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Textilhistoria
Textilier är grundläggande i vårt vardagliga liv. Vi kan inte föreställa
oss en värld utan textilier, eftersom de används i kläder och skor och
i många andra produkter som mattor, handdukar, sänglinne och
gardiner. Vi har en lång textilhistoria. Bomull odlades till exempel
redan 5 000 före vår tideräkning.
Massproduktion av kläder började ungefär i mitten av 1800-talet, då
vissa tillverkare började ta fram plagg som inte krävde måttbeställning. Mode blev en etablerad industri i mitten av 1900-talet, då
modeplagg började masstillverkas i konfektioner. Med ökande
massproduktion av konsumentvaror till lägre priser och med global
räckvidd har hållbarhet blivit en akut fråga bland politiker,
varumärken och konsumenter.
När 1 132 människor dog vid kollapsen av Dhakas textilfabrik (känt
som Rana Plaza-olyckan) 2013 blev det en väckarklocka för den
globala modebranschen. Detta gjorde att arbetet för en mer hållbar
(för människor, djur och planeten) produktion tog fart.
En av utmaningarna som den globala modemarknaden står inför är
behovet av att använda våra resurser mer sparsamt. Ett av sätten
som bidrar till en mer hållbar produktion är användningen av
förnybara råvaror (biomassa).
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Textilhistoriens tidslinje:
5000 f.v.t.

Bomull börjar odlas.

100 f.v.t. – 1400 e.v.t

1940-talet

Syntetiska fibrer introduceras.

Slutet av 1900-talet

2013

Handel med Asien, Silkesvägen.

Konsumtionssamhället driver
tillverkningsindustrin till Asien.

Rana Plaza-olyckan.
Konsumentuppvaknande leder till ett nytt
hållbarhetstänk?
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Hur görs textilier?
Tillverkningsprocessen av textilier är olika för olika typer av textil.
Syntetiska textilier, såsom nylon och polyester, är gjorda av råolja, en
fossil resurs, medan andra material som bomull och Modal är gjorda
av biomassa, en förnybar resurs.
Två exempel på textilproduktion från råvara till slutprodukt visas
nedan. Observera att detta inte inkluderar vad som händer med
textilen i slutet av dess livstid, efter användandet.

Syntetiskt
Kläder i butik
Garn/tyg
Polymerer
Raffinaderi
Oljereserv
med råolja

Skogsbaserat
Kläder i butik
Garn/tyg
Cellulosamassa
Träflis
Skog
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Problemet med dagens
textilier
Varje europé förbrukar i genomsnitt cirka 26 kg textilier,
huvudsakligen tillverkade av bomull och syntetmaterial varje år.
Bomull är en mycket vattenkrävande gröda, det krävs 2 700 liter
vatten - vad en person dricker på två och ett halvt år - för att göra
en bomullströja. Bomullsodlingar står också för en intensiv
användning av kemikalier (insektsmedel och bekämpningsmedel),
vilket leder till vattenföroreningar.
Syntetiska material är material som tillverkas av mineralolja på
samma sätt som plast. Syntetiska textilier står därför inför
samma miljöproblem som plast: de bidrar till utsläpp av växthusgaser, vilket ökar den mänskliga påverkan på den globala uppvärmningen och de bryts ned mikroplast som förorenar våra vatten.
De flesta textilier som används i EU produceras i Asien, där
produktionen inte alltid sker i samklang med grundläggande
mänskliga rättigheter. Ofta får arbetarna inom textiltillverkningen,
som bönder och skräddare, ingen skälig inkomst
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Bioekonomi och textilier
Ett alternativ är alltså att producera textilier genom att använda
sig av biomassa istället för fossila råmaterial. Det är detta som är
bioekonomins grundidé. Det går det att läsa mer om i faktabladet om
Bioekonomi.
Det finns två biobaserade alternativ. Den första är ”naturliga”
textilier som ull, linne och bomull. Ett andra alternativ är
biosyntetiska fibrer, där biomassa processas och bearbetas för att
göra fibrer som liknar plast.
Båda syftar till att ta itu med de nuvarande problemen inom
textilproduktionen. Att använda biomassa istället för mineralolja
minskar koldioxidutsläppen, biologiskt nedbrytbara textilier förhindrar
föroreningar av mikroplast i havet. Om man dessutom undviker
bomull minskar vattenanvändningen och utsläpp av giftiga
kemikalier. Ett rättvist satt pris för biomassa som råvara kan
stimulera landsbygdsekonomier.
Hållbarhetsproblemen är dock för olika och komplexa för att lösas
genom att använda sig av enbart en typ av biobaserad textil. Därför
utvecklas många olika biobaserade textilier och cirkulära
produktionssätt.
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Mer information:
Filmer (på engelska)
• Call to action animation om cirkulär
ekonomi inom mode från the Ellen
McArthur Foundation
• The naked truths about fashion från
The economist
• Från EU-projektet BioCannDo: Testing
a bio-based T-shirt
• FN:s utvecklingsprogram om hur
hållbart mode kan se ut.
Fakta (på engelska)
• Quick guide to biosynthetics från
Textile Exchange, en internationell
ideell förening med fokus på hållbara
textilier. Ett kortfattat dokument om
statusen för textilier inom bioekonomi,
med de största fördelarna och
problemen.
• Broschyr från FN om hållbart mode
från skogen.
• Slutrapport från Mistra Future
Fashion, ett forskningsprogram (20112019) som fokuserade på hur man kan
vända dagens modebransch och
användarvanor mot hållbart mode och
beteende.
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Förutom detta faktablad om mode och textilier finns det faktablad
om Allthings.bioPROs tre andra fokusområden samt ett generellt
om Bioekonomi:
• Jobb och utbildning
• Barn och skola
• Livsmedelsförpackningar
• Bioekonomi
Faktabladen är levande dokument som förbättras under hela
projektets gång (sept 2020 - aug 2023) med hjälp av den
feedback vi får in under samarbetet med allmänheten och
experter.
De senaste utgåvorna av faktabladen finns på projektets
webbplats, www.allthings.bio.

För mer information om projektet, kontakta
koordinatorn Anne Warnig, anne.warnig@fnr.de
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