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Sammanfattning 

Inom sjukvården används – precis som överallt där människor sover – sängkläder av hygienskäl. 

Problem med smittspridningar av typen multiresistenta bakterier (MRSA) och spridning av andra 

sjukdomar har drivit företag som Cellcomb i Karlstad AB till att utveckla engångssängkläder för 

att förhindra detta. Engångssängkläderna är skyddade av en biofilm som ska ge ökat skydd mot 

bakterier och fungerar som en barriär så att inte vätska tränger igenom.  

Problemet är att det inte finns mycket till underlag för hur engångssängkläderna står sig mot 
vanliga sängkläder ur miljösynpunkt. I dagsläget använder sjukhus traditionella sängkläder till sina 
patienter och sedan transporteras dessa till tvätteri och tvättas. Att tvätta och torka sängkläder är 
energikrävande och ett alternativ till detta skulle kunna vara att använda engångssängkläder.  

En förenklad LCA gjordes för att ta reda på om sängkläder tillverkade av bomull och polyester 
eller engångssängkläder tillverkade av polypropylen alternativt viskosmaterialet Tencel är det mest 
miljövänliga. För att ta reda på det gjordes studiebesök och data samlades in genom en 
litteraturstudie och från företag.  

Resultaten visade att i ett grundfall med Centralsjukhuset i Karlstad var energianvändningen för 
de tvättbara sängkläderna lägre än Tencel och försumbart lägre än polypropylen. Flera fall med 
känslighetsanalyser gjordes för att undersöka hur indata påverkade resultaten. Fallen visade att det 
kan variera vilket av alternativen som blir mest gynnsamt, framför allt när det gäller vilken typ av 
energi tvätteriet använder. Engångssängkläderna av Tencel visade sig vara bäst när det gällde 
andel förnybar energi följt av de tvättbara sängkläderna och sist polypropylen. Ur ett 
ekotoxicitets- och vattenanvändningsperspektiv blev båda engångssängkläderna mer gynnsamma 
än de tvättbara sängkläderna.  

Två slutsatser kan dras utifrån den här studien: de tre alternativen är likvärdiga energimässigt 
utifrån energianvändning, andel förnybar energi och de fallstudier som gjorts, men att 
engångssängkläderna står sig bättre när det gäller ekotoxicitet samt vattenanvändning. Den andra 
slutsatsen är att resultaten är fallberoende. En utökad studie skulle kunna göras med fler viktiga 
miljöparametrar och fler känslighetsanalyser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Abstract 

In healthcare – as in any other place where people sleep – beddings are used for hygiene reasons. 
Problems with spreading of bacteria diseases such as multi resistant bacteria (MRSA) and various 
other diseases have pushed companies like Cellcomb i Karlstad AB to develop disposable 
beddings in order to prevent this. These disposable beddings are protected with a biofilm which 
serves as a barrier, preventing liquids to pass through. The problem is that there is not much 
information about how these beddings perform from an environmental perspective. At present, 
hospitals are using traditional beddings for their patients and are then transported to laundries for 
washing. This is an energy intensive process and as an alternative, disposable beddings could be 
used.  

A simplified LCA was used to find out if beddings made out of cotton and polyester or 
disposable beddings made out of polypropylene or a viscose material called Tencel was the most 
favourable from an environmental perspective. To achieve this, various study visits were 
performed along with a literature study and data collection from companies.  

The results showed that for a basic case performed with Centralsjukhuset i Karlstad the washable 
beddings used less energy than Tencel and negligibly less energy than polypropylene. Several case 
studies were performed in order to examine how different data could alter the results. The case 
studies showed that which of the alternatives became the most favourable varied depending on 
the case, especially regarding which kind of energy was being used in the laundry. The disposable 
beddings made out of Tencel proved to be the best alternative regarding the use of renewable 
energy, followed by the washable beddings and last polypropylene. From a perspective of eco 
toxicity and water use both of the disposable beddings turned out more favourable.  

Two conclusions could be drawn from this study: the alternatives are equally favourable 
regarding energy use, renewable energy use and the case studies that were performed, but the 
disposable beddings are more preferable concerning eco toxicity and water use. The second 
conclusion is that the results depend on which case is studied. An expanded study could be 
performed using more environmental parameters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

Förord 
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1. Inledning 

Inom sjukvården används – precis som överallt där människor sover – sängkläder av hygienskäl. 
Problem med smittspridningar av typen multiresistenta bakterier (MRSA) och spridning av andra 
sjukdomar har drivit företag som Cellcomb i Karlstad AB till att utveckla engångssängkläder för 
att förhindra detta. Flera källor visar att vissa smittspridningar som sker på sjukhus potentiellt 
skulle kunna bero på att bakterier överförs från sängkläder till andra föremål och/eller genom att 
bakterier finns kvar i sängkläder efter tvätt (Sasahara et.al. 2011), (Arnow et.al. 1991), (Takahashi 
et.al. 1998), (Weernink et.al. 1995). Engångssängkläderna från Cellcomb i Karlstad AB– som går 
att tillverka i olika material beroende på vilka krav som ställs – är skyddade av en biofilm som ska 
ge ökat skydd mot bakterier och fungerar som en barriär så att inte vätska tränger igenom. 
Problemet är att det inte finns mycket till underlag för hur engångssängkläderna står sig mot 
vanliga sängkläder ur miljösynpunkt.  

I dagsläget använder sjukhus traditionella sängkläder till sina patienter och sedan transporteras 
dessa till tvätteri och tvättas. Ett av dessa sjukhus är Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) som hyr 
sina sängkläder av Tvätteriet Alingsås. Då flera ton sängkläder tvättas i minst 70°C 
(Miljöstyrningsrådet 2012) och sedan torkas är detta energikrävande och ett alternativ skulle 
kunna vara att använda engångssängkläder.  Engångssängkläderna skulle kunna användas på 
samma sätt som de tvättbara sängkläderna och sedan gå till förbränning. En del sjukhus använder 
i dagsläget vissa produkter av engångsmodell, dock inte primärt hela set av engångssängkläder 
(Cellcomb 2014). Användning av engångsprodukter framför användning av produkter som kan 
återanvändas är debatterat och den allmänna uppfattningen brukar vara att det är bättre att 
återanvända. Ibland stämmer dessa uppfattningar och ibland inte. Ett verktyg för att ta reda på 
vilken av två eller flera produkter som är bäst (eller minst belastande) för miljön är en så kallad 
livscykelanalys (LCA). I en fullständig LCA tas hänsyn till alla steg i en produkts ”levnad”, där 
råmaterialutvinning, diverse materialprocesser, produkttillverkning, användning och 
avfallshantering tas med (Baumann & Tillman 2004). Det finns flera olika typer av 
livscykelanalyser som kan användas för olika syften. Det alla typer har gemensamt är att en 
funktionell enhet (FU) bestäms, mål och omfattning definieras samt att en inventeringsanalys, 
miljöpåverkansbedömning och en tolkning av dessa ska finnas med (Wikipedia 2014).  

De tvättbara sängkläderna som ska analyseras är bland annat tillverkade av bomull som är skadligt 
för miljön på flera sätt. Studier visar att det går åt mycket vatten, kemikalier och 
bekämpningsmedel för att odla bomull. Framför allt odlas bomull i sådana områden där vatten är 
en bristvara (Världsnaturfonden 2005). Samtidigt visar studier också att produktionen av bomull 
är mycket ekotoxisk och att förhållandevis stora arealer behövs när bomull odlas (Shen & Patel 
2010).  

Denna studie görs på initiativ av Cellcomb i Karlstad AB som vill ha en miljöbedömning av 
engångssängkläder i jämförelse med tvättbara sängkläder. Undersökningar har inom området 
gjorts på engångslakansskydd som används av vårdhem (Helgstrand et.al. 2011) och en 
ekonomisk jämförelse mellan engångssängkläder och tvättbara sängkläder har gjorts (Lilja & 
Nilsson 2012). Förhoppningen är att denna studie också ska kunna bidra till det allmänna 
miljötänket kring engångsprodukter jämfört med produkter som återanvänds.  

Sammanfattning av målet är att i detta examensarbete ska en förenklad livscykelanalys göras av 
olika sängkläder som används inom sjukvården och för den här studien görs en fallstudie för 
förhållandena som råder på CSK. Det är engångssängkläder tillverkade av polypropylen (PP) 
samt ett relativt nytt viskosmaterial kallat Tencel som jämförs med sängkläder av bomull och 
polyester (i fortsättningen förkortat till bomull/PE) som tvättas och återanvänds. 
Livscykelanalysen i fråga är av typen: från vaggan till graven, vilket innebär att alla delar av 
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livscykeln ska tas med. Frågeställningen för studien är: Vilken av de olika sängkläderna är bäst ur 
miljösynpunkt? Denna fråga avgränsas till följande mer hanterbara frågor: 

 Hur stor är den totala energianvändningen som går åt under livscyklarna? 

 Hur stor del av energin som går åt är förnybar? 

 Hur står sig alternativen ur ett ekotoxicitets- och vattenanvändningsperspektiv?  

I en fullständig LCA kan även andra parametrar som koldioxidutsläpp, försurning och 
övergödning tas med (se fler möjliga miljöparametrar i avsnitt 2.1. Systemgränser). 

Vidare i rapporten redogörs för metoden som användes där systemgränser och datainsamling tas 
upp, livscykelinventeringen där insamlad data redovisas, resultat inklusive känslighetsanalyser, 
diskussion av resultaten samt de slutsatser som kan dras av studien. För den inbitne kan det vara 
intressant att fördjupa sig i metod- och inventeringsavsnitten, annars rekommenderas att studera 
de flödesscheman som ritats, gå vidare till resultat, diskussion, slutsats och senare gå tillbaka till 
dessa två avsnitt.   

2. Metod 

2.1. Systemgränser 

Systemavgränsningar avgör till stor del hur stort ett projekt blir. I den här studien undersöktes 
produkterna från vaggan till graven och i princip skulle det kunna analyseras hur långt som helst 
både bakåt och framåt i livscyklarna. Som syns i Figur 1 analyseras data för de tvättbara 
sängkläderna från det att bomull odlas och polyester framställs till dess att de tvättbara 
sängkläderna kastas och går till förbränning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för de tvättbara sängkläderna. Gröna processer är sådana som togs med i studien. 
Ifyllda blå pilar representerar transporter medan vita pilar markerar övergång av process i samma 
anläggning. Bomulls- och polyesterfibrerna genomgår många steg innan färdiga sängkläder är tillverkade 
som kan användas och tvättas hos CSK och Tvätteriet Alingsås. 
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Som syns i Figur 2 analyseras data från det att råmaterial utvinns till det att engångssängkläderna 

kastas och går till förbränning. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema för engångssängkläderna. Gröna processer är sådana som räknades med i studien 
och blå pilar representerar transporter. För polypropylenfibrer innebär råmaterialutvinning råolja och för 
Tencelfibrer skogsmassa. Nonwoven är för båda produkterna färdig textil där bland annat vävningssteget 
inte behöver användas i tillverkningen. Hos Cellcomb i Karlstad AB lamineras biofilm och textil till färdiga 
sängkläder. 

Avgränsningar som gjordes för studien innefattar bland annat transporter av bränslen och 
kemikalier till tvätteriet. För avfallshantering gjordes avgränsning vid förbränningspannan och 
den värme som levererades därifrån. Med andra ord, energin som återvinns räknades med medan 
kulvertförluster för fjärrvärmenät inte räknades med. Ingen av produkternas förpackningar togs 
med i den här studien. Energi som går åt för att tillverka maskiner som används och transportera 
människor som arbetar avgränsades.  

De största avgränsningarna som gjordes för den här studien rörde vilka miljöparametrar som 
skulle analyseras. CED (cumulative energy demand), som ger ett lättförståeligt mått på hur 
mycket sammanlagd energi som går åt under livscykeln samt andel förnybar energi, valdes att 
presenteras kvantitativt, medan för vattenanvändning och ekotoxicitet valdes ett kvalitativt 
resonemang. Andra miljöparametrar som kan tas med i en LCA är landanvändning, flera typer av 
humantoxicitet, ekologiska konsekvenser i form av GWP100 (global warming potential), 
nedbrytning av ozonlagret, försurning, övergödning, bildning av foto-oxidanter och belastning på 
biologisk mångfald (Baumann & Tillman 2004). Även om inga parametrar som rör emissioner 
valdes så ger ändå CED – framför allt graden av förnybar energi inom denna – en bra bild av hur 
det ser ut eftersom det vid energiomvandlingar alltid sker utsläpp i någon form (Naturvårdsverket 
2014). 

2.2. Val av funktionell enhet 

Valet av funktionell enhet bör speglas av hur de färdiga produkterna används. För de tvättbara 
sängkläderna definierades den funktionella enheten till: 1 set av bäddtextiler per patient och dag. 
Det innebär att om patienten stannar flera nätter byts sängkläderna varje dag. I detta set ingår ett 
underlakan, påslakan, örngott och ett kuddfodral.  

Då engångssängkläderna är skyddade av en biofilm behöver inte ett extra kuddfodral användas 
som skydd mot genomblötning. Förutom det är den funktionella enheten den samma för 
engångssängkläderna som för de tvättbara sängkläderna. 
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2.3. Energi 

Data för den totala energiåtgången samlades in på tre olika sätt: genom studiebesök, en 
litteraturstudie och data insamlad från företag. Studiebesök gjordes hos Cellcomb i Karlstad AB, 
CSK och Tvätteriet Alingsås. Flödesscheman för miljöpåverkande flöden ritades upp. Ett 
problem med indata för energiåtgången vid framställningen av de tvättbara sängkläderna visade 
sig vara att hitta rätt steg i processen. Problemen var antingen att ”vagga till grind” ofta 
behandlade endast produktionen av fibrer eller att LCA-studier av typen ”vaggan till graven” gav 
aggregerade resultat där hänsyn togs till tvätt och avfallshantering. Detta fick till följd att olika 
tillvägagångsätt användes för att bestämma den totala mängden energi och andelen förnyelsebar 
energi, beroende på vilken källa och vilken typ av energi som användes. För produktion av fibrer 
(av typen 50% bomull, 50% polyester som Tvätteriet Alingsås använder) användes Life cycle 
assessment of man-made cellulose fibres (Shen & Patel 2010) där graden av förnybar energi var angiven. 
För tillverkning av textil till de tvättbara sängkläderna användes LCA benchmarking study on textiles 
made of cotton polyester, nylon, acryl, or elastane (Velden et.al. 2014). Då garntjockleken inte var känd 
för de tvättbara lakanen användes ett medelvärde av resultaten i tidigare nämnd studie. 
Energiåtgången för färgning och färdigställning av textil kan variera kraftigt och minsta angivna 
värden för detta användes (Velden et.al. 2014). För att bestämma andelen förnyelsebar energi i 
produktionssteget gjordes en uppskattning av hur mycket elektricitet som användes under 
produktionen (se närmare avsnitt 2.4 hur elektricitet viktats) och resten kunde konstateras var 
icke förnybar. Data för tvättprocessen erhölls från Tvätteriet Alingsås1. Landstinget i Värmland 
(2013) användes för att bestämma fyllnadsgraden vid transport av smutstvätt och mängden tvätt 
som skickas i veckan. 

För tillverkning av fibrer till engångssängkläderna användes samma studie som till de tvättbara 
sängkläderna. Data för tillverkning av nonwoven erhölls av Fitesa2 och andelen förnybarhet 
kunde bestämmas utifrån dessa. Nonwoven är färdig textil där andra processer än vävning har 
använts i tillverkningen. Mängden energi som gick åt för att laminera engångssängkläderna erhölls 
från Cellcomb3 i Karlstad AB och vissa beräkningar gjordes utifrån dessa. Data för 
biofilmframställning och transporter erhölls av BioBag4 samt från en studie gjord på bland annat 
biofilm (Patel et.al. 2003). 

2.4. Viktning av olika energislag 

För all energi som produceras måste alltid en större mängd energi än den som erhålls sättas in. 
Elenergi till exempel är ett högvärdigt energislag, vilket innebär att det går åt en större mängd 
energi för omvandling av energi till el än vid andra energiomvandlingar. Som exempel ligger ett 
kraftverk på en verkningsgrad av allt ifrån 0,20 till 0,525 beroende på det bränsle som används 
och åldern på kraftverket (Martinsson et.al. 2012).  

En stor del av den energi som redovisas i studien är från källor redan sammansatt och behövde 
inte viktas om. All energi som går åt vid transporter viktas inte, utan redovisas utifrån 
energiinnehållet i bränslena som används. Inte heller viktades den energi som går åt vid 
tvättningen av sängkläderna (förutom elenergin). Vid förbränningen i avfallssteget antogs en 
verkningsgrad på 0,85 och energiinnehållet i sängkläderna viktades om med denna faktor. I 
princip all elenergi som räknades på i den här studien används i Sverige och här finns flera olika 
systemgränser som kan antas för hur elen har producerats. Frågan blir då: ska man kan anta en 

                                                      
1 Monica Wehlin. Produktionstekniker på Tvätteriet Alingsås. E-post den 18 mars 2014, 8 april 2014 och 11 april 
2014. 
2 Stephanie S. Morgan. Product Safety and Regulatory Affairs Manager på Fitesa. E-post den 11 april 2014 och 14 
april 2014. 
3 Daniel Glenne och Andreas Tollman. Maintenance resp. production manager på Cellcomb i Karlstad AB. E-post 
12 mars 2014 och 14 mars 2014. 
4 Peter Löfvenholm. Project sales manager på BioBag. E-post den 15 april 2014. 
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systemgräns för Sverige, Norden, Europa eller Världen? Med tanke på att vi i Sverige har ett stort 
elutbyte med de övriga länderna i Norden (Gode et.al. 2009) sattes här systemgränsen till Nordisk 
elproduktionsmix. Som nämns i Martinsson et.al. (2012) går vi allt mer mot ett gemensamt nät i 
hela Europa. Val av systemgräns bör diskuteras senare då det i Sverige är omdebatterat. Data 
hämtades från ENTSO-E (2008) – NORDEL har sedan 2009 uppgått i ENTSO-E – och liksom 
i Martinsson et.al. (2012) räknades elproduktionen för Island bort.  

För att bestämma hur mycket energi som går åt i genomsnitt i Norden för att producera 1 MJ el 
användes tidigare nämnda data för att beräkna hur stor andel varje elproduktionsslag utgör. 
Energy indicators for electricity production (Raadal et.al. 2012) användes sedan för att få reda på den 
sammanlagda energin för olika elproduktionsslag. CED för kärnkraft fanns inte tillgänglig och ett 
antagande gjordes på 4 MJ/MJ producerad el. Detta ledde till att den sammanlagda energin som 
går åt för Nordisk elproduktionsmix kunde sättas till 2,1 MJ/MJ producerad el. 

För att bestämma andelen förnybar energi i den totala energiåtgången kategoriserades bränslen 
som naturgas, diesel, råolja och propan som icke förnybara. Bränslen som biomassa, skog och 
pellets kategoriserades som förnyelsebara. Baserat på data från Martinsson et.al. (2012) bestämdes 
graden av förnybarhet för produktion av el utifrån typ av elproduktion. Det ledde till att för olika 
kraftverk bestämdes graden av förnybarhet utifrån de uppskattade andelarna olika bränsle som 
används. Kärnkraft kategoriserades sedan som icke förnybart, medan vatten- och vindkraft 
kategoriserades som förnybart. Andelen förnybar energi i Nordisk elproduktionsmix kunde då 
sättas till cirka 0,7 MJ förnybar energi per MJ producerad energi och 1,4 MJ icke förnybar energi 
per MJ producerad energi. 

2.5. Känslighetsanalyser 

För vissa av de känslighetsanalyser som presenteras togs kontakt med ESPE produkter AS5 för 
att undersöka hur förhållandena ser ut i Norge. Ett rimligt antagande är att sängkläder som 
används på olika sjukhus finns i flera varianter och av varierande kvalitet. Som följd av det är det 
inte orimligt att tänka sig att vissa sängkläder klarar av färre tvättar än de som användes i 
grundfallet. I Oslo är det t.ex. inte ovanligt att man slänger sängkläder, kuddar och täcken efter 
endast fyra tvättar! Ett fall gjordes alltså med variation av hur många tvättar ett lakan klarar.  

Nästa känslighetsanalys utgick från antagandet att en del tvätterier och sjukhus använder sig av 
sängkläder som är gjorda av 100 % bomull, vilket bekräftats med förhållanden som råder i Oslo. 
Detta kan påverka resultatet på flera olika sätt. Till att börja med går mer energi åt för att tillverka 
bomullstextil än för polyester. För det andra visar De Saxce et.al. (2012) att lakan som är gjorda 
av 50 % bomull och 50 % polyester klarar av fler tvättar än motsvarande lakan av 100 % bomull. 
Genom att använda sig av förhållandena i De Saxce et.al. (2012) motsvarar det 80st tvättar i 
stället för 104st. 

Det tredje fallet gjordes där engångssängkläder med biofilm ställs mot tvättbara sängkläder av 
bomull/PE med tillägget att filtar, kuddar och ett madrasskydd antas tvättas med olika intervall. 
Då engångssängkläderna är skyddade med biofilm som förhindrar genomträngning av vätskor 
och bakterier skulle i teorin inte kuddar och filtar behöva tvättas samt inget madrasskydd vara 
nödvändigt att använda. Kontakt med sjukhus har visat att flera olika varianter finns för 
madrasskydd, däribland CSK:s variant med inplastade madrasser, men även skydd av trikå, 
skyddsplast med dragkedjor samt engångsark. För det här fallet används madrasskydd av plast 
som tvättas. Uppfattningen efter kontakt med CSK var att i runda slängar var 100:e gång ett set 
med sängkläder slängs i tvätten så är det nödvändigt att tvätta kudden och filten samt att 
madrassen måste spritas av. 

                                                      
5 Bjørn Tore Knudsen. ESPE produkter AS. E-post 3 april 2014 och 16 april 2014. 
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2.6. Ekotoxicitet och vattenanvändning 

För resonemanget om ekotoxicitet och vattenanvändning användes Life cycle assessment of man-made 
cellulose fibres (Shen & Patel 2010) som grund och Welander & Forss (2009) samt 
Nationalencyklopedin (2014) användes för resonemang om färgning av textil. Ekotoxicitet mäts i 
1,4 diklorbensen-ekvivalenter som ger ett visst mått på hur giftigt något är för miljön. Observera 
att ekotoxicitet är en komplex miljöparameter och endast ett enkelt resonemang förs i den här 
studien. 

I Shen & Patel (2010) görs skillnad på vilken typ av vatten som används och samma princip 
används här. Bland annat förklaras att processvatten som används är renat (typ kranvatten), 
kylvatten tas vanligtvis från floder samt konstbevattning som oftast tas från yt- och grundvatten 
och kan påverka miljön på flera sätt. Vatten som används i tvätteriet redovisas för sig. För att 
förstå hur kylvatten kan påverka miljön användes United States Environmental Protection 
Agency (2014) 

3. Inventering 
Tabell. 1. Tabellen visar de olika vikterna för varje komponent i den funktionella enheten. 

Komponent Vikt 
(kg) 

Tvättbara sängkläder   

Lakan 0,6 

Påslakan 0,85 

Örngott 0,12 

Kuddöverdrag 0,2 

Totalt 1,77 

Engångssängkläder polypropylen   

Lakan 0,13 

Påslakan 0,2 

Örngott 0,014 

Totalt  0,344 

Biofilm totalt 0,14 

Engångssängkläder Tencel   

Lakan 0,16 

Påslakan 0,26 

Örngott 0,018 

Totalt 0,438 

Biofilm 0,14 

 

De tvättbara sängklädernas komponenter som syns i tabell 1 kunde vägas i verkligheten på CSK, 
medan vikterna för engångssängkläderna antogs utifrån deras vikt per kvadratmeter. 
Engångssängkläderna kunde inte vägas i verkligheten då deras storlek är fiktiv för den här 
studien, detta för att kunna jämföra dem med de tvättbara sängkläderna. Engångssängkläderna är 
idag tillverkade i vissa storlekar, men skulle kunna tillverkas i andra storlekar vid behov. 
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3.1. Överblick tvättbara sängkläder 

Framställning av de tvättbara sängkläderna valdes, som syns i tabell 2, att ses som ”en” process, 
eller snarare hämtas från en källa där hänsyn tagits till alla olika processer och sedan presenterats. 
Alla värden som anges i tabell 2 är viktade. 

CSK hyr, som nämnts tidigare, sina sängkläder av Tvätteriet Allingsås vilket efter kontakt med 
andra sjukhus och tvätterier verkar vara den vanligaste proceduren. Sängkläderna används, 
stoppas i märkta tvättsäckar och skickas genom luftslussar till förvaringscontainrar som sedan 
fraktas med lastbil till Alingsås två gånger i veckan. Tvätteriet Alingsås använder sig till stor del av 
elektricitet och investerade även för ett par år sedan i en pelletsbrännare i vilken pellets och gas 
eldas. Vilken typ av gas är okänt och naturgas med ursprung i Nordsjön antogs, vilken har ett 
energiinnehåll på ca 10kWh/Nm3 (ÅF 2013). Vid tvättning används även olika kemikalier i 
varierade mängder. Data för energianvändning vid framställning av de specifika kemikalierna 
visade sig vara svår att hitta. För att få en uppfattning om hur stor energianvändning tvättmedel 
och väteperoxid (35%) stod för (två av kemikalierna som användes i störst kvantiteter) användes 
för vanligt tvättmedel (Saouter et.al. 2002) och väteperoxid (Miljögiraff 2009). Då det handlade 
om energimängder som skiljde sig med två tiopotenser från slutresultatet kunde dessa 
försummas.  

För att bestämma hur många gånger ett lakan kunde tvättas användes en inventeringsrapport från 
Tvätteriet Alingsås. Med hjälp av den räknades det ut att sängkläderna tvättas i genomsnitt 104 
gånger innan de kasseras. Detta kändes inte orimligt då samma tvätteri använder ID-märkning i 
personaltextil som tvättas över 100 gånger och kontakt med Skåne tvätteri6 resulterade i ungefär 
samma siffra, men en analys presenteras över hur resultatet påverkas av antalet tvättar en FU 
klarar.  

Tabell. 2. Tabellen visar inventeringen för energin som används under de tvättbara sängklädernas livscykel. 

 Energislag Storhet Enhet Källa 

Produktion bomull Energi totalt 2,68 MJ/FU Velden et.al. (2014) 

Produktion PE Energi totalt 2,09 MJ/FU Velden et.al. (2014) 

Användning Elektricitet 2,5 MJ/FU Tvätteriet Alingsås 

 Pellets 0,47 kg/FU Tvätteriet Alingsås 

 Naturgas 0,16 Nm3/FU Tvätteriet Alingsås 

Avfallshantering Fjärrvärme -0,34 MJ/FU CES EduPack 

 

3.2. Överblick engångssängkläder 

Indata för den totala energin, som syns i tabell 3 och 4, som går åt för att tillverka 
polypropylenfibrerna hämtades från (Shen & Patel 2010) liksom för Tencelfibrerna. Detta gjordes 
för att underlätta en jämförelse med Tencelfibrerna som undersöks i samma studie. Data för 
polypropylen i studien är generell för förhållanden i västra Europa. För konvertering av 
polypropylenfibrerna till den nonwoven som Cellcomb använder till sina sängkläder samt 
transporter av fibrer erhölls data från Fitesa. Polypropylenfibrerna som tillverkas av utvunnen 
råolja skickas från USA till Norrköping där de används till produktion av nonwoven.  

                                                      
6 Meskic Duda. Textil- och kundansvarig på Skånetvätt. E-post 12 maj 2014. 
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Tabell. 3. Tabellen visar inventeringen för energin som används under de polypropylenbaserade 
sängklädernas livscykel. 

 Energislag Storhet Enhet Källa 

Produktion PP Energi totalt 30,5 MJ/FU Shen, L & Patel M.K (2010) 

Produktion biofilm Energi totalt 4,95 MJ/FU Patel et.al. (2003) 

Produktion nonwoven Elektricitet 1,5 MJ/FU Fitesa 

 Propen 0,0007 MJ/FU Fitesa 

Laminering lakan Elektricitet 0,129 MJ/FU Cellcomb/beräkningar 

Avfallshantering Fjärrvärme -13,1 MJ/FU CES EduPack 

Tencelfibrerna tillverkas av skogsmassa i Heiligenkreuz i Österrike och skickas till Polen för 
produktion av nonwoven. Data för konvertering av fibrer till nonwoven kunde inte erhållas efter 
upprepade försök att nå Novita som producerar den nonwoven som används. I stället gjordes här 
antagandet att samma mängd energi går åt vid framställning av Tencel nonwoven som 
polypropylen nonwoven.  

Tabell. 4. Tabellen visar inventeringen för energin som används under de Tencelbaserade sängklädernas 
livscykel. 

 Energislag Storhet Enhet Källa 

Produktion Tencel Energi totalt 28,2 MJ/FU Shen & Patel (2010) 

Produktion biofilm Energi totalt 4,95 MJ/FU Patel et.al. (2003) 

Produktion nonwoven Elektricitet 1,5 MJ/FU Fitesa 

 Propen 0,0007 MJ/FU Fitesa 

Laminering lakan Elektricitet 0,129 MJ/FU Cellcomb/beräkningar 

Avfallshantering Fjärrvärme -5,91 MJ/FU Shen, L & Patel M.K (2010) 

Biofilmen framställs i Italien, tillverkas i Norge och fraktas liksom nonwoven-materialet till 
Cellcomb i Karlstad AB. Biofilmen i den studien som data hämtades från (Patel et.al. 2003) är av 
samma material och märke som den biofilm som används till engångssängkläderna, men är 150µ 
tjock istället för 10µ. Här antogs att en femtondel av energin går åt till framställning av biofilm av 
tjockleken 10µ. På Cellcomb i Karlstad AB lamineras sedan nonwoven och biofilm till färdig 
produkt samt klippning och paketering av de färdiga sängkläderna sker. Engångsängkläderna 
skulle sedan teoretiskt i det här fallet skickas till CSK för användning. Här antogs utifrån CSK:s 
behov och lagermöjligheter att transport sker en gång i veckan, med en sträcka på 20 km tur och 
retur. Efter att sängkläderna använts så antogs det att de slängs tillsammans med vanliga sopor, 
som sedan går till förbränning. För avfallstransport antogs att sängkläderna kastas och hämtas 
varje dag. Den energi som går åt att frakta soporna allokeras utifrån den viktprocent som de 
kasserade sängkläderna utgör. Sträckan som sopbilen kör extra för att hämta sopor hos CSK 
antogs till 5 km. De senare delarna av livscykelanalysen för Tencel ser likadan ut som för 
polypropylen med två undantag: det ena är att det skiljer i vikt mellan dem vilket påverkar 
transporterna. Det andra är energiinnehållet i fibrerna som spelar roll för hur mycket energi som 
kan återanvändas i avfallssteget.   
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3.3. Transporter 
Tabell 5. Tabellen visar de sammanlagda transportsträckorna för de olika produkterna och komponenterna 
uppdelat på typ av transport. 

 Fartyg (km) Tåg (km) Lastbil 
(km) 

Bomull/PE 12000  505 

Polypropylen 10000 350 245 

Tencel   1825 

Biofilm (till 
Cellcomb) 

1500 1110 1220 

Under livscyklarna sker, som syns i tabell 5, olika transporter i form av fartyg, lastbilar och tåg. 
För samtliga transporter har Transport Services (Spielmann & Bauer 2007) använts. Fyllnadsgraden 
för alla transportmedel antogs vara 100 % om inget annat anges. 

Vissa antaganden behövde göras för vilka klasser av transportmedel som användes. För 
landbaserade transporter antogs att lastbil med 32 tons kapacitet av klassen EURO5 används. 
Bränslet antogs vara diesel av miljöklass 1 (MK1). Transporter till havs antogs ske med fartyg 
med en kapacitet på 50 000 ton. Transporter via järnväg antogs ske med tåg drivna av elektricitet 
och en lastkapacitet på 1000 ton. Energianvändningen beräknas för svenska tåg.  

3.4. Inventering känslighetsanalys 
Tabell 6. Tabellen visar de extra inventeringsresultaten för en filt, kudde och ett madrasskydd. 

Madrasskyddets vikt antogs medan filten och kudden kunde vägas i verkligheten. 

Komponent Vikt (kg) 

Filt 1,2 

Kudde 0,69 

Madrasskydd 0,5 

I tabell 6 syns vilka vikter som användes för den känslighetsanalys som gjordes för tvätt av filt, 

kudde och madrasskydd. Filt och kudde kunde vägas i verkligheten, medan madrasskyddets vikt 

antogs.  
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4. Resultat 

4.1. Energianvändning 

Figur 3. Figuren visar CED (MJ/FU) som en jämförelse mellan de olika delarna i livscyklarna. 

Som syns i Figur 3 skiljer sig resultaten av den totala energianvändningen för de olika 
produkterna. Störst skillnad är det mellan de tvättbara sängkläderna (Bomull/PE) och Tencel 
som har en energianvändning som är cirka 25 % högre än Bomull/PE.  

4.2. Andel förnybar energi 

Figur 4. Figuren visar förhållandena mellan förnybar och icke förnybar energiåtgång under de olika 
livscyklarna mätt i MJ/FU. Återvinning är den energi som tas till vara på i avfallshanteringen.  
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I Figur 4 blir det tydligt att sängkläderna tillverkade av Tencel använder störst andel förnybar 
energi, närmare bestämt 57 %. Bomull/PE 36 % och polypropylen 9 %.  

4.3. Känslighetsanalys av antal tvättar 

Figur 5. Figuren visar hur energiåtgången för bomull/PE varierar beroende på hur många tvättar ett lakan 
klarar och jämfört med polypropylen och Tencel, mätt i MJ/FU.  

Av Figur 5 blir det tydligt att ju färre tvättar ett lakan klarar desto mer energi går åt per FU. Detta 
har sin förklaring i att energiåtgången under produktionsfasen får större inverkan ju färre antal 
tvättar ett lakan klarar. Ett lakan skulle rent teoretiskt kunna klara av fler tvättar än 100, men det 
blir tydligt av Figur 5 att det får liten inverkan på resultatet. 

Slutsatsen för det här fallet blir att de tvättbara sängkläderna måste ner i en nivå på 40 
tvättar/livstid för att använda samma mängd energi som Tencel. 

4.4. Känslighetsanalys av val av material i tvättbara sängkläder 

Resultaten av känslighetsanalysen där endast bomull användes som material i de tvättbara 
sängkläderna blev att det går åt 7 % mer energi totalt. Det resulterar i det här fallet i att 
bomullssängkläderna hamnar på en energianvändning strax över polypropylen och strax under 
Tencel.  

4.5. Känslighetsanalys av tvätt av filtar, kuddar och madrassöverdrag 

Som syns i Figur 6 är den extra energiåtgången obetydlig för variationerna 1/150 till 1/20. Det är 
först när man börjar tvätta filten, kudden och madrasskyddet var tionde gång per gång man 
tvättar de vanliga sängkläderna som den faktorn börjar bli av betydelse. 
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Figur 6. Figuren visar hur energiåtgången varierar beroende på hur ofta filt, kudde och madrasskydd 
behöver tvättas. Bråktalen under staplarna är förhållandet hur ofta filt, kudde och madrasskydd tvättas i 
förhållande till sängkläderna. 

4.6. Viktning av olika energislag 

I Figur 7 presenteras ett diskussionsunderlag i form av vilka typer av energislag som användes i 
livscyklarna. 

Figur 7. Figuren visar vilka olika energislag som används i de olika livscyklarna mätt i MJ/FU.  
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De totala energinivåerna i Figur 7 är något lägre än de som tidigare presenterats. Det har att göra 
med att den totala energiåtgången för att producera elenergin inte blandats in i dessa uträkningar. 
För den övriga energin som används för engångssängkläderna finns viss osäkerhet gällande 
energislag – främst för polypropylen. En kvalificerad gissning är att större delen av den övriga 
energianvändningen består av diesel vid utvinning av råoljan som är huvudprodukten i 
polypropylen. Råolja utgör även en stor del energimässigt för engångssängkläderna av 
polypropylen. För Tencel motsvaras den övriga energin framför allt av den energi som går åt vid 
pappersmassaprocesserna vid produktionen av fibrerna. Energin här är icke förnybar.  

För sängkläderna av bomull och polyester märks de lägre energinivåerna tydligare i och med 
andelen el är högre. Värt att notera är att det går åt dubbelt så mycket elektricitet till de tvättbara 
sängkläderna än för engångssängkläderna. Rimligt att anta kan vara att vissa tvätterier endast 
använder sig av elektricitet för att driva maskinerna i tvättprocessen, vilket i så fall – om man 
antar att samma totala energimängd går åt per kg tvätt – skulle betyda att elanvändningen för de 
tvättbara sängkläderna skulle vara tio gånger så hög som för engångssängkläderna. Ett fall, som 
syns i Figur 8, konstruerades för att demonstrera effekten av användning av endast elektricitet i 
ett tvätteri. 

Figur 8. Figuren visar hur bomull/PE står sig mot alternativen om lakanen tvättas i ett tvätteri där endast 
elektricitet används för att driva maskinerna, mätt i MJ/FU. 

4.7. Ekotoxicitet och vattenanvändning 

Ekotoxicitet ger en bild av hur giftigt någonting är för miljön på längre sikt och ser man till den 
studie som gjorts för produktionen av de fibrer som är med i den här studien så är bomull 
mycket giftigt på flera sätt. När ekotoxicitet mäts i 1,4 diklorbensen-ekvivalenter blir bomull 
mellan 3-7 gånger så giftigt som polypropylen och Tencel per FU (Figur 9). Värt att notera för 
dessa faktorer är att de jämförs med bomull från USA där miljökraven är hårdare än i resten av 
världen där bomull odlas. Det som bidrar främst till ekotoxicitet för bomull är de mängder av 
kemikalier, bekämpningsmedel och gödningsmedel som används i odlingarna. Med all 
sannolikhet används giftigare kemikalier och i större mängder i resten av världen. Enligt studien 
som gjorts för fibrerna står ett enda bekämpningsmedel för 80-90% av ekotoxicitet för bomull i 
USA.  
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För användningen av bomullssängkläderna används kemikalier i tvättprocessen även om detta är 
mycket små mängder i jämförelse med produktionen av bomull. Två av de kemikalier som 
används – Natriumhypoklorit (blekning och desinfektion) och Perkloretylen (lösningsmedel) – är 
klassade som ”Mycket giftig för vattenlevande organismer” och ”Giftigt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön” och får inte komma ut i avlopp. 
Det är okänt hur dessa kemikalier används, men om de används i tvättprocessen eller används på 
sängkläderna så finns det en möjlighet att de kommer ut i avloppet direkt eller också i nästa tvätt, 
vilket inte är bra. 

För viskos är det viktigt att känna till att en stor mängd kemikalier även används i 
viskosprocessen (allra främst i Asien) och användandet av fibrerna är omdebatterat just nu. 
Fördelen med Tencelprocessen mot den äldre viskosprocessen är att man i produktionen har 
funnit ett sätt att recirkulera kemikalierna och på så viss kraftigt reducerat behovet av att tillsätta 
nya kemikalier. Det som bidrar till den lilla ekotoxicitet som Tencelfibrerna utgör är främst 
produktionen av pappersmassa och kaustisk soda. 

För polypropylen och polyester är det främst mängden emissioner från icke förnybart bränsle 
som resulterar i ekotoxiciteten.  

 

Figur 9. Figuren visar ekotoxiciteten vid produktionen av fibrerna mätt i 1,4 diklorbensen-ekvivalenter/FU. 
Resultaten presenteras separat för jord och vatten då ekotoxicitet för jord visar hur giftigt något är för 
organismer som lever i jorden, medan ekotoxicitet för färskvatten visar hur giftigt något är för 
sötvattenlevande organismer. 

För alla sängkläderna sker färgning av något slag vilket kan vara mycket ekotoxiskt om/när 
utsläpp av färgningsvattnet sker till naturen. Det är svårt att säga vilka av sängkläderna som kan 
påverkas mest av det här av flera anledningar. Å ena sidan väger de tvättbara sängkläderna mer 
och färgas oftast i – förutom USA och Kina – utvecklingsländer med få eller inga utsläppskrav, 
medan engångssängkläderna färgas i länder med hårt styrda utsläppskrav. Å andra sidan får 
produktionsfasen av de tvättbara sängkläderna en mindre påverkan i jämförelse med 
användningsfasen och engångssängkläderna. 

När det gäller vattenanvändning används vid produktionen av bomull mängder av vatten genom 
konstbevattning (Figur 10). Som nämnts tidigare används det här vattnet ofta från yt- eller 
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grundvatten, vilket kan ge stora lokala och regionala miljökonsekvenser. Det skulle inte vara 
samma problem om det användes i sådana mängder där det finns rikligt med vatten. Problemet är 
att bomull är en tropisk växt som måste odlas i tropiska klimat där vatten är en bristvara. Sett till 
vattenanvändningen i tvätteriet så går det förvisso åt en del vatten per tvättad FU, men då det är i 
Sverige det här vattnet används så har det i dagsläget i princip inga miljöeffekter.  

Polypropylen framstår här som det bästa alternativet när det gäller vattenanvändning då endast en 
del vatten används som kylning. Tencel använder ganska mycket vatten till kylning i olika 
processer. Detta bör inte påverka miljön mycket rent användningsmässigt, då vattnet sannolikt 
tas från floder i Österrike. Det som teoretiskt skulle kunna påverka miljön är intaget av kylvatten 
där fiskar och andra vattenlevande organismer kan sugas med in.  

 

Figur 10. Figuren visar hur mycket vatten som går åt för de olika produkterna. Användningen av vatten 
viktas inte ihop till en summa eftersom vattnet används och hämtas på olika sätt och i olika länder. 

5. Diskussion 

5.1. I fall av smittspridning 

Det ska sägas att i den här studien görs inga försök att bedöma hur pass väl engångssängkläderna 
förhindrar att smittspridningar på avdelningar sker då inte kompetensen finns för det hos 
författaren av studien. Däremot kan det analyseras hur en smittspridning skulle påverka en 
avdelning miljömässigt om det utgås ifrån att engångssängkläderna i högre grad förhindrar 
smittspridning. Om en smittspridning sker på en avdelning kan det tänkas att ett stort antal 
patienter blir smittade och måste behandlas under en längre tid. Klart är att stora 
sjukvårdsresurser går åt när patienter ligger kvar på sjukhuset en lång tid i onödan, tid för läkare 
och sjuksköterskor måste avsättas, sängkläder kanske måste bytas oftare, hela sängar och 
madrasser måste rengöras eller tvättas, tester måste utföras på patienter, personal riskerar att bli 
smittad osv. 

5.2. Framtidsscenarior  

Resultaten som har presenterats möjliggör en bedömning hur energianvändning, andel förnybar 

energi, ekotoxicitet och vattenanvändning ser ut i dagsläget. Det skulle kunna vara intressant att 
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diskutera hur resultaten kan förändras i framtiden. Med de begrepp som används om framtiden 

kan man tänka sig att 0-10 år kan räknas som ”på kort sikt” medan 10-30 år kan ses som ”på lång 

sikt”. Sett till energiåtgång och andel förnybar energi för de tvättbara sängkläderna kan det tänkas 

att alla tvätterier på kort sikt använder sig av flera typer av bränslen som Tvätteriet Alingsås. Det 

skulle också kunna tänkas att det sker med elektricitet och förnybara bränslen som pellets och 

biogas. Ett rimligt antagande är att det kan vara en stor investering att bygga om och bygga nya 

bränslepannor. Rimligt att anta kan också vara att vissa energisparåtgärder genomförs på kort 

eller på lång sikt. Sådana här åtgärder skulle kunna minska den totala energin som går åt vid tvätt 

av sängkläder.   

Vid tillverkning av polypropylen kan det tänkas att fordon och maskiner som används på längre 

sikt använder sig av förnybara bränslen i större utsträckning.  

Vid fiberproduktion av Tencel kan det tänkas att energieffektiviseringar sker på både kort och 

lång sikt. Andelen förnybar energi är redan relativt hög, men skulle samtidigt kunna ökas genom 

att icke förnybara bränslen byts ut i pappersmassatillverkningen och att den avfallseldade energin 

kommer från fliseldade pannor i stället. Som nämnt tidigare kan det handla om stora 

investeringar för att byta energisystem.  

Även för biofilmen kan man tänka sig att det sker vissa energieffektiviseringar. Ett alternativ till 

den biofilm som används kan i framtiden vara att använda så kallad grön PE som tillverkas av 

sockerrör och har en mycket hög andel förnybar energi.  

Hur el produceras i Sverige, Norden, Europa och världen kan på längre sikt påverka framför allt 

andelen förnybar energi för alla alternativen som används.  

Sett ur ett framtidsperspektiv skulle ekotoxiciteten kunna minskas för bomull om mer odlas 
ekologiskt eller teoretiskt om andra kemikalier används. Ett problem med att använda sig av 
andra kemikalier är att mängder av kemikalier fortfarande används. Problemet med att odla 
bomull ekologiskt är att det i dagsläget är mycket dyrare. Ekotoxiciteten för Tencel, polypropylen 
och polyester är redan förhållandevis låg, men skulle kunna minska med ökad andel förnybart 
bränsle i produktionen. Det borde också vara enklare att minska ekotoxiciteten i och med att 
produktionen av fibrerna sker i kontrollerade system och rimligen borde bättre rening i framtiden 
kunna leda till minskad ekotoxicitet.  

När det gäller vattenanvändning är det så att det går åt en viss mängd för att kunna odla bomull 
och det lär inte ändras. Däremot är det inte omöjligt att vattenanvändningen för tvättning kan 
minskas om andra tvättprocesser används, exempelvis ozon. Men återigen är det troligtvis en stor 
investering att byta stora system. Kyl- och processvatten skulle kunna återcirkuleras i ett slutet 
system på kort sikt. Det är dock möjligt att effektivare rening av processvattnet skulle krävas för 
att återanvända det, med ökad energiåtgång som följd.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är omöjligt för något av alternativen att minska 
miljöbelastningen på flera sätt. Däremot är det svårt att ge kvantitativa uppgifter på detta och att 
analysera när förändringar skulle kunna ske.  

5.3. Felkällor 

Felkällor blir i LCA-sammanhang ett mer subjektivt resonemang än: vad kan ha gjorts fel? Det 
beror på att olika resultat erhålls beroende på vilka indata och allokeringsprinciper som används 
samt vilka typer av antaganden som görs. I ett försök att analysera vad som kunde variera i indata 
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gjordes känslighetsanalyser på några viktiga parametrar, dock skulle det givetvis kunna göras för 
fler parametrar. Exempel på variation av indata som skulle kunnat påverka resultaten en aning är 
var någonstans bomullen är odlad. Här gjordes antagandet att det främst var i USA, men likaväl 
kan den vara odlad i Kina eller Pakistan för att nämna några. Anledningen till att det inte 
undersöktes så mycket närmare var för att produktionsfasen för de tvättbara sängkläderna var 
relativt liten jämfört med användningsfasen.  

En felkälla för engångssängkläderna skulle kunna vara att de inte vägdes i verkligheten. 
Anledningen till att det inte gjordes var för att sängkläderna skulle behövt vara exakt samma 
storlek som de tvättbara sängkläderna vilket inte var tillgängligt. Genom att veta vikten per 
kvadratmeter erhålls dock en vikt mycket nära den faktiska vikten.  

En ”felkälla” som har att göra med indata till transporter är vilka typer av transporter som antogs 
och hur fyllnadsgraden ser ut för dem. Det skulle kunna påverka i liten grad hur det antas att 
komponenterna har lastats. 

Val av systemgränser kan påverka resultaten på flera sätt. Exempelvis vilka systemgränser som 
väljs för elproduktion eller hur de andra energislagen viktas – eller inte viktas. El skulle i dagsläget 
kunna vara värd mer insatt energi om exempelvis svensk eller europeisk elmarknad väljs som 
systemgräns. Om en systemgräns sätts till Sverige går aningen mer insatt energi åt per producerad 
energi i och med att Sverige använder så pass mycket kärnkraft. Ur ett Europeiskt perspektiv 
skulle ytterligare mer energi gå åt då större delen produceras med kol, olja, gas och kärnkraft. 
Raffinering och transport av bränslen kan likaså påverka resultaten. Tre problem finns med att 
vikta även andra bränslen: för det första ökar mängden data väldigt mycket som krävs för att få 
ett bra svar, för det andra kan det vara svårt att ta reda på var bränslen raffineras och fraktas från 
och till sist innebär raffinaderier där flera slutprodukter erhålls ännu mer data och/eller djupare 
resonemang. Exempelvis hur mycket energi som går åt till att raffinera diesel: flera slutprodukter 
erhålls i form av råolja, bensin, diesel, fotogen osv. Sammanfattningsvis kan alltså val av 
systemgränser vara en felkälla. För att analysera hur stora felkällor det rör sig om kan enorma 
mängder data och resurser krävas.  

5.4. Svårigheter 

En stor svårighet som troligtvis många olika typer av studier tampas med som blir tydlig vid 
genomförande av en LCA (förenklad förvisso) som är datakrävande, är problemen med att 
sammanföra olika typer av data. Svårigheter kan exempelvis uppkomma när en omfattande studie 
med en god insyn jämförs mot en mindre med en sämre insyn. Ett annat exempel är data som 
finns samlad i en LCA-databas där det är svårt att ta reda på vilka beräkningsmetoder och indata 
som använts. Ett relaterat problem är den typ av data som användes i studien. Här användes 
mycket företagsspecifik data för engångssängkläderna, medan mer generell data användes för de 
tvättbara sängkläderna. Givetvis är det rimligaste sättet att genomföra studien på, men det 
innebär en viss svårighet när ett medelvärde av data jämförs mot specifik data. 

6. Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan sägas att sett till energiåtgång i grundfallet så ligger de tvättbara 
sängkläderna något lägre. När det gäller andelen förnybar energi som används är Tencel det mest 
gynnsamma alternativet följt av bomull/PE, medan polypropylen använder en mycket liten andel 
förnyelsebar energi. De fall som skapades med variation av de tvättbara sängklädernas antal totala 
tvättar och extra tvätt till följd av nedsmutsning av filt, kudde och madrasskydd visade att 
sängkläderna och extratvätten måste ner i ganska få antal för att påverka resultaten nämnvärt. Val 
av material i de tvättbara sängkläderna kan påverka resultatet. Det blir tydligt av studien att i fall 
där tvätteriet endast använder elektricitet blir de tvättbara sängkläderna mindre gynnsamma än 



 

18 
 

engångssängkläderna. Engångssängkläderna är bättre än de tvättbara sängkläderna ur ett 
ekotoxicitets- och vattenanvändningsperspektiv. 

Två slutsatser kan dras utifrån den här studien där energi, ekotoxicitet och vattenanvändning 
valdes som miljöparametrar. Den första är att de tre alternativen är likvärdiga energimässigt 
utifrån energianvändning, andel förnybar energi och de fallstudier som gjorts. Dock står sig 
engångssängkläderna bättre än de tvättbara sängkläderna när det gäller ekotoxicitet samt 
vattenanvändning. Den andra slutsatsen är att resultaten är väldigt fallberoende. En utökad studie 
skulle kunna göras med fler viktiga miljöparametrar och fler känslighetsanalyser.  
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