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Texten är skriven till kursen ”Vetenskapsfilosofi, inriktning mot design” och kommenterad i 
slutet med ett konstnärligt verk. 
 
Det här är ett undersökande arbete med fokus på att torka tvätt ur design-, sociologisk- och 
hållbarhetssynvinkel. Under en textils hela livscykel är det brukarens användning som har 
mest miljöpåverkan och detta vill jag undersöka.  
 
Textil, hållbarhet och design är ett komplext ämne, som jag vill fördjupa mig i. I min text 
kommer jag att begränsa mig till och fokusera på olika torkmetoder. Eftersom tvätt och 
torkning ofta påverkar varandra kommer jag därför att i förekommande fall även ta hänsyn till 
tvätt, för att arbetet ska få relevans. Jag kommer att göra en historisk tillbakablick, titta på 
aktuell forskning samt på våra värderingar. Hur kan man med hjälp av design ändra 
människors beteende? Behöver vi människor ändra beteende?  Är detta ett viktigt ämne eller 
är mina tankar bara en överambitiös universitetslärares funderingar? 
 
I en studie från Nederländerna kan man läsa att i en vanlig holländsk garderob hänger ett 
klädesplagg i genomsnitt 3 år och 5 månader. Plagget bärs på kroppen i 44 dagar och det 
används mellan 2,4 till 3,1 dagar mellan varje tvätt. Trots att ett plagg i genomsnitt bara 
tvättas och torkas 20 gånger under hela dess livslängd är det tvätten som har mesta 
miljöpåverkan under ett plaggs hela livscykel, inte hur textilen har odlats, tillverkats eller 
tagits omhand som avfall när det är färdiganvänt. (Fletcher 2008:75) 
 
För oss som arbetar med textil är hållbarhetsfokuset alltid aktuellt, eftersom textil är ett 
belastat material på många sätt. Mycket av design- och forskningsarbetet just nu fokuseras på 
att utveckla bättre material, vilket är mycket bra. Konventionellt odlad bomull är en av 
världens mest besprutade gröda och många människor dör varje år i arbetet med att odla och 
hantera bomull (Ander 2010:43). Textila material som på senare år har utvecklats är till 
exempel cellulosafibrer, hampa och bambu. Bambu är naturligt bakteriedödande (Fletcher 
2008:34), vilket är eftersträvansvärda egenskaper i produkter som disktrasor eller strumpor. 
Forskning om att återvinna och återanvända textilier pågår också, till exempel att smälta om 
syntetfibrer eller att göra etanol av jeans. 
 
Eftersom jag är handledare till studenter som arbetar med textil diskuterar vi 
hållbarhetsfrågor. Studenterna är ofta kunniga och engagerade, de vet mycket om material och 
moderna produktionsmetoder. När studenter arbetar med projekt med hållbarare textil är det 
oftast materialhantering de fokuserar på. De är ofta intresserade av att designa mindre 
trendiga produkter till exempel baskollektioner, för att konsumenterna ska bruka produkterna 
länge. Detta är ett mycket svårt område och också omdiskuterat ur hållbarhetssynpunkt. Att 
försöka designa ”klassiker” kan ses som spekulativt. Att arbeta med second hand-textilier är 
också populärt.  När vi diskuterar livscykel finner de ofta frågor som tillverkning, transport 
och till och med textil som avfall intressant, men det är svårare att väcka deras intresse för 
textiliernas användning. Det är lite konstigt, forskningen om att det är användningen i form av 
energiförbrukning, vattenåtgång och kemikalier som är mest miljöpåverkande är känd. Det är 
också känt att många människor känner sig maktlösa inför hållbarhetsfrågor, de tycker att det 
är svårt att göra något som påverkar positivt. Våra studenter arbetar med så väl tjänste- som 
produktdesign och är vana att tänka och visualisera nya system med fokus på 
användarvänlighet och att få brukaren att integreras i helhetslösningar. Att få brukaren att 



använda textilier på ett så bra sätt som möjligt borde därför ligga i deras intressesfär. Kanske 
verkar ämnet tråkigt, ”low-tech”-lösningar kan ibland uppfattas så. Kanske är lösningar som 
att tvätta mer sällan för oglamorösa, studenterna kan vara rädda för att uppfattas som en 
illaluktande idealist, istället för en hip designer.   
 
Jag tänker ofta på torktumling. Det är jag är ganska ensam om. De flesta människor på jorden 
har inte torktumlare och de som har tillgång till en funderar knappast på aktiviteten 
torktumling. Varför torktumlar vi textil? Självklart gör de flesta det för att det är ett snabbt 
sätt att torka textil. Tyvärr finns det flera negativa aspekter på torktumling och ett är att det är 
ett av det mest energikrävande sättet att torka textil 
(http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/tank-om/tvatt). Ofta använda man 
kemikalier i form av sköljmedel när man torktumlar, vilket inte behövs vid annan 
textiltorkning. Textilierna slits också, resårer och lösa trådar i till exempel underkläder har en 
tendens att ”repas upp” vid torktumlingen. Detta innebär att man måste köpa nya kläder 
oftare. Tiden man ”sparar” på att slippa hänga upp sin tvätt, får man troligen lägga på 
shopping av nya kläder istället. 
 
På Internet kan man läsa ”Man killed over clothesline dispute” 
(http://www.bbc.co.uk/news/magazine-11417677) Artikeln handlar om Keith Spears som 
2008 sköts till döds av en granne efter en dispyt om att hänga ut tvätt i trädgården. I en annan 
artikel kan man läsa att det i vissa ”local communities” i USA är förbjudet att hänga ut tvätt, 
det kan ge böter. Det beror bland annat på att tvätt som hängs ute minskar priserna på hus med 
upp till 15% i hela området och att människor tycker att det är obehagligt att se andra 
människors tvätt, speciellt underkläder. Människor associerar också tvättlinor med 
depressionen (Smith 2012:34). Det finns flera organisationer i USA med fokus på 
miljövänligare hantering av tvätt, till exempel att tvätta i lägre temperatur samt rätten att 
hänga ut tvätt på tork. Ett exempel är Project Laundry List (http://www.laundrylist.org). 
   
Nu börjar jag ana att vidden av att många torktumlar sina textilier är större än att de 
torktumlar av obetänksamhet och att det finns större problem runt ämnet än kvarglömt ludd i 
luddfiltret i gemensamma tvättstugor, något vi i Sverige tenderar att tro är det största 
dilemmat med torktumling. 
 
Historisk tillbakablick 

Vi människor har naturligtvis alltid tvättat och torkat tvätt och utvecklingen av tvättmaskiner 
och torktumlare har följts åt. I slutet av 1700-talet kom de första tvättmaskinerna. De var av 
trä och drevs med vev. I början av 1900-talet kom de första elektriska tvättmaskinerna, men 
det tog ända till efter andra världskrigets slut innan de fick stort genomslag hos 
konsumenterna. I slutet av 1940-talet kom det första syntetiska tvättmedlet (NE1995). Fram 
till 1950-talet hängde nästan alla upp sin tvätt, antingen ute eller inne beroende på klimat. 
Redan 1800 skapade dock M.Pochon den första handdrivna torktumlaren och vid 1900-talets 
början kom den första elektriska torktumlaren 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Clothes_dryer#History). I början på 1940-talet designade 
industridesignern Brooks Stevens den första elektriska torktumlaren med glasruta för 
Hamilton Mfg. Co och på 1950-talet fick torktumlaren sitt genombrott 
(http://www.excaliburclassics.com/bio.html). Den marknadsfördes i USA och Kanada med att 
kläderna som torktumlats ” were said to last longer, smell sweeter and require less care” 
samt att de innebar en ny frihet för husmor, det var nu möjligt att tvätta även när det regnade. 
Så här beskrev amerikanska Consumer Union i en rapport 1954:  
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“with a clothes dryer placed beside her washing machine, the housewife need no longer lug 
heavy baskets of clothes outdoors or down to the basement for line hanging . . . drying clothes 
are free from exposure to soot, dirt, smoke, insects, pets and children, and no unsightly space 
consuming clothes line need mar the beauty of the back yard”. (Shove 2003:152) 

I England fick torktumlaren inte ett lika fint mottagande. 1954 skrev UK Consumers´ 
Association: ”the best method of drying the family wash is a country garden, a stiff breeze 
and a sunny day”. Torktumlare kunde eventuellt användas om kvinnan var yrkesarbetande 
eller för dem som inte var ”lucky enough to have a clothesline in the garden” (Shove 
2003:152). Mottagandet torktumlaren fick när den introducerades kanske fortfarande 
påverkar, i USA hade 92% av hushållen torktumlare 2005 (Laundry list), medan siffran i 
England var 50% 2003 (Shove 2003:152)  

Hur tvättar och torkar vi? 
 
Fram till ca 1900 har vi tvättat för att det behövts, kläder och sänglinne var riktigt, riktigt 
lortiga. Vi har också tvättat och kokat textil för att undvika bakterier och sjukdomar. Det 
verkar också alltid funnits ett mått av status att ha rena kläder. Numera tvättar vi mycket av 
rutin och gammal vana. Det är också ett socialt förväntat beteende, konventionen kräver det. 
Vi gör inte ens ”sniff-testet” på våra använda kläder, vi bara tvättar och tvättar, rädda för att 
lukta illa (Shove 2003:120). I USA och Norge (Laitala, Klepp, Bok 2012:235) beräknar man 
att ett hushåll i genomsnitt tvättar 7,5 gånger, i England 5,3 gånger/ vecka. Det är tre gånger 
så mycket som på 1950-talet. (Shove 2003:117). 1994 förbrukade vi i Sverige 50 000 ton 
tvättmedel (NE1995). Mathilda Tham hävdar att endast 7% av allt vi tvättar är smutsigt och 
behöver tvättas (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174998). En annan anledning att 
vi tvättar så mycket är att vi har mycket kläder, vi behöver inte planera vår tvätt för att ha 
något att sätta på oss. Mathilda Tham menar även att ”vi använder våra tvättmaskiner som en 
slags andra garderob” (Tham 2008:73). De flesta kläder är också designade med tvätt i 
åtanke, till exempel i materialval. Syntetmaterialen som kom på 1950-talet marknadsfördes 
främst som lättvättade. 
 
Torktumling, för och nackdelar: 
 
Torktumling har några fördelar jämfört med andra metoder att torka tvätt: det går fort och tar 
liten plats. Att det går fort är både i tiden man måste hantera tvätten samt att tvätten blir torr 
snabbt. Liten plats tar det rent rumsligt, ingen mer yta än den torktumlaren tar upp åtgår och 
ibland är torktumlaren till och med inbyggd i tvättmaskinen. Detta kan vara en bra lösning för 
dem som har någon form av handikapp där det är svårt att lyfta, man behöver inte hantera den 
tunga, våta tvätten. Vissa material som dunplagg eller täcken kan vara svårt att torka utan 
tumling. De negativa aspekterna av torktumling är dock fler: material som linne, ull, silke och 
flera syntetmaterial skadas av torktumling. Torktumling sliter på textilier. Det största slitaget 
på en textil står användningen för, tvättmaskinen står för 20-25% av slitaget och torktumling 
av 5-20% (http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/tank-om/tvatt). Torktumling 
krymper tvätten snabbare än någon annan torkmetod, efter 1-2 gånger tumling har den krymp 
tvätten, något som tar 5-10 gånger om tvätten hängs (http://www.radron.se/tester/vitvaror--
hushallsmaskiner/torktumlare/torktumlare/) och torktumling drar mycket energi 
(http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/tank-om/tvatt). Att torktumling går snabbt 
är delvis sant, men om man vill behandla sin tvätt mer skonsamt bör man torktumla den på låg 
temperatur, vilket tar längre tid än den maskintillverkarna av torktumlarna hävdar. 
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Går det att med hjälp av design finna en lösning på problemet med textilvård? Exempel 
på aktuell forskning och lösningar: 
 

• Ge kläder rätt livslängd. Hög kvalité är inte alltid bäst kvalité. I ett forskningsprojekt 
har Mathilda Tham och Kate Fletcher undersökt hur kläder man använder ett fåtal 
gånger ska ha rätt livslängd. De har tittat på ”party-toppen”, ett plagg som många 
impulsköper och endast använder ett fåtal gånger. Detta plagg blir kanske mest 
miljövänligt om det aldrig tvättas. Den kan helt enkelt komposteras efter att ha använts 
några gånger. (Fletcher 2008:176).  

 
• Ett annat sätt att behandla ”party-toppen” är att den hyrs. När man använt färdigt sitt 

plagg lämnar man tillbaka det otvättat, för att uthyraren ska kunna tvätta alla hyrplagg 
på bästa sätt tillsammans. Även detta är forskning av Mathilda Tham och Kate 
Fletcher i ett projekt de kallar ”Lifetimes” (Tham 2008:75).  

 
• Förra året gjorde Johanna Larsson från Designprogrammet inriktning Hållbar 

utvecklings kandidatprogram ett examensarbete ”Ärva”(Larsson 2011). Hon beskrev 
en affärsmodell där barnkläder tillverkas etiskt och ekologiskt hållbart, för att sedan 
hyras ut. I hennes modell fanns hela textiliens livscykel med. Kläder som får fläckar 
eller går sönder lagas eller görs om till nya plagg för att maximera livslängden på 
kläderna.  

 
• Varför lagar vi inte tvätt längre? Att laga tvätt var förr en självklarhet och ett 

kunnande som människor hade och använde sig av. Att behöva laga sina kläder idag 
räknas som ett tråkigt fattigdomstecken. Om vi inte är villiga att laga våra kläder 
själva behövs det kanske ett system där företaget man köpte kläderna ifrån även åtar 
sig att laga dem eller tillhandahålla ”reservdelar”. Detta system kunde även innefatta 
att tillverkningsföretaget tog hand om textilen när den var färdiganvänd av 
konsumenten, eventuellt i ett pantsystem (von Busch, Palmås 2010:23).  

• Ge konsumenterna rätt skötselråd. Just nu kan man i läsa i Indiskas kläders tvättråd 
”Wear often wash less for a happy enviroment!”.  I 70% av Marks and Spencers 
tvättråd står det ”think climate – wash at 30°C”(Fletcher 2008:84). Det svenska 
linneväveriet Klässbol ger detta råd till sina kunder om hur de ska sköta 
linneprodukter: ”Tvättemperaturen bör vara cirka 60° C, och torktumling är absolut 
förbjudet!” (http://www.klassbols.se/lin-linne/tvatt-skotselrad). Det intressanta med 
dessa exempel är att de konsumenter som följer råden lär sig att sköta sina textilier rätt, 
samtidigt som företaget vinner goodwill, utan att det kostar dem något. 

•  
• Project Laundry List, som tidigare nämnts i texten, är en amerikansk organisation 

startad 1996. De driver kampanjer för att konsumenter ska få tvätta och torka sin tvätt 
mer miljövänligt genom att tvätta i kallt vatten och hänga tvätten utomhus. De driver 
kampanjer riktade mot politiker: "Right to Dry", för att lagstiftningen om förbudet att 
hänga ut tvätt ska tas bort. De arbetar även med utbildning och opinionsbildning på 
olika plan. De firade ”National hang out day” 19 april med att uppmana så många som 
möjligt att hänga ut tvätt, trots att det räknas som civil olydnad. 
(http://www.laundrylist.org/en/line-drying), (Smith 2012:34) 

Detta är ett fåtal exempel på vad som gjorts de senaste åren. Forskning inom hållbart mode 
har ökat de senaste åren och exempel är Goldsmiths, University of London 
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(http://www.gold.ac.uk/pg/ma-design-environment/) och NICE Fashion (Nordic Initiative 
Clean & Ethical Fashion) (http://www.nicefashion.org/en/about/). Man kan nog våga dra 
slutsatsen att modeindustrin och modedesigners börjar få lite dåligt samvete. 

Det finns mycket kvar att göra på området. Nedan följer några möjliga designprojekt 
som jag funderat på: 
 

• Hur förvarar man kläder som är använda, men inte smutsiga?  
 

• Hur vädrar man kläder på ett enkelt sätt? 
 

• Hur sköter man sina textilier rätt? Målgruppen unga vuxna är inte sällan uppvuxna med 
torktumlare och curlingföräldrar. Varken de eller deras föräldrar vet ofta inte hur man 
sköter textilier på ett hållbart sätt. Jag tror att många i den målgruppen vill göra rätt, jag 
ser bland våra studenter att de är intresserade, men de vet inte hur. Det är också en 
viktig kunskap de behöver om de köper och använder andrahandskläder. Äldre 
välskötta textilier torktumlar man fort sönder. Varför inte visa till exempel på ett sätt 
som Pia Jane Bijkerk gör i sin affisch ”Giving credit” om ”ethical internet usage” 
(http://www.mammothandcompany.com/shop/giving-credit-deep-sea-by-pia-jane-
bijkerk/) vilka konsekvenser det får om man handlar på olika sätt. Det kan göras på en 
affisch eller kanske ännu hellre på en t-shirt med bra grafisk design och eventuellt 
illustrationer, för att få genomslag. 

 
• Hur kan man inspireras av andra? En intressant företeelse är rörelsen ”meatfree 

Monday” (http://www.meatfreemondays.com ). Det är svårt att mäta hur stor inverkan 
på miljön det ger att inte äta kött en dag i veckan. Jag tror dock att den största inverkan 
en rörelse som denna har är att den får människor att ta små steg i en riktning de 
kanske trodde var krånglig. När man väl gjort det är det enklare att fortsätta att 
förändra sin livsstil. Jag tror också att synergieffekten blir att man pratar med andra 
människor om detta och inspirerar varandra att göra flera förändringar.  

 
Diskussion: 
 
Vi har garderoberna överfulla med billiga kläder som vi tvättar och torktumlar för glatta livet. 
Vi tvättar kläder som inte är smutsiga och torktumlar dem för att spara tid. Många människor 
drömmer om en ”walk-in-closet”. Hur hamnade vi i det här, det låter som en dystopi? Jag tror 
att mycket härrör sig från att textilier är för billiga, att vi har fått en lite snedvriden syn på vad 
”spara tid” är samt okunskap. 
 
Det största argumentet för torktumling är att det är tidsbesparande. Men vad menar vi med att 
spara tid när vi pratar i termer av klädvård och klädkonsumtion? Hade vi tvättat i den 
utsträckning vi behövt hade vi tvättat betydligt mindre och fått tid över till annat. Hade vi 
hängtorkat tvätt och lagat små hål direkt när de uppstod hade vi inte behövt köpa så mycket 
nya kläder och sparat tid. Att det inte får ta tid att tvätta och torka kläder beror också på att det 
är vedertaget att det är tråkigt att tvätta. Vad man väljer att lägga sin tid på är nog en fråga om 
intresse och prioriteringar. Jag tycker inte att man ska skuldbelägga människor genom krav på 
att de till exempel ska lägga sin tid på att inte torktumla, men man kan visa på möjligheten 
och vilken inverkan det har på miljön. 
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Mycket av problematiken runt ämnet härrör sig från att textil och kläder är billigt, troligen för 
billigt. Eftersom det kostar oss så lite att köpa nya kläder är det en självklarhet att köpa nytt 
när vi tröttnat eller att inte laga kläder om de går sönder. Textil har inget värde för oss längre. 
Som vi behandlar våra textilier skulle vi aldrig behandla datorer, bilar eller mobiltelefoner 
(inte ens om vi köper riktigt billiga telefoner ”misshandlar” vi dem som vi gör med textil). Ur 
olika hållbarhetsvinklar: ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt är det mycket 
problematiskt. 
  
Förhoppningsvis får vi se mycket forskning på området textilkonsumtion ur ett 
livscykelperspektiv. Konsumtion och livsstil är både kollektivt och individuellt, därför behövs 
det många sorters lösningar för att passa olika individer. Jag hoppas också få se små och stora 
kampanjer, kommersiella och okommersiella lösningar, nya designsystem, konstprojekt och 
”craftivism” (http://www.zickermans.se/craftivism-special-craftivist-collective/). Fler än jag 
tycker att problemet är värt att uppmärksamma och jag hoppas att människor ger sig in i 
debatten och designandet på ett sätt som känns givande för dem. 
 
Jag är fortfarande övertygad om är att torktumling är det mest oskonsamma sätt att torka sin 
tvätt på och att torktumling inte sparar tid. Det löser kanske inte några stora problem att bara 
några få människor slutar torktumla, men jag tror på synergieffekten, på samma sätt som 
”meatfree Monday” bidrar till. Jag tror att vi kommer att vara tvungna att delvis ändra livsstil 
inom en ganska snar framtid och att redan nu göra små omställningar som minskar våra 
ekologiska fotavtryck (Thorpe 2008:38), förändringar som kanske inte ens kommer att kännas 
som uppoffringar är en väg som många människor nog kan tänka sig att ta.  
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Verket ovan är en kommentar till texten. Det är ett broderi på en gammal linnetextil med 
bomullstråd, storlek 30x22 cm. Det presenteras upphängt på väggen, som en tavla. 

Verket har ställts ut under 2013-2014 på Eskilstuna stadsmuseum och Jönköpings län 
museum som en del av utställningen Broderade berättelser arrangerad av Broderiakademin. 
Det är även publicerat i boken Broderade berättelser med min kommenterande text: 

”Jag tycker om att brodera på gamla textilier, gärna linnehanddukar eller linnelakan. De är av 
bra kvalité och bär i sig själv en berättelse, om än dold. Medan garn spanns, vävar vävdes och 
monogram broderades satt kvinnor och drömde och funderade på hur deras liv skulle bli. Det 
är lätt att fantisera om dessa vackra textilier och vad de varit med om, både de slitna och 
välanvända, men även de oanvända. Mitt broderi är snarare än berättande ett uppmanande: 
”Torktumla inte textil”. Låter du bli det kommer skatten av brukstextilier att finnas kvar även 
till nästa generation.” 

Andersson, Hanna (red) 2013 Broderade berättelser – en jubileumsbok. 
Broderiakademin1993-2013 
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