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Förord

Under senare hälften av 1990-talet uppmärksammades
sociala villkor i textilproduktionen, vilket har lett till att
de flesta klädproducenter i västvärlden börjat ställa krav
på sina leverantörer vad gäller textilarbetarnas sociala
situation, i många fall med positiv effekt. Nu har också
granskningen av kemikalieanvändningen i textilproduktionen kommit igång, men kunskapsluckorna är fortfarande
många. Inte minst beror detta på bristen på insyn i textila
produktionskedjor.
Naturskyddsföreningen har som ett led i arbetet med
Miljövänliga Veckan visat på förekomsten av hälso- och
miljöfarliga kemikalier i nordiska textilimportörers och
producenters varor. I denna rapport granskar vi i t-tröjor
halterna av ftalater, en grupp miljögifter som inte alls borde
finnas i konsumentprodukter.
Vårt syfte är att skapa uppmärksamhet kring miljöaspekterna på tillverkningen och användningen av kläder och

andra textilier. Företagen måste fortsatta utveckla sitt arbete med att ställa miljökrav på kemikalieanvändningen
hos leverantörer och underleverantörer. Samtidigt visar vår
granskning att det parallellt behövs lagstiftning, i första
hand på EU-nivå, som minskar förekomsten av miljögifter
i textila produkter. Ett sådant regelverk skulle gynna de
leverantörer och återförsäljare som tar miljöfrågorna på
störst allvar.
Som konsument kan man bidra till en snabbare miljöanpassning genom att fråga efter och välja miljömärkta textilier när det går. En ökad efterfrågan på miljömärkta textilier ger textilimportörer och producenter en stärkt
förhandlingsposition gentemot deras leverantörer.

Mikael Karlsson
Ordförande, Naturskyddsföreningen
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Sammanfattning

Med denna rapport visar Naturskyddsföreningen att höga
halter av vissa mjukgörare, så kallade ftalater, som är hormonstörande och möjligen cancerogena hittas i plasttryck
på t-tröjor i Sverige. Det finns idag ingen lagstiftning som
reglerar innehållet av sådana farliga kemikalier i textila
produkter, varför det är upp till textilimportörerna själva
att ställa krav på sina leverantörer. En stor andel av importörerna på den svenska marknaden säger sig följa branschorganisationen Textilimportörernas egen lista över otillåtna
kemikalier i sin upphandling. På listan ingår ftalater. Ändå
hittade vi ftalater i t-tröjorna.
Ftalater är en grupp miljögifter som sedan 1930-talet storskaligt används som mjukgörare i plaster. Då ftalaterna inte
är kemiskt bundna till plastpolymererna, lakas de efter hand
ur plasten. Detta har gjort att ftalater är en av de vanligaste
föroreningarna i inomhusmiljö och ute i naturen. Många
allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Till de allvarligaste hör störningar i kroppens hormonsystem, vilket kan
skada könsutveckling och fertilitet, samt leda till cancer.
Även allergi, astma, fetma och diabetes kan i vissa fall härledas till ftalatexponering.
Naturskyddsföreningen har under de senaste åren arbetat med kemikaliefrågor kopplade till textilier. Först uppmärksammade vi förekomsten av nonylfenoletoxylater i
textila produkter, nu ftalater. I den här rapporten visar vi
att ftalaterna BBP, DEHP, DINP och DIDP hittades i höga,
till mycket höga halter, i trycket på några av tjugo undersökta vanligt förekommande t-tröjor. Den högsta funna
halten av DEHP var 22% av tryckets vikt, en mycket hög
halt. BBP hittades i halter på upp till 7,3% av tryckets vikt,
DINP i halter på upp 7,9% av tryckets vikt och DIDP i halter
på upp till 2,6% av tryckets vikt. DEHP och BBP är officiellt
klassade som reproduktionsstörande och är misstänkta
cancerogener, medan bedömningsunderlaget för DINP och
DIDP ännu är otillräckligt för en officiell riskklassificering.
Flera undersökningar visar dock på allvarliga hälsoeffekter
även av DINP och DIDP.

Med ett standardiserat tvättest och ftalatanalyser gjorde
vi ett försök att kvantifiera spridningen av ftalater från
trycken på t-tröjorna till vattenmiljön. Vår hypotes om att
ftalaterna tvättas ur t-tröjornas tryck kunde dock inte beläggas i den studien. I rapporten diskuterar vi istället möjliga
exponeringsrisker och spridningsvägar till miljön för ftalaterna från t-tröjorna, bland annat genom damm i hemmiljön. Damm som till stora delar består av avnött textilt
material koncentrerar miljögifter, såsom ftalater, då nedbrytningen av kemiska föreningar inomhus är begränsad.
Därigenom kan damm vara en viktig exponeringskälla för
ftalater inomhus och med dammet från svabbade golv kan
ftalaterna nå den yttre miljön via avlopp. Förutsatt att våra
stickprov är representativa för t-tröjor och våra uppskattningar och approximationer är korrekta, kommer ca. 3 ton
BBP, 10 ton DEPH, 3 ton DINP och 2 ton DIDP att importeras till Sverige med plastiga tryck på t-tröjor under 2008.
Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att arbeta på främst EU-nivå för en lagstiftning som reglerar halterna av miljö- och hälsofarliga ämnen, såsom ftalater, i
textila produkter och i textiltillverkningen, oavsett var i
världen denna sker. En sådan reglering skulle inte bara innebära ett förbättrat hälsoskydd i Sverige, utan en stor vinst
för miljön både inom unionen och i textilproducerande
länder utanför unionen.
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Inledning

Bakgrund och syfte
Produktionen av textilier kan vara negativ för hälsa och
miljö, i såväl producerande land som i Sverige. För att uppmärksamma detta, bedriver därför Naturskyddsföreningen
under 2007 och 2008 kampanjerna ”Tyg eller Otyg” och
”Medvetet Mode”. Mest intensiv är kampanjerna under
Miljövänliga Veckan (v. 40). Tidigare i år visade vi att nonylfenoletoxilater, en grupp problemkemikalier vars användning i EU är mycket strikt reglerad, allmänt hittades i
ett stickprov av t-tröjor på den svenska marknaden.1
I denna rapport har vi valt att uppmärksamma ftalater,
en grupp miljögifter som kan förekomma i plastiga tryck på
kläder. Plastiga tryck definieras här som de tryck som antas
vara av något plastmaterial. Undersökningen bestod av två
steg: ett i vilket vi undersökte förekomsten av ftalater i tryck
från t-tröjor och ett annat i vilket vi undersökte om, och i så
fall hur snabbt, ftalaterna tvättas ur trycken. Vår hypotes
var att en av spridningsvägarna för ftalater till miljön, är
genom urtvättning från plagg med plasttryck.

Textilproduktion och konsumtion
Produktion och handel med textilier är internationell.
Mycket av produktionen är förlagd till låglöneländer, där
miljö- och arbetsmiljölagstiftning generellt är sämre än i
EU och USA och där lagefterlevnaden ofta är svag. Samtidigt
finns de stora importörerna och konsumentgrupperna av
textil i EU och USA. Geografisk avlägsenhet till produktionsenheterna, svag lagstiftning och byråkrati i produktionsländerna, samt okunskap hos producenter, gör att det
ofta är svårt för textilimportörer att få fram heltäckande och
tillförlitlig information om kemikalieanvändningen i den
textila produktionen. I nuläget reglerar EUs lagstiftning
sällan import av textil som kan innehålla miljö- och hälsovådliga ämnen vars användning är begränsad, eller förbjuden, i unionen.
Kläder är idag en typisk ”slit-och-släng-produkt”. Snabbt
skiftande moden gör att volymomsättningen av kläder är
stor och trenden är att den ökar för var år. Enligt en färsk
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undersökning vid årsskiftet 2007/2008, önskar 55% av kvinnorna och 44% av männen i Sverige köpa mer kläder under
det kommande året och trenden är ingalunda unik för
Sverige2. Därmed kan man anta att en hel del miljö- och
hälsoskadliga ämnen även framöver kommer att importeras
med kläder.

Ftalatanvändning, produktion och spridning till
miljön
Ftalater är en kemikaliegrupp av dialkyl, eller alkyl/arylestrar, av 1,2-bensendikarboxylsyra3,4. Sedan 1930-talet
används ftalater, bland annat, som mjukgörare i polyvinylkloridplaster (PVC)3,5. Utan tillsats av mjukgörare, skulle
PVC-plasten vara stel och skör. Många konsumentprodukter, däribland bygg- och inredningsmaterial, kläder, förpackningsmaterial till mat, samt leksaker, kan innehålla
PVC-plaster4 och därigenom olika typer av ftalater.
Ftalaterna är inte kemiskt bundna till plasten, vilket gör att
de med tiden lakas ur plasten, eller evaporerar från den till
luften4,5,6,7. Ftalater hittas ofta i in- och utgående vatten från
vattenreningsverk, samt i det slam som bildas i reningsprocessen4,8,9,10. Även icke önskvärda nedbrytningsprodukter
från ftalater (läs stycket nedan om hälso- och miljörisker
med ftalater) kan hittas i vattenreningsverkens utgående
vatten och i slammet8.
Ftalater produceras i stora volymer, vilket bidrar till att
de är vanliga föroreningar i miljön. Den årliga världsproduktionen av ftalater är cirka 4,3 millioner ton, varav ungefär 1 miljon ton produceras i EU11,12. Nästan hälften av denna
produktion utgörs av di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (CAS
117-81-7)10. Andra vanligt förekommande ftalater är di-etylftalat (DEP) (CAS 84-66-2), di-metyl-ftalat (DMP) (CAS
131-11-3), di-n-butylftalat (DBP) (CAS 84-74-2), butylbensylftalat (BBP) (CAS 85-68-7), di-n-octylftalat (DOP) (CAS
117-84-0), di-iso-nonylftalat (DINP) (CAS 84-76-4) och diiso-decylftalat (DIDP) (CAS 26761-40-0)5,13. Hädanefter
används ftalaternas kortnamn i den löpande texten.
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Hälso- och miljörisker med ftalater
Från fosterstadiet och under resten av våra liv exponeras vi
för ftalater, via föda, inandning och upptag genom
huden14,15,16. DEHP-exponeringen i människa har noggrant
studerats15. I medeltal är den 3-30 µg DEPH/kg kroppsvikt
och dag15, vilket innebär att vi emellanåt kan exponeras för
halter som överstiger de riktvärden på 37 µg DEPH/kg
kroppsvikt och dag17, respektive 20 µg DEPH/kg kroppsvikt
och dag17, som EU och naturvårdsverket i USA har fastställt
som tolererbara. Vad gäller andra ftalater är exponeringsbilden mindre känd. Flera, till exempel DBP och BBP15,17, används dock i volymer som närmar sig DEHP-användningen,
eller förväntas i framtiden att användas i större volymer, som
ersättning till DEHP, till exempel DINP och DIDP18.
Allvarliga hälsorisker förknippas med ftalater. I djurförsök har man sett att exponering för ftalaterna DBP, BBP,
DIDP, DINP och DEHP under graviditet kan leda till fosterdöd, allvarliga missbildningar, permanent försämrad
funktion hos testiklar, och minskad födelsevikt5,7.
Ftalatexponering under fosterstadiet kan leda till ofullständig testikelutveckling och minskad penisstorlek hos
pojkar19. Exponering för ftalater under fosterstadiet, misstänks även kunna ändra hur cellerna svarar på könshormon
i vuxen ålder och detta kan vara en av orsakerna bakom
minskad fertilitet hos män7.
Flera ftalater, eller deras nedbrytningsprodukter, stimulerar produktionen av peroxisomer20,21,22,23, en cellstruktur
involverad, bland annat, i cellens fettomsättning, med bildning av fria radikaler och andra negativa följdeffekter24.
Detta har i råttor och möss lett till leverskador och tumörer7,22, 23. Vissa ftalater kan möjligen öka cancerrisken också
via en annan mekanism. DEHP, DEP och DBP minskar cellernas förmåga att göra sig av med giftiga avfallsprodukter,
genom att blockera cellmembranens polyglykoproteiner, en
specifik typ av protein som binder och transporterar fettlösliga avfallsprodukter ut ur cellen25. Då en del avfallsprodukter är skadliga för arvsmassan26, genom att de orsakar
produktion av fria radikaler, eller direkt kopplas till arvs-

massan och bildar så kallade DNA-addukter, är det troligt
att en kronisk ftalatexponering ökar cancerrisken. Det finns
tre studier som har visat på en ökad risk för cancer i bukspottkörteln hos människor som arbetar med mjukgjord
PVC27,28,29.
De underliggande mekanismerna bakom många av dessa
risker, är ftalaters förmåga att, positivt eller negativt, påverka genreglerande hormonreceptorer (östrogen- och testosteronreceptorer, med flera), så kallade transkriptionsfaktorer5,7,30. En transkriptionsfaktor kan slå av eller på en gen.
Generna kodar för enzymer och andra proteiner som är
involverade i cellernas ämnesomsättning, celldelning och
död, samt i produktionen av könshormon och som därmed
påverkar morfologiska (formmässiga) förändringar i samband med utvecklingen av organ, skelett, könskörtlar och
könskaraktärer i bägge könen5,7,31,32,33,34,35.
Kunskaperna om ftalaternas miljöeffekter är begränsade,
vilket är oroande med tanke på att ftalater allmänt hittas i
vatten, sediment, jord och organismer36,37,38,39,40,41,42,43.
Publikationer om olika organismer som i kontrollerade
laboratorieförsök har exponerats för ftalater, visar dock
vilka typer av negativa effekter som vi kan förvänta oss hitta
i miljön. Det gäller allt från skador på individer, såsom cellskador, ändrade enzymaktiviteter och morfologiska förändringar, till strukturella förändringar i ekosystemen.
Minskad bakteriediversitet i DEP-förorenad jord har
rapporterats6. Bakterier är fundamentala för ekosystemens
hälsa och möjliggör kretsloppen genom att bryta ned förbrukat organiskt material44. En välbalanserad bakterieflora
i jorden kan också hindra tillväxten av för växter sjukdomsframkallande bakterier6.
Konsumtion av grödor som har odlats på ftalatförorenad
mark, kan vara en potentiell källa till ftalatexponering av
djur och människor. I en studie påvisades nämligen upptag
av DBP från förorenad jord till majs; i en annan upptag av
DBP och DEHP i korn som odlades på jord som gödslats
med slam från avloppsreningsverk45,46.
Baserat på resultaten från ett flertal studier verkar det
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som om organismers förmåga att bryta ned ftalater ökar ju
högre upp i ekosystemens näringsvävar de står och att ftalatackumulationen är högst i organismer på de mellersta
näringsnivåerna6. På de mellersta näringsnivåerna står, till
exempel, ryggradslösa djur och ryggradsdjur som fiskar.
Många andra organismer är beroende av dessa som föda.
DBP och DEHP ackumuleras i daggmask, vilket skulle
kunna påverka de organismer som i sin tur lever på mask47.
I havsborstmask som hade exponerats för DBP, hittade man
kromosomskador48. Vissa ftalater skadar kräftdjurs immunsystem, så att risken för att djuren drabbas av infektioner ökar49. Kräftdjurs larvutveckling kan också påverkas
negativt av ftalater50. Ett flertal ftalater har i laboratorieförsök gett negativa effekter på fiskars könsutveckling och reproduktion. I en flergenerationsstudie med fisken medaka
(Oryzias latipes), exponerad kroniskt för DBP, orsakade
DBP i hanfiskar ett ökat uttryck av ägguleproteinet vitellogenin och utveckling av könskörtlar som innehöll både
äggstocks- och testikelvävnad, så kallad ovo-testis, vilket
visar att DBP har en östrogen verkan51. Vidare minskade
äggproduktionen hos honor av samma fiskart vid DBPexponering51. BBP-exponering ökade uttrycket av vitellogenin hos hanar av regnbågsforell52. DEHP hade antiöstrogen verkan i honor av medaka som vid exponering för denna
ftalat fick mindre äggstockar med ägg som inte mognade53.
I hanfiskar av DEP-exponerad karp, observerades ökat vitellogeninuttryck, förändrade enzymaktiviteter, förstorade
levrar och förminskade testiklar13. Konsumtion av fisk anses
vara en potentiell exponeringsväg för ftalater till människor54. I många länder, till exempel i Asien, tillför man avloppsvatten till fiskodlingar för att öka deras produktion13,
vilket väsentligen ökar risken för ftalatexponering via fiskkonsumtion.
Även ftalaternas nedbrytningsprodukter kan vara hälsooch miljöskadliga. Fenol är en nedbrytningsprodukt med
narkotisk verkan55. Nedbrytningsprodukterna 2-etylhexansyra och 2-etylhexanol är giftiga för vattenlevande organismer56 och 2-etylhexansyra har i tester med möss och

8

råttor visat sig vara peroxisomstimulerande och cancerogen57,58,59,60. 2-etylhexansyra och 2-etylhexanol hittas allmänt och i betydande koncentrationer i miljön, vilket visar
att de inte bryts ned så lätt56.

Regelverk rörande ftalater
Både i EU och USA har miljörisker med ftalater uppmärksammats, men miljölagstiftningen kring ftalater är begränsad. Naturvårdsverket i USA har identifierat DEHP, DMP,
DEP, DBP och DOP som prioriterade föroreningar som skall
hållas under uppsikt61. I EU är DEHP, i dagsläget, den enda
ftalat som regleras i miljölagstiftning, via vattendirektivet
(EU-direktiv 2000/60/EU)4,62. Enligt detta direktiv, är det
högsta tillåtna DEHP-värdet i vattendrag, sjöar och hav 1,3
µg/liter som ett årsmedelvärde och värdet skall underskridas i alla europeiska ytvatten senast år 201563. Slamdirektivet
(86/278/EEC) och avloppsdirektivet (91/271/EEC) uppmanar till återvinning av det fosforrika slam som uppkommer
vid avlopssvattenrening62, vilket förutsätter att slammet inte
innehåller miljö- och hälsoskadliga kemikalier, om det skall
kunna användas på jordbruksmark till jordförbättring och
gödning. Även den svenska riksdagen har antagit ett miljökvalitetsmål om återföring av fosforn från avlopp till produktiv mark och åkermark64.
Enligt EU:s begränsningsdirektiv (76/769/EEC), får ftalaterna DEHP, DBP och BBP, på grund av sina negativa
hälsoegenskaper, inte längre användas i leksaker och barnvårdsartiklar i en sammanlagd halt som överstiger 0,1%
(viktsprocent) från och med den 16 januari 200765. Ytterligare
tre ftalater, DINP, DIDP och DOP, får av samma orsak inte
längre användas i en sammanlagd halt som överstiger 0,1%
(viktsprocent) i leksaker och barnvårdsartiklar som kan
stoppas i munnen65. Däremot finns ingen lagstiftning som
reglerar ftalater i andra konsumtionsvaror, däribland textila produkter, vare sig till barn eller vuxna.
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Metod

Val av produkter för analyser
T-tröjor, kort- och långärmade, dam- och herrkläder, i olika
prisklasser inhandlades vid två tillfällen från ett urval av
skandinaviskt ägda företag som är återförsäljare av kända
klädesmärken, eller som har egen klädproduktion. Många
ungdomar handlar sina kläder från dessa företag. Det första
inköpstillfället var i Göteborg och Stockholm under januari och februari 2008; det andra i Göteborg i juni 2008. De
inhandlade t-tröjorna hade plastiga tryck (subjektiv bedömning) och skall representera ett urval av senvinterns/vårens,
samt sommarens kollektioner.

Analys av ftalater och standardiserat tvättest
Prover för ftalatanalyser (0,5 g tryck) extraherades i ultraljudsbas (1 tim) med diklormetan/cyklohexan i förhållandet
1:9 och analyserades sedan med GC med MS-SIM-detektor
(Agilent GC6890N, MS5973N)66,67. För att kvalitativt säkerställa resultaten jämfördes jonförhållandet mellan toppar i
provet och standarden, och retentionstiderna i kromatogrammet kontrollerades så att de stämmer mot standardlösningens. Analyserna utfördes av Lantmännen AnalyCen
(Eurofins) i Lidköping, vilka är ackrediterat laboratorium
och som har ISO 9000-certifikat.
Två t-tröjor med bekräftat höga ftalathalter, från det
andra inköpstillfället, genomgick tio tvättcykler, enligt
standardiserad metod (EN 26330:1994) vid 40 grader C och
med EN-standariserat tvättmedel (se tvättmedelskomposition i bilagan). Efter en, tre och tio tvättcykler, skars en del
av trycket på t-tröjan ut för ftalatanalyser. Tvättesterna utfördes av Textil och Läderlaboratoriet i Stockholm.

9

MJUKA TRYCK MED HÅRDA KONSEKVENSER

Resultat

I 19 av 20 undersökta t-tröjor, hittades någon, eller några,
av de sex ftalater som regleras i EU:s begränsningsdirektiv
(EG-direktiv 76/769/EEG), samt i vissa t-tröjor även DEP
(se tabell 3 och 4). Bara i t-tröjan från Puma inköpt från

Stadium, kunde ingen av undersökta ftalaterna detekteras
(se prov 2, tabell 4). Detektionsgränserna varierade mellan
< 1 mg/kg och < 230 mg/kg för de olika ftalaterna och ttröjorna, beroende på typ av ftalat, om proverna fick spädas,

Tabell 1: Beskrivning av de undersökta t-tröjorna från första inköpstillfället.

Provnummer

1

3

4

6

7

Inköpsställe

Intersport

Stadium

Stadium

Naturkompaniet

Cubus

Puma

Soc

Nike

Tierra Summit

Identity

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

100% polyester

100% bomull

100%
ekologisk bomull

85% dri-release
15% bomull

100% bomull

Tillverkningsland

Polen

?

Turkiet

?

?

Pris

600 kr

99 kr

199 kr

349 kr

99 kr

Provnummer

8

10

11

13

14

Inköpsställe

Weekday Hero

MQ

MQ

Carlings

Pepper

Märke

Cheap Monday

Emilio

Zoul

Just a Fucking
T-shirt

Selected Homme

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

100% bomull

100% bomull

100% bomull

100% bomull

100% bomull

Kina

?

?

?

Turkiet

150 kr

349 kr

99 kr

199 kr

249.95 kr

Märke
Eget märke
Material

Eget märke
Material
Tillverkningsland
Pris
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eller på om det fanns matriseffekter (något i extrakten interfererade med ftalatdetektionen, så att detektionsgränsen
försämrades). Spridningen i halterna av de olika ftalaterna
var stor mellan t-tröjorna. Den högsta funna halten var 3,4

mg/kg för DEP (t-tröja från Puma, prov nummer 1 i tabell
3), 79 mg/kg för DBP (t-tröja från Cubus, prov nummer 5 i
tabell 3), 73 000 mg/kg för BBP (t-tröja från Levis, prov
nummer 7 i tabell 4), 220 000 mg/kg för DEHP (t-tröja från

Tabell 2: Beskrivning av de undersökta t-tröjorna från andra inköpstillfället.

Provnummer

1

2

3

4

5

Inköpsställe

Intersport

Stadium

Red Devil

Pepper

Carlings

Firefly

Puma

Worn by Original

Solid Jeans

Saints&Morts

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Bomull 100%

Bomull 100%

Bomull 100%

Bomull 100%

Bomull 100%

?

?

EU

?

Kina

150 kr

199 kr

599 kr

200 kr

199 kr

Provnummer

6

7

8

9

10

Inköpsställe

Carlings

NK

MQ

H&M

KappAhl

Märke

Bjørkvin

Levis

Fred Perry

H&M

KappAhl

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Bomull 100%

Bomull 100%

Bomull 100%

Bomull 100%

Viskos 95%,
elastan 5%

Portugal

Turkiet

U.A.E

Turkiet

Turkiet

399 kr

399 kr

399 kr

98 kr

199 kr

Märke
Eget märke
Material
Tillverkningsland
Pris

Eget märke
Material
Tillverkningsland
Pris
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Carlings, prov nummer 9 i tabell 3), 79 000 mg/kg för DINP
(t-tröja frånPuma, prov nummer 1 i tabell 3) och 26 000 mg/
kg för DIDP (t-tröja från Worn by Original, prov nummer
3 i tabell 4). Nikes t-tröja i ekologisk bomullinnehöll relativt
hög halt av DINP (820 mg/kg) (se prov 3 i tabell 3).

Förändringar i ftalathalterna i de analyserade trycken från
t-tröjorna under tio tvättcykler, låg inom felmarginalen för
analysmetoden. Därför kunde vi inte påvisa att de undersökta ftalaterna tvättas ur trycken.

Tabell 3: Undersökta t-tröjor från första inköpstillfället (provnummer, inköpsställe, märke, DMP-, DEP-, DBP-, BBP-, DEHP-, DOP-,
DINP- och DIDP-halter i trycket i mg/kg). Detektionsgränsen markeras med tecknet < före gränsvärdet och innebär den lägsta halt
analysmetoden klarar av att registrera. I de fall detektionsgränsen har en asterisk, försämrades den av matriseffekter.
Prov Inköpsställe
nr.
1
Intersport
2
Stadium
3
Stadium
4
Naturkompaniet
5
Cubus
6
Weekday
Hero
7
MQ
8
MQ
9
Carlings

10

12

Pepper

Märke
Puma
Soc
Nike
Tierra
Identity
Cheap
Monday
Emilio
Zoul
Just a
Fucking
T-shirt
Selected
Homme

DMP
DEP
(mg/kg) (mg/kg)
<1
3,4
<1
1,6
<1
1,6
<1
<1

DBP
(mg/kg)
10
13
4,9
18

BBP
(mg/kg)
320
<1
16
6,2

DEHP
(mg/kg)
61
< 10
57
24

DOP
DINP
(mg/kg) (mg/kg)
61
79 000
<1
< 10
<1
820
<1
< 55

DIDP
(mg/kg)
4 000
< 10
< 230*
< 20

<1
<1

<1
<1

79
1,1

<1
<1

< 10
< 10

<1
<1

< 10
< 10

< 10
< 10

<1
<1
<1

1,1
<1
1,8

19
3,3
52

1400
<1
6 800

32
< 10
220 000

<1
<1
< 10

11
< 10
< 10

< 10
< 10
< 10

<1

1,2

<1

6,3

< 10

<1

< 10

< 10
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Tabell 4: Undersökta t-tröjor från andra inköpstillfället (provnummer, inköpsställe, märke, DMP-, DEP-, DBP-, BBP-, DEHP-, DOP-,
DINP- och DIDP-halter i trycket i mg/kg). Detektionsgränsen markeras med tecknet < före gränsvärdet och innebär den lägsta halt
analysmetoden klarar av att registrera. I de fall detektionsgränsen har en asterisk, försämrades den av matriseffekter.
Prov
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inköpsställe
Intersport
Stadium
Red Devil
Pepper
Carlings
Carlings
NK
MQ
H&M
KappAhl

Märke

DMP
DEP
DBP
BBP
DEHP
DOP
DINP
DIDP
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
Firefly
<1
<1
11
<1
<10
<1
<10
<10
Puma
<1
<1
<1
<1
<10
<1
<10
<10
Worn by Original
<10
<10
<10
26
50
<10
<3 500 26 000
Solid Jeans
<1
1,4
12
<1
38
<1
<10
<10
Saints&Morts
<1
1,7
4,6
2,3
<10
<1
<10
<10
Bjørkvin
<1
<1
<1
6,7
<10
<1
24
45
Levis
<10
<10
310
73 000 84 000
<10
3 300
<100
Fred Perry
<1
<1
2,6
4,7
<10
<1
<10
6 700
H&M
<1
<1
<1
<1
<10
<1
<10
24
KappAhl
<1
2,1
<1
<1
<10
<1
<10
<10
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Diskussion

Denna undersökning har bidragit med ny kunskap vad gäller förekomsten av ftalaterna DEP, DBP, BBP, DEHP, DOP,
DINP och DIDP i t-tröjor, samt vad gäller ftalaters beständighet i plaggens tryck under tvätt. Vi har i två omgångar
visat att någon, eller några, av dessa ftalater finns i totalt 19
av 20 t-tröjor från den svenska marknaden. Ftalaterna
DEHP, DINP och BBP fanns i mycket höga halter i några av
t-tröjorna. Det finns ingen anledning att tro att vårt stickprov inte är representativt för de t-tröjor som konsumenter
i Sverige normalt inhandlar. Så länge motsatsen inte visas
av mer omfattande undersökningar, bör våra resultat tjäna
som utgångspunkt för förbättringar av textilindustrins miljöarbete.
Plastiga tryck hittades på t-tröjor för bägge kön.
Barnkläder, vilka i övrigt ej berörs i denna undersökning,
verkar också ofta ha plastiga tryck. Uppskattningsvis hade
¼ - ⅓ av plaggen på marknaden under den aktuella inköpsperioden, senvintern till sommaren 2008, plastiga tryck
(subjektiv bedömning). I medeltal täckte dessa tryck ungefär ¼ av plaggens yta (subjektiv bedömning). Ftalathalterna
är normaliserade mot tryckets vikt som är den sammanlagda vikten av plastbeläggningen med underliggande textil väv. Det mesta av ett trycks vikt är således textil.
Därigenom kan tryckets andel av plaggets yta approximeras
till dess andel av plaggets vikt. Under år 2007, importerades
84 000 ton kläder till Sverige, varav drygt 10 400 ton var ttröjor68. Då trenden under de senaste åren har varit att textilkonsumtionen årligen ökar2, kanske uppgiften från 2007
något underskattar årets textilimport, men om siffran antas
vara representativ även för 2008 och modet med plastiga
tryck håller i sig året ut så kommer – med våra antaganden
ovan – 650 - 867 tonplastiga tryck på t-tröjor att importeras
till Sverige i år. Om de två stickproven är representativa för
t-tröjor och våra uppskattningar och approximationer i
övrigt är korrekta, så kommer alltså i storleksordningen 20
kg DBP, 3 ton BBP, 10 ton DEHP, 3 ton DINP och 2 ton DIDP
från t-tröjors plastiga tryck att föras in i landet med t-tröjor
i år. Även om den faktiska importen av ftalaterna med tryck
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skulle vara tio gånger mindre, är detta alarmerande. En
betydande del av dessa ftalater kommer, förr eller senare, att
bli föroreningar i vår miljö.
Vi förkastar hypotesen att urtvättning av ftalater från
PVC-tryck på kläder är en viktig spridningsväg för ftalater
till miljön, åtminstone på kort sikt och baserat på vår försöksuppläggning. Sannolikt tvättas ftalater ut ur ett PVCtryck under plaggets livslängd, men för att kunna detektera
små ftalatförluster per tvättomgång, måste man analysera
ftalatinnehållet i tvättvatten istället för i tryck, då detektionsgränsen för ftalater i vattenprover är mycket lägre än i
textilprover69.
Det finns andra, troliga, spridningsvägar än urtvättning
för ftalater från textiltryck till miljön. I inomhusmiljön är
damm vanligt. Damm består till stor del av avnött material
från textilier70,71. I ett flertal studier har man visat att ftalater
hör till den grupp av kemikalier som är vanligast förekommande i hushållsdamm72,73,74,75. Ftalater i damm kan härröra direkt från avnött textilmaterial med PVCbeläggningar, eller har indirekt löst sig i dammet från gasfas75, då ett flera ftalater är flyktiga och kan avgå som gas från
PVC-plaster. Organiska föroreningar som binds till damm
riskerar att bli långlivade och högkoncentrerade, på grund
av liten biotisk (bakteriell) och abiotisk (UV-ljus) nedbrytning inomhus, samt liten utspädning i begränsad luftvolym74. Mot bakgrund av att vi tillbringar ungefär 90% av
våra liv inhomus76,77 gör detta att exponeringen för miljögifter via damm sannolikt är betydande. Vad gäller bland
annat ftalater kan exponering via inandning/förtäring av
damm vara jämförbar med exponering via föda, speciellt
för barn71,78. Även ett upptag över huden är möjlig för ftalater med låg molekylvikt (DEP, DBP och BBP)5.
Kombinationen av fysiologiska och beteendemässiga faktorer hos små barn, såsom liten kroppsmassa, begränsad
förmåga för kroppen att bryta ned och utsöndra kroppsfrämmande kemikalier, snabb tillväxt och utveckling av
vitala organsystem, aktiviteter nära golvet, hand-till-munbetende och därmed oavsiktlig förtäring av icke-födopar-
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tiklar, gör barn särskilt utsatta och känsliga för dammbundna föroreningar79,80,81,82,83. Från epidemologiska studier
har man hittat ett samband mellan koncentrationen av ftalater i damm och allergiska symptom och astma hos barn84,85,
samt mellan förekomsten av PVC-plast i hemmet och skador
i bronkerna86. Negativa effekter av ftalatexponering i inomhusmiljön hittas sannolikt också på fortplantning och ämnesomsättning. Ftalater kan bevisligen skada reproduktionsförmågan hos människor25,87,88. Innan puberteten har
inte blod-testikel-barriären, en fysisk barriär som skyddar
de spermaproducerande cellerna i testiklarna från giftiga
ämnen som kan cirkulera i blodet, bildats89. Därför anses
prepubertala pojkar, vars testiklar ännu är under utveckling, vara extra sårbara för ftalatexponering7. Diabetes och
fetma blir allt vanligare i västvärlden90. Ftalatexponering i
inomhusmiljön sedan unga år kan även här vara en del av
förklaringen. Ftalatexponerade leverceller har visats uttrycka färre insulinreceptorer i sina cellmembran91.
Testosteron minskar bukfett och ökar insulinkänsligheten92,93. En försämrad testosteronproduktion, eller en försämrad förmåga för celler att svara på testosteron, till exempel på grund av ftalatexponering, kan således leda till
fetma och diabetes typ II90.
Från inomhusmiljön kommer en del av ftalaterna till den
yttre miljön via avlopp, till exempel med vatten från svabbade golv. Därigenom bidrar sannolikt textildamm till ftalatbelastningen i avloppsreningsverk. Storleken på bidraget,
kan vi inte uppskatta. I avloppssreningsverken hamnar troligen stora andelar av ftalaterna i slammet. En studie utförd
av IVL, indikerade att 96-97% av DEHP, DINP och DIDP
fördelar sig till sedimentfasen om de släpps ut till vatten94.
I Sverige har ftalater i slam från avloppsreningsverken analyserats vid ett flertal tillfällen. Analyser som utfördes mellan 1989 och 2002, visade att DEHP är den vanligaste ftalaten i slam (i halter från 55 till 661 mg/kg torrt slam), medan
DEP, DMP, DBP, diisobutylftalat (DIBP), BBP hittades i
lägre halter och i ett fåtal prover10, 95, 96,97,98, 99. Även utomlands
är situationen likartad. DEHP är den vanligast förekom-

mande ftalaten i avloppsslammet, i halter från cirka 30 mg/
kg torrt slam, upp till runt 100 mg/kg torrt slam4,9,99. EU har
föreslagit ett gränsvärde på 100 mg DEPH/kg torrt slam, om
slammet skall användas på jordbruksmark100. För andra
ftalater finns inga gränsvärden, då dessa ftalater inte berörs
av miljölagstiftningen i EU. På grund av föroreningar, bland
annat ftalater, kan avloppsslam inte användas i jordbruket
idag i den utsträckning som önskas. I Sverige läggs slam på
deponier, vilket inte är en hållbar lösning. Avloppsslammets
föroreningar, eller deras mer eller mindre giftiga nedbrytningsprodukter, riskerar att lakas ur slammet och nå grundoch ytvatten.
En del ftalater lämnar reningsverken med vattnet till
recipienten. DEHP är en ftalat som ofta har rapporterats
uppmätt i detta vatten4,8. Även vissa av ftalaternas nedbrytningsprodukter som är hälso- och miljöskadliga hittas regelbundet i recipienterna och organismer där56. I Sverige har
man dålig kontroll på förekomst och spridning av dessa
nedbrytningsprodukter. Ingen nedbrytningsprodukt mäts
för närvarande i t.ex. Stockholm Vattens reningsverk101.
Även på andra håll i Europa har ftalater hittats i avloppsvatten från textilindustri102. I många textilproducerande länder
är avloppsreningen av ännu sämre standard och det är sannolikt att betydande mängder ftalater släpps ut från textilindustrier direkt till miljön.
I denna studie har vi inte kunnat kvantifiera ftalaters
spridning från textilier till miljön, men det faktum att höga
halter av ftalater som klassas som reproduktionsstörande
och som misstänks vara cancerframkallande hittas i tryck
på t-tröjor är alarmerande nog”.
De giftiga egenskaperna var det huvudsakliga motivet
för EU-förbuden från 2007 mot ftalater i leksaker. I Sverige
föreslog riksdagen redan i proposition 1990/91:90 en snabb
nationell avveckling av de giftigaste ftalaterna10. I proposition 1997/98:145 konstaterade riksdagen att all användning
av skadliga, eller misstänkt skadliga, ftalater bör avvecklas
och bland annat underströks att DEHP inte bör ingå i textilier.103 Denna nationella process bör snabbas på, samtidigt
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som regeringen bör verka på EU-nivå för att införa en reglering som helt förbjuder, eller hårt reglerar, halterna av
miljö- och hälsofarliga ämnen, till exempel nonylfenoletoxilater, vilka vi uppmärksammat i två tidigare rapporter,
och ftalater, i textila produkter. En sådan lagstiftning skulle även få stor internationell genomslagskraft. Om EU, med
sin betydande andel av den globala textilkonsumtionen, inte
tillåter import av textilier med farliga kemikalier – eller än
hellre, import av textilier som behandlas med farliga kemikalier i tillverkningsprocessen – tvingas producenterna att
ställa om sin produktion. Detta ger en miljö- och hälsovinst,
i såväl de textilproducerande länderna som Sverige och EU.
Om en snabb utveckling av reglerna inom EU inte skulle
visa sig möjlig anser Naturskyddsföreningen att Sverige bör
nyttja möjligheten att fatta nationella beslut om utfasning
av nonylfenol och ftalater i textilier.
Eftersom det i dagsläget i stort sett saknas miljölagstiftning för importerade textila varor är det upp till importörerna att själva ställa krav på varornas kemikalieinnehåll.
Enligt Textilimportörerna följer deras medlemmar, vilka
sammanlagt står för 65-70% av textilmarknaden i Sverige,
vid upphandling av textil, branschorganisationens egen lista
över otillåtna kemikalier i textilier104. På listan finns ftalater
(ospecificerat vilka). Vår undersökning har dock visat att
ftalater ändå hittas i importerade t-tröjor på den svenska
marknaden.
Vad kan då textilkonsumenter göra för att minska ftalatbelastningen i sina hem och den svenska miljön i övrigt? I
första hand bör man reflektera över volymen på sin textilkonsumtion och bara inhandla de textiler som man verkligen behöver. I andra hand rekommenderar Natur
skyddsföreningen val av miljömärkta textiler. De stora och
kända miljömärkningarna, såsom Bra Miljöval, Svanen,
EU-blomman och Global Organic Textile Standard (GOTS),
tillåter inte PVC-beläggningar på de textiler som miljömärks och därmed inte heller de ftalater som används som
mjukgörare i plasten.
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Sammanfattningsvis uppmanar Naturskyddsföreningen:
• Textilproducenter och importörer att ta sitt ansvar för
att få bort ftalater, nonylfenoletoxilater och andra miljöoch hälsofarliga kemikalier ur sina produkter, genom att
ställa absoluta och tydliga krav på leverantörerna.
• Den svenska regeringen att, i första hand, verka på EUnivå för en lagstiftning som fasar ut förekomsten av ftalater, nonylfenoletoxilater och andra miljö- och hälsofarliga kemikalier i textilier.
• Den svenska regeringen att, i andra hand, nationellt införa ett regelverk för snabb utfasning av ftalater, nonylfenoletoxilater och andra miljö- och hälsofarliga kemikalier i textilier.
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Bilaga

Referenstvättmedel enligt EN26330:1994
Ämne
Linjära natriumalkylbensensulfonater
(medellängd hos alkankedjan C11,5)
Etoxylerad fettalkohol (14 EO)
Natriumtvål (kedjelängd C12-22)
Natriumtripolyfosfat
Natriumsilikat (SiO2/Na2O = 3,3:1)
Magnesiumsilikat
Karboxymetylcellulosa
Natriumsulfat
Optiskt vitmedel (dimorfolinstilben-typ)
Vatten

Nominell procentsammansättning
8,0
2,9
3,5
43,7
7,5
1,9
1,2
0,2
21,2
9,9
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Konsumtionen av kläder ökar för varje år i Sverige. Klädtillverkningen är oftast förlagd utomlands och i produktionen används ett stort antal olika kemikalier. Naturskyddsföreningen har
nu undersökt 20 t-tröjors plasttryck med avseende på de giftiga plastmjukgörarna ftalater.
Analyserna visade att vissa t-tröjor hade mycket höga halter av ftalater som klassas som reproduktionsstörande och som misstänks vara cancerogena. Enbart i en av de undersökta t-tröjorna
kunde ingen av de analyserade ftalaterna detekteras.
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