
1

MILJÖ
HÅLLBARHET
EKONOMI
ENERGI

I en värld av textil

Familjen med Sveriges
snålaste tvättstuga

Alla textilier är unika –
de viktigaste skillnaderna

Proffsens bästa råd: 
Få kläderna att hålla längre 

Torkskolan – välj rätt 
metod för varje plagg

Allt du behöver veta om hållbarhet för tyg och kläder



2 3

”För att alla ska få 
kläderna att hålla längre!”

Visste du att textil- 
konsumtionen i  
Sverige har ökat med 

40 procent sedan år 2000, och 
att svensken slänger åtta kilo  
kläder i soporna varje år?  
Tänk vilka miljövinster det 
finns att hämta genom att 
hantera våra kläder rätt så att 
de håller längre.
 I den här boken  har vi  
samlat kunskap och information 
om textilier, klädvård och 
klädindustrin från experter, 
organisationer och  
institutioner som varje dag 

Innehåll

arbetar för en hållbar framtid 
inom textilbranschen.  
 Vi på Nimo har sedan 
1960-talet arbetat för att 
utveckla teknik och produkter 
som är lika skonsamma 
mot kläder som mot  
miljön, och med 
I en värld av textil  
vill vi bidra med  
kunskap om allt 
som har  med  
textilier  och  
klädvård att göra.

– Timo Taiminen, vd Nimo
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Varje svensk slänger  
i genomsnitt 8 kilo kläder i 

soporna varje år. Det är mer än 
hälften av de 13 kilo nya kläder 

som vi köper varje år. 

Ett nytt plagg i Sverige  
används i genomsnitt 2,3 år. 

Knappt 1 av 10 klädesplagg  
i tvättkorgen visade sig vara 

smutsigt nog att tvättas  
enligt en studie. 

Mellan år 2000 och 2009 
ökade svenska folkets  

konsumtion av textilier med 
 40 procent.

Visste  
du att...

Bomull står för  
närmare hälften  

av  jordens textilproduktion 
och tillverkningen kräver stora 

mängder vatten. För att producera 
en t-shirt krävs 2 700 liter vatten, 

motsvarande siffra för ett par 
jeans är 11 000 liter.

60 procent av alla textilier 
som slängs i Sverige varje år är 

i tillräckligt bra skick för  
att användas igen.

För att tillverka ett kilo tyg 
till t-shirts används  

3 kilo kemikalier.

I Sverige skänker vi 4,5 kilo 
kläder per person och år till 

 återvinning och välgörenhet.

Källor: SCB, SMED, Naturvårdsverket, 
Naturskyddsföreningen, Sveriges  
Konsumenter, Råd & Rön.
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En värld 
av textilier

I den bästa av världar skulle det gå lätt att lasta 
in all smutstvätt i en maskin och trycka på 
start för att få rena och torra kläder. Tyvärr 
är det inte riktigt så enkelt. Förutom tork- och 

tvättmetod är det också nödvändigt att hålla koll 
på vilken typ av material du står inför att rengöra. 
 Olika material påverkas nämligen olika mycket 
beroende på hur de hanteras. Fel val av tvätt- och 
torkmetod riskerar att påverka plaggets hållbarhet, 
färg, storlek och utseende. Här går vi igenom de 
vanligaste textiltyperna, och hur var och en bör 
tvättas och torkas.
 
Fiberfakta
Kläder och textilier kan bestå av två olika typer 
av fibrer: naturfibrer och konstfibrer. Precis som 
namnen föreslår ligger skillnaden mellan de två 
i hur de framställs. Naturfibrer bildas i naturen 
medan konstfibrer framställs på konstgjord eller 
kemisk väg. 
 Dessa två fiberfamiljer kan sedan delas upp i 
ett antal undergrupper. Naturfibrer kan antingen 
komma från djurriket, som ull och silke, eller från 
växtriket, som bomull och lin. Konstfibrer brukar 
delas upp i regenatfibrer som är gjorda av ett 
naturligt material, exempelvis cellulosa från gran 
eller bok, och syntetfibrer som framställs helt på 
kemisk väg, ofta av råolja.

De berömda tvätt- och tork- 
symbolerna visar hur olika plagg 
ska tvättas och torkas. Men de 
berättar inte varför. 
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Akryl 
Akryl är en 
syntetisk fiber 
som ofta 

används i 
stickade plagg då 

det liknar ull. Tillverkning av 
akryl kräver mycket energi och 
kemikalier vilket gör att det är 
ett material med hög klimat- 
påverkan. Akryl är en formstabil 
fiber som tål att tvättas i 40 
grader. Materialet skapar lätt 
statisk elektricitet, det kan 
motverkas genom att använda 
sköljmedel vid tvätt. Tork- 
tumling av akryl bör undvikas 
då plaggen kan bli deformerade 
och tappa elasticitet.  
 
Bomull
Bomull är det 
allra vanligaste 
materialet som 
kläder tillverkas 
av. Bomulls- 
buskar som inte odlas  
ekologiskt besprutas med en 
hel del bekämpningsmedel, och 
de stora mängder vatten som 
krävs för att odla och tillverka 
bomull leder ofta till vatten-
brist på de platser i världen 
där odlingen sker. Bomull är 
den textil som klarar högst 
temperaturer och är den enda 
som kan tvättas i 95 grader vid 
behov. Om materialet inte är 
krympt eller krympbehandlat 
riskerar plagget att dra ihop sig 
när det tvättas. Vita bomulls- 
plagg kan tvättas i högre 
temperaturer med blekande 
tvättmedel vid extra svåra 
fläckar, men titta först så att 
plagget inte är en bomulls- och 
syntetblandning – syntet går 
nämligen inte att bleka eller 
färga.

     Elastan
Elastan åter-
finns främst 
i plagg som 

behöver ha hög 
elasticitet, som sport- och 
badkläder. Det används alltid 
tillsammans med exempelvis 
bomull eller polyester för att ge 
plagg stretch. Elastan är känsligt 
för både värme och solljus. 
Materialet kan tvättas i upp till 
60 grader, i vissa plagg står det 
dock 40 grader vilket då beror 
på att plaggets färg inte tål 
högre temperaturer. Eftersom 
elastan har väldigt låg fukt-
upptagningsförmåga torkar 
plaggen fort. Det tillsammans 
med värmekänsligheten gör att 
plaggen bör torkas utan värme.
 
Polyester
Polyester är 
den vanligaste 
syntetfibern och 
tillverkas ofta av 
råolja. Det absorberar inte  
vatten lika bra som bomull 
vilket gör att det kan det vara 
svårare att få bort fläckar från 
polyesterplagg. Samtidigt gör 
materialets låga absorptions-
förmåga att polyester sällan 
krymper. Fibrerna har också 
bra elasticitet vilket gör att det 
inte skrynklar. Eftersom  
polyesterplagg har en slätare 
yta och sämre absorptions-
förmåga än bomullsplagg får 
fläckar inte samma fäste på 
polyester. Men samtidigt tål 
polyester värme sämre än 
bomull och plaggen bör inte 
tvättas och torkas varmare än 
40 grader. 

Ylle och ull
Det finns flera 
olika typer av 
ull, men den 

absolut  
vanligaste är fårull. 

Ull är känsligt mot vissa alkalier 
i vanliga tvättmedel och därför 
finns särskilda ulltvättmedel. 
Ullplagg behöver dock inte 
tvättas särskilt ofta eftersom 
det naturliga fettet i ull, lanolin, 
håller smutsen borta och gör 
materialet självrengörande till 
viss del. Värme och mekanisk 
bearbetning i tvättmaskin eller 
torktumlare har stor negativ 
påverkan på ull. Det leder till 
så kallad fibervandring eller 
filtning då fibrerna rör sig 
mot tygets mitt och plagget 
krymper. Så tvättning av ull 
bör göras under 30 grader och 
med få plagg i maskinen. När 
det kommer till torkning mår 
ullplagg bäst av att formas och 
torkas genom plantorkning, 
gärna genom att lägga plagget i 
en handduk. Det gör att plagget 
inte ändrar form. 

Viskos och 
lyocell
Viskos och 
lyocell är likt 

modal regenat-
fibrer. De båda materialen 
tillverkas främst genom att ut-
vinna cellulosafibrer ur gran och 
björk. Skillnaden mellan de två 
är att tillverkning av lyocell är 
mer miljövänlig eftersom  
kemikalierna som används går 
i ett slutet kretslopp. På samma 
sätt som modal är viskos och 
lyocell extra känsliga i blött 
tillstånd, och bör tvättas och 
torkas på låg värme och utan 
mekanisk bearbetning.

Linne och lin
Linfibrer är slit-
starka och har 
lång hållbarhet. 
Fibrerna är även 
stela med låg  
elasticitet vilket gör att  
plaggen lätt får skrynklor som 
kan vara svåra att få bort.  
Linne är vanligt i bland annat 
handdukar då tyget inte  
släpper några fibrer ifrån sig 
som bomull lätt gör. Linne-
plagg tål höga temperaturer 
men bör tvättas med tvätt-
medel utan optiska vitmedel 
eller blekmedel, eftersom det 
i kombination med solljus kan 
bleka plagget. Linne kan torkas 
på hög värme och sedan strykas 
eller manglas för att undvika 
veck, men undvik tork- 
tumling eftersom plaggen lätt 
skrynklas och fibrerna skadas.

Modal
Modal är en 
regenatfiber, 
alltså en fiber 

från natur- 
material som 

utvinns genom en kemisk  
process. Jämfört med en 
annan regenatfiber, viskos, är 
modal ett mer bomullslikt och  
mjukare fibermaterial. Alla 
regenatfibrer tappar mycket 
styrka i vått tillstånd eftersom 
framställningsprocessen gör 
att fibrerna liknar materialet i 
papper. Vid för hög temperatur 
i tvättning och torkning kan 
plaggen gå sönder, så tvätta 
modal på låg värme och med 
få övriga plagg i maskinen. Vid 
torkning kan plaggen dra ihop 
sig likt linneplagg, det kan 
åtgärdas genom strykning med 
ångstrykjärn. 
 

Silke och siden
Silke är en fiber 
som tillverkas 
av sekret från 

silkesfjärilens 
larvkokong. Silke 

är namnet på själva fibern, när 
det sedan görs till ett tyg kallas 
det siden. Siden är känsligt för 
svett och kan skadas om det är 
i kontakt med svett för länge, 
därför bör plaggen tvättas 
snart efter användning. Siden 
är ett känsligt material och 
vid osäkerhet är kemtvätt att 
rekommendera. Om du vill 
tvätta dina sidenplagg hemma 
bör du inte göra det varmare 
än 40 grader och gärna genom 
handtvätt. När det kommer 
till torkning är det viktigt att 
plaggen torkas jämnt  
eftersom vatten kan skapa 
fläckar på tyget. Plaggen bör 
pressas försiktigt för att få ut 
det mesta av vattnet, och sedan 
rullas in i en handduk för att få 
bort det sista. Häng sedan upp 
plagget, men gör det inomhus 
då siden är känsligt för solljus. 

 

Polyamid och 
nylon
Polyamid är 
mera känt under 
varumärkesordet 
nylon och togs fram 
av den amerikanska armén  
under andra världskriget för 
att ersätta hampa och siden i 
fallskärmar. Snart blev  
materialet vanligast i strump-
byxor. Materialet kan också 
spinnas till tjockare fibrer och 
används då ofta i barnoveraller 
under namnet bävernylon. 
Polyamid eller nylon kan  
tvättas i 40 grader. Barn- 
overaller och andra plagg i  
bävernylon behöver inte 
tvättas efter varje användning 
utan kan istället torkas  
hängande och med värme,  
undvik dock torktumlare. 

Gore-Tex
Gore-Tex är 
förvisso inte en 
textil fiber utan 
ett membran som 
läggs mellan innertyget 
och yttertyget. Materialets 
egenskaper gör det populärt i 
friluftskläder, membranet har 
porer mellan fibrerna vilket 
gör det vattentätt samtidigt 
som porerna är tillräckligt 
stora för att släppa igenom fukt 
och luft.  Plagg med Gore-Tex 
bör tvättas i högst 40 grader 
utan sköljmedel och med  
flytande tvättmedel, pulver- 
tvättmedel kan täppa igen 
porerna. Centrifugering kan 
skada plagget. Gore-Tex bör 
hängtorkas, när plagget är 
torrt ska det värmebehandlas 
i 20 minuter i torkskåp, tork-
tumlare eller med strykjärn för 
att aktivera impregneringen.
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Från slit och laga 
till köp och släng
Sedan år 2000 har svenskarnas konsumtion 
av textilier ökat med över 40 procent. För att 
förstå varför behöver vi gå tillbaka ända till 
1950-talet då en moderevolution förändrade 
hela textilbranschen.

D et var under 50-talet 
som konceptet med 
höst- och vår- 
kollektioner först  

lanserades, och snart efter det 
kom även sommar- och vinter- 
kollektionerna. 
 – Det ledde till att kläd- 
och modeförsäljning blev ett 
kommersiellt system, och att 
människor började köpa nya 
kläder innan de gamla  
behövde bytas ut, säger Anders 
Kärrman, textilingenjör och 
utbildare inom textil. 
 
Dagens modeindustri  
föddes på 50-talet
Anders Kärrman är utbildad 
textilingenjör vid Borås  
Textilhögskola. Sedan början 

av 2000-talet arbetar han med 
utbildning och rådgivning 
inom textila material,  
tygframställning och kvalitet. 
Han berättar hur klädbranschen 
började förändras under 
1900-talets andra hälft.
 – Under 50- och 60-talet höll 
modeföretagen strikt på de  
säsongsbestämda kollektionerna, 
men under 70- och 80-talet 
löstes gränserna upp och  
nyheter i sortimentet lanserades 
långt fler gånger under året. 
Idag är det som bekant inte 
ovanligt för storföretagen att 
ha ett 20-tal kollektioner per år. 
 Det var också under 70-talet 
som den så kallade TEKO-
krisen slog till mot den svenska 
textil- och konfektions-

branschen. Låga löner och 
hårt pressade priser gjorde att 
framförallt Sydostasien tog 
över stora delar av marknaden 
och jobben inom den svenska 
textilproduktionen gick från 
170 000 till 40 000.
 – Det gick inte att konkurrera 
med de otroligt låga  
produktionskostnaderna i 
framförallt Asien. Det är också 
till stor del de pressade  
kostnaderna som gör att  
klädpriserna knappt har rört 
på sig under de senaste 30-40 
åren. 1970 köpte mina föräldrar 
en bil för 20 000 kronor som 
idag kostar det tiodubbla. Du 
kunde då också köpa ett par 
jeans för 199 kronor, men där 
har priset inte rört på sig alls.

Anders Kärrman
arbetar med utbildning

och rådgivning inom  
textila material och  
tygframställning i 
företaget Textile  

Support.
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Samtidigt som vi 
köper dubbelt så 

mycket kläder idag 
som för 17 år sedan 

spenderar vi ungefär 
lika mycket pengar. 

Både priset och  
kvaliteten på  

textilier har minskat  
avsevärt. 

Den genomsnittlige  
svensken köper varje  

år ungefär 13 kilo  
kläder, och slänger 

8 kilo. 

Köpbeteendet förändras
Flytten av textilproduktionen 
till Asien, den snabba  
konsumtionsökningen och de 
pressade priserna ledde också 
till sämre kvalitet på textilier 
och kläder. Enligt Anders  
Kärrman är den stora  
anledningen till att kvaliteten 
på kläder var bättre förr att 
tillverkarna då inte behövde 
stressa fram tygerna och  
bomullen odlades lugnt och 
sansat utan konstgödsel och 
besprutningsmedel. 
 – Modeföretagen släpper nya 
produkter var och varannan dag. 
Det har lett till att tillverkningen 
måste gå snabbt, snabbare än 
vad som egentligen är möjligt 
för att få fram ett kvalitativt 
klädesplagg. Det viktigaste är 
tyvärr inte längre plaggens 
hållbarhet och kvalitet utan att 
det är nytt och billigt.   
 Något annat som enligt  
Anders har förändrats är köp-
beteende och synen på kläder 
hos många människor. 
 – När alla har vant sig vid att 
köpa nya kläder varje månad 
och att många plagg bara håller 
ett par månader blir kvantitet 
viktigare än kvalitet även för 
tillverkarna. Kläder har blivit 
en slit och släng-vara eller till 
och med en köp och släng-
vara. För att bryta den onda 
cirkeln är det just människors 
beteende som behöver ändras. 
Det är först då kläd- och  
textilindustrin kan börja bli 
mer hållbar igen.
 
Konsumenten är nyckeln
Det högsta priset för den lavin-
artade konsumtionsökningen 
är det miljön som får betala. 
Den globala bomullsproduktionen 

står för närmare en fjärdedel av 
världens samlade användning 
av bekämpningsmedel varje år, 
detta trots att bomullsodlingar 
endast tar upp 2,5 procent 
av jordens jordbruksmark. 
Trots de stora problemen inom 
dagens textilproduktion ser 
Anders Kärrman en ljusning 
på horisonten, både när det 
kommer till människors syn på 
kläder och inom industrin.
 – Jag tror och hoppas att om 
50 år så har bomull blivit ett 
exklusivt material som enbart 
används i lite dyrare plagg av 
hög kvalitet. Det är dock viktigt 
att poängtera att tillverkning 
av alla textila material är  
belastande för miljön, det krävs 
stora mängder kemikalier även 
vid framtagning av cellulosa- 
baserade fibrer, och för  
syntetfibrer som polyester  
och polyamid krävs råolja. 
 Att ersätta bomull med ett 
annat material och fortsätta 
producera samma mängd  
kläder är alltså inget  
alternativ. Enligt Anders är den 

enskilt viktigaste insatsen att 
få människor att informera sig 
och ta ansvar för sin konsumtion, 
något han tycker sig se komma i 
de yngre generationerna.
 –  I mitt arbete som utbildare 
och rådgivare inom textil ser 
jag allt fler som intresserar sig 
för var kläderna tillverkas och 
hur de bör hanteras, tvättas 
och torkas för att hålla så länge 
som möjligt. Det är en  
utveckling som behöver  
fortsätta. 
 
Det våras för återvinning
Ett annat område som Anders 
menar behöver gå framåt är 
återvinningen av textilier. 
Sverige ligger i framkant när 
det kommer till insamling och 
återvinning av andra avfall och 
material, men just textilier är 
ett undantagsfall. 
 I augusti 2014 fick  
Naturvårdsverket i uppdrag av 
regeringen att utreda och  
föreslå åtgärder för en mer 
hållbar hantering av  
textilier och textilavfall. Två 
av förslagen som presenterades 
i en rapport i september 2016 
var lagkrav på att sortera ut 
textilavfall separat från annat 
avfall, och att införa ett  
producentansvar liknande 
de som finns på bland annat 
däck och batterier. Anders 
Kärrman tror att införande av 
ett producentansvar är rätt väg 
att gå, och något som kommer 
bli en realitet i en inte allt för 
avlägsen framtid.
 – Det krävs lagändringar och 
insatser på statlig och  
kommunal nivå för att komma 
tillrätta med återvinningen. 
För det första är det svårt 
att återvinna textilier på ett 

effektivt sätt. Ett vanligt sätt 
är att mekaniskt riva sönder 
materialet för att sära  
fibrerna som sedan spinns till 
nytt garn, problemet är då att 
det nya materialet knappt har 
60 procent av den ursprungliga 
kvaliteten. Man får förvisso ett 
återvunnet material, men till 
hög kostnad och av låg kvalitet. 
 En annan utmaning i 
återvinningen är det faktum 
att majoriteten av kläder idag 
består av fiberblandningar, 
exempelvis hälften bomull och 
hälften polyester. Det gör att 
återvinningsprocessen blir 
ännu svårare.  
 Men den svenska textil- 
återvinningen drivs framåt av 

forskning och teknik- 
utveckling inom både  
akademin och näringslivet.
 – Ett exempel är det svenska 
innovationsföretaget  
Re:newcell, startat av 
KTH-forskare, som har  
utvecklat en helt ny teknik för 
återvinning av bomull. För ett 
par år sedan tog de tillsammans 
med Borås Textilhögskola fram 
världens första plagg gjort av 
återvunnen bomull. 
 Ett annat exempel är ett 
Chalmersprojekt som  
utvecklar en kemisk teknik för 
att kunna separera olika typer 
av textilfibrer i kläder som 
sedan kan användas i  
nyproduktion. 

Hur skulle du säga att vi 
som individer kan påverka 
och förändra klädindustrin? 
– Först och främst är det 
viktigt att få en ökad förståelse 
för varför dagens situation är 
ohållbar i alla led. Alla kan 
påverka genom att se över sitt 
konsumtionsmönster och hur 
man tar hand om sina kläder. 
På samma sätt som många 
människor under de senaste 
åren har förändrat sina  
livsmedelsvanor med mer när-
producerat och  
ekologiskt behöver vi ta 
medvetna beslut även när det 
kommer till klädköp. Det är det 
första och största steget mot en 
mer hållbar framtid.
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Klädernas livscykel
Varje klädesplagg gör ett avtryck på miljön 
och klimatet, från framtagning och  
tillverkning till distribution och användning. 
Stora miljövinster kan göras genom att  
förlänga klädernas livslängd.

Kläder i Sverige har 
idag en genomsnitt-
lig livslängd på 2,3 
år. Livslängden 

påverkas av olika faktorer 
som materialets kvalitet, hur 
plagget används och hur det 
hanteras mellan användning. 
Om vi tittar på hela livscykel-
perspektivet för kläder spelar 
en förlängning av plaggens 
livslängd en betydande roll för 
att minska miljöpåverkan.  
 
Bara en skjorta
En skjorta som köps i en affär 
i Sverige genererar cirka 40 

kilo koldioxid i klimatpåverkan 
under livscykeln, från  
tillverkning och behandling till 
transport, tvätt och torkning. 
Miljöavtrycket blir lägre i takt 
med antal gånger skjortan 
används. 
 Exempel: en skjorta som 
nyttjas tio gånger har en  
klimatpåverkan på fyra kilo, 
för en skjorta som används 
hundra gånger är klimat- 
påverkan istället 0,4 kilo.
 
Värdera kläderna
Frågan är hur vi ska sköta 
kläderna för att få dem att hålla 

så länge som möjligt. Tork och 
tvätt står endast för tre procent 
av den totala miljöpåverkan 
under ett genomsnittligt plaggs 
livscykel. Men varje tvätt sliter 
på plagget och förkortar dess 
livslängd, och att torktumla 
sliter mer på plagget än både 
tvättmomentet och att häng-
torka i ett torkskåp eller ett 
torkställ. 
 Torktumlarens mekaniska 
bearbetning gör att fibrer från 
plaggen lossnar då kläderna 
gnids mot varandra. Även  
värmen sliter hårt och formen 
kan gå förlorad.

Begreppet fast  
fashion kommer från  
dagens snabba och  

ständiga förändringar i 
modet i kombination med 
låga priser. I fast fashion 

går kvantitet alltid  
före kvalitet.
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Så länge
används kläderna 

4 år
Vi köper kläder oftare och använder  
dem kortare tid. Så här länge används  
plaggen i genomsnitt. 

2 år

4 år
2 år

2 år

4 år

6 mån -  
3 år

2 år

Källa: Svenska MiljöEmissionsData

Genom att ge kläderna lite  
kärlek lever de betydligt längre. 
Samtidigt tar vi hand om miljön. 

Laga och byt 
• Byt dragkedja, lappa eller sy i en knapp i jeansen.
• Designa om och förändra ett plagg på ett kreativt  
och personligt sätt.
• Återanvänd och byt kläder med vänner, grannar 
och kollegor – anordna en klädbytardag varje höst 
och vår. 

Lagra och förvara 
• Vid lagring under längre tid bör vakuumpåsar 
undvikas, risken finns att fibrerna komprimeras 
vilket kan förstöra formen på plaggen. 
• Förvara kläder som inte används genom att om-
sorgsfullt packa ner plaggen, eller hänga upp dem i 
skyddande klädpåsar, då behåller de formen bäst.
• Undvik trådgalgar då de tenderar att snedvrida 
kläderna. Välj istället trägalgar av god kvalitet.

Skänk och återvinn 
• Donera kläder och skor till välgörenhet eller en  
organisation som återvinner textilier. 
• En sista utväg när plaggen är alltför slitna är att 
lämna in dem för återvinning, eller klipp itu  
kläderna och använd dem som trasor.

 
 
Tänk transport
Många av oss tänker att 
transporterna till och från 
Asien står för en stor del av 
miljöpåverkan, men frakterna 
över hela världen står endast 
för fyra procent av den totala 
klimatpåverkan av ett plaggs 
livscykel. Däremot står våra 
resor till klädbutiken för hela 
22 procent.
 Genom ökad medvetenhet 
och enkla steg kan vi som  
konsumenter bidra till att 
minska miljöpåverkan kopplad 
till klädkonsumtion – att 
värdera och vårda varje plagg 
och på så sätt förlänga deras 
livslängd i kombination med 
att tänka på hur vi tar oss till 
butiken. 

 
Varje månad  
räknas
Genom att förlänga  
livslängden på ett genom-
snittligt klädesplagg med 
tre månader minskas  
klimatavtrycket med upp 
till 10 procent.
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A           nders Hallström, 
pappa i familjen, 
har länge arbetat                    
med projekt- 

utveckling inom hållbart 
byggande. Genom åren har han 
samlat på sig kunskap om vilka 
miljövänliga och energismarta 
produkter och lösningar som 
finns på marknaden. Det väckte 
en tanke om att totalrenovera 
ett gammalt hus så hållbart och 
energieffektivt som möjligt.
 – Vi ser projektet både som 
en omfattande studie och en 
inspirationsguide för andra 
hur det är att renovera och göra 
om sitt hem för att leva mer 
hållbart. 

 Resultatet är Eco Now 
House, ett komplett ekohus 
där hållbarheten kommer först 
i alla rum, självklart också i 
tvättstugan.
 – Renoveringen av tvätt- 
stugan utgick egentligen från  
samma huvudkrav som resten 
av huset – vi valde utrustning 
och inredning utifrån vad som 
drar minst energi. Sedan   till-
kommer vad som är  
skonsammast för kläderna 
eftersom tillverkning av kläder 
också är en stor energi- och 
miljöaspekt. Ju längre  
kläderna håller kvalitet, form 
och storlek desto mindre  
behöver vi köpa nytt.

Familjen med Sveriges
snålaste tvättstuga
I familjen Hallströms radhus i Vallentuna 
finns inte mycket kvar från byggnadsåret 
1968. För tre år sedan påbörjade familjen en 
”Extreme ECO Makeover”, ett viktigt område 
för renoveringen var tvättstugan.

Familjen Hallström invigde sitt 
ekohus i november 2016.

Sex maskiner tvätt i veckan
Som en barnfamilj med tre 
aktiva barn blir det en hel del 
tvättning och torkning hemma 
hos familjen Hallström varje 
vecka.  

Anders uppskattar att han och 
hustrun Marie spenderar två 
till tre timmar i veckan i  
tvättstugan med fem till sex 
körda maskiner. En huvudregel 
är att varje maskin ska vara 
full, och att endast tvätta plagg 
som faktiskt är smutsiga.
 – Varje gång tvättmaskinen 
sätts igång ska den vara fylld 
med sex kilo smutsig tvätt, så 
är det bara. Det är lätt hänt att 
rena kläder hamnar i tvätt- 
korgen och att tvätta rena  
kläder innebär en dubbel  
miljöförlust eftersom varje 
tvättillfälle drar en hel del 
energi samtidigt som kläderna 
slits onödigt mycket.  

 För en barnfamilj är  
variationen i tvättbehovet stor, 
och även hemma hos familjen 
Hallström brottas man med 
både tids- och utrymmesbrist. 
Men att både ha torkskåp och 
torktumlare i arsenalen  
underlättar.

 – Vi kör frotté och strumpor 
i torktumlaren, allt annat 
hängtorkas i torkskåpet eller 
utomhus under årets varma 
delar. Barnens vinteroveraller 
och vinterskor var en mardröm 
innan vi skaffade torkskåpet 
eftersom de sällan behöver 
tvättas men ofta torkas.  

Varje kWh räknas
I familjens tvättstuga hittar vi 
en tvättmaskin och torktumlare 
som båda har energimärkning 
A+++, den effektivaste klassen 
i det energimärkningsdirektiv 
som infördes 2010.  
I tvättstugan finns även ett 
värmepumpsdrivet torkskåp, 

”Det väckte en  
tanke hos Anders 

att totaltenovera ett 
gammalt hus så 
energieffektivt 

som möjligt”

Anders Hallström framför Eco Now-huset i Vallentuna. 
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Helbild på familjen i torkrummet.
Bildtexrt/faktaruta till.

”Vi valde detta torkskåp  
eftersom det utsågs till  
den energieffektivaste  

torkmetoden av  
Energimyndigheten.”

All energi som förbrukas i villan i 
Vallentuna mäts i realtid.

som även det skulle ingå i  klassen 
A+++ om torkskåp hade en 
sådan märkning.  
 Torktumlaren köptes när  
familjen flyttade in, tvätt- 
maskinen uppgraderades 2015, 
och torkskåpet gjorde tvätt-
stugan fulltalig i samband med 
ECO-renoveringen.
Tidigare har Anders och Marie 
förknippat just torkskåp med 
förskolor och dagis, men  
argumentet ”du behöver inte 
ens sätta igång ett torkskåp 
för att få kläderna torra” vägde 
tungt. 
 – Vi valde att skaffa ett tork-
skåp under renoveringen dels 
beroende på att modellen har 
fått pris av Energimyndigheten 
för energieffektivast tork- 

metod, men att det funkar även 
utan el är såklart en jackpot. 
Häng in tvätten under natten 
så gör du inte av med en enda 
watt.
 Familjen Hallström mäter 
sin energiförbrukning i realtid 
genom en sensor som placeras 
på husets elmätare och skickar 
kontinuerlig information till 
Anders och Maries mobil- 
telefoner. De har även  
effektmätare på en del utvalda 
produkter för att se precis hur 
mycket energi var och en gör 
av med.
 – Renoveringen var klar i 
början av november förra året 
så nu har vi bott i ett komplett 
ECO-hus i drygt ett halvår. Det 
är otroligt lärorikt att  

kombinera ett sånt här projekt 
med ett familjeliv med  
matlagning, fotbollsträningar,  
tvättning och allt annat. Vi 
hoppas att det ska inspirera 
andra att göra mer och fler 
medvetna val i vardagen.
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Forskaren krossar tio
myter från tvättstugan
Mats Johansson är forskare och lärare på 
Textilhögskolan i Borås och vet allt om hur 
kläderna behandlas på bästa sätt. Han fick 
ta ställning till några vanliga föreställningar.

1. Tvätta underkläder i  
60 grader
”Kör alltid strumpor och  
underkläder i 60 grader, annars 
dör inte bakterierna.”
– Många bakterier dör inte vid 
60 grader, det krävs både högre 
temperatur och längre tvätttid, 
vilket många textilier inte tål. 
Istället för att ta kål på  
bakterierna tar du kål på 
strumporna och förstör både 
textur och färg. Se istället 
till att vara noga med att följa 
tvättråden i dina plagg och  
anvisningarna på ditt  
tvättmedel. 
 
2. All torkning sliter
“Det spelar ingen roll om 
man använder torkskåp eller 
torktumlare, båda sliter lika 
mycket på kläderna.”
– Torkskåp sliter inte på 
kläderna, det är ju bara luft 
som rör på sig. Torktumlaren 
däremot är en katastrof för 
kläderna. Den mekaniska  
bearbetningen i en tumlare sliter 
otroligt mycket på textilierna.  
 

3. Tvättmedel som  
tvättmedel
”Tvättmedel som tvättmedel, 
det spelar väl ingen roll vilken 
sort!”
– Att välja rätt tvättmedel är 
viktigt eftersom de är bra på 
olika saker. I Sverige har vi 
högkoncentrerade tvättmedel 
som du bara behöver dosera  
ytterst lite av. De billigare 
importerade tvättmedlen är 
däremot väldigt utspädda, 
det finns till exempel flytande 
tvättmedel som består av 50 
procent vatten. Välj tvättmedel 
genom att läsa på  
förpackningen, inte på  
prislappen. Dessutom är det 
otroligt lite av det vi tvättar 
som egentligen är smutsigt. I de 
flesta fall räcker det att skölja 
plagget, hänga ut och vädra. 

4. En maskin räcker
”Släng in både kulörtvätt och 
vittvätt samtidigt i maskinen, 
det går lika bra att tvätta  
tillsammans.”
– Det spelar stor roll! Risken 

för missfärgning ökar, den vita 
tvätten kan snabbt bli  
grådaskig och färg kan ”blöda” 
från plagg till plagg. Dessutom 
har tvättmedlen olika  
sammansättning för att vara 
effektiva för olika saker. Vit- 
tvättmedel kan innehålla blek-
medel och optiska vitmedel 
som bleker de färgade plaggen.

5. Allt kan tumlas 
”Alla kläder och material kan 
torkas i torktumlare.” 
– Nej, alla kläder kan inte 
torktumlas! En del material tål 
inte den höga temperaturen, 
andra tål inte den kraftiga 
mekaniska bearbetningen i en 
torktumlare. Elastan kan brytas 
ner av kombinationen fukt och 
hög temperatur vilket resul-
terar i att fibrerna ”filtar ihop 
sig” kraftigt. Bomull och viskos 
kan krympa, lin krymper och 
skrynklar kraftigt. Eftersom 
sytråd och dragkedjor oftast 
är i annat material än plagg-
delarna finns även stor risk för 
att dessa krymper olika i en 
torktumlare. 

6. Snåla inte med  
tvättmedlet
”Ju mer tvättmedel som 
används desto renare blir 
tvätten.”
– Tvättmedel idag är såpass 
koncentrerade att du behöver 
använda väldigt lite. Ju mer 
tvättmedel desto mer skum 
och ju mer skum desto sämre 
tvättar det rent. Det blir också 
svårt att skölja vilket är minst 
lika viktigt för en bra  
tvättprocess. Är du känslig 
kan det även vara viss risk 
för allergisk reaktion om inte 
tvättmedlet sköljs ut ordentligt 
ur plagget.

7. Sköljmedel mot bakterier
”Sköljmedel gör inte bara  
kläderna mjukare, det motverkar 
även att bakterier sätter sig i 
kläderna.”
– Sköljmedel har ingen  
antibakteriell verkan.  
Dessutom är det inte bra för 
miljön eftersom den största 
delen av produkten hamnar 
direkt i avloppet.

8. Tvätt efter träning
”Man måste tvätta tränings-
kläder efter varje pass, speciellt 
sportbehån.”
– Vi lider av tvätthysteri i det 
här landet! Efter ett tag kom-
mer det att lukta, absolut, men 
man är inte ofräsch för att man 
är svettig, svett är ju ett  
värmeregleringssystem. Det 
finns studier som visar att vi 
tvättar alldeles för mycket, 
mindre än tio procent av det 
vi tvättar är smutsigt. Här kan 
det definitivt vara på sin plats 
att bara skölja upp plaggen 
i vatten och vädra mellan 
passen. Har plaggen blivit 
nersmutsade eller börjat lukta 
illa är det väl dags att tvätta. 

9. Tvätta sängkläderna 
varmt
”Alla sängkläder ska alltid 
tvättas i 60 grader för att bli 
helt rena.”
– Helt vita sängkläder i bomull 
kan tvättas i 90 grader, med 
rätt tvättmedel, men färgade 
eller tryckta sängkläder tål inte 

att tvättas så varmt. Att tvätta 
för varmt kan vara lika dåligt, 
eller till och med sämre, som 
att tvätta för kallt. Enzymerna 
som finns i tvättmedel har 
störst effekt vid rätt temperatur 
och pH-värde, därför är det 
viktigt att följa anvisningarna 
på paketet. En del tvättmedel 
är bra vid låga temperaturer 
medan andra kräver höga 
temperaturer då  de innehåller 
någon form av blekmedel som du 
kanske vill ha till din vittvätt.

10. Tvätta t-shirts som  
underkläder
”T-shirtar är som underkläder, 
de ska tvättas varje gång man 
använt dem eftersom de är så 
nära kroppen.”
– De flesta människor är  
antagligen renare än omgivande 
luft och de produkter som vi 
kommer i kontakt med. Att 
något är kroppsnära gör det 
definitivt inte smutsigare. 
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Oups! Här gick
det visst fel...
En olycka kan komma plötsligt, och en röd 
strumpa kan skapa kaos. Här är några  
vanliga och ovanliga tvättmissar som  
svenska folket har delat med sig av, och  
som vi alla kan känna igen oss i.

Missfärgning i tumlaren
”Jag är alltid noga med att dela upp 

de vita och de färgade kläderna innan 
tvätt. Jag hade inte tänkt på att det 

kunde vara ett problem vid torkningen 
innan en svart handduk letade sig in i 

mitt nya vita påslakan under tork-
tumlingen. Det färgade av  

sig å det grövsta.” 

Ett lakan i ugnen
”Jag hade precis flyttat hemifrån och glömt boka 
tid i tvättstugan. Ville snabbt få mina lakan rena, 

så jag tvättade dem i badkaret och kom på den 
genialiska idén att torka dem i ugnen. Stoppade 

in dem på en bakplåt och satte på värmen på  
200 grader. Samtidigt ringde en kompis, vi  

hamnade på krogen och jag hade ingen  
tanke på mina lakan förrän dagen  
därpå. Då var de torra.  Men bruna.”

Glömd plånbok
”Hade sålt en cykel och fått tusen  

kronor i kontanter. Kände mig rätt 
nöjd och körde några jeans i en tvätt. 
På väg till affären senare samma dag 
känner jag efter i bakfickan. Åh nej! 
Plånboken! Den låg kvar i jeansen. 
Som låg i maskinen. På 40 grader  

kulörtvätt med extra  
sköljning...” 

Sex ljusa chinos och  
en bläckpenna

”Tvättade en maskin med sex par 
ljusa chinos. Av bekvämlighet slängde 

jag dem snabbt i tumlaren. När jag 
öppnade luckan till torktumlaren 

var tvätten blårandig. En bläckpenna 
hade följt med i byxfickan och färgat 

alla chinos i ett batikliknande  
mönster.”

Krympta kläder
”Ull tål inte värme särskilt bra och 

ska varken tvättas eller torkas varmt. 
Det vet kanske alla utom jag, som 

körde min tröja i 60 grader och sedan 
la in den i torktumlaren. Tröjan blev 
torr och fläckarna försvann, tyvärr  

gjorde storleken det också.”

Fotogen blev doftproblem
”Har en gammal fotogenlampa som 
jag skulle fylla på, men råkade spilla 

fotogen på min tröja. Slängde in den i 
tvättmaskinen tillsammans med en 

full tvätt. Nu luktar allt fotogen!  
Direkt efteråt körde jag en ny tvätt 

med sköljmedel för att rätta till miss-
taget, men lukten är kvar.  

Klantigt värre. ”

Gosedjuret som möglade
”Vår 3-åriga dotter hade en tygkanin med  

ospecificerat innehåll, som hon älskade över allt 
annat. Kaninen hängde med överallt och luktade  

därefter. När dottern var på förskolan gav jag  
”Kaninis” ett välbehövligt bad och hängde sedan 

upp den på tork i bastun. Efter ett tag luktade  
gosedjuret värre än någonsin. Det visade sig  

att materialet inuti möglat! ”Kaninis” fick  
skutta vidare till de sälla jaktmarkerna  

och min dotter krävde tre nya  
gosedjur i kompensation.”

Torktumlad badrumsmatta
”Gummit på badrumsmattor är  

jättebra för att minska risken att 
dratta omkull när det blir halt. Men 
samma gummi kan smälta ihop till 

små bitar när du torktumlar det.  
Vissa saker lär man sig den  

hårda vägen!”
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Så tar proffsen
hand om kläderna
Tvätta mindre och vädra mer! Då räddar du 
både garderoben och miljön. Anna-Carin 
Wirenfelt, kostymtekniker på Sveriges  
Televisions kostymförråd, tar hand om en 
halv miljon plagg varje dag. 
– Med vädring och frisk luft kan man komma 
långt. Luktar plagget illa så stoppa in det i 
frysen istället!



28 29

SVT:s Magasin 4 i 
Stockholm är det 
största förrådet i hela 
Norden för uthyrning 

av kostym, rekvisita, möbler, 
och dekor. Här jobbar  
Anna-Carin Wirenfelt och 
hennes kollegor med att skydda 
en halv miljon plagg från  
pälsängrar, mal, damm och se 
till att de håller färg och form 
för framtiden. 

Vädra, vädra och vädra 
Hennes tre tips för att dina 
kläder ska hålla så länge som 
möjligt är: vädra, vädra och 
vädra.
 – Jag har lite vädringsnoja! 

Hos oss väljer vi alltid att vädra 
plaggen först, innan vi bestäm-
mer om de ska skickas till tvätt, 
både för att spara på miljön 
och kläderna. Man behöver 
till exempel inte tvätta tröjor 
jätteofta, det räcker att vädra 
dem utomhus i ett par timmar. 
Ull tvättar nästan sig självt när 
det får hänga ute. 
Genom att vädra kläderna  
regelbundet slipper man  
problem med mal och päls- 
ängrar, vilket annars är väldigt 
vanligt i större förråd. 
 – Jag är lika stolt varje gång 
Anticimex kommer hit och sä-
ger: ”vi hittade EN mal”! Vi har 
så mycket ull i vårt förråd att 

det är helt galet, ändå finns här 
ingen mal. Det är vädringen som 
är hemligheten till att vi håller 
allt fräscht, säger Anna-Carin 
som tror att just vädring är lite 
av en bortglömd kunskap hos 
den yngre generationen. 
 – Kläder behöver inte tvättas 
lika ofta som man kanske tror, 
förutom när de är svettiga eller
har fått fläckar såklart.  
Har du ingen trädgård eller 
balkong kan du placera en 
vädringsställning vid fönstret 
och låta det stå öppet ett par 
timmar så att kläderna luftas. 
 – Ett par gånger per år bör 
allt vädras. Ullplagg är 
känsligast eftersom de drar åt 

sig ohyra. Bomull är inte lika 
känsligt, det är mer att plaggen 
kan lukta garderob. Man kan ju 
ha lavendelpåsar inne i  
garderoben så att det blir en 
fräsch doft, dessutom kan 
lavendel skydda mot objudna 
småkryp i garderoben. 
 
Frys in kläderna
Stickade tröjor ska inte ligga 
staplade på varandra år ut och 
år in, de måste också komma 
ut och luftas. Är det ulltröjor är 
det bättre att vika dem än att 
hänga på galge en längre tid,  
eftersom de kan förlora formen. 
Och skulle tröjan, tygskorna 
eller jeansen ändå lukta illa kan 
du alltid stoppa in dem i frysen 
ett par timmar. Det tar bort 
både lukt och bakterier.
 – Ett dygn brukar räcka, oav-
sett vilket material plagget är 
gjort av, tipsar Anna-Carin. 
Tänk också på att de flesta 
plagg inte behöver tvättas i 
höga temperaturer, om det inte 
handlar om underkläder. Runt 
30, 40 grader räcker. Dessutom 
ska du vara noga med att inte 
överdosera tvättmedel. Mjukt 
vatten kräver inte lika mycket 
tvättmedel som hårt vatten. 
Runt 80 procent av hushållen 
i Sverige har mjukt vatten. 
Vill du veta exakt vilken typ av 
vatten det är där just du bor kan 
du ta kontakt med  
Vattenverket. 

Bättre förr?
– Det finns mycket att lära av 
hur man hanterade kläder förr 
i tiden. Att man till exempel 
lagar en skjorta istället för att 
slänga den. Även när man köper 
kläder kan man tänka hållbarhet 
genom att satsa på ett plagg 

som man kan ha ett par år, 
istället för att hänga på en trend 
och slänga efter en säsong. Det 
är ju det som är det farliga när 
kläderna är så  
billiga som idag, säger  
Anna-Carin som även är  
utbildad designer och  
kostymtekniker.
 – Personligen är jag lite anti 
trender. Om man köper enstaka 
trendplagg kan det väl vara okej, 
men inte att byta hela garderoben 
bara för en ny säsong. 
Trots våra ”köp och släng”- 
vanor ser Anna-Carin  
Wirenfelt en positiv trend som 
blir allt starkare: att handla 
kläder på second hand. 
 – Det är ju fantastiskt kul. 
Framför allt den yngre  
generationen köper inte lika 
mycket nya kläder utan tycker 
att det är roligare att fynda i  
second hand-butiker. Dessutom 
finns det ett så stort utbud, allt 
från Myrorna och Tradera till 
riktigt exklusiva butiker. Om 
du inte vill använda dina kläder 
är det viktigt att skänka dem 
vidare, det är alltid någon som 
vill ha dem. När vi rensar här 
hos oss skänker vi till  
välgörenhet. Köper du en 
skinnjacka på second hand 
och den luktar sunkigt kan du 
stoppa den i frysen eller ta till 
en kemtvätt.
 – Här på kostymförrådet har 
vi precis köpt in ett ozonskåp. 
Det har ett speciellt filter istället 
för tvättmedel. Man hänger in 
plaggen i 40 minuter och då tar 
det bort all lukt och alla  
bakterier. Det är helt  
fantastiskt att kunna spara in 
på tvätt och istället ta bort  
lukt och bakterier på det här 
sättet.  

Tips från 
experten

• Hängtorka istället 
för att torktumla. 
Torktumling sliter otroligt 
mycket på kläderna.

• Stryk mera. När du 
stryker tvätten plattar 
du till och slätar ut  
fibrerna. En slätare yta 
gör att smutsen inte 
fastnar lika lätt som när 
det är skrynkligt och du 
undviker noppor. 

• Lusläs tvättråden.  
A och O för att tvätta rätt 
och hjälpa både kläder 
och natur. 

• Skippa sköljmedel. 
Sköljmedel är i stort 
sett onödiga kemikalier, 
som rent av kan slita på 
kläderna

• Låt skorna vila.  
Använd inte samma skor 
två dagar i rad, låt dem 
torka upp och vila emellan. 
Använd skohorn. 

• Wax on, wax off. 
Regelbunden puts med 
kräm håller skinnet 
mjukt och fukten borta. 
Gör först rent skorna 
med lätt fuktad trasa 
eller, om det är mocka-
skor, med en mockaborste 
eller fint sandpapper.  
 
• Använd rengörings-
schampo. Tygskor kan 
rengöras med ren- 
göringsschampo.

”Det finns mycket 
 att lära av hur kläder  

hanterades förr”
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ECO Dryer 2.0 HP är  
marknadens effektivaste, 

tystaste och mest energisnåla 
torkskåp som drar 65 procent 

mindre energi än ett  
traditionellt torkskåp.

Det smarta med torkskåpet 
ETS 1900 E är att det är  

sensorstyrt och stänger av sig 
själv när tvätten är torr. 

Nimos ECO-torkskåp är sensorstyrda och drivs med värme-
pumpsteknik eller frånluftsteknik. Det innebär att torkskåpet 
stängs av automatiskt när tvätten är torr. För att hitta de mest 
energisnåla torkskåpen, titta efter ECO-märket!

Sedan 1960-talet har Nimo utvecklat och sålt torkskåp, 
och med 20 000 sålda torkskåp varje år är Hova-företaget 

världens största torkskåpstillverkare.  
 

Produktserien ECO Dryer är den mest energisnåla och 
 samtidigt mest skonsamma torkmetoden för hem och  

professionellt bruk. Nimo värnar om klädvård, varje klädes-
plagg som tas om hand på rätt sätt och håller längre är en vinst 

för miljön. Nimos egenutvecklade värmepumpsteknik har  
vunnit Energimyndighetens utmärkelser Lägst pris  
per torkning och El-energisnålast torkutrustning.
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Folk har många föreställningar om torkskåpet. 
Sanningen får vi fram när vi frågar  

torkskåpet direkt. 

Alltså: Rätt använt är torkskåpet en hjälte –  
för miljön, för din plånbok, och för dina kläder.  

Men hur är egentligen ”rätt använt”?  
Låt oss gå vidare till Torkskolan.

Med ett torkskåp  
slipper du störande  

dunkdunk-ljud från en 
torktumlare halva natten. 

Du får en lugnare  
hemmamiljö, och du  

får sova bättre  
och längre. 

Med ett torkskåp får du tid 
över till annat. Du behöver 
bara hänga in tvätten, sätta 
på värmen en timme eller 
två – eller skippa värmen 
och ställa dörren på glänt 

över natten – så blir  
det torrt. 

Med ett torkskåp sparar du 
pengar och energi. Om du 

använder ett modernt 
torkskåp i en timme varje 

dag blir årskostnaden  
ungefär 330 kronor  

(cirka 200 torkningar 
per år). Det kallar vi  
energiekonomiskt. 

Med ett torkskåp får du 
en inbyggd torkställning. 
Du får plats med 16 meter 
tvätt på mindre än en halv 
kvadratmeter golvyta. Du 

kan stänga dörren om  
tvätten – och behöver 

aldrig tänka på att 
”ställa undan” den.

Med ett torkskåp får du  
hela och rena kläder längre.  

Att hänga är den mest  
skonsamma torkmetoden. 

Och vissa plagg behöver du 
inte ens tvätta, det räcker 

med att torka dem. 

Torkskolans fem enkla lektioner lär dig att 
effektivt torka dina kläder så att de håller längre. 

Tyst i torkrummet – nu kör vi igång med lektion 1. 
Tvättbjörnen Nimo visar vägen.

Tvätta inte. 
Tumla inte. 
Torka. 

Många kläder och skor 
kräver inte alltid tvätt.  
Du behöver inte tvätta 
skor och stövlar som har 
blivit blöta eller overallen 
som fått smuts på knäna.  
Borsta bort smutsen och häng eller ställ in 
plaggen i torkskåpet. Efter en timme eller 
två på låg värme är de torra på nytt. Det säger 
ju sig självt att det sliter betydligt mindre på  
kläder och skor om du tvättar och torktumlar 
dem mer sällan. Dessutom går det snabbare 
och du sparar energi. Det är knappast någon 
tillfällighet att så många förskolor använder 
torkskåp; att torka många plagg går snabbt 
och är praktiskt.

Slå på värmen – 
men bara när det  
behövs.

Ett torkskåp torkar kläder 
med värme – eller utan. 
Många gånger behöver du inte 
ens sätta igång torkskåpet för att 
tvätten ska bli torr. Ställ bara skåpsdörren på 
glänt, så är dina kläder torra några timmar 
senare. Energikostnaden blir då såklart lika 
med noll. Om du sätter på värmen i torkskåpet 
blir kläderna torra lika snabbt som i en tork-
tumlare. Tänk också på detta:
• Anpassa tid och effekt efter hur mycket 
tvätt du har hängt i skåpet. Lite tvätt –  
kortare tid. Mycket tvätt – längre tid. Ett 
torkskåp tar 90–120 minuter att torka en 
tvätt på fyra kilo.
• Många torkskåp är idag sensorstyrda. Det 
innebär att en sensor känner av när kläderna 
är torra och stänger då av värmen. En liten 
mängd tvätt kan på så sätt bli torr på 20 
minuter. Du får kläder som är mjuka, torra 
och sköna att ta på sig. Dessutom sparar du 
pengar genom att bara betala för den värme 
som behövs; använder du ett torkskåp med 
värmepumpsteknik är kostnaden mindre än 
en krona per timme. Billigare än så här går 
det inte att torka kläder.

Jeans, t-shirts och tröjor
är de vanligaste plaggen i 
torkskåpet (8 av 10 torkar 
dessa plagg i torkskåp).

Jag brukar låta tvätten 
självtorka i skåpet, med 
dörren öppen. Perfekt!

En genomsnittlig 
barnfamilj använder 

sitt torkskåp var 
femte dag.
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Häng tvätten 
rätt och tätt.

I ett torkskåp torkar du 16  
met er tvätt på mindre än en 
halv kvadratmeter golvyta. 
Torkskåpet tar betydligt 
mindre plats än till exempel 
en ranglig torkställning, 
och riskerar heller aldrig 
att välta omkull. Vem som 
helst i familj en – kort som 
lång, ung som gammal – kan enkelt hänga 
in kläder i torkskåpet, när som helst. Det är 
såklart bra, eftersom det mest skonsamma 
sättet att torka nytvättade kläder är just att 
hänga dem. I ett torkskåp kan du dessutom 
välja om du vill plantorka eller dropptorka 
dina plagg; tjocka och stickade plagg mår bra 
av att torkas liggande, alltså plant. Så häng 
rätt, tätt och energiekonomiskt!

Ta hand om 
dina kläder.

De finns ett gammalt djungelordspråk som 
lyder: ”De kläder du är rädd om, de torkar du 
i torkskåp.” Och det är faktiskt sant! Faktum 
är att många plagg inte ens tål att torktumlas; 
de krymper, blir skrynkliga eller förstörda. 
Dit hör bland mycket annat träningskläder, 
overaller, skjortor, blusar och kjolar. När du 
tar hand om dina kläder sparar du pengar; 
du kan använda kläderna längre och slipper 
köpa nya så ofta. Ta till exempel en barn- 
overall, som kan kosta runt 1000-lappen;  
för den pengen har du råd att använda  
torkskåpet varje dag under flera år.

Torkskåpet är ju skonsamt 
för både miljön och kläderna.

7 av 10 tycker att 
torkskåpet är det bästa 
och mest skonsamma 
valet när du ska torka 

kläder och skor.

Du bestämmer tork-tempot. 

Hur bråttom har du? Ett torkskåp kan torka 
tvätten lika snabbt som en torktumlare. Det 
kan vara bra att veta om du har ont om tid. 
Skulle du ha gott om tid kan du låta tork- 
skåpet gå på lägre effekt under ytterligare 
några timmar – utan att tvätten surnar. Eller 
ställ bara dörren på glänt, så självtorkar 
tvätt en. Med ett torkskåp har du alltså en 
snabbtorkare, en långsamtorkare eller en 
väl tilltagen torkställning – du bestämmer 
när det ska vara vilket. Oavsett val håller du 
energiförbrukningen på en sansad nivå,  
och får fler slantar över i plånboken.

Torkställningen står alltid 
framme. Men när jag 

stänger dörren om tork- 
skåpet slipper jag se 

tvätten.

• Torkskåpet är just ett torkskåp –  
allt behöver inte tvättas.

• Det går att torka klokt med värme och  
utan värme – ställ bara dörren på glänt.

• I torkskåpet kan du hänga 16 meter tvätt  
på mindre än en halv kvadratmeter golvyta.

• Att torka i torkskåp är skonsamt för alla plagg –  
du behöver inte köpa nya kläder så ofta.
• Låt tiden och plånboken bestämma  

hur snabbt kläderna ska bli torra.

Det finns plagg som inte tål att torktumlas, de krymper, blir 
skrynkliga eller rent av förstörda. Något överkryssat torkskåp 
lär du inte hitta. I princip allt går nämligen att torka i torkskåp: 
träningskläder, overaller, skjortor, blusar och kjolar.

Om du är osäker: kolla på tvättlap-
pen inne i plagget. Du lär inte 
hitta någon symbol med ett 
överkryssat torkskåp. Allt 
går nämligen att torka i 
torkskåp – det tar hand om 
alla dina kläder. Med ett 
sensorstyrt torkskåp får du 
kläder och handdukar som är 
mjuka, släta och varma när du plockar ut 
dem. Du riskerar heller aldrig att övertorka 
dem och göra dem stela. När tvätten är torr 
är tvätten är klar!
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