som ska underlätta för konsumenter att välja vilken typ av merinoull 

de vill köpa. (Wool.com 2009) 

 

Vid sidan av mulesing så finns det även andra metoder för att undvika insektsangrepp. En av 

dessa kallas ”sheep dipping” och går ut på att man doppar hela fåret i ett bad av 

bekämpningsmedel och kemikalier för att på så vis impregnera fårets päls. (Furvik 1997b s. 

42; Fletcher 2008) 

 

 

2.5 Beredning och arbetsvillkor  

Gemensamt för alla naturfibrer är att de måste spinnas till tråd eller garn för att sedan kunna 

bli till stickade eller vävda tyger. Denna process från fiber till färdig produkt innefattar en 

mängd olika steg och textilierna transporteras mellan en rad olika fabriker, ofta i olika länder. 

 

Konsekvenserna av textilindustrins metoder är många för både människor och miljö. 

Underbetalt arbete under slavliknande förhållanden där arbetarna tvingas till övertidsarbete är 

ingen ovanlighet och även barnarbete förekommer (Renakläder.se 2008a). För arbetarna i 

textilfabrikerna så finns det många risker. Det har i flera forskningsrapporter bevisats att 

inandning av textildamm från till exempel bomull och silke ofta innebär andningsbesvär och 

ger arbetarna allvarliga, ibland kroniska lungsjukdomar. Vanligt är också att textildamm ger 

upphov till hosta, lunginflammation, ögon- och hudinfektioner. (Beshir S. m.fl. 2011; Cui L. 

m.fl. 2011; Shi J. m.fl. 2010; Tahir M.W. m.fl. 2011) 

 

Arbetsmiljön på textilfabrikerna är ofta bristfällig. Dålig belysning, dålig ventilation, blockerade 

nödutgångar, bristfällig skyddsutrustning är mycket vanligt. (Renakläder.se 2008a) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Beshir%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cui%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shi%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tahir%20MW%22%5BAuthor%5D
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Det är ingen nyhet att arbetsmiljön ofta är dålig inom textilindustrin. Långa arbetstider med 

monotona arbetsställningar i bullriga lokaler är ingen ovanligt för en textilarbetare i till 

exempel Asien. 

 

Tempot i fabrikerna är ofta mycket högt. Få raster tillåts. Ett vanligt problem är att arbetarna inte 

får gå på toaletten. Det är ofta väldigt varmt i fabrikslokalerna då man sällan har någon 

luftkonditionering eller fläktar. (Renakläder.se 2008a) 

 

Arbetsdagarna är långa och arbetsintensiva, ofta jobbar arbetarna upp till 80 timmar i veckan. 

Trots det är lönerna mycket låga och de har svårt att försörja sig (Renakläder.se 2008a; 

2008b). 

 

Själva processen att bearbeta fibrerna till en färdig produkt kräver inte bara mänskligt arbete 

utan också stora resurser i form av energi, vatten och kemikalier. Till spinningen krävs 

smörjmedel, och till stickning används olika mineraloljor. Vävning kräver ännu mer än 

stickning då garnet först måste stärkas med varpklister för att det inte ska gå av i den 

mekaniska vävningsprocessen. Innan tyget kan färgas och appreteras måste dock varpklistret 

helt och hållet tvättas ur, vilket medför ytterligare kemikalier och att stora mängder vatten 

förorenas. (Engwall 2007; Fletcher 2008) 

 

2.6 Färgning, blekning, tryck, appretering 

När fibrerna har stickats eller vävts till ett tyg så är det dags för färgning och appretering. 

Detta innebär att textilen bleks, färgas, trycks och bearbetas på olika sätt för att skapa det 

utseende och de egenskaper som man önskar. Det varierar när i processen som textilen färgas, 

ibland färgas fibrerna redan innan de spinns till tråd, ibland färgas själva garnet. Det 

vanligaste är att det färdiga tyget färgas, men oavsett så kräver det i regel att materialet bleks 

innan det är möjligt, framför allt om det ska färgas eller tryckas med ljusa färger, men även 

för att tyget lättare ska ta upp de mörka färgerna. (Engwall 2007; Fletcher 2008)  

 

Blekning och färgning medför användning av stora mängder kemikalier av olika slag. Sedan 

det upptäckts att klorblekning inte bara ger allvarliga konsekvenser för vatten och miljö, utan 

även har negativ inverkan på människans immunförsvar och reproduktionsförmåga så 
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rekommenderas istället en minde giftig behandling med väteperoxid. (Engwall 2007; Fletcher 

2008).  Det har dock visat sig att flera av de stora svenska klädkedjorna fortfarande använder 

klorblekning till sina kläder (Engwall 2008). Naturmaterial som bomull, lin, silke och ull är 

ofta i behov av blekning innan de kan färgas. Vissa är lättare att bleka, som till exempel 

bomull, medan lin är svårblekt. (Furvik 1996a;1996b;1997a;1997b) 

 

Inom industrin används främst billiga syntetiska ämnen för att färga textil. Vid färgning 

behövs också en rad hjälpkemikalier för att göra färgen tålig mot nötning, solljus och 

tvättning. Dessa hjälpkemikalier består ofta av ”tensider, egaliseringsmedel, skumdämpare, 

efterbehandlingsmedel och salter.” (TEKOindustrierna 1996 s.31). Ofta förekommer det även 

tungmetaller så som krom, koppar, nickel, zink och bly i själva färgämnena och dessa är 

många gånger giftiga. (Engwall 2007; Fletcher 2008). Ofta är det samma typer av färger som 

förekommer även vid tryck, skillnaden är dock att man använder färgen mer sparsamt i 

tryckprocessen då färgen ska koncentreras till en begränsad yta på tyget. Dock är det ett 

utbrett problem med de mjukgörande ftalaterna som används som mjukgörare i plasttryck. 

Dessa har en mängd bevisade skadliga och giftiga egenskaper som drabbar både människor, 

miljö och djurliv (Prevodnik 2008). Vid färgning av hela tygstycket används våta processer 

där hela tyget färgas i ett upphettat vattenbad. Detta medför en betydligt större åtgång av 

färgämnen, samt att den överblivna färgen blir kvar i vattnet. I vattenbadet samlas även rester 

från tidigare kemiska processer från tygets bearbetning. Exempelvis frigörs rester från 

besprutningen i jordbruket, oljor och klister från spinning, stickning och vävning samt 

kemikalier från tvätt- och sköljmedel som använts för att rengöra textilen mellan de olika 

processerna. (Engwall 2007). Ofta saknas det riktiga avlopp i fabrikerna och det förgiftade 

vattnet som använts till blekning och färgning rinner rakt ut i floder och sjöar där det stör eller 

helt slår ut den biologiska mångfalden och förgiftar grundvattnet. (Engwall 2007;2008)  

 

Många garner och tyger kräver även olika slags efterbehandlingar för att få de önskade 

egenskaperna. Mercerisering är en vanlig efterbehandling som; 

 

[…] görs för att öka glansen, uppsugningsförmågan och för att minska krympningen vid tvätt. 

Under merceriseringen hålls väven utsträckt på speciella maskiner i natronlut. (Engwall 2007 s. 

20-21) 
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Andra vanliga efterbehandlingar är impregnering som ska ge tyget vattenavstötande 

egenskaper, mjukgöringsmedel, antimögelmedel, antibakteriella medel, 

flamskyddsbehandlingar och olika hartsbehandlingar som ska ge plaggen skrynkel- och 

strykfria egenskaper. Flera av dessa medel har visat sig ha allvarliga effekter på människor 

och miljö. Förutom att orsaka allergier och hudirritation, så är flera av dessa ämnen 

cancerframkallande och kan störa fortplantningsförmågan. Det finns även tecken som tyder på 

att de antibakteriella medlen kan orsaka resistens mot antibiotika hos bakterier. Även bland de 

flamskyddsbehandlande medlen så finns det en mängd risker. (Furvik 1997a; Fletcher 2008; 

Engwall 2007) 

 

Flera bromerade flamskyddsmedel är bioackumulerande, mycket giftiga för vattenlevande 

organismer och orsakar skador på hormonsystem, immunsystem och neurologisk utvecklinghos 

däggdjur (Engwall 2007 s.23) 

 

Vad gäller miljöpåverkan så är dessa efterbehandlingsmedel ofta giftiga och svårnedbrytbara 

(Furvik 1997a; Fletcher 2008; Engwall 2007).  

 

Till de olika bleknings- färgnings- och efterbehandlingsprocesserna så går det förutom 

kemikalier även åt stora mängder resurser i form av vatten och energi. För torkning, 

värmebehandling och uppvärmning av de stora vattenbaden så behövs det elektrisk ström eller 

eldning med timmer. (Engwall 2007) 

 

Människorna som arbetar i fabrikerna är direkt utsatta för alla de giftiga kemikalier och 

cancerframkallande ämnen som används. Allvarliga sjukdomar, allergier och till och med 

dödsfall är vanliga. Det saknas ofta skyddsutrustning och skyddskläder, och möjligheten till 

att påverka sin arbetsmiljö är för de flesta textilarbetare liten, då fackligt engagemang ofta 

motarbetas och straffas. (Renakläder.se 2008c) 

3. Ekologisk textil  

 

Som ett alternativ till de konventionellt framställda naturmaterialen så finns även ekologiska 

och rättvisemärkta garn och tyger av bomull, lin, silke och ull. Den Europeiska Unionen (EU) 

har sedan den 1 januari 2009 satt upp förordningar kring vilka krav som ska uppfyllas för att 

få kalla sin jordbruksproduktion av bland annat textila fibrer för ekologisk.  
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Ekologisk produktion måste respektera naturliga system och kretslopp. Hållbar produktion ska 

så långt det är möjligt åstadkommas med hjälp av biologiska och mekaniska 

produktionsprocesser, genom produktion anpassad till varje land och utan användning av 

genetiskt modifierade organismer (GMO). 

Vid ekologisk odling föredrar man ett slutet kretslopp, där befintliga naturresurser används, 

framför ett öppet kretslopp, med tillförsel utifrån. Idealet är att resurser utifrån begränsas till 

ekologiska produkter från andra ekologiska gårdar, naturliga eller naturligt härledda ämnen och 

mineralgödsel med låg löslighet. (Ec.europe.eu 2012a) 

 

Kortfattat så innebär ekologisk odling och djurhållning att man inte använder sig av 

bekämpningsmedel eller konstgödsel, utan att man istället försöker utnyttja naturens egna 

skyddssystem och resurser för att skapa en stark och naturligt tålig miljö. Det innebär också 

att djuren ska ha möjlighet att beta och röra sig fritt utomhus, äta ekologiskt foder från den 

egna gården och inte behandlas med hormoner eller antibiotika i förebyggande syfte. 

(Ec.europe.eu 2012a; SJV 2011b) 

 

Ännu så står dock den ekologiska produktionen för en mycket liten del av den totala textila 

marknaden. Av de fyra materialen så är det bomullen som kommit längst och under 2008 och 

2009 så ökade den ekologiska produktionen med femton procent, men trots det så är det bara 

lite drygt en procent av den totala bomullsproduktionen i världen som är ekologisk idag (OTA 

2010), och av den totala efterfrågan på textila fibrer i världen utgör den ekologiska bomullen 

endast 0,18 procent (Blackburn red. 2009). 

 

3.1 Textila märkningar  

Den globala textilindustrin är omfattande och förändringsarbetet till en mer hållbar 

textilindustri går långsamt och är mycket komplicerat. Det finns dock en rad organisationer 

och myndigheter som ändå driver på utvecklingen. För att en vara ska certifieras som 

ekologisk så måste den uppfylla vissa krav. Det finns en mängd olika märkningar som ställer 

olika krav på produktionen. Vissa fokuserar på miljöpåverkan, andra på sociala aspekter och 

vissa på kemikalieanvändningen till exempel. Vissa bedömer alla dessa delar. 

 

Den mest omfattande internationella märkningen för textil är the Global Organic Textile 

Standard (GOTS). Den ställer krav på både sociala, kemiska och ekologiska omständigheter i 
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produktionen och omfattar hela kedjan från framställning av råvara, till tillverkning och 

bearbetning, förpackning, märkning, handel och distribuering. För att en textil vara ska 

uppfylla GOTS krav så måste den innehålla minst sjuttio procent ekologiska naturfibrer, och 

om den ska kallas för GOTS organic så måste den innehålla minst nittiofem procent 

ekologiska naturfibrer. (Global-standard .org 2012) 

 

I Sverige finns till exempel märkningarna Svanen, KRAV och Bra Miljöval som ska guida 

konsumenten i sina val. Alla dessa tre märkningar innefattar textila produkter, främst kläder 

och hemtextilier, och de ställer krav på att fibrerna har producerats utan konstgödsel, 

bekämpningsmedel och att djurhållningen uppfyller de ekologiska kraven. De kontrollerar 

också användningen av kemikalier i produktionen och att textilen ska vara tålig och av hög 

kvalitet för att hålla längre. Den gemensamma miljömärkningen i EU, kallad Blomman, eller 

EU ecolabel, likställs med svanen-märkningen i Sverige. (Holm 2010). Enligt uppgifter så har 

antalet utfärdanden av EU ecolabel ökat markant sedan det infördes 1992. På endast fem år 

ökade antalet certifieringar från 386 stycken 2006 till 1 357 år 2011. De senaste siffrorna 

anger att det idag finns 1 367 textila produkter som omfattas av märkningen. (Ec.europe.eu 

2012b) 

 

Vad gäller hälsa och allergier så finns det en internationell märkning som heter Oeko-Tex, 

och som delas upp i två klasser. Oeko-Tex 100 innebär att varan inte innehåller några 

skadliga, förbjudna eller hälsovådliga ämnen eller kemikalier som kan påverka användaren. 

Den andra klassificeringen är Oeko-Tex 1000 och där kontrolleras även 

kemikalieanvändningen under själva produktionen. Där ser man till att tillverkningsprocessen 

är miljövänlig och att producenten uppfyller krav på arbetsmiljö och inte använder sig av 

barnarbetare.  Oeko-Tex utgår från ett koncept som de kallar textilekologi som kan liknas vid 

en livscykelanalys. Där ingår alla delar i en textilvaras livscykel och de har delat upp dem i 

fyra delområden; produktionsekologi som fokuserar på resursförbrukning, miljöpåverkan och 

arbetsvillkor i tillverkningen; humanekologi som fokuserar på hur användarens hälsa påverkas 

av kemikalierna i textilen; användningsekologi som fokuserar på den inverkan som bland 

annat tvättning har på hälsa och miljö; och slutligen avfallsekologi som fokuserar på hur textil 

kan återanvändas, återvinnas och vad som händer med allt textilt avfall. (Oeko-Tex.com 

2012a; 2012b) 
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3.2 Ekologisk bomull 

Det har sedan slutet på 1980-talet och början av 1990-talet förekommit ekologisk odling av 

bomull (Furvik 1997a; Blackburn red. 2009). Produktionen av ekologisk bomull fick ett rejält 

uppsving i mitten av 1990-talet då naturliga och ekologiska material kom på modet. Runt 

sekelskiftet dalade intresset, för att sedan öka igen till 2004 (Världsnaturfonden WWF 2005). 

Efterfrågan har varierat sedan dess men idag är intresset starkare än någonsin och under 2006 

och 2007 odlades det ekologisk bomull i 24 länder, där Turkiet och Indien stod för den 

absolut största delen av den totala produktionen (Blackburn red. 2009).   

 

I odlingen av ekologisk bomull använder man sig till skillnad från den konventionella 

odlingen inte av några kemikaliska bekämpningsmedel eller konstgödsel. I stället försöker 

man att ta hjälp av det naturliga kretsloppet när man tar vara på naturens egna 

försvarsmekanismer för att motarbeta insektsangrepp, sjukdomar och ogräs. På så sätt bevarar 

man också den biologiska mångfalden kring odlingen, och undviker genom varierad växtföljd 

att dränera marken på dess näring (Världsnaturfonden WWF 2005; Fletcher 2008). Det tar 

cirka tre år för bomullsbonden att ställa om från konventionell odling till ekologisk (Fletcher 

2008).  

 

Ekologisk odling kräver vanligen större arbetsinsats och kan ge något lägre avkastning, men 

alltfler bönder anser att det betalar sig genom lägre kostnader för jordbrukskemikalier och 

högre pris på produkterna. Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga 

bekämpningsmedlen. (Världsnaturfonden WWF 2005 s. 24) 

 

Att bönderna slipper hantera de många bekämpningsmedlen som förekommer i konventionell 

odling innebär att många allergier, sjukdomar och dödsfall kan undvikas. Den ekologiska 

bomullsodlingen kan också ge de mindre jordbruken flera andra fördelar i form av bättre 

arbetsvillkor och möjlighet att konkurrera med de större producenterna. (Blackburn red. 2009) 

 

Det finns dock fortfarande problem inom den ekologiska odlingen och det saknas än så länge 

riktlinjer för användning och utsläpp av vatten. Trots att en övergång till ekologisk odling ofta 

medför förbättrade villkor för bönderna så finns det heller än så länge inga riktlinjer eller 

garantier för detta, och det innebär ofta en stor ekonomisk risk för dem som väljer att ställa 

om. För de stora industriella bomullsodlarna i till exempel utvecklade länder som USA. där 

lönekostnaderna är höga, så finns det litet att tjäna på en omställning till ekologisk odling, då 
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det innebär ökat behov av manuellt arbete. Det är helt enkelt mer lönsamt för de stora 

producenterna att fortsätta med konventionell, kemikalieintensiv bomullsodling. (Blackburn 

red. 2009) 

 

3.3 Ekologiskt lin 

Då det har varit mycket svårt att få tag på information om konventionell linproduktion, så har 

det heller inte varit lätt att få tag på information om ekologiskt odlat lin. Det traditionella 

sättet att odla i liten skala och bruka landrötning är dock det mest skonsamma sättet att odla 

lin. Liksom att det är mest miljövänligt att bereda det för hand enligt gamla metoder. Att göra 

det kräver dock mycket tid och arbete, och det är svårt att se hur det skulle vara lönsamt för 

den kommersiella tillverkningen. Trots det finns det ekologiskt lin att tillgå i textilbutiker och 

klädaffärer, om dock i begränsad mängd.   

 

3.4 Ekologiskt silke 

Vad gäller ekologiskt silke så har jag inte kunnat hitta några svenska organisationer som 

uttryckligen erbjuder certifierat ekologiskt silke. Däremot har jag via internet hittat företag 

som bedriver försäljning (svenska och utländska) eller produktion (endast utländska) av 

ekologiskt silke. Ett av dem kallas Thai Silk Magic, och på deras hemsida beskriver de sitt 

ekologiska silke på följande vis; 

 

[…] the silk organic fabrics are hand woven and dyed by hand using natural dyes. In addition, 

with organic silk, the mulberry trees they feed on are grown organically, without pesticides or 

fertilizers. (Thaisilkmagic.com 2012) 

 

Ett annat företag som kallas Sichuan ALKENA Textiles Co., förklarar att de odlar 

mullbärsträden i enlighet med biodynamiskt jordbruk, och att även deras silke är ekologiskt. 

De menar att ekologisk produktion av silke för med sig många positiva effekter förutom de 

miljörelaterade vinsterna. Ekologisk silkesproduktion skapar arbetstillfällen i fattiga områden 

och då det ekologiska silket många gånger håller en högre kvalitet, så blir därmed även de 

ekonomiska vinsterna större och bönderna får lättare att försörja sig. (Alkena.ch 2012) 

 

Det finns dock andra alternativ till det konventionellt producerade silket som kallas vildsilke, 

tussahsilke eller fredligt silke. Dessa typer av silke kommer från vilda silkeslarver, ofta från 
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familjen av påfågelspinnare. Vildsilke innefattar ett produktionssätt som ofta bedrivs av 

bönder i mindre byar, där man låter larverna leva fritt i mullbärsträden, och där man när 

kokongerna är färdiga låter fjärilen bryta sig ut och överleva. Silkesfibrerna blir därmed 

kortare och ger en annan typ av silkeskvalitet, ofta med en mindre slät och mer ojämn yta där 

tråden skiftar i tjocklek och färg. Tyg av vilt silke är heller inte lika starkt som konventionellt 

silke, då trådarna är sammantvinnade av många korta fibrer istället för några långa fibrer. 

Vildsilke medför naturligt ett mer miljövänligt produktionssätt utan användningar av giftiga 

kemikalier och bidrar ofta till försörjningen i mindre byar och småskaliga jordbruk. (NE.se 

2012g; Nessle 1996; Fletcher 2008) 

 

3.5 Ekologisk ull 

För att ull ska klassas som ekologisk så gäller det först och främst att uppfödningen av fåren 

sker enligt de regler som gäller för ekologiskt jordbruk och djurhållning. Detta innebär att 

djuren inte får doppas i kemikalier eller utsättas för mulesing för att förhindra insektsangrepp. 

(OTA.com 2005) 

 

Man arbetar med, istället för emot, naturen och drar nytta av parasiternas naturliga fiender. […] 

Farmaren håller bättre uppsikt över flocken för att angripa problemen i ett tidigt skede och 

använder också avelsarbetet i kampen mot skadeinsekter. Man gynnar avkomman till de får som 

visar sig ha naturligt skydd mot angrepp. (Kristenson 1998 s.9) 

 

För att produktionen ska klassas som ekologisk måste också fåren äta ekologiskt foder och få 

kunna beta utomhus. Vid ekologisk djurhållning får man heller inte använda sig av 

kemikaliska bekämpningsmedel eller konstgödsel. (OTA.com 2005) Detta innebär i sin tur att 

vattnet från tvätten av ullen från ekologiska får innehåller avsevärt mindre föroreningar och 

gifter än konventionell ull (Kristenson 1998). Även om marknaden för ekologisk ull 

fortfarande är mycket liten, så växer den. (Fletcher 2008). Priset på ekologisk ull är dock ofta 

högre än på konventionellt producerad ull, då den ekologiska produktionen medför större 

kostnader, till exempel i form av ökat behov av arbetskraft. (OTA.com 2005) 

 

3.6 Rättvis handel 

Idag finns det flera internationella organisationer som arbetar med att utveckla en rättvis och 

hållbar handel, och där ingår även den globala handeln med textil. Det internationella 
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begreppet som används i sammanhanget är Fair Trade. Då det finns många som använder sig 

av begreppet på olika sätt så kan det ibland vara svårt att skilja de olika organisationerna och 

märkningarna åt. De två största aktörerna är The World Fair Trade Organization (WFTO) och 

Fairtrade International, som båda är paraplyorganisationer för mindre 

medlemsorganisationer och nätverk på gräsrotsnivå. I Sverige finns märkningen Fairtrade, 

som är en produktcertifiering utfärdad av Fairtrade International där medlemsorganisationen 

Fairtrade Sverige ingår. Tidigare kallades certifieringen Rättvisemärkt, men nu håller man 

gradvis på att gå över till att använda sig av det internationella namnet Fairtrade (Fairtrade.se 

2010). Det finns också andra nätverk och organisationer som marknadsför, säljer och 

informerar om Fair Trade, eller rättvis handel. Några exempel är det samordnande Nätverket 

Rättvis Handel, samt återförsäljarna Världsbutikerna som nu har gått samman och gemensamt 

kallar sig Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, och där deras butiker kallas Fair Trade 

Shops. Nedan kommer jag dock att beskriva de två största, världsomspännande 

organisationerna WFTO och Fairtrade International, och förklara hur de arbetar och vad som 

skiljer dem åt. 

 

3.6.1 The World Fair Trade Organization 

 WFTO har idag 450 medlemmar i form av organisationer och nätverk från sjuttiofem länder 

runt om i hela världen (WFTO.com 2012). På sin hemsida skriver de att arbetet med rättvis 

handel har pågått i över sextio år nu men att det var först på 1970- och 80-talet som produkter 

på ett organiserat vis började säljas som rättvisa varor i Världsbutiker och ”Fair Trade Shops” 

(WFTO.com 2011).  

 

WFTO har ställt upp ett antal kriterier som deras medlemsorganisationer förväntas följa, och 

dessa kriterier ska skapa handelsförbindelser som bygger på ” solidaritet, förtroende och 

ömsesidig respekt” (Fairtradeshop.se 2012). Kriterierna ska bland annat också garantera att 

producenterna använder sig av ett miljövänligt produktionssätt och att arbetarna har en 

”hälsosam” och ”säker” arbetsmiljö (Fairtradeshop.se 2012). Producenterna ska främja 

jämställdhet och ge arbetarna möjlighet till att organisera sig fackligt. FN:s barnkonvention 

ska följas och därmed skall heller inte barnarbete förkomma. WFTO vill också med sitt arbete 

gynna de ”fattigaste producentgrupperna” och ge dem stöd för utveckling och 

”kapacitetsbyggande” (Fairtradeshop.se 2012). Man vill också se till att ge producenterna 

rättvis och schysst betalning för de produkter som de tillhandahåller.  
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WFTO har också infört en speciell dag då man uppmärksammar rättvis handel och de mål 

man försöker uppnå genom kriterierna, och Nätverket Rättvis Handel beskriver dagen såhär; 

 

Lördag den 12:e maj i år firar hantverkare, bönder, småskaliga fabriker, Fair Trade-producenter, 

återförsäljare och konsumenter World Fair Trade Day. Denna världsomspännande kampanjdag 

stöds av bland annat affärs- och konsumentföreningar, media, politiker och inte minst ideella 

organisationer samt mer än 100 000 volontärer. (Rättvishandel 2012) 

 

WFTO utfärdar ingen certifiering, utan är en organisation som arbetar brett för att förbättra 

villkoren för producenter och arbetare. Tillsammans med sina medlemmar, genom de kriterier 

de ställt upp, så försöker de åstadkomma förändring både globalt och lokalt. 

 

3.6.2 Fairtrade International 

Fairtrade International är en organisation som arbetar i likhet med WFTO i frågor kring 

rättvis handel, men som till skillnad från dem certifierar produkter som uppfyller deras krav 

på rättvis handel. Fairtrade-organisationen arbetar för att produktionen av de certifierade 

varorna ska vara miljövänlig, gärna ekologisk, och att människorna som arbetar ska ha bra 

arbetsvillkor och en ofarlig arbetsmiljö. Även de motverkar barnarbete och främjar 

demokratiska rättigheter. Fairtrade vill få producenter och konsumenter att samarbeta för att 

främja rättvis handel. (Fairtrade.se 2012). Deras villkor för certifiering gäller hela kedjan av 

inblandade, från producenter till dem som marknadsför och säljer Fairtrade-produkter 

(Fairtrade.net 2012). 

 

När det kommer till textil så har Fairtrade kommit långt vad gäller bomull. På den 

internationella hemsidan, liksom på den svenska, finns det mycket att läsa om Fairtrade-

märkt bomull och hur man samarbetar med producenterna för att stärka böndernas rättigheter 

och göra odlingen mer miljövänlig. Det finns även databaser där man kan söka efter 

Fairtrade-certifierade bomullsproducenter och återförsäljare. Vad gäller lin, silke och ull så 

finns däremot ingen information. 

 

I ett tidigt stadium av arbetet med min undersökning så kontaktade jag därför Fairtrade 

Sverige för att fråga om det fanns något sådant som Fairtrade-märkt silke. De hänvisade mig 
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till Sarah Singer som har titeln New Product Development and Standards Manager på 

Fairtrade International i Storbritannien. Jag ställde min fråga till Sarah Singer via e-post och 

hon svarade och förklarade hur det såg ut.  

 

Enligt Singer gjorde den brittiska Fairtrade-organisationen under 2010 en utredning i vilka 

möjligheter som finns att Fairtrade-certifiera silke. De gjorde research kring 

silkeproduktionen i länder som Kambodia, Laos, Kenya, Rwanda, Kina, Brasilien och Nepal, 

men utförde även fältstudier i Indien och Vietnam. I citatet nedan beskriver hon deras arbete 

och resultat; 

 

We also looked at the potential market demand for Fairtrade silk, as well as carrying out 

research to understand how silk is traded conventionally, analyse how producers are affected 

negatively by this trade and propose what Fairtrade mechanisms should be made to change the 

terms of trade for producers.  

 

It was concluded that there is a strong development case for Fairtrade silk as sericulture is an 

important income-generating tool for poor rural communities in many countries covered by 

FLO's [Fairtrade Labelling Organization] geographical scope. However, the initial projected 

volumes of Fairtrade silk from interested market partners are relatively low and would bring 

benefits to a limited number of silk farmers and reelers. (Singer, via e-post 2012) 

 

Singer förklarade slutligen att de beslutat att inte fortsätta utredningen av Fairtrade-silke, då 

de måste prioritera produkter med större efterfrågan, som genom att bli Faitrade-märkta kan 

ge större effekter för producenterna. Hon menade dock att silke, tillsammans med många 

andra produkter, kommer att fortsätta vara en potentiell Fairtrade-produkt, men att man under 

det närmaste året förmodligen inte kommer att aktivt arbeta vidare med det.  

4. Textilkonstnärernas förhållningssätt  

 

Det är uppenbart att problematiken inom textilindustrin är utbredd och komplicerad, men det 

är därmed inte självklart att de som konsumerar textil är medvetna om hur det faktiskt 

förhåller sig. Mitt huvudsakliga syfte med den här studien är att undersöka vilket förhållande 

svenska textilkonstnärer har till sitt textila material och dess produktion. För att ta reda på det 

skickade jag ut en enkät till tjugo textilkonstnärer. Femton av de tjugo konstnärerna hörde av 

sig, varav tretton sedermera svarade på frågeformuläret.   
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Jag bad textilkonstnärerna att inledande kryssa för vilket av de fyra naturmaterialen bomull, 

lin, silke och ull som de anser vara deras huvudsakliga material. Fem konstnärer kryssade för 

ull och fyra kryssade för lin. Silke och bomull kryssades för av två konstnärer vardera. Flera 

konstnärer förklarade dock att de använder mer än ett av de nämnda materialen i sitt 

skapande, och i vissa av deras svar redogjorde några av dem för fler än bara ett material. 

Konstnärerna är anonyma och därför representeras de istället av siffror.  

 

4.1 Val av material 

När jag bad textilkonstnärerna att beskriva varför de valt att använda sig av just det 

förkryssade materialet så fick jag många likartade svar. De allra flesta motiverade valet med 

praktiska anledningar och betonade vikten av materialets egenskaper.  Flera nämnde att det 

var viktigt att materialet var lätt att använda och att det var passande för själva ändamålet. 

 

Mitt arbetssätt passar bäst med materialet lin  - jag arbetar med att knyta nät och sedan arbeta 

med dem på olika sätt. Linet är ”hållfast” på det sättet att det är stelt, inte har någon spänst och 

därför är lättare att göra form på i nät. Dessutom gillar jag den torra känslan som samtidigt är 

glansig. (Textilkonstnär nr. 13) 

 

Även själva utseendet och strukturen på materialet var viktigt för många. Hälften av 

konstnärerna nämnde uttryckligen att färgen eller lättheten att själv färga materialet var 

avgörande.  

Jag väver mest kyrkliga textilier, i mässhakar tex är det enbart ull, i antependier m.m. lin och ull. 

I bildvävar är det lin, ull och ibland silke och vad jag får tag i, det är färgen och strukturen som 

är viktigast där. (Textilkonstnär nr. 8) 

 

Vissa uttryckte att materialet var vackert och inspirerande eller att de hade en speciell 

dragning till just det materialet som var svår att förklara. Någon uttryckte att valet handlade 

om igenkänning och identitet. Några nämnde också att de föredrog att arbeta just i 

naturmaterial och att kvalitén och hållbarheten var viktig. Ingen nämnde tillgången på 

materialet eller dess ursprung som anledning till valet av material.  
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4.2 Införskaffande av material 

I nästa fråga undrade jag just varifrån de införskaffade sitt material och hur det gick till. Jag 

fick många olika svar. Flera svenska företag nämndes, vissa flera gånger, och dessa var 

Växbo Lin, Borgs vävgarner, Holma Helsingland, Gårda Textil, samt Kampes 

Spinneriprodukter. Flera svarade också mer allmänt att de inhandlade sitt material i tyg- och 

sybehörsbutiker. Två konstnärer nämnde att de handlade sitt material via postorder, telefon 

eller internet. 

 

Fyra konstnärer nämnde även att de inhandlade mycket av sitt material på loppmarknader och 

i secondhandbutiker. De två textilkonstnärer som kryssat för bomull som huvudsakligt 

material svarade båda två att de nästan helt uteslutande använder sig av återbrukat material. 

En av dessa samt en konstnär som arbetar med lin sa också att de fått eller ärvt mycket av sitt 

material. Samtliga fyra beskrev att det var en kombination av att samla på sig textil och 

material från loppisar, samt att komplettera med det som behövs från tyg- och 

sybehörsbutiker.  

 

Ibland får jag också material, tex ”min mormor har dött, vill du ha hennes tyger och knappar”. 

När jag handlar på loppis liksom fyller jag på förrådet, köper det jag gillar, när jag behöver tyg 

till något specifikt går jag o köper metervara på tygaffären. (Textilkonstnär nr. 7)  

 

En konstnär svarade att han/hon letade efter material på resor, och han/hon ”köper garn från 

hela världen”.  Det var bara en konstnär av tretton som beskrev att han/hon spinner garnet 

själv. 

 

4.3 Kvalitet 

Jag frågade textilkonstnärerna hur de resonerar kring kvalitet när de väljer material och vilka 

faktorer de då tar ställning till. De vanligaste svaren var att materialets utseende och känsla 

var det viktigaste. Många påtalade också färgen och utbudet av färgnyanser. Alltså den taktila 

och estetiska kvaliteten. I andra hand kom ändamålsenligheten, att materialet lämpade sig väl 

för den teknik som skulle användas eller det föremål som skulle skapas. Därefter var svaren 

mer spretiga. En konstnär beskrev att utbudet av de produkter som han/hon söker är dåligt och 

att detta begränsar hans/hennes möjlighet till att välja kvalitet. Detta medför att han/hon tar 
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ställning till andra faktorer som färgnyanser, vilka konstnären uppenbarligen inte räknar in 

som en del i produktens kvalitet. 

 

Ordet kvalitet är ett svårdefinierat begrepp som man ofta använder sig av utan att reflektera 

över vad det egentligen innebär. Flera konstnärer nämnde att bra eller hög kvalitet var viktigt, 

men de specificerade inte vad de menade med kvalitet. Min tolkning är dock att det ofta 

handlar om materialets hållbarhet i dessa sammanhang, att det till exempel ska tåla slitage. 

Exempel på detta tycker jag mig se i följande svar; 

 

På lakansväven är kvaliteten viktig, varför jag använder gamla lakan. Annars tänker jag inte då 

mycket på kvalitet utan tänker mer i färg och utseende. (Textilkonstnär nr. 5)  

 

Formuleringen tyder på att inte heller denna konstnär anser att färg och utseende är en del av 

kvalitetsbegreppet. Det går också att utläsa att han/hon menar att de gamla lakanen 

automatiskt är av god kvalitet. Kanske just för att de redan har varit med länge. En annan 

konstnär utvecklar resonemanget och nämner formens kvalitet.  

 

Materialet ska vara hållbart på många olika sätt. Det får inte ”krångla” i vävprocessen. Den 

färdiga produkten ska hålla för slitage hos kunden; slitage både fysiskt och formmässigt. Jag 

betalar hellre ett lite högre pris och får en bra produkt. (Textilkonstnär nr. 6) 

 

Vad en bra produkt är framgår dock inte, men med tanke på meningarna innan så handlar det 

förmodligen om hållbarhet. Att sätta kvaliteten i förhållande till priset är konstnären dock inte 

ensam om. Flera konstnärer tar upp priset på något sätt i sina svar när de resonerar kring 

kvalitet.  

Självklart tar jag ställning till priset först och främst. Som kulturarbetare har man ju oftast inte så 

god ekonomi. Sen försöker jag alltid resonera som så att om man lägger ned så mycket tid som 

man gör på till exempel att väva en matta, då lönar det sig att använda det material med bäst 

kvalitet. Så det gäller att väga dessa två mot varandra och sen göra en kompromiss där man 

kanske kan lyckas att få god kvalitet till hyfsat pris. Men det är klart att jag är villig att betala för 

bra material. Det hör ihop med gott hantverk. (Textilkonstnär nr. 11) 

 

Även i detta svar är konstnärens definition av begreppet kvalitet okänd. Jag tolkar det som att 

konstnären associerar kvalitet med något välgjort och exklusivt och att ett kvalitativt material 

också är dyrare. Vad exklusiviteten och det ökade priset beror på framgår dock inte. Kan det 



37 

 

handla om materialets ursprung, vart och hur det har producerats eller om det är ekologiskt 

eller inte?  

 

Två av textilkonstnärerna belyser en annan intressant aspekt av begreppet kvalitet. En av dem 

beskriver hur han/hon själv får hjälpa materialet på traven genom att förstärka det på olika sätt 

och att konstnären på så vis höjer materialets kvalitet. Den andra konstnären menar att 

kvaliteten inte ligger i materialets egenskaper, utan att det är konstnären själv som skapar 

kvaliteten genom sitt hantverk eller sin formgivning.  

 

Jag föredrar naturmaterial och återvunnet plastmaterial. Kvalitén ligger för mig i hantverket jag 

gör och inte i materialet. Allt kan bli kvalitet om det används på rätt sätt. Det finns också en 

kvalité i att använda just återbrukat material. (Textilkonstnär nr. 1)  

 

Återbruk och miljöaspekter nämns av ytterligare ett par konstnärer. Någon beskriver hur 

han/hon köper billigt handarbete av hög kvalitet på loppmarknader för att uppmärksamma 

gammalt hantverk och för att det just är miljövänligt. En annan konstnär svarar så här; 

 

Holma-Helsingland har god kvalitet, det är svenskt och jag har arbetat med det länge, det är 

också certifierat med Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” och det är bonus tycker jag. 

(Textilkonstnär nr. 13) 

 

Det är intressant att konstnären uttrycker att kvaliteten ligger i det svenska och det välkända 

och att miljömärkningen medföljer som en bonus. Detta tolkar jag som att miljömärkningen 

inte var den främsta anledningen till att konstnären ansåg materialet vara av god kvalitet, men 

att han/hon ändå värderade miljömärkningen som en del av sin definition av 

kvalitetsbegreppet.  

 

4.4 Materialets ursprung och framställning 

Jag frågade konstnärerna om det var viktigt för dem att veta var deras material kommer från 

och under vilka former det blivit framställt. Svaren jag fick var varierande och var för mig 

ibland överraskande. Ungefär hälften av konstnärerna svarade att detta inte var jätteviktigt, 

eller att det inte var viktigt alls. Två av konstnärerna uttryckte att det finns ett så begränsat 

utbud att de helt enkelt är tvungna att ta vad som finns och att ursprunget och framställningen 

av materialet på så vis blir nedprioriterade eller helt oviktiga faktorer.  Någon nämnde att 
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intresset för dessa frågor var beroende av vilket land materialet kommer från. Det är dock 

svårt att veta vad konstnären menade med sitt svar. Menar konstnären att han/hon har större 

anledning att var orolig inför produktionen i vissa länder mer än i andra? 

 

Andra hälften av konstnärerna svarade att vetskapen om ursprung och framställning var 

viktig, men av olika anledningar. Vissa uttryckte större medvetenhet än andra och svarade att 

de försöker att ta hänsyn till dessa faktorer, men att det inte alltid går på grund av till exempel 

ekonomiska orsaker. En konstnär svarade så här; 

Här skulle jag vilja svara att det är jätteviktigt för mig, men jag tänker faktiskt alldeles för lite på 

det. Visst skulle jag vilja köpa enbart svensk ull som framställts på ett ekologiskt hållbart sätt, 

men det handlar nog mycket om priset för min del. Det får inte bli för dyrt och det gör ofta att 

man kanske vänder sig till större producenter. (Textilkonstnär nr. 11) 

Andra medgav sin okunskap och att de inte har engagerat sig i frågan. En textilkonstnär 

svarade att han/hon trodde att silket som han/hon använder sig av produceras på ett bra sätt, 

men erkände i nästa mening att han/hon faktiskt inte vet hur det ligger till. Ett annat exempel 

på ett liknande antagande kan man utläsa från detta svar; 

Jag har faktiskt inte funderat på detta. Jag har alltid köpt mina garner från svenska leverantörer 

nu Borgs, Holma Helsingland och förr i tiden Klippan och Bergå. Så jag tar för givet att dessa 

framställer sina garner så miljövänligt som det går. (Textilkonstnär nr. 8) 

Konstnären tar för givet att materialet framställts på ett miljövänligt sätt just för att det 

kommer från svenska leverantörer. Svaret avslöjar att detta inte är en viktig fråga för 

konstnären, då man kan anta att han/hon i så fall skulle ha tagit reda på mer om sitt materials 

ursprung och framställning. Bland svaren fanns också exempel på konstnärer som kritiserar 

sig själva för att det inte gjort mer, trots att de tycker att det är en viktig fråga.  

Jag tänker att det borde vara det och i mitt vardagsliv är det något jag funderar mycket på, köper 

ekologiskt osv. Men i konstproduktionen har jag inte kommit dit än, mer än att jag gärna handlar 

second hand. (Textilkonstnär nr. 5) 

En av konstnärerna svarar att han/hon gärna vill veta mer om materialets ursprung och 

framställning, men att det ofta saknas information och att det därför är svårt att ta ställning. 

Ytterligare en annan konstnär säger att det är lättare att ta reda på mer information om ull och 

lin, än om bomull. Kanske har detta med att göra att ull och lin är inhemska material i Sverige 
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och att bomullsproduktionen är avlägsen för konstnären. Samma konstnär talar också om att 

priset trots allt är avgörande, då det ofta är dyrare att köpa ekologiskt eller miljömärkt 

material.  

 

4.5 Kunskap om produktionen 

Jag frågade konstnärerna hur insatta det var i hur produktionen av deras material ser ut. 

Hälften av dem svarade rakt ut att de inte alls var insatta, och ytterligare fem konstnärer 

svarade att de vet lite grann, men inte tillräckligt. En av dem beskrev att det fanns ont om 

information, medan flera erkände att de dock borde veta mer, men att de av olika anledningar 

inte tagit reda på hur produktionen ser ut.  

 

Jag känner mig insatt till viss del, men det finns mycket som jag inte känner till. Delvis tror jag 

att det beror på intresse. Jag är helt enkelt inte så intresserad att jag tagit reda på det. Tiden 

räcker inte till. (Textilkonstnär nr. 11) 

 

Flera av svaren inklusive det ovan visar på att det finns en medvetenhet om att man har 

bristande kunskaper om produktionen av sitt material. Det var endast en konstnär som svarade 

att han/hon är insatt med ett enkelt ”klart att jag vet”.  

 

4.6 Viljan att veta mer 

Jag frågade sedan konstnärerna om de skulle vilja veta mer om förhållandena inom 

textilindustrin och under vilka villkor deras material produceras. Nio av de tretton 

konstnärerna svarar att de skulle vilja veta mer. De flesta svarade bara med ett enkelt ja, 

medan ett par utvecklade sina svar; 

 

Självklart skulle jag vilja veta det eftersom det känns väldigt relevant och viktigt. Att hålla på 

med hantverk handlar ju på många sätt om att göra ett ställningstagande mot masskonsumtionen 

och dess negativa inverkan på människor och miljö. Värdet i att göra själv och inte slösa på 

jordens resurser är jätteviktigt för mig. Då faller det ju sig naturligt att de produkter jag skapar 

ska vara gjorda av material som framställts på ett schysst sätt. (Textilkonstnär nr. 11) 
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Svaret visar på engagemang och en tydlig medvetenhet hos konstnären. Samtidigt antyder 

han/hon också att han/hon trots allt saknar kunskaper och därför vill veta mer. En liknande 

inställning kan utläsas även i detta svar;  

 

Ja ibland när jag har köpt tillexempel yllemuslin på metervara från Gårda Textil så undrar jag 

faktiskt om det ligger barnarbete bakom det där tygstycket, om det är producerat i Indien eller 

Pakistan så är det ju vida känt att kvinnor och barn arbetar i textilfabrikerna för slavlöner under 

fruktansvärda förhållanden. Men ursprunget framkommer ju inte på tygrullen och ibland kanske 

det är bättre att inte veta. (Textilkonstnär nr. 12) 

 

Konstnären menar i det här svaret att trots att det inte finns information på tygrullen, så anar 

han/hon att det förmodligen finns omständigheter i produktionen som han/hon inte kan 

försvara. Jag tolkar det som att konstnären föredrar att förtränga dessa aningar för att undvika 

obehagskänslor och dåligt samvete. Ett annat svar uttrycker samma inställning när det gäller 

frågan om att vilja veta mer om villkoren inom produktionen; 

 

Egentligen inte. Eller mer som så att jag redan vet tror jag och än mer info skulle bara göra mig 

sorgsen. (Textilkonstnär nr. 5) 

 

Svaret tycker jag tyder på en känsla av maktlöshet eller hopplöshet hos konstnären. Att mer 

information om textilindustrins villkor skulle göra honom/henne sorgsen visar på att 

konstnären inte tror sig kunna göra skillnad eller ha möjlighet att påverka. En av konstnärerna 

tror att det går att ta reda på mer information om man bara vill, men uttrycker inte om, eller i 

vilken omfattning han/hon själv gjort det. En annan svarar att han/hon själv har sett hur 

produktionen ser ut. Endast en av de tretton konstnärerna svarade nej på frågan om han/hon 

skulle vilja veta mer om förhållandena inom textilindustrin och under vilka villkor 

hans/hennes material produceras, men gav ingen förklaring till varför. 

 

4.7 Ekologiskt och rättvisemärkt 

När jag bad konstnärerna att beskriva hur de ställer sig till ekologiskt och/eller rättvisemärkt 

material så svarade samtliga konstnärer att det var positiva till det. Vissa svar var mer 

försiktiga med att de vill stödja det, medan många andra svarade att det var oerhört viktigt och 

att de självklart skulle välja det. De enda invändningar som uppkom var att utbudet är 

begränsat, att valet av ekologiskt eller rättvisemärkt material inte får kompromissa med det 
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estetiska uttrycket, och att dessa material många gånger är dyrare än konventionellt 

framställda alternativ. En av konstnärerna uttryckte det så här: 

 

Det är oerhört viktigt men priset påverkar mitt val, mest på grund av min egen ekonomiska 

situation. Jag inser naturligtvis att om vi inte ska förstöra odlingsmöjligheterna helt och att 

människor som arbetar med tillverkning ska hålla sig friska så måste vi som konsumerar mest 

ändra vårt förhållningssätt. (Textilkonstnär nr. 13) 

 

Enligt mig uttrycker konstnären att han/hon står inför ett dilemma när det kommer till att 

prioritera den egna ekonomiska situationen, eller att genom sina val som konsument kunna 

vara med och påverka textilindustrin i en positiv riktning. Båda delar verkar vara viktiga för 

honom/henne, men han/hon antyder ändå att den ekonomiska aspekten går före än så länge. 

 

4.8 Etiska ställningstaganden 

Jag frågade också om konstnärerna skulle kunna tänka sig att avstå från att använda sitt 

material om det visade sig ha negativ inverkan på människor och/eller miljö. Åtta konstnärer 

svarade tydligt ja, att de absolut skulle kunna tänka sig att avstå materialet. Andra var mer 

tvekande i sina svar.  

 

Det känns svårt. Att byta ut bomull mot något annat. Jag är ju också beroende av att kunna sälja 

det jag tillverkar. Som det är nu är det svårt ändå. Om jag skulle göra samma saker men dyrare 

pga. att materialet är kostsammare. Skulle det bli svårare för mig. Hur gör man? (Textilkonstnär 

nr. 13) 

 

Jag tolkar detta som ett ärligt svar. Konstnären erkänner att det för honom/henne inte finns 

något enkelt eller självklart svar på denna fråga. En annan konstnär svarar; 

 

Det är en svår fråga, behöver jag en färg, struktur på garnet för att få det konstnärliga uttrycket 

som jag eftersträvar, kan jag då använda detta garn? Om det bara behövs lite, så kanske. 

(Textilkonstnär nr. 8) 

 

Ytterligare en konstnär svarade på ett liknande vis att han/hon var tveksam och att han/hon 

nog förmodligen inte skulle avstå från materialet om han/hon inte hittade ett likvärdigt 

alternativ. En annan konstnär avfärdade frågan genom att kommentera frågan såhär; ”Jobbar 

inte med kläder, mest bilder, inte så viktigt.” Detta tyder på att konstnären inte anser att det är 
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relevant att ställa sig dessa etiska frågor när det kommer till bildkonst. Jag är nyfiken på att få 

veta varför, och vad konstnären menar med sitt svar, men det framgår tyvärr inte. 

 

4.9 Konstnärernas egna reflektioner 

Jag avslutade frågeformuläret med att fråga konstnärerna om det fanns något annat relevant 

som de ville tillägga och det resulterade i några intressanta reflektioner; 

 

Jätteviktig fråga. Min spontana känsla är att här är nog modet lite före konsten. Kanske för att 

det är ett försäljningsargument inom modet, jag har inte sett konst säljas med 

miljömärkning/miljöargument. Men min spontana känsla är att många konstnärer ändå tar upp 

de frågorna i sin konst, tar ställning till materialet på ett eller annat sätt, och är medvetna om det 

när de väljer material.  (Textilkonstnär nr. 7) 

 

Det är intressant att konstnären drar en parallell till modet och påpekar den kommersiella 

aspekten. Inom modebranschen finns det numera pengar att tjäna om man kan locka kunderna 

med ekologiska märkningar eller miljövänlighet. Är det pengar som behöver vara drivkraften 

i viljan att ta etiska ställningstaganden när man införskaffar sitt konstnärsmaterial? Finns det 

för litet att tjäna på att välja miljö- och rättisvemärkt material som textilkonstnär? Eller är det 

som han/hon påstår, att konstnärerna hela tiden tar ställning när de förhåller sig till sitt 

material och skapar sin konst? Följande citat påpekar en annan viktig aspekt; 

 

Ämnet slöjd behövs i skolan eftersom det är där man kan resonera kring de frågor du tar upp på 

ett direkt och relevant sätt, kopplat till vår vardag. Att känna till och förstå samband och därmed 

kunna göra riktiga och viktiga val. Konst och kulturhistoria behövs i skolan för att bibehålla 

bildningsnivån och kunna relatera till bakgrunder när man möter konst i sin vardag – alltså t.ex. 

en textilkonstnärs arbete. Att se och förstå. Då kanske priset på konstverk/konsthantverk skulle 

spela mindre roll och vikten av att omge sig med konst/konsthantverk spela en större roll. 

(Textilkonstnär nr. 13) 

 

Konstnären lyfter här betydelsen av utbilning. Utbildning och kunskaper tror även jag är 

avgörande för att människor i allmänhet och i det här fallet textilkonstnärer i synnerhet ska 

kunna förstå sin omvärld och kunna ta ställning och göra medvetna val. En annan konstnär 

betonade dock att det kan finnas skillnader mellan generationerna när det kommer till dessa 

frågor;  
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Det är viktiga och intressanta frågor Du ställer. Det kan vara en generationsfråga om och hur 

man tänker på hur garnet har framställts. När jag började väva för 50 år sedan fanns inte denna 

frågeställning över huvud taget. Ser fram emot att ta del av resultatet. (Textilkonstnär nr. 8) 

 

Detta är en mycket relevant reflektion. Troligtvis så finns det, som han/hon säger, skillnader i 

attityder och kunskaper mellan generationerna. De yngre generationerna har växt upp i 

närvaro av dessa begrepp och frågeställningar kring miljö och rättvis handel, medan de äldre 

generationerna har tvingats ta ställning kontinuerligt vartefter som frågor har lyfts och blivit 

aktuella. Jag lade märke till att de yngre deltagarna i min undersökning ofta förde mer tydliga 

resonemang som visade på att det hade tänkt igenom dessa frågor tidigare och redan tagit 

ställning. Ett tydligt exempel finns i detta svar; 

 

Att använda återbrukat material i mitt arbete är för mig ett ställningstagande och gör det 

överhuvudtaget relevant att producera fler saker. I den överflödiga konsumtion som finns idag 

skulle jag annars ha svårt att försvara mina överdådiga smycken. Jag gillar också kontrasten av 

att skapa något extravagant utav sopor. (Textilkonstnär nr. 1) 

 

Konstnären har redan genom sitt val av material och teknik gjort ett ställningstagande och 

formar sitt konstnärskap efter sina etiska ideal. Bland textilkonstnärerna som svarade på 

frågeformuläret så var det endast ett fåtal som hade den här typen av medvetna resonemang 

och svar. De flesta andra visade ett tydligt intresse för mina frågeställningar, men förklarade 

att de själva inte funderat särskilt mycket på dessa frågor innan. Flera menade dock att det var 

nyttigt att behöva ta ställning till dessa frågor och att de egentligen vill engagera sig mer än 

vad de gör idag. En konstnär svarade så här på frågan om han/hon hade något att tillägga; 

 

Att det till exempel kan vara bra att göra sådana här enkäter för man blir medveten om att man 

borde bli bättre på att göra medvetna val. Ibland handlar man bara av gammal vana utan att 

tänka efter och då sker ju ingen förändring till det bättre. (Textilkonstnär nr. 11) 

 

Förhoppningsvis har mitt frågeformulär väckt nya tankar hos de medverkande 

textilkonstnärerna. De kommer också att få ta del av min uppsats och det ska bli intressant att 

se vilka reaktioner jag kommer att få från dem på resultatet. 
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5. Diskussion och slutsatser 

 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera de resultat som jag kommit fram till i analysen 

av min enkätstudie. Jag kommer också att diskutera min metod och lyfta aspekter som har 

påverkat utfallet av undersökningen. Avslutningsvis redogör jag för mina slutsatser och egna 

reflektioner. Till att börja med vill jag dock göra en kort sammanfattning av resultatet från 

min kvalitativa litteraturstudie  

 

5.1 Sammanfattning av litteraturstudie 

I min undersökning av den konventionella textilindustrin så blev det tydligt att den på många 

sätt har en uppenbart negativ påverkan på människor, djur och miljö. Olika material har olika 

stor påverkan, och på olika sätt, men sammantaget medför den konventionella textilindustrin 

bevisligen en lång rad problem. Bekämpningsmedel mot insekter och sjukdomar förgiftar 

mark, grundvatten och människor. Konstgödsel orsakar övergödning av vattendrag och 

ineffektiv konstbevattning medför vattenbrist i redan torra områden. Ökad konkurrens och 

vinstintressen gör att man effektiviserar djurhållningen så långt att den till slut medför lidande 

för djuren. I beredningsprocessen används tusentals kemiska ämnen, varav många är direkt 

giftiga och kan ge mycket allvarliga konsekvenser när de kommer i kontakt med människor 

och miljö. Den konventionella textilindustrin består också av otaliga textilfabriker där 

arbetarna dagligen utsätts för dessa gifter, där arbetsmiljön är direkt farlig att vistas i, och där 

arbetsbelastningen är hög och lönen oförsvarbart låg.    

 

Som en motreaktion på detta finns det dock organisationer, företag och människor som 

arbetar för en mer hållbar och skonsam textiltillverkning. De arbetar för att ställa om 

konventionell textilproduktion från att vara giftig och resurskrävande till att bli ekologisk och 

rättvis. Detta innebär att man så långt det går försöker använda sig av resurserna i det 

naturliga kretsloppet och att man arbetar med naturen istället för emot den. Ekologisk 

produktion förbjuder användandet av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, men även 

att djur rutinmässigt behandlas med hormoner eller antibiotika. Hela kedjan från odling av 

växter och utfodring av djur, till bearbetning och beredning av råvaran skall vara skonsam 

mot miljön och i balans med naturen för att den ska få klassas som ekologisk. 
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5.2 Resultatdiskussion 

I min enkätundersökning ville jag ta reda på hur svenska textilkonstnärer förhåller sig till 

ursprunget och produktionen i införskaffandet av deras textila material, samt hur de förhåller 

sig till ekologiskt respektive rättvisemärkt material i sitt skapande. Detta är svåra frågor som 

kräver mycket eftertanke, mod och öppenhet av sina respondenter. Tyvärr så var svaren som 

jag fick från textilkonstnärerna betydligt kortare än vad jag hade hoppats på. Många svar var 

fåordiga, utan riktiga meningsuppbyggnader. Andra lite mer utförliga. Jag märkte att 

konstnärerna verkade mer engagerade och benägna att svara på frågorna som handlade om 

deras egen relation till materialet. Ju mer krävande frågorna blev, desto kortare blev också 

svaren. Kanske finns det en ovana att reflektera och uttrycka sig kring sådana här frågor. Flera 

konstnärer medger ju i sina svar att detta inte är något de brukar fundera över annars. Det 

märks tydligt vilka som har tagit ställning i dessa frågor sedan innan, för det är nämligen dem 

som levererat de mer utvecklade svaren, medan de som fattat sig kort ger uttryck för att inte 

ha något speciellt engagemang i dessa frågor. 

 

I perioder har konsten varit mer politisk och människor har visat sitt engagemang och tagit 

ställning genom konsten. I andra perioder har den varit mer individuell med fokus på det egna 

uttrycket och den egna originaliteten, och det är dessa skiftningar jag tycker mig se spår av i 

konstnärernas svar. Trots att åldersfrågan inte var något jag tog ställning till i mitt urval av 

respondenter så föll det sig så att de blev spridda över många generationer, och jag tycker mig 

se tecken på just generationsskillnader i deras svar. De som är födda på sent sjuttiotal och 

under åttiotalet visar alla på en stor medvenhet i sina svar, medan de som är födda från 1930-

talet och fram till tidigt 1970-tal, med ett tydligt undantag, inte alls ger uttryck för samma 

slags medvetenhet kring miljö- och rättvisefrågorna. Att detta skulle vara något allmängiltigt 

har jag inte några statistiskt godkända belägg för, men jag tycker ändå att man kan se vissa 

tendenser som tyder på att miljöfrågan är mer etablerad bland de yngre konstnärerna och att 

de förhåller sig till frågan på ett mer naturligt och självklart sätt.  

 

Bland de äldre generationerna verkar det viktigaste för många vara materialets egenskaper, 

det egna uttrycket och estetiken. Att ett garn har rätt färgnyans och känns skönt att ta på är för 

dem viktigare än garnets ursprung när de införskaffar sitt material. Det kan vara möjligt att 

även de äldre generationerna förhåller sig till miljö- och rättvisefrågor, men på andra vis, och 

att de inte direkt relaterar dessa problem till sitt faktiska material. Kanske är det så att det 
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traditionellt sett inte finns så mycket materialfokus inom konsten. Med sin konst vill man 

kanske debattera omvärlden och politiska frågor, och rikta blickarna utåt, men glömmer 

samtidigt bort att se till sig själv och sin egen del i det hela. Man glömmer att ställa sig frågan 

vilken påverkan ens material ger på människor och miljö i den värld man vill återge, diskutera 

eller väcka tankar kring i sin konst. 

 

Miljödebatten är idag stor i Sverige och nästan omöjlig att missa. De yngre generationerna har 

växt upp med detta som en självklar problematik i vardagen, men oavsett vilken generation 

man tillhör, så har säkert många tagit till sig budskapet och väljer i ökad utsträckning 

ekologisk mat, miljömärkt tvättmedel och bensinsnåla bilar. Vad det gäller konsumtionen av 

ekologiska kläder och hemtextilier så går det framåt, men i väldigt långsam takt. Det handlar 

om att det inte finns en tillräckligt stor efterfrågan för att det ska vara lönsamt för 

återförsäljare, fabrikörer och jordbrukare att ställa om till en ekologisk produktion. För att det 

ska ske en omställning till hållbar produktion inom branschen så måste det finnas en 

efterfrågan som garanterar att de ekonomiska vinsterna inte uteblir. Trots att konstnärligt 

skapande utgör en försvinnande liten del av textilkonsumtionen i jämförelse med till exempel 

modebranschen så anser jag att det ändå är viktigt att väcka frågan bland textilkonstnärer. 

Svaren i enkätundersökningen visar att det finns ett intresse för dessa frågor, men att 

begränsningar och hinder i form av dåligt utbud och höga priser hindrar konstnärerna från att 

ta steget till att använda ekologiskt och rättvisemärkt material. I den frågan måste 

producenter, grossister och återförsäljare ta ett större ansvar och göra produktinformationen 

mer lättillgänglig för konsumenterna. Finns det ingen information så är det omöjligt att 

jämföra produkter och göra medvetna val. Tyvärr är det ofta så att informationen endast 

synliggörs när man har något fördelaktigt att visa upp, som att en produkt är ekologisk eller 

närproducerad. I de fall där en redogörelse för kemikaliska behandlingar och till exempel 

djurplågeri skulle vara aktuell, är det inte lika intressant att skylta med informationen. 

 

Av det som framgår i min litteraturstudie så är det trots allt den biologiska mångfalden, vårt 

dricksvatten och människors liv som står på spel på grund av den konventionella 

textilindustrin. Man kan verkligen fråga sig varför dessa frågor inte står högre upp på 

dagordningen. Textilindustrins påverkan är global, men tydligast är ändå problematiken i 

producentländerna. Kanske är det just för att den påtagliga och synliga miljöförstöringen 

ligger så långt bort som vi i Sverige fortfarande kan fjärma oss. Det är svårt att se den direkta 
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länken till bekämpningsmedel, kemikalier och lungsjukdomar när man står i en butik och 

väljer mellan garnnystan i vackra färger, som dessutom är av naturmaterial.  

 

Många textilkonstnärer som svarade på enkäten menade också att de har bristande kunskaper i 

hur produktionen av deras material ser ut. Man är helt enkelt inte medveten om hur det 

faktiskt går till eller vilka villkor som gäller. Frågan är då varför det inte finns en större vilja 

hos konstnärerna att ta reda på mer om sitt materials ursprung. Är det lättja, rent ointresse 

eller gamla vanor som är svåra att bryta? Jag tror att det finns många anledningar, men 

framför allt att det finns en ovana bland konstnärer att diskutera dessa frågor.  

 

Materialkunskapen finns, många vet precis vilka egenskaper materialet har, vilka 

beståndsdelar det innehåller och hur det bearbetas på bästa sätt. Man vet kanske också hur 

bomullens planta är uppbyggd och hur den växer och skördas, samt hur man klipper fåret och 

kardar ullen, men därefter verkar det finnas luckor i kunskaperna. Diskuterar man någonsin de 

dagsaktuella frågorna på skolor och i utbildningar? Debatterar man det moraliska dilemmat i 

att välja ett material som enligt forskare och vetenskapliga undersökningar har dokumenterat 

negativa effekter på miljö, djur och de människor som arbetar med att producera det? 

Personligen så tror jag att motiveringen till valet skulle bli mycket svårare för de flesta 

textilkonstnärer om de fick all bakgrundsfakta innan de valde material. Det skulle nog 

åtminstone bli ett mer genomtänkt och välgrundat beslut. Självklart kan man som konstnär 

inte bortse från de estetiska och taktila faktorerna som gör att man dras till ett speciellt 

material, men att ta reda på mer om materialets ursprung tror jag till och med skulle bidra till 

en fördjupad relation till sitt material. Vetskapen och kunskapen ger trots allt en frihet att 

välja eller söka efter alternativ. Att välja ekologisk textil behöver kanske inte bara innebära 

begränsningar, utan även en känsla av att man har tagit ställning och fattat ett eget beslut 

grundat på fakta och inte bara tagit det som fanns till hands på butikshyllan. På så sätt kanske 

man också kan bota den känsla av maktlöshet eller hopplöshet som många känner inför 

vetskapen om hur illa ställt det är inom textilindustrin. Flera konstnärer uttryckte ju i enkäten 

att de vet hur det ser ut, men att den vetskapen är obekväm och svår att hantera. Jag tror dock 

att det finns mycket att vinna på att vara informerad. Det kanske är svårt eller omöjligt att få 

tag på ett ekologiskt alternativ till det material man använder, men genom ökad kunskap kan 

man istället bidra till en positiv utveckling på andra sätt. Man kan börja ställa frågor hos 

återförsäljare och grossister, diskutera med sina konstnärskollegor, skriva en debattartikel 
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eller börja leta efter återbruksmaterial. På så sätt kan man undkomma känslan av maktlöshet 

och visa att man inte bara ger upp och accepterar läget.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Enkätsvaren visade på att många konstnärer använder sig av flera av materialen bomull, lin, 

silke och ull, och att vissa även kombinerar dem i sin konst. Detta gjorde att det var svårt för 

vissa av dem att endast kryssa för ett av materialen i enkäten. Jag kan i efterhand se att 

begränsningen till att endast kunna välja ett material kanske inte var helt nödvändig. Man kan 

fråga sig om det hade blivit skillnader i svaren om konstnärerna hade fått svara för fler än bara 

ett material. Kanske hade svaren blivit mer fullständiga och jämförande, men det är också 

möjligt att de istället hade blivit mer allmänna till karaktären. Det har trots allt varit till fördel 

att kunna se exakt vilket material respektive konstnär resonerat kring i sina svar. Samtidigt är 

det svårt att avgöra om svaren skiljer sig åt eller liknar varandra på grund av materialet 

konstnären valt, eller om skillnader och likheter i svaren beror på andra saker.  

 

Jag har också försökt att analysera varför svaren från flera av respondenterna var så pass 

kortfattade och kommit fram till att det kan finnas flera orsaker. Kanske var jag inte 

tillräckligt tydlig med att jag var ute efter beskrivande svar i formuleringen av mina frågor. 

Kanske var det faktorer som tidsbrist eller lågt engagemang hos konstnären som påverkade 

längden och kvaliteten på svaren. Eller så kan anledningen vara att det är svårt att svara på 

frågor som man inte reflekterat över tidigare, eller som berör områden som man inte har 

kunskap i. Det kan också kännas generande att erkänna det, trots att man får vara anonym. 

Mina frågor krävde trots allt både eftertänksamhet, självrannsakan och öppenhet av 

respondenterna, och det är inte självklart att alla vill ställa upp på det. Kanske kan det i vissa 

fall vara en kombination av alla dessa orsaker som gjorde att svaren blev kortfattade. 

 

5.4 Slutsatser 

Som svar på mina frågeställningar kan man säga att det bland textilkonstnärerna i 

undersökningen finns stora kunskapsluckor vad gäller kännedomen om det egna materialets 

produktionskedja och ursprung.  Trots att flera uppger att de har ett intresse, eller medger att 

de borde veta mer, så är det få som faktiskt aktivt har tagit reda på hur det ser ut. Ändå 

svarade nio av tretton konstnärer klart och tydligt ja på frågan om de ville veta mer. Vad beror 
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detta glapp på? Varför står inte de faktiska kunskaperna i relation till ambitionen och viljan att 

veta mer? Kanske är det så att man uppger att man vill veta mer för att framstå som nyfiken 

och villig att lära och att man annars riskerar framstå ignorant eller tvär. Eller så finns det 

verkligen en genuin vilja, men motivationen är inte tillräcklig för att frågan ska nå toppen på 

prioriteringslistan. Eller så vet man helt enkelt inte var man hittar informationen.  

 

Kanske finns det också en rädsla för att veta mer. Att veta mer innebär också att man tvingas 

ta ställning till informationen och hur man vill förhålla sig till den. Det kan finnas en 

medveten eller undermedveten ovilja till upplysning, då man inte vill utsätta sig för obekväma 

sanningar som tvingar en att ta ansvar för sina handlingar. Man kanske hoppas på att komma 

undan moraliska ställningstaganden med ursäkten att man inte vet något. Ovetskapen gör det 

också möjligt att skapa en distans mellan sig själv och de direkta konsekvenserna. Om man 

visste att det material man håller i sin hand direkt har bidragit till att ge en bomullsodlare 

cancer, och att hans dricksvatten dessutom blivit förgiftat, så skulle de flesta få svårt att 

försvara sitt val. Men så länge den cancersjuke bonden och hans förgiftade dricksvatten bara 

är en liten anonym del av en global jätteindustri som omnämns i en kort tidningsnotis, så finns 

det en distans att gömma sig bakom. 

 

Samtliga konstnärer svarade att de är positiva till ekologiskt och rättvisemärkt material, men 

inför frågan om de skulle kunna tänka sig att avstå från sitt material på grund av dess negativa 

påverkan på människor och miljö, så var det bara drygt hälften som kunde tänka sig det. Fyra 

konstnärer angav att de använder sig av återbruksmaterial i sitt skapande, men bland övriga 

framgick det tyvärr inte hur många som har letat efter alternativ till det konventionellt 

framställda materialet, eller hur många som idag använder sig av ekologisk och rättvisemärkt 

textil. Jag tolkar detta som att det helt enkelt inte är någon av dem som har gjort eller gör det, 

då ett sådant engagemang borde ha framkommit i svaren.  

 

5.5 Egna reflektioner 

Det är lätt att vara positiv till något som man vet gör gott, men det är svårare när det innebär 

att göra obekväma förändringar i sitt eget liv. Är man som konstnär beredd att kompromissa 

med sitt eget uttryck för att stödja en god sak? Eller gäller det, som för vissa av konstnärerna i 

enkätstudien, att redan från början bygga sitt konstnärskap kring återbruksmaterial eller 

miljöfrågor för att undvika dessa kompromisser? Kanske måste man vara beredd att stöta på 
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motstånd och bli exkluderad om man börjar ifrågasätta och ställa krav. Att fullt ut ta ställning 

och vara helt och hållet konsekvent i miljö- och rättvisefrågor kräver en enorm insats och 

mycket hårt arbete. Man måste också vara beredd på att livet och arbetet kan bli omständigt 

och svårt när man tar på sig den graden av ansvar, och detta tror jag kan verka avskräckande 

för många.  

 

Textil är ett fantastiskt material som har en mångtusenårig historia och som betyder mycket 

för människosläktet och oss som enskilda individer. Textilindustrin utgör ju dessutom en källa 

till försörjning för miljontals människor runt om i världen. Jag tror inte att vi kan undkomma 

de här problemen endast genom att sluta konsumera. Tillsammans måste vi arbeta för att 

genomföra de förändringar inom textilindustrin som gynnar både oss konsumenter, men även 

miljön, djuren och alla de människor som utgör produktionskedjan. Genom att efterfråga och 

välja ekologisk och rättvisemärkt textil kan vi bidra till konkreta saker som minskad 

kemikalieanvändning, förbättrade avloppsystem och höjda löner för textilarbetarna. 

Långsiktigt kan vi genom ökad efterfrågan av ekologisk textil få textilindustrin att helt ställa 

om till en mer hållbar utveckling där det inte längre lönar sig att producera enligt de 

konventionella metoderna. Först och främst gäller det dock att skapa en medvetenhet kring 

dessa frågor och att göra informationen tillgänglig. Det är svårt att ta ställning till något man 

inte känner till. Genom konsten har vi möjligheten att nå ut till många med vårt budskap och 

ju fler som tar ställning desto fler kommer inspireras till att vara med och förändra. 
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7. Bilaga: Frågeformulär 

 

Hej (namn)! 

  

Jag heter Sanna Wennermark och jag studerar sista året på kandidatprogrammet för Slöjd, hantverk 

och formgivning vid Linköpings universitet och jag hör nu av mig till Dig i din egenskap av 

textilkonstnär.   

 

Jag håller just nu på att skriva min c-uppsats och jag vill ta reda på om villkoren inom textilindustrin 

påverkar textilkonstnärer i deras val och införskaffande av material. Det är numera allmänt känt att det 

finns en stor problematik kring miljö- och rättvisefrågor inom textilindustrin, men i min egenskap av 

blivande textilkonstnär har jag känt att möjligheterna till att göra medvetna val vad gäller ekologiska 

och Fairtrade-märkta produkter ibland har varit begränsade när det kommer till de textila material som 

jag skapar i. Jag har också upplevt att det finns skillnader mellan de olika materialen och ställt mig 

frågan vad det beror på. Nu vill jag ta reda på hur andra verksamma textilkonstnärer tänker, resonerar 

och agerar i sitt val och inköp av material. Därför har jag utformat ett frågeformulär och sedan valt ut 

20 svenska textilkonstnärer som representerar olika textila naturmaterial. Du är en av dem som jag är 

intresserad av och jag undrar därför om Du skulle vilja svara på frågorna i mitt formulär? 

 

Att delta i min undersökning innebär att Du svarar på 10 frågor i det här mejlet och sedan skickar det 

tillbaka till mig inom 7 dagar (senast den 19 mars 2012). Svaren kommer att redovisas i min c-uppsats 

och självklart kommer Du att vara anonym. Jag ställer öppna frågor och Du formulerar egna svar, där 

Du själv väljer i vilken omfattning Du vill svara. Du kan enkelt fylla i svaren direkt i det här mejlet 

och sedan bara skicka tillbaka det till mig. Om Du hellre vill kopiera in frågorna och svaren i ett word-

dokument och sedan bifoga det till mig så går det naturligtvis också bra. 

 

Jag skulle vara mycket tacksam om Du ville bidra med dina åsikter och funderingar till min 

undersökning. Om det är något Du undrar över så är Du mer än välkommen att höra av Dig till mig. 

Mina kontaktuppgifter hittar Du här nedan. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Sanna Wennermark 

Slöjd, hantverk och formgivning, årskurs 3, Linköpings universitet 

E-post: sanwe155@student.liu.se 

Telefon: [privat] 

mailto:sanwe155@gmail.com
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Frågeformulär 

 

Instruktioner 

Du är tillfrågad att besvara det här frågeformuläret i egenskap av textilkonstnär. Kanske använder Du 

dig av flera olika material när Du arbetar. I frågeformuläret önskar jag dock att Du väljer ett av dina 

textila material som Du använder mest och besvarar frågorna utifrån ditt förhållande till just det 

materialet. Läs gärna igenom samtliga frågor innan du börjar skriva.  

   

1. Kryssa för ditt huvudsakliga material genom att skriva bokstaven X framför ett av materialen nedan. 

          Ull                       Bomull                        Lin                             Silke 

2. Beskriv din relation till materialet och varför Du har valt att använda Dig av just det här materialet? 

Finns det några speciella skäl?  

   Svar :  

3. Beskriv hur det går till när Du införskaffar ditt material och var ifrån Du skaffar det. 

   Svar:  

4. Beskriv hur Du resonerar kring kvalitet när Du väljer material. Vilka faktorer tar Du ställning till? 

   Svar: 

5. Är det viktigt för Dig att veta varifrån materialet kommer och under vilka former det har 

framställts? Om så är fallet beskriv på vilket sätt. Om inte, försök att förklara varför. 

   Svar: 

6. Är Du insatt i hur produktionen av ditt material går till? Om Du är det, beskriv din syn på 

produktionen. Om inte, vad beror det på?  

   Svar: 

7. Skulle Du vilja veta mer om förhållandena inom textilindustrin och under vilka villkor ditt material 

produceras?   

   Svar: 

8. Beskriv hur Du ställer Dig till ekologiskt och/eller rättvisemärkt material. 

   Svar: 

9. Skulle Du kunna tänka Dig att avstå från att använda materialet på grund av negativ inverkan på 

människor och/eller miljö? 

   Svar: 

10. Finns det något annat relevant som Du vill tillägga?  

   Svar: 

 

Tack för din medverkan! Dina svar är mycket värdefulla för mig. 

 


