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Efterarbete 
Undersök dina egna kläder, vad är de gjorda utav? Följande lista över vanliga klädmaterial 
har vi tagit från hemsidan Sveriges Konsumenter. 
 
Akryl: tillverkas av plast som producerats av råolja. Produktionen är skadlig för människa 
och miljö eftersom produktionen orsakar att gifter kommer ut i miljön. Tvätt av akryl är 
skadligt för fiskar då små, små partiklar släpper varje gång du tvättar detta material.  
 
Bambu: har blivit vanligare i tyg de senaste åren. Att odla bambu är enkelt, och generellt 
krävs inga kemikalier för detta. Däremot behövs det giftiga kemikalier för att producera 
bambuviskos. Bambulycell är inte lika dåligt för miljön.  
 
Bomull: kommer från bommullplantans torra, vita, fluffiga fruktkött. Bomull är ett praktiskt 
material att göra tyg utav då det tål att tvättas i höga temperaturer och är bra på att suga 
upp fukt.  För att odla bomull krävs mycket vatten, ca 145 badkar för ett kilo bomull. Men det 
krävs också mycket bekämpningsmedel, gifter, om odlingen inte är ekologisk.  
 
Elastan/lycra: görs på plast som görs på råolja. För att producera elastan/lycra krävs stora 
mängder kemikalier vilket har negativ påverkan på människa och miljö. Detta är vanliga 
material i exempelvis baddräkter. Precis som med akrylen så släpper elastan/lycra små, 
små plastpartiklar då det tvättas. Dessa små partiklar är skadliga för fiskar.  
 
Hampa: görs på fiber från växten hampa. Hampa är en tålig växt som varken behöver 
bekämpningsmedel eller konstgödsel för att odlas. Fibrerna i tyget är tåligare än bomull.  Ett 
miljövänligt alternativ till oekologisk bomull. Hampa kan odlas i områden där få andra växter 
klarar att växa. 
 
Lin: görs på fibrer från växten lin. Lintyg är tåligt.  Förr var lintyg väldigt vanligt i Sverige, 
men idag är bomullen vanligare.   
 
Lyocell: tillverkas av träfibrer, exempelvis från gran. Det krävs inte speciellt mycket giftiga 
kemikalier att tillverka och materialet är starkt och tål att tvättas.    
 
Nylon/polyamid: tillverkas av plast vilket görs på råolja. Materialet är starkt och elastiskt, 
skrynklar inte och torkar snabbt. Tillverkningen kräver mycket giftiga kemikalier och är inte 
bra för människa eller miljö. Precis som med de andra plastmaterialen så släpper 
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nylon/polyamid små, små plastpartiklar då det tvättas. Dessa små partiklar är skadliga för 
fiskar. 
 
Polyester: tillverkas av plast vilket görs på råolja. Detta är ett av de vanligaste materialen 
som finns i våra kläder. Fleece är oftast gjord på polyester. Tillverkningen kräver mycket 
giftiga kemikalier och är inte bra för människa eller miljö. Precis som med de andra 
plastmaterialen så släpper nylon/polyamid små, små plastpartiklar då det tvättas. Dessa 
små partiklar är skadliga för fiskar.  
 
Silke: kommer från en kokong som silkesmasken spinner runt sig innan det är dags för den 
att bli fjäril. Silke är vackert men också känsligt.  
 
Viskos: tillverkas av fibrer från träd. Men för att få ut fibrerna behöver man använda mycket 
giftiga kemikalier. De kemikalierna är väldigt skadliga för både människor och miljö. 
 
Ull: kan komma från flera djur, men vi menar oftast det som kommer från får. Ylle är ett 
material som håller värmen bra. Man är inte alltid snäll mot fåren varifrån man tar ullen.  

 
 
 
 
Sugen på ytterligare saker att göra? 
 
Hemsidor med olika förslag på aktiviteter: 

- Sopskolan  
- Batteriåtervinningen 
- Håll Sverige rent 
- Pantamera 
- One planet 

Spel: 
- ”Sopberget – ett fasligt skräpigt äventyr” 


