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Våra kläder blir billigare och vi köper mer och mer 
av dem. Om klädfibrerna skall räcka till världens 
befolkning i framtiden behövs hushållning med 
råvaran och ytterligare användning av syntetiska 
fibrer. Hushållning kan åstadkommas bland annat 
genom att kläderna håller längre. Färre tvättar sliter 
mindre på plagget och sparar samtidigt vatten och 
tvättkemikalier. Det är här behandling av syntetfibrer 
för fräschare kläder kan ge ett bidrag till en håll
barare utveckling.

En av metoderna för s k fräschörbehandling bygger 
på att man med silversalter impregnerar tyget så att 
förutsättningarna för bakterietillväxt och svettlukt 
förhindras. Plaggen kan då användas längre innan 
tvätt blir nödvändig, därmed också hålla längre och 
på sikt bidra till att spara fibrer.

Silver kan, precis som många metaller i höga kon
centrationer, medföra miljörisker. Klädindustrin för
söker utveckla bra metoder där man använder silver 
så smart som möjligt så att miljövinsterna blir fler 
än olägenheterna. Många företag arbetar dess utom 

med ständiga förbättringar för att bidra till en så 
miljömässigt hållbar utveckling som möjligt. Debat
ten pågår om man verkligen hittat en bra avvägning i 
sina behandlingar med silver. I Sverige har debatten 
varit mycket intensivare än i de flesta andra länder.
En bra debatt behöver bygga på sakliga underlag. 
Det är därför detta häfte tagits fram. Det riktar sig  
i första hand till dem som arbetar med fräschör  
behandlade kläder, men jag hoppas att journalister  
och andra intresserade också skall finna det 
använd bart. Jag har granskat sakinnehållet efter 
bästa förmåga och hoppas att denna publikation  
kan bidra till en saklig debatt.

Gunnar BenGtsson
Docent, fd chef för 2 statliga myndigheter bl a Kemikalieinspektio
nen, fd ordförande för kemikaliesäkerhet globalt och inom OECD.
Vetenskaplig rådgivare till Polygiene AB

Förord
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Silver har följt och attraherat människan lika länge 
som guldet. Inte bara som ädelmetall och råmate
rial till smycken och andra prydnadsföremål, utan 
silvrets antibakteriella egenskaper var något man 
förstod tidigt. Redan de gamla grekerna beskrev  
silvrets helande egenskaper vid t ex behandling av 
sår. Än idag använder man silver i många olika  
medicinska tillämpningar.

Silver är ett grundämne som finns överallt; i marken, 
i haven, i dricksvattnet och således även i maten du 
äter. Silver finns därför, vare sig vi vill det eller ej, 
även i kroppen och i blodomloppet. Det är i små  
koncentrationer ofarligt för människa och natur.

Varför då denna publikation om silver? Och varför  
har det uppstått en debatt om silveranvändning?
Vi menar att silver är harmlöst i de små koncentra
tioner som debatten handlar om. Andra hävdar att 
silver i likhet med alla andra metaller måste begrän
sas i miljön och framförallt inte försvåra arbetet för 
reningsverken. Några menar att silvrets förmåga att 
eliminera lukt på kläder är en lyx som vi bör avstå 
ifrån. Ungefär lika nödvändigt som ett Wunderbaum 
hängande i backspegeln.

Polygiene arbetar med ledande tillverkare av outdoor 
och sportkläder. Såväl våra kunder som vi önskar 

en saklig och nyanserad debatt som inte skrämmer 
användare att välja sämre alternativ. Men låt oss ta 
det från början.

slamdeBatt
En viktig anledning till varför silver har varit på  
tapeten handlar om reningsverken eller snarare 
deras bi/slutprodukt – rötslammet. 

Reningsverken vill bli av med sitt rötslam. En idé  
är att lämna det till bönderna som alternativ till 
natur och konstgödsel. Denna idé har tilltalat po
litikerna och det har funnits en lång diskussion om 
hur slammet kan tas tillvara. Naturvårdsverket har 
senast föreslagit att minst 40% av fosfor och 10% av 
kväve i avlopp skall återföras till åkermark senast 
år 2018. Anhängarna vill se rötslammet som en del 
av kretsloppet och vill kunna förse jordbruket med 
fosfor och kväverikt rötslam. 

Även om resonemanget låter enkelt och logiskt är 
det inte utan problem. Uppsidan är att rötslammet 
innehåller de näringsämnen som grödorna behöver. 
Nackdelen är rötslammet även innehåller oönskade 
ämnen som organiska miljögifter, t ex läkemedels
rester och bromerade flamskyddsmedel och s k 
tungmetaller som kadmium. För att lugna kritikerna 
och minska problemen har branschorganisationen 

Bakgrund





Svenskt Vatten tagit fram ett certificeringssystem, 
kallat Revaq, som är tänkt att fungera som kvalitets
stämpel. För att få vara med i denna certifiering 
krävs att man ständigt förbättrar reningsverket och 
arbetar aktivt med att stoppa miljögifter redan innan 
de når reningsverken. 

Certifieringen har dock inte mildrat kritiken mot röt
slam på åkrarna. Naturskyddsföreningen hävdar att 
de gränsvärden som är satta för det certifierade röt
slammet är otillräckliga och man menar att farliga 
kemikalier, metaller och läkemedelsrester sprids 
okontrollerat. Man anser att slamspridningen gör 
mer skada än nytta. Naturskyddsföreningen kräver 
därför stopp för all slamspridning på åkermark. 

Intresse står mot intresse. Ord mot ord. Expert mot 
expert. Kommun mot kommun. Lantbrukare mot 
lantbrukare. Reningsverken och Svenskt Vatten 
menar å sin sida att gränserna för vad slammet får 
innehålla är långt strängare än vad svensk lagstift
ning och EU:s regler kräver. Kritikerna hävdar att 
det är bara en bråkdel av slammets innehåll som 
gör nytta i odlingen. Rester av kemikalier, läkeme
del, radioaktiva ämnen, smittämnen, tungmetaller 
etc ackumuleras i marken eller än värre löses ut i 
grundvattnet. En del av föroreningarna tas direkt  
upp av grödorna, vilket innebär att vi konsumenter 
äter upp avfallet igen. 

Kritikerna har vind i ryggen. Analyser gjorda av Livs
medelsverket har visat att barnmat innehåller miljö

gifter (kadmium, arsenik och bly) i halter som kan 
medföra hälsorisker. Man har också funnit dioxin, 
PCB och klorerade bekämpningsmedel i mjölkfetter 
och andra animaliska livsmedel. 

Boven är avloppsslammet, menar man. I vissa  
länder är rötslam förbjudet att använda, hur det blir  
i Sverige återstår att se. Det handlar givetvis om 
stora pengar.

Det finns alternativ till rötslam. Dock kostsammare 
sådana. På kontinenten är det vanligt att man  
bränner slammet i en värmeanläggning. Ur askan 
kan man sedan extrahera fosfor och andra närings
ämnen. Teknik finns även för separera ut icke önsk
värda metaller som t ex kadmium, koppar, bly, kvick
silver och aluminium. Förbränningsalternativet har 
en fördel i att organiska föreningar och smittämnen 
effektivt oskadliggörs, men nackdelen att slammets 
kväve och mullämnen inte kommer marken till godo. 
Sedan tillkommer det faktum att bränning kostar 
mycket pengar och därtill kan vara energikrävande.

silver i textilier 
Mitt i denna debatt har silveranvändningen i textilier 
hamnat. Revaqanhängarna med Svenskt Vatten i 
spetsen vill stoppa allt som man menar kan försäm
ra kvaliteten på rötslammet för att inte ge kritikerna 
”mer vatten på sin kvarn”. Reningsverken å sin  
sida vill undvika att behöva investera i dyrbara  
förbränningsanläggningar och ny teknik. Detta har 
lett till att silver kommit i fokus och är en av anled
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ningarna till varför vi författat denna publikation. 
De flesta debattörer medger att silver egentligen 
är ett litet problem, men den främsta anledningen 
till varför man vill stoppa användningen är att man 
menar att silver används i onödan. Svettlukt är inget 
annat än ett lyxproblem, menar man. Varför då 
belasta reningsverken med något som i deras ögon 
är onödigt?

Att se på situationen så anser vi vara lite enögt. Plus 
att man missar poängen med silveranvändningen. Det 

handlar om mer än att bara eliminera dålig lukt. Det 
handlar om miljön och hur vi ska klara av en hållbar 
textilproduktion på sikt. Huruvida sedan lukt och 
hygien är lyxproblem, ja det får var och en avgöra. 

Alla experter är överens om att all textilproduktion 
är miljöbelastande. På kommande sidor beskriver vi 
för och nackdelarna med de tre stora råvarorna – 
bomull, ull och polyester. Hoppas att vi har fångat  
ditt intresse.

    7



6    p o ly g i e n e  W h i t e b o o k



Textilindustrin är synnerligen miljöbelastande. Inte 
bara i själva produktionen av plaggen, utan redan  
på odlingsstadiet. Huvudråvaran, bomull, trivs bäst  
i tropiska och subtropiska klimat. Odlingen sker  
som regel i torra områden där regn och sötvatten  
är bristvara, vilket kräver konstbevattning av stora  
arealer. Bomull är också en av de mest vatten
krävande grödorna. Konventionell bomullsodling  
har därmed en stor påverkan på det omgivande  
sötvattnets försörjning och kretslopp och dess  
biologiska mångfald.

I odlingen används stora mängder kemikalier. Ett 
skrämmande faktum är att bomullsodling som  
upptar ca 2,5 % av jordens uppodlade jordbruks
mark, förbrukar en oproportionerligt stor andel  
jordbrukskemikalier – t ex 10 % av alla insekts
bekämpningsmedel och andra pesticider. Enligt 
regeringarnas samarbetsorgan för bomull (ICAC) 
är de flesta bekämpningsmedel som används i 
bomullsodling farliga och personer som exponeras 
utsätts för betydliga hälsorisker.

En stor andel av bomullen som odlas är genmodi
fierad. Riskerna med s k GMObomull är fortfarande 
oklara och idag finns det få exempel på miljövinster. 

En viss ljusning kan skönjas. Produktionen av eko
logisk bomull ökar stadigt, men står än så länge  
för en försvinnande liten del av den globala pro
duktionen (ca 1,5 %). Klädeskedjan H&M berättar 
att med deras nuvarande användning av ekologiskt 
bomull besparade de odlingsmarkerna ca 140 ton 
bekämpningsmedel bara under 2012.

För att tillverka en (1) Tshirt i vuxenstorlek går  
det åt ca 500 g bomull. För det krävs vatten mot
svarande 15 fulla badkar i odlingsprocessen.  
Kemikalieinspektionen i Sverige gjorde 2009 en  
undersökning där man kom fram till att i genom 
snitt under plaggets livstid gick det åt 3 kilo kemi
kalier, tvättmedel inräknat.

Slutligen kan nämnas att odlingsytan som krävs  
för att producera 1 Tshirt är tillräcklig för att odla 
7 kg potatis. Till detta kan nämnas att med dagens 
teknik kan bomullsplagg inte återvinnas och därmed 
återanvändas. Försök pågår dock.

Bomull
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Ull är ett alternativ till bomull, särskilt ull från me
rinofåret ger garn lämpligt för kläder. Men även ull 
har miljömässiga konsekvenser. Råull innehåller som 
andra naturfibrer en hel del föroreningar, som smuts 
och fett, och är den enda fibern som kräver våttvätt 
innan den produceras. Ull innehåller stora mängder 
orenheter som industriellt måste tvättas bort, med 
bl a tvättmedel och alkali. Speciellt ullfett bryts ner 
långsamt och avloppsreningen måste vara avpassad  
så att ulltvätten inte ger upphov till miljöfarliga 
utsläpp. En avpassning som man i världens fattiga 
länder sällan har råd med. För att ta fram 1 kg ren  
ull, produceras ca 1,5 kg avfallsföroreningar.

Till ullens fördel talar att det är en naturlig råvara och 
att den kan produceras lokalt. I Skandinavien har vi 
förutsättningar för ullproduktion som skulle kunna ge 
s k klimatsmarta kläder. Men så här långt är intresset 
litet här hemma. Istället hämtas ullen från andra 
sidan jordklotet, Australien och Nya Zeeland, skickas 
till Asien för att förädlas och sys för att så småningom 
transporteras till den europeiska konsumenten.

Ull angrips av mal och andra skadedjur. Fåren blir 
därför behandlande med injektioner av insektsmedel,
eller så doppas de i insektsmedelsbad. Kemikalierna 
som används kan skada både människa och vatten
dragen, och då även fåren.

Ett annat problem är de två sorters antibiotika som 
är godkända att tillsättas i maten för att gynna fårens 
tillväxt. Vi vet att antibiotika som används inom  
jordbruket hamnar i grundvattnet och och man  
fruktar ökad risk för antibiotikaresistens.

Fåren går hårt åt markerna. I Australien, där betes
mark är dominerande marktyp, finns 79 miljoner får. 
Sedan merinofåret importerades från Storbritannien 
har dess närvaro resulterat i allvarliga konsekvenser 
för miljön med jordförstöring och torka som två av 
de största faktorerna. Samma problematik förekom
mer på Sydamerikas slätter där fårskötseln orsakar 
erosion och ökenspridning.

I processen att göra textil används och tillsätts många 
farliga ämnen varav några finns kvar som rest i plag
get. Det handlar om bl a färg, mjukgörande medel, 
flamskydd, vatten och smutsavvisare, antimögel
medel etc. I detta avseende är ullen samma miljöbov 
som alla andra råvaror. Det är med ull som med 
bomull, att med dagens teknik kan inte ull återvinnas 
och därmed återanvändas. Ull är vidare ett känsligt  
material som dåligt motstår nötning och vanligt 
slitage. Produktionen är liten, endast några få procent 
av hela textilproduktionen. Slutligen går det åt mer 
växthusgas att producera 1 kg ull än 1 kg polyester 
(fårens avföring ej medräknad).

Ull







Polyester tillverkas av råolja, vilket som bekant är
en bristvara och en ändlig resurs. Att utvinna och 
använda uteslutande olja för textilproduktion är 
knappast miljövänligt eller en miljömässigt fram
komlig väg. Men att återanvända redan använd
olja är det däremot. Polyesters stora fördel är att
det kan återanvändas – om och om igen.

Råmaterial är det gott om. Polyester har sedan 
1950talet använts i t ex båtbyggen, bilkarosser,  
flygplan och som gjutmassa i produktionsindustrin.
Det finns syntettyger som helt och hållet tillverkas 
av återvunna plastflaskor. Ju mer plast som åter
vinns desto mindre blir sopbergen och utsläppen 
från sopförbränningsugnar.

Fiber av återvunnen polyester har visat sig vara
ett av det mest skonsamma textilvalen för miljön.
Det går också att mixa polyester med ekologisk
bomull vilket ger ett material som förenar det
bästa av de två materialen. Polyester är dessutom
slitstarkt, mer elastisk än bomull, har låg vatten
upptagning samt är skönt och bekvämt att bära.

Konstfiber av återvunnen plast är ett viktigt steg
att ta om vi vill ha en miljömedveten textilindustri.
Utvecklingen är lovande. Polyester är idag världens
näst viktigaste tygmaterial efter bomull och utgör 
knappt hälften av den totala världsproduktionen
av fibrer.

Men som med så mycket annat här i livet – även
polyester har en baksida – en hygien och doft
mässig sådan.

Det är här Polygiene kommer in. Mer om detta
längre fram. Först några rader om vatten.

Polyester
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Om klädfibrerna skall räcka till framtidens befolkning 
måste vi hushålla med råvaran. Detta kan åstad
kommas bl a genom att kläderna håller längre och 
återvinns. Färre tvättar sliter mindre, sparar vatten 
och tvättkemikalier.

För en svensk med obegränsad tillgång till vatten
känns kanske tanken på färre tvättar inte aktuell.
Men för många andra länder är brist på rent vatten 
en realitet. Enligt UNICEF saknar idag 780 miljoner 
människor tillgång till rent vatten och 2030 kommer 
nästan hälften av världens befolkning bo i områden 
som är utsatta för allvarlig s k ”vattenstress” och 
brist på vatten.

Många av världens stora floder har redan börjat sina, 
t ex Gula floden, Colorado, Ganges och Rio Grande. 
1972 misslyckades Gula Floden med att nå havet 15 
dagar av 365 för första gången i historien. 1997 hade 
det förvärrats till 226 dagar.

60% av Kinas 669 städer lider av vattenbrist vilket 
anses vara det största hotet mot landets tillväxt.
Men det sker saker även på närmare håll. London
har idag större vattenbrist än Istanbul och syd 
östra England har färre liter färskvatten per capita
än vad man har i Sudan.

Den snabba ekonomiska tillväxten i Asien tär på
miljön. Sjöar och vattendrag kvävs av algblomning
orsakad av övergödning, kemikalieutsläpp och 
orenade avlopp. För att få perspektiv kan nämnas att 
Kina har planerat satsa 5.500 (femtusenfemhundra) 
miljarder kronor på vattenmiljön fram till 2020, men 
bedömare menar att denna enorma summa inte 
räcker för att reparera skadorna av årtionden av 
överutnyttjande och förorening.

Ett sätt att avhjälpa vattenbrist är att använda mindre 
vatten. Enklast borde kanske vara att se över hur ofta 
vi tvättar och vad vi tvättar. Rapporten ”Well dressed?” 
från Cambridge visar att 2/3 av klimatpåverkan in
träffar vid tvätt och torktumling i hemmet. Det mesta 
som tvättas är egentligen inte smutsigt, förskole
barns kläder kanske borträknade. Så att hushålla 
med tvättmaskin och torktumlare är ett enkelt sätt att 
bidra till en bättre miljö. Här kan alla hjälpa till. Men 
ändå tvättar vi som aldrig förr. Hade vi tvättat enbart 
när plaggen verkligen var smutsiga hade mycket varit 
vunnet. Varje dag en nytvättad skjorta eller blus är 
en självklarhet för de flesta. Varannan eller var tredje 
dag vore ett bättre alternativ.

Det är här Polygiene kommer in.

Rent vatten







Svett är inte smuts. Det luktar inte. Svett är vatten 
och salt och kommer från svettkörtlar, s k ekrina 
körtlar. Mellan svettkörtlarna sitter doftkörtlar, sk  
apokrina. De producerar fettsyror, proteiner och 
kolhydrater. Läckerheter för bakterier som lever 
på huden och i kläder. När bakterierna bryter ner 
näringen uppstår kemiska föreningar som vi finner 
illaluktande. Så länge det finns mat och värme för 
bakterierna förökar de sig, sprider sig i klädesplag
get och lukten förvärras successivt.

Armhålorna tillhör de varmaste områdena på 
kroppen och svettkörtlarnas uppgift är att kyla för 
att minska bakterietillväxten. När vi tvättar oss 
med tvål ökar hudens pH. Bakterier trivs utmärkt 
i miljöer med högt pHvärde. Detta gör armhålan 
mer mottaglig för bakteriella kolonisationer. Håret 
i armhålan har därför en viktig funktion för att leda 
bort fukten och hålla huden torr för att begränsa 
bakteriell tillväxt. Paradoxalt nog leder rakning av 
armhålan till mer lukt.

olika textilier luktar olika mycket
Svettdoften i ull och bomull är mindre påtaglig än
i polyester. Det kan t o m vara svårt att även efter
tvätt få bort lukten i obehandlad polyester. Kläder 
som utsätts för intensiv svettning är frilufts och 

sportkläder. Globalt sett tillverkas dessa nästan 
undantagslöst av polyester p g a dess unika förmåga 
att leda bort vatten samtidigt som kroppsvärmen 
förblir i plagget.

För att lösa luktproblemet väljer tillverkare att på 
olika sätt antiluktbehandla tygerna redan under 
tillverkningsprocessen. Det finns olika metoder. Två 
av dem är organiska och utvecklade i laboratorie
miljö. Det ena använder triklosan, tidigare vanligt 
men numera är klassat miljöfarligt och giftigt för 
vattenlevande organismer och kan orsaka cancer 
och sterilitet. Det andra bygger på triklokarban och 
har ungefär samma egenskaper som triklosan, men 
även denna substans anses vara cancerframkal
lande, orsaka fertilitetsproblem samt vara svårned
brytbar i naturen.

Vill man vara miljövän återstår då få alternativ.

1) Undvika all aktivitet som orsakar svettning.
2) Stå ut med lukten.

Det finns ett tredje alternativ.

Vi kallar den Polygienemetoden. Men först några ord 
om bluesign®.

Svett
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bluesign är sedan år 2000 en standard för miljö
certifiering av textilproduktion, administrerad av 
bluesign technologies ag i Schweiz.

bluesigncertifieringen tar ett helhetsgrepp på 
klädestillverkarnas samhällsansvar och innefattar 
såväl produktionens utsläpp i luft och vatten, resurs
hushållning och arbetarskydd, som säkerheten för 
slutkonsumenten (som t ex kemiska ämnen i klä
derna). Märkningen innefattar främst material men 
också tillverkare och återförsäljare kan ansluta sig 
som medlemmar och arbeta mot standarden. Man 
har myntat begreppet ”Input Stream Management” 
vilket betyder att man förhindrar icke miljömässigt 
hållbara komponenter att komma in i produktions
processen. 

Exempel på medlemmar är Nike, Patagonia, The 
North Face, Haglöfs, Helly Hansen, Klättermusen, 
Houdini m fl.

Vi är stolta att Polygiene klarat de hårda kraven  
och är bluesigncertifierat.

bluesign®
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För att motverka uppkomsten av lukt i textilier har 
Polygiene utvecklat en behandling där den aktiva 
ingrediensen är naturligt silversalt, framställt ur 
återvunnet silver. Saltet appliceras hos tillverkaren
när tyget slutbehandlas vilket minimerar miljöbelast
ningen då ingen extra energi och inget extra vatten 
används.

vem använder då vår metod?
Polygienebehandling attraherar knappast tillverkare 
av slit och slängplagg. Varje extra steg i tillverk
ningsprocessen som adderar ören till produktions
kostnaden är för dessa tillverkare oönskade.  
Polygienes kunder är istället specialiserade företag 
som inriktat sig på framställning av miljömässigt 
hållbara outdoor och sportkläder. Gemensamt 
för dem är behovet av antiodörbehandling och där 
satsningen på klimatsmarta kläder är tydlig. Vi har 
många kända varumärken på vår kundlista, bland de 
mest namnkunniga märks Patagonia och Arc’teryx.

Men kläder är inte det enda användningsområdet. 
Polygienemetoden används i t ex hjälmar, hockey 
och skidhandskar, suspensoarer, skydd, pjäxor och 
skridskor, skor och skosulor, dörrhandtag, på toa
lettsitsar osv. I Japan där renlighet är en viktig del 
av kulturen Polygienebehandlar man sedan länge 

sängmadrasser. Detta för att minimera bakterietill
växt, ett vanligt problem i det ständigt fuktutsatta 
Japan. Polygienebehandlingen, industriellt applice
rad, som de flesta använder, är bluesigncertifierad 
(se föregående uppslag). Tillverkningen sker i slutna 
system där utgående vatten och luft kontrolleras.

Nå, är svettlukt ett lyxproblem eller ej? Erfarenheten 
visar att ickebehandlade plagg har kortare livslängd 
eller tvättas oftare – inga bra alternativ ur miljösyn
punkt. Att fler och fler tillverkare använder sig av 
Polygiene beror på att de har upptäckt att fördelarna 
uppväger nackdelarna, och att miljöpåverkan under 
ett plaggs hela livscykel kan minskas genom att vi 
behöver tvätta mindre och kan köpa färre plagg.

kort sagt - vi anser att Polygiene är det bästa och 
mest miljöanpassade alternativet som finns på  
marknaden just nu.

Polygienemetoden







1.  var kommer silvret ifrån?
Polygiene handlar uteslutande med återvunnet silver. 
Återvunnet betyder att vi inte orsakar ärr i naturen, 
vilket annars hade skett från gruvdriften. Silvret som 
används är således redan i omlopp.

2.  vad är ett naturliGt silversalt?
Den aktiva substansen i Polygiene är silverklorid, 
AgCl. Den förekommer helt naturligt i jord och hav 
och är svårlöslig i vatten. Det innebär att vi inte tillför 
naturen något som är främmande eller ”manmade”. 
Bakterier och silverföreningar har samexisterat i 
naturen i miljontals år.

3.  Hur mycket silver säljer PolyGiene?
Den totala förbrukningen av silver under 2012 i världen 
var ca 25.000 ton, där silver i bilar och sol paneler till
sammans står för ca 10%. I Sverige använder industrin 
ca 5 ton om året, varav Polygienes andel är ca 12 kilo.

4.  Hur mycket är kvar efter tvätt?
När vi räknar på de silverhalter som släpps ut från 
behandlade plagg efter tvätt räknar vi enligt försiktig
hetsprincipen, d v s att allt med tiden tvättas ut. I så 
fall betyder det att 3 mg silver från en Tshirt skulle 
komma ut efter 50 tvättar. Dock ska man vara med
veten om att när vi faktiskt mäter plagg efter 50100 
tvättar så är det fortfarande kvar silver i plagget och 
effekten är fortfarande på en hög nivå. Utsläppen från 

plagg som är permanentbehandlade är fortfarande 
mycket små. Teoretiskt skulle man kunna dricka 
tvättvattnet utan risk från silvret – silverhalten är i 
genomsnitt under gränsvärdet för dricksvatten enligt 
europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA. Att vädra 
plaggen istället för att tvätta är en enkel miljöinsats. 

5.  silvernitrat eller silverklorid?
Vi använder uteslutande silverklorid. Silvernitrat är 
för lättlösligt och tvättas snabbt ur plagget.

6.  silver i dricksvattnet
EU har utfärdat ett ramdirektiv för vatten där man 
listat 33 prioriterade ämnen som farliga för grund 
och ytvattnet. Inom kategorin metaller är det bly, 
kadmium, kvicksilver, organiskt tenn och nickel som 
ingår i listan. Utöver dessa riktar internationella 
Rhenskyddskommissionen uppmärksamheten även 
mot koppar, krom, arsenik, och zink. Silver är oprio
riterat vilket indikerar att problemen är små eller få. 
En studie av Stockholms reningsverk visar att silver 
förekommer relativt lite. I förhållande till gräns 
värden för dricksvatten har koppar och bly betydligt 
högre halter. Under 2011 och 2012 sjönk silvervärdena 
kraftigt i slammet från reningsverken Henriksdal och 
Bromma i Stockholm. Även i Ryaverken i Göteborg 
sjönk halterna. Trots att Polygieneanvändningen 
ökade. Tilläggas kan att i vissa länder används silver 
för desinficering av drickvatten.

Frågor & svar
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7.  kan man äta silver?
Silver är inom EU en godkänd livsmedelstillsats  
och tillåtet att använda som färgämne i några få 
livsmedelsgrupper; som överdrag till konfektyr, i 
chokladdekor och likörer. De av barn så uppskattade 
silverkulorna är inget annat än silverbelagt socker.  
I Mellanöstern och Indien har man sedan urminnes
tider använt bladsilver som ätlig dekoration på bland 
annat efterrätter och bakelser. Precis som i fallet 
med silverkulorna alltså. Världshälsoorganisatio
nens gränsvärde för silverintag är 10 gram under en 
livstid eller ett halvt milligram om dagen (0,5 milli
gram). Medianintaget av silver per dag från livsmedel 
inklusive dricksvatten har uppskattats till ca 0,01 
milligram. Det finns en tradition inom hälsokost
området att inta kolloidalt silver (en silverlösning) för 
alla möjliga slags åkommor och den som konsumerar 
kolloidalt silver i stor omfattning kan under sin livstid 
få ett intag nära gränsvärdet. Myndigheterna i USA 
och EU har försökt förbjuda denna slags silverlös
ning, men har haft svårt att påvisa klara biverkningar.

8.  kan man Bli sjuk av silver?
Du kan lugnt bära dina silversmycken. Silver är natur
ligt förekommande i dricksvattnet och i maten du äter. 
Vid normala beteenden och silverhalter finns ingen 
risk för sjukdom.

9.  vad är arGyri?
Äter eller dricker man för höga doser silver kan det 
ge upphov till argyri, en idag sällsynt men permanent 
missfärgning (gråfärgning) av huden och ögonens 
bindhinnor. Under hela 1900talet registrerades 

endast 350 argyrifall. Om livstidsintaget i många små 
doser hålls under WHOs gränsvärde 10 gram kan inte 
argyri uppkomma. Om stora doser intas på kort tid 
kan argyri bli följden, och det har uppträtt hos perso
ner som på en enda gång intagit 1 gram silver.

10.  är silver GiftiGt för  
vattenlevande orGanismer?
Fria silverjoner är skadliga för vattenlevande organis
mer. Men de silversaltpartiklar som frigörs vid t ex  
tvätt reagerar snabbt med sulfid(svavel)joner som 
finns i stora mängder i materia och bakterier i avlop
pet. Direkt bildas en olöslig silversulfid som är ofarlig 
för alla organismer.

11.  Hur Påverkas Huden?
Det finns ingen påverkan på huden eller dess natur
liga bakterieflora. Flera studier påvisar detta. Silvret
är enbart aktivt på textilien. En studie i Japan appli
cerade silverkloridkoncentratet direkt på huden på 
20 försökspersoner och sedan studerades huden i 
mikroskop. Man uppnådde högsta säkerhetsnivå,
vilket betyder ingen negativ påverkan på hud eller  
bakterieflora. I England finns en klassificering, 
Medical Class 1 approval. Det innebär att Polygiene
koncentratet är godkänt att appliceras på ett ban
dage, direkt på ett öppet sår.

12.  vad är nanosilver?
Nanoteknologi är på modet och forskning pågår inom 
de flesta områden. Det handlar om att dela upp ett 
ämne nästan ner till atomnivå. En atom är cirka 0,2 
nanometer i diameter, så avstånd inom nanotekniken 
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räknas i nanometrar. Delar du en millimeter en miljon 
gånger får du en nanometer. Förhållandet mellan en 
meter och en nanometer är detsamma som mellan 
vårt jordklot och en stenkula. Denna otroliga preci
sion gör det möjligt att skapa nya material med unika 
egenskaper. Forskningen laborerar även med silver 
ner på nanonivå, s k nanosilver. Vi har valt att avstå 
från nanosilver då vi anser att erfarenheterna så här 
långt är otillräckliga och håller oss till silversalter som 
är av normala partikelstorlekar. Se även pkt 14 nedan.

13.  finns risk för Bakteriell resistens?
Bakterier som utsätts för antibakteriella medel kan 
bli motståndskraftiga mot medlet. Det innebär logiskt 
att bakterier som utsätts för silver i höga doser också 
kan bli resistenta mot silver. Silver har använts som 
bakteriedödande medel sedan urminnes tider och 
tecken på resistens är extremt sällsynt. Sedan en 
svensk forskare 2007 varnade för mer allmän silver
resistens gjorde man i Danmark en studie på 400 
olika bakteriestammar där inga belägg fanns för den 
svenska uppfattningen. Men vi tar ändå frågan på 
största allvar, resistenta bakteriestammar är en av 
vår tids största medicinska utmaningar. Men då silver 
i miljontals år har samexisterat med levande organis
mer har internationell forskning så här långt bedömt 
riskerna från vardagsexponeringar som mycket små.

14.  vad tycker man i andra länder?
En rapport från danska Miljödepartementet och 
danska Naturvårdsverket i juli 2012 där man under
sökt nanosilver/silver i textilprodukter på den danska 
marknaden visade att silverbehandlingarna inte ger 

några negativa hälso eller miljöeffekter. Polygiene
behandlade produkter var med i studien. Studien är 
vad vi vet den mest noggranna som gjorts; textilierna 
genomgick kvantitativa migrationsanalyser och  
tvättester. Slutligen utfördes även hälso och  
miljöanalyser, såsom exponerings och riskstudier. 
Slutsatsen från undersökningen lyder: 
“Based on the existing data and the survey results, 
there appears to be no risk of health effects or  
environmental effects.”

15.  silverBeHandlade Barnkläder
Polygiene (AT 300) är godkänt enligt den tyska 
standarden Ökotex 100 nivå 1 till 4, d v s säkert för 
barn kläder. Dessutom är Polygiene enbart aktivt i 
det behandlade materialet och påverkar inte hudens 
naturliga bakterieflora. Men barn utvecklar mindre 
svettdoft än vuxna eftersom deras sammansättning av 
svettkörtlar är annorlunda. Därmed minskar behovet 
av att behandla t ex underställ. Barn smutsar också 
ofta ner kläderna mer än vuxna, så kläderna be höver 
tvättas oftare för att bli rena. Samtidigt är hygien
utmaningarna desamma för barnutrustning som 
normalt inte tvättas som t ex hjälmar, skor och skydd.

16.  vad inneBär nya BiocidförordninG-
en som infördes 2013?
Att regelverket kring biocidprodukter styrs upp och 
förtydligas ytterligare är något vi välkomnar. Detta 
sker genom biocidförordningen som ersatte biocid
direktivet. Polygiene uppfyller redan de nya krav på
märkning som biocidförordningen ställer. Polygienes 
aktiva substans är listad enligt biociddirektivet och 
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ingår i den genomgång som genomförs med ledning 
av Kemikalieinspektionen i Sverige, KemI. Produkter 
med Polygiene har etikett eller märkning som förkla
rar både funktionen och aktiv substans. Effektiviteten 
är även dokumenterad genom fältstudier och labora
torietester av behandlade textilier. 

17.  livscykelanalys
Vi bad 2012 det oberoende danska forskningsinstitutet 
DHI att jämföra obehandlad och Polygiene behandlad 
textil producerad i Europa eller Kina. Målet med 
studien var att se på effekten av minskat tvättande, 
att göra en nyttoberäkning där man jämför miljö
påverkan hos ett Polygienebehandlat plagg med ett 
obehandlat plagg. Plaggen används och tvättas i 
Sverige eller Kina. Ett antal miljöpåverkande para
metrar vägdes in: påverkan i luft, vatten och mark, 
hur användaren påverkas av silversaltet i Polygiene, 
klimatförändring (CO2), avfall, när plagget slängs 
eller återvinns samt vattentillgång. Studien visar att 
miljöpåverkan blir lägre redan då det Polygienebe
handlade plagget används mer än en gång före tvätt 
jämfört med ett obehandlat plagg som tvättas efter 
varje användning. Att tvätta ännu mindre minskar 
miljöpåverkan ytterligare och vinsterna är extra stora 
i länder med vattenbrist och miljöproblem.

18.  Hur ofta tvättar man PolyGiene-
BeHandlade PlaGG?
Först och främst, Polygienebehandlade plagg kan 
tvättas mer sällan än ickebehandlade plagg. Det är
hela grundidén. Hur ofta man tvättar beror självklart 
på hur smutsigt plagget har blivit. Vid normal använd

ning kan man använda plagget flera gånger innan 
tvättbehovet blir påtagligt, ett behandlat plagg har  
t ex en minskad miljöpåverkan redan när det tvättas 
hälften så ofta som ett konventionellt plagg. Betänk 
att många av de kläder som Polygienebehandlas är 
gjorda för att klara ett tufft friluftsliv och där det ofta 
går lång tid mellan tvättmöjligheterna. Vill man för
länga tiden ytterligare, vädrar man plaggen nattetid. 
Undersökningar visar att 2/3 av klimatpåverkan under 
ett plaggs livslängd, sker vid tvätt och torktumling i 
hemmet, så vill du minimera din miljöpåverkan välj 
Polygienebehandlade kläder. Det betyder inte bara 
minimal vatten och energiförbrukning, utan också 
mindre utsläpp av tvättmedel. På köpet får du att 
plagget håller längre och inte slängs i förtid.

19.  våra köP- ocH tvättvanor
För att lyckas minska miljöpåverkan krävs föränd
ring i hur vi köper och tvättar våra kläder. Realisten 
kanske påpekar att sådant tar tid och kräver mycket 
information. Men det kan också gå fortare. Använd
ningen av återvunnen polyester ökar stort varje år, 
och vi vet också ullprodukter tvättas mer sällan än 
tidigare. Så även om det är lång väg kvar tills vi har 
ett miljöacceptabelt beteende, finns det ett ljus i 
tunneln. Vi kan också bli bättre på hur vi tar hand om 
våra använda kläder. Istället för slänga dem, låt dem 
gå till second hand. Ett intressant räkne exempel visar 
att om alla i Sverige skulle byta till sig ett kilo kläder 
per år istället för att köpa nya skulle vi tillsammans 
spara: 142 000 ton koldioxid, 25 ton kemikalier, 600 
miljoner badkar med vatten (eller 95 miljoner kubik
meter vatten).
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Googla nedan om du vill veta ännu mer om silveranvändning och 
textilier.
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