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Rubrik: Naturlig färgning - En studie om hur vi kan färga textiler med produkter från 

hushållet  

 

Titel: Natural coloring - A study on how we can dye textiles with household products 

 

 

Sammanfattning 

Syftet är att studera hur olika material i hushållet kan ge infärgning av textila material samt 

textilernas tvättbarhet. Resultatet av studien är utifrån insamlad empiri diskutera kunskap om 

naturlig färgning och även hur det kan användas samt läras ut i skolslöjden. Studien går ut på 

att se vilka produkter i hushållet som är lämpliga att färga med samt även hur tvättbara 

materialen är. Frågeställningar i studien är. Vilka produkter i hushållet är lämpliga för 

färgning av textil? Hur tvättbara är färgerna? Materialtester genomförs på elva 

hushållsprodukter. Åtta av elva hushållsprodukter är lämpliga att färga textilier med. Dessa är 

gurkmeja, citron/apelsinskal, hallon, blåbär, gul lök, te, kaffe och svarta bönor. Färgbad från 

dessa produkter färgade materialen bomullstyg, linne och ullgarn. Vid tvätt bibehöll dessa tre 

material färgpigmenten men uppvisade en viss färgförändring när tvättmedel användes. Det 

framgår även att det finns en produkt som skulle kunna funka att användas i skolslöjden och 

det är gurkmeja. Gurkmeja behöver inte koka länge för att ge färg och bibehåller färgen vid 

tvätt.  
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Inledning 

Följande arbete är en studie i att färga textilier med naturliga färgämnen som kan finnas i en 

vanlig hushållsmiljö. Processen av naturlig färgning och kunskapen den kan ge är, förutom 

att de är viktiga ur ett miljöperspektiv, också väl lämpade för skolmiljö och då i arbetet som 

slöjdlärare.  

 

Idén till studien väcktes genom ett intresse för att minska våra ekologiska fotavtryck inom 

textilindustrin. Textilindustrin är på flera sätt relaterad till vatten, vilket är ett av industrins      

största problem för ekologisk hållbarhet. Vattendrag och grundvatten förorenas dels av 

kemikalier som släpps ut från fabriker och dels genom att det går åt stora mängder vatten i 

själva produktionen.1 Vi konsumerar idag kläder på ett sätt vi aldrig gjort förut. Exempelvis 

slänger den genomsnittlige svensken idag drygt åtta kilo kläder och skor i ej återvinnbara 

former samtidigt som det ges bort mindre än tre kilo kläder till secondhand butiker. 2  Naturlig 

färgning är en metod som går ut på att använda naturliga produkter som inte är påfrestande 

för miljön. 

Bakgrund 

Färgning av textilier har länge genomförts och med olika metoder. Genom att studera hur vi 

idag färgar textilier jämfört med hur det färgades textilier förr, vill denna studie skapa en 

större förståelse om naturlig färgning. Samt hur vi idag kan använda oss av det som metod för 

att färga redan befintliga textiler. 

Industriell och naturlig färgning  

Idag färgas det textilier som vi använder oss av i Sverige, huvudsakligen industriellt. 

Textilfärgning utförs med syntetiska färger som framställs och tillverkas industriellt. 

Textilierna som färgas industriellt bleks oftast först eftersom tillverkarna ska kunna 

producera exakt samma färg år efter år. Detta gör dock att fibrerna i textilen blir försvagad 

 
1
 Engvall, Maria (2007). Textilier med ett smutsigt förflutet (rapport nr 17). hämtad från SwedWatch: 

https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2016/12/swedwatch_-_textilier_med_ett_smutsigt_forflutet.pdf 
2 Johansson, J. & Nilsson, J. (2016). Slow fashion: din guide till smart och hållbart mode. Stockholm: 

Ordfront.s.6 

https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2016/12/swedwatch_-_textilier_med_ett_smutsigt_forflutet.pdf
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och inte håller lika länge.3 Syntetfärger i sig är inte farliga, utan det som är negativt för 

miljön är de kemikalier som behövs under själva färgprocessen. Kemikalierna sipprar ut i 

avlopp och grundvattnet vilket är farligt för både människor som arbetar med färgen samt de 

som bor runt omkring.4  

 

Färgprocessen man gör idag ser väldigt annorlunda ut gentemot hur textilfärgningen har sett 

ut genom historien. Att färga textilier har man gjort sedan 2500 f.Kr. i Egypten.5 Då 

hämtades färgpigmenten från naturen. Ett av de första material som människan kunde utvinna 

färg ifrån kom från purpursnäckan, vilket gav en lila färg. Sedermera har man framställt flera 

färger från naturen som till exempel indigo, som ger en blå färg och krappen som ger en röd 

färg.6 Utöver detta har det färgats textilier med växter, jord och mänskliga vätskor. Detta är 

kunskaper vi i dagens industrialiserade samhälle nästan tycks ha glömt bort.  

 

Under 70 och 80-talet växte intresset för växtfärgning och det kom ut många böcker inom 

ämnet för allmänt bruk. I växtfärgning7 och Växtfärga: 100 recept på växtfärgning8 ger båda 

böckerna en fullständig och allsidig handbok i hur man ska gå tillväga för naturlig färgning. 

De tar upp tekniker och metoder som kan användas vid färgning. Däremot har mycket hänt 

sen dessa böcker kom ut. Nya sätt och metoder har uppfunnits. I boken Naturlig färgning – 

mat och kläder i ett kretslopp,9 tar författaren upp andra färgmaterial än bara växtfärgning. 

Författaren presenterar andra material än växter som man kan färga textiler med. Till exempel 

färgning med kompost genom att ta vara på de varor vi annars slänger och skapar färg med 

dem.  

 
3 Nationalencyklopedin, textilfärgning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilfärgning (hämtad 

2020-06-04) 
4 Ross, Michael. (Producent), & Morgan, Andrew. (Regissör). (2015). The True Cost [Film]. United States: Life 

Is My Movie Entertainment; Bullfrog Films (home media) 
5 Kållberg, Margrét. (1987). Färga syntetiskt: ull, silke, bomull, lin: studiepaket. Stockholm: LT. S.9 
6 Råbergh, Hilkka. (1978). Färga garn och tyg: växtfärgning, syntetfärgning på bomull-batik, syntetfärgning på 

ull. Västerås: Ica bokförl. S.9 
7 Sandberg, Gösta & Sisefsky, Jan (1981). Växtfärgning. (5., [omarb.] uppl.) Stockholm: Norstedt. 
8 Hansson, Grop Anna & Ryd, Anna-Maria (1973). Växtfärga: 100 recept på växtfärgning. Stockholm: LT. 
9 Lundin, Lina Sofia (2014). Naturlig färgning: mat och kläder i ett kretslopp. Stockholm: Natur & Kultur. 
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Tidigare forskning  

Examenarbetet, samarbete i slöjden, Bidrar samarbete till utveckling,10 har fått fram ett 

resultat som visar på att elever som samarbetar i skolslöjden även kan utveckla 

slöjdprocessen. Studien visar också på att samarbete i slöjden gör att läromiljön blir bättre 

samt ger större förutsättningar för eleverna att inhämta och ta till sig kunskap.11  

 

Avhandling, slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra mediterande 

redskap,12 en beskrivning på vad som faktiskt händer under en slöjdlektion. Identitet och 

social gemenskap är vid stor vikt i hur ungdomar bestämmer sig för att leva och vara i 

samhället. ”Ålder, kön, familj, kultur, politiska och religiösa ideal, vänner och social 

gemenskap formar vårt sätt att bära kläder i olika sammanhang. Då vi bär kläder de flesta av 

dygnets timmar, är klädseln betydelsefull för den kulturella och sociala identiteten.”13 Det 

förekommer att både pojkar och flickor syr kläder och andra föremål i slöjdundervingen. 

Dock ser vi detta bara till viss del i ett vanligt hushåll. Det som sker hemma är i stor del 

endast skötseln av kläder.14 I en del av undersökningen skriver eleverna dagbok och blir 

filmade i ett videomaterial. I videomaterialet framkommer det att vid kontakt med 

resurshushållsfrågor rörande konsumtion blir eleverna mer uppmärksamma på ekologiska, 

kulturella, sociala och ekonomiska aspekter i förhållande mellan människa, samhälle och 

natur.15  

Begreppsdefinition 

I undersökningen kommer flera begrepp att användas.  

 

Växtfärgning eller Naturlig färgning, ”är färgning av textiler med färger som kommer från 

växter eller djur.” 16 I studien kommer begreppet ”Naturlig färgning” att användas, detta för 

att de material som används till färgning inte enbart består av växter. 

 
10 Nilsson, Olov och Olofsson, Åsa. (2008). Samarbete i slöjden, Bidrar samarbete till utveckling. 

Examensarbete, Umeå Universitet). 
11 Ibid.  
12 Johansson, Marléne. (2002). Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande 

redskap. Diss. Göteborg: Univ., 2003. Göteborg. 
13 Ibid. S.15 
14 Ibid. S.15 
15 Ibid. S.209 
16 Nationalencyklopedin, växtfärgning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/växtfärgning (hämtad 

2020-06-02) 
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Cellulosafiber, 17 är ett samlingsnamn på fiber som består av cellulosa. I denna studie 

kommer detta syfta på bomull och lin. Bomullstyg och linne används för att skapa en grund 

av hur olika färgpigment tas upp.  

 

Ull, 18 är hår som kommer från pälsdjur som ger ull, likt fårets päls. Ull används i 

undersökningen då traditionellt sätt ull ofta färgas.  

 

Betning, görs för att behandla textiler innan färgning eller tryck. ”Betmedel kan vara 

oorganiska (t.ex. alun, krom-, tenn- eller järnsalter) eller organiska, (t.ex. vinsyra, garvsyra 

eller formaldehyd). De ingår i kemiska föreningar med lösliga färgämnen, så att dessa 

omvandlas och blir mer svårlösliga och binds starkare till fibern.” 19 I denna studie används 

begreppet betning för att beskriva organiskt beting.  

 

Färgämnen, ”organiska och oorganiska ämnen som är färgade och som används för att ge 

föremål och material färg.”20  

 

Textilfärgning, används i denna studie för att ge en förklaring för när man ger färg till 

textilier.  

 

Tvättbara, är ett begrepp som används i studien för att beskriva och kolla på hur textilerna 

håller färgen i tvätt. Till exempel, om de har tappat färg eller om färgen har ändrats.  

Syfte 

Syftet är att studera hur olika material i hushållet kan ge infärgning av textila material och 

textilernas tvättbarhet. Resultatet av undersökningen är också att utifrån insamlad empiri 

diskutera kunskap om naturlig färgning, hur det kan användas och läras ut i skolslöjden.  

 
17 Nationalencyklopedin, cellulosa. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cellulosa (hämtad 2020-06-

02)  
18 Nationalencyklopedin, ull. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ull (hämtad 2020-06-02) 
19Nationalencyklopedin, betning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/betning-(textil) (hämtad 

2020-06-02) 
20 Nationalencyklopedin, färgämnen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färgämnen (hämtad 

2020-06-02) 
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Frågeställning  

- Vilka produkter i hushållet är lämpliga för infärgning av textil?  

- Hur tvättbara är färgerna?  

Metod och tillvägagångsätt  

Detta arbete är en kvalitativ studie som använder sig av en litteraturöversikt och 

experimentell studie som analysmetod. 

Litteraturöversikt  

Litteraturöversikt har gjorts i form av en kvalitativ textanalys. Metoden används för att ge en 

bakgrund för forskarens arbete och för att kunna ge svar på vad som behövs undersökas för 

att kunna ge svar på frågor och problem. Det ger även en överblick på de arbeten som redan 

har genomförts inom det valda fältet och på detta sätt kunna utnyttja redan befintliga 

kunskap. Litteraturundersökning är användbar för att inte behöva ”uppfinna hjulen på nytt”.21 

I studien används litteratur, vetenskapliga artiklar, webbsidor samt andra källor på internet. 

Studien går ut på att färga med produkter från hushållet. Utifrån litteraturöversikten har 

enbart de recept och tillvägagångsätt av produkter och material som forskaren hade i sitt 

hushåll analyserats samt varit av intresse. Bildmaterial från litteratur har studien analyserat 

för att se vad olika färgbad bör resultera i, vilka tidsramar de olika böckerna har och utifrån 

det skapat en mellantid. Detta för att bedöma färgningens praktikalitet tidsram som krävs för 

en specifik färgning. 

 

Forskaren har tagit inspiration från böckerna men i många fall skapat egna recept, tider, 

metoder och tillvägagångsätt för att anpassa den egna processen utifrån de produkter som 

finns tillgängliga i det egna hushållet. Studien använder sig av bomullstyg, linne och ullgarn. 

Ullgarn är med i studien för att återspegla det traditionellt färgade materialet. 

 
21 Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. S.475 
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Experimentell studie  

Undersökningen förhåller sig till en experimentell studie som enligt Forskningshandboken: 

för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, går ut på att genomföra olika 

experiment och isolera enskilda variabler och studera deras effekter.22 I detta arbete har 

metoden experimentell studie valts att kallas ”materialtester”. Materialtester har gjorts för att 

analysera litteraturöversiktens innehåll. Litteraturen beskriver olika recept och metoder för 

hur det kan gå tillväga för att färga textilier. Materialtesterna utförs genom att färga 

provlappar med olika färgämnen och för att se hur tvättning påverkar färgpigmenten.  

 

Forskaren väljer att använda sig av tabeller för att redogöra recept, tillvägagångsätt samt 

tvättproverna. Detta för att försöka rama in innehållet och ge en bättre överblick över det 

praktiska arbetet.  

Material  

Materialen som används i studien är provlappar som blivit uppsydda, totalt sextio. 

Provlapparna är i blekt hundra procents bomullstyg och linne. Storleken på provlapparna är 

tolv gånger tolv centimeter och har en overlocksöm runt kanterna med en vit polyestertråd. 

Ullgarnet är ett oblekt hundraprocentigt ullgarn, som är klippt i trettio till femtio centimeter 

bitar.  

Betning  

Betning utförs på bomullstyg och linne för att de ska ta upp färgpigmenten bättre. Det finns 

olika alternativ till betning, i denna studie används sojamjölk.23 Sojamjölk används för att 

tillföra protein till textilerna. Proteinet i sojamjölken fäster sig på tyget och gör att 

cellulosafiber kan ta upp färgpigmenten bättre. Innan betning kan påbörjas tvättas textilierna i 

tvättmaskin för att få bort smuts och fett. Tvättas detta inte bort kan färgpigmenten i 

färgprocessen påverkas. Sojamjölken valdes då det är en lättillgänglig produkt som finns att 

köpa i de flesta livsmedelsbutiker. Sojamjölk är en helt organisk produkt som inte påverkar 

 
22 Ibid. S.101 
23 Shurtleff, William & Aoyagis, Akiko (2014). History of soybeans and soyfood in japan and in japanese 

cookbooks and restaurants outside Japan. [Elektronisk resurs]. Hämtad från 

https://books.google.se/books?id=3G7kAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r

&cad=0#v=onepage&q&f=false S.2122 

https://books.google.se/books?id=3G7kAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?id=3G7kAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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miljön när den ska slängas. Ullgarnet tillbereds inte med sojamjölk då det redan består av 

protein och kan därför lättare ta åt sig pigment. 

 

Sojamjölk  I ett stort kärl, hälls det upp 500 milliliter sojamjölk och tre liter vatten. Låt 

sedan textilen ligga 24 timmar i betningsbadet. Ta sedan upp textilen och 

tvätta det i centrifugering. Detta ska göras 

för att få ut all vätska vilket gör att textilen 

inte droppar och ger en ojämn yta på tyget. 

Textilen ska sedan torka och härda en 

vecka, detta för att hålla fast i tyget bättre 

vid färgning. 24 

 

 

Färgmaterial  

Färgmaterial som använts är hushållsprodukter som kan vara vanliga i ett hushåll. Detta blev 

i denna studie te, kaffe, citronskal, apelsinskal, gurkmeja, frysta hallon, frysta blåbär, fryst 

spenat, gul lök, paprikapulver, svarta bönor och spadet från rödbetor.  

Färgbad  

Första steget är att koka upp materialitet. Efter det blöts textilen ner för att inte chocka 

textilen när den läggs ner i det varma färgbadet. Textilen läggs ner i kastrullen, beroende på 

färgbad håll en låg till hög temperatur, mellan tio och fyrtiofem minuter.25 En del 

färgmaterial kan direkt hängas på tork medan vissa andra behöver längre vila, upp till ett 

dygn, för att dra åt sig önskad mängd pigment. 

 

I tabellen nedan redogörs de recept som används utifrån litteraturöversikt som studerats.  

Det enda recept som det inte finns referens till är paprikapulver och rödbetsspad, detta på 

grund av att det är ett experiment som forskaren hittar på och vill se hur resultatet blir.  

 
24 Just beccas blog (2018, 8 oktober) DYEING WITH NATURE PART 1 – MORDANTS. [Blogginlägg]. 

Hämtad från https://justbeccasblog.wordpress.com/tag/soya-milk-mordant/  
25 Gran, Anna (2018, 13 november). Låt naturen ge kläderna färg [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://www.ytterjarnaforum.se/tankerum/lat-naturen-ge-kladerna-farg/  

https://justbeccasblog.wordpress.com/2018/10/08/dyeing-with-nature-part-1-mordants/
https://justbeccasblog.wordpress.com/tag/soya-milk-mordant/
http://www.ytterjarnaforum.se/tankerum/lat-naturen-ge-kladerna-farg/
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Gurkmeja En matsked gurkmeja och två liter 

vatten kokas 15 minuter i en kastrull. 

Sedan tas materialen upp och torkas. 26  

Citron och 

apelsinskal 

Skala citronskal från fyra citroner och en 

apelsin med en potatisskalare. I en 

kastrull tillförs skalen med två liter 

vatten som kokas 30 minuter. Låt sedan 

färgbadet vila till nästa dag. 27 

Blåbär/Hallon Lägg ner hundra gram hallon eller blåbär i en kastrull med två till tre 

liter vatten och låt koka i en timme. Efter det lägg materialen i 

kastrullen och håll en hög temperatur i 45 minuter. Låt sedan färgbadet 

vila till nästa dag.28 

   

Gul Lök Ta uppemot två nävar lökskal 

och lägg ner i en kastrull med 

tre liter vatten och låt det koka 

i 45 minuter. När det kokats i 

45 minuter lägg ner materialen 

och håll en låg temperatur i en 

timme. Ta sedan upp materialen från färgbadet.29  

Spenat I en kastrull kokas tvåhundra gram spenat och fyrahundra gram vatten. 

Koka på medelhög temperatur med lock i en timme. Lägg därefter ner 

 
26 Ekotipset (2019, 7 november). FÄRGA FLÄCKIGA KLÄDER MED GURKMEJA [Facebook-status]. 

Hämtad från URL https://www.facebook.com/Ekotipset/posts/2489928037999538/ 
27 Limoneira (2019, 4 mars). Natural Dyes Using Lemon And Orange Peel [Blogginlägg]. Hämtad från 

https://lemonsforlife.com/natural-dyes-using-lemon-and-orange-peel/ 
28 Lundin, Lina Sofia (2014). Naturlig färgning: mat och kläder i ett kretslopp. Stockholm: Natur & Kultur.S.70 
29 Ibid. S.62 

https://www.facebook.com/Ekotipset/?hc_ref=ARRwbvbjVoz0W1O-W4WT5rHpL7Kac3OszLz8zT2GhaxTZlCCy8HOjEPMCYZnpcInLeg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARActna2gmTJFJyKC0h5-oSVxY852zAomIL8puKEiqss9cYTIBZnxxkj3bt9RUf5IAlvT5T7JaPa1rBEGHBFW4nDQFAQ9FDCPAV3NgjJ5fqswgp8ixvC2H0lOMN4M3MiCJU74xVOJ5CiQZ8EvIgrTI_emc3CEcKb9Nm0WXt9wMh3e_n1W8Ud_4UuGX5AqMLD7qnlEIEnKxHuGXgSmVajKU_7ISSxrQZubQqoBH4TZp-1i5WO-mhk7jp4C3n7x2kVqsSy7EjH3hnuLvpO45R9UISZDjQ_4X3A0OIN02hIFCRtlIgXxiy0uBSJOs-OmAzReaoj1mNgKN2NknTN1kuAY4mpkIac&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Ekotipset/posts/2489928037999538/
https://lemonsforlife.com/natural-dyes-using-lemon-and-orange-peel/
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materialen i kastrullen och håll en hög temperatur i 30 minuter med 

lock. Låt färgbadet svalna och vila till nästa dag. 30 

Paprikapulver Två matskedar paprikapulver och två liter vatten kokas i 25 minuter. 

Lägg därefter ner materialen i kastrullen och låt färgbadet vila till nästa 

dag.  

Rödbetsspad  Ta spadet från en burk rödbetor 

och blanda ut det med två 

deciliter vatten. Koka upp och 

låt färgbadet vila till nästa dag.  

Te/kaffe I en kastrull, koka upp åtta 

teskedar pulverkaffe eller åtta 

matskedar löste. Lägg därefter ner 

materialen och låt färgbadet vila 

till nästa dag.31  

 

Svarta bönor I en stor behållare, lägg ner två deciliter svarta bönor och häll i fyra 

deciliter vatten. Låt det ligga i 

blöt i ett dygn.  

 

Dagen efter, ta ur de svarta 

bönorna från vattnet. Spara 

vattnet och tillsätt materialen. Låt färgbadet vila i en till tre dagar under 

lock.32  

 
30 Timber creek farmer (u.å). Using Spinach Dye for Natural Wool Color [Blogginlägg]. Hämtad från 

https://timbercreekfarmer.com/using-spinach-dye-for-natural-wool-color/ 
31

Lajvar bloggen (2010, 11 april). Att färga tyg [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://lajvarbloggen.blogspot.com/2010/04/att-farga-tyg.html 
32 Lundin, Lina Sofia (2014). Naturlig färgning: mat och kläder i ett kretslopp. Stockholm: Natur & Kultur.S.52 

https://timbercreekfarmer.com/using-spinach-dye-for-natural-wool-color/
http://lajvarbloggen.blogspot.com/2010/04/att-farga-tyg.html
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Tvättning  

Efter att materialen tas ur färgbaden. Skölj textilerna och ullgarnet med ljummet vatten för att 

få bort överflödig färgpigment, detta är för att färgnyansen inte ska resultera ojämn.  

Urval och avgränsningar  

Studien fokuserar att arbeta med bomullstyg och linne. Detta urval gjordes för att det är ett 

vanligt förekommande material i människors garderober.33 Ullgarn är med i undersökningen 

för att spegla det traditionellt färgade materialet genom tiderna.  

 

Betning har vanligtvis utförts med alun som är en av de vanligaste produkterna inom 

betning.34 Forskaren har valt att inte gå tillväga med alun då det är en kemisk produkt och kan 

orsaka; ”ögonirritation med sveda och rodnad. Hudkontakt ger irritation särskilt vid långvarig 

eller ofta upprepad exponering, förtäring ger sveda i mun och svalg samt magsmärta”.35 

Arbetet inriktar sig för allmänt bruk och skolslöjden och är därför inte en lämplig produkt. 

Studien väljer istället att försöka använda sig av ett säkrare alternativ, sojamjölk.  

 

När färgprocessen med naturlig färgning utgörs bör textiler i efterhand tvättas med ett pH 

neutralt tvättmedel för att inte påverka färgpigmenten.36 Ett pH neutralt tvättmedel gick inte 

att finna i någon av de livsmedelsbutiker nära forskaren och har av den anledningen valts bort 

i studien. Ett ”vanligt” tvättmedel har valts istället för att bäst återspegla allmän reproduktion 

av studien.  

Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra huvudprinciper som är grunden för forskningsetiska koder; skydda deltagarnas 

intressen, garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke, undvika      

falska förespeglingar och bedriva arbetet med vetenskaplig integritet samt att följa den 

 
33 Johansson, J. & Nilsson, J. (2016). Slow fashion: din guide till smart och hållbart mode. Stockholm: 

Ordfront.S.50-56 
34Hansson, Grop Anna & Ryd, Anna-Maria (1973). Växtfärga: 100 recept på växtfärgning. Stockholm: LT. S.14 
35 Apl. (2015). SÄKERHETSDATABLAD Alun. Hämtad 2020-06-02 från 

https://www.apl.se/download/18.773639b215c8657f2a479b92/1497885837976/Alun-sakerhetsdatablad.pdf 
36 Lundin, Lina Sofia (2014). Naturlig färgning: mat och kläder i ett kretslopp. Stockholm: Natur & Kultur. 

S.28 

https://www.apl.se/download/18.773639b215c8657f2a479b92/1497885837976/Alun-sakerhetsdatablad.pdf


14 

 

nationella lagstiftningen.37 Denna undersökning genomförs utan medverkan med andra 

individer. Den enda som är involverad i denna undersökning är forskaren.  

Teori 

I boken lärande och kulturella redskap38 skriver författaren om den sociala och kulturella 

påverkan som omgivningen har på omvärlden. Hur samhället skulle se annorlunda ut om vid 

varje ny generation skulle behöva börja om på noll. Utan den sociala kontakten skulle många 

kunskaper och färdigheter gå förlorad i samhället. 39 I kursplanen för slöjd står det i centralt 

innehåll att elever ska kunna ”olika material och hur de produceras utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv.”40 Detta är vid stor vikt i det som vill uppnås i denna studie. Genom att 

samtala i en lärandesituation om konsumtion och hållbarhet, skapa en reflekterad kunskap 

hos eleverna. En kunskap som de kan sedan bära med sig i livet.  

 

Sociokulturellt perspektiv använts i denna studie och utgår från hur människors sociala 

interaktioner kan påverka hur individer själva ser på sociala interaktioner. I ett sociokulturellt 

perspektiv urskiljs inte lärande från den sociala kontexten som inhämtar kunskap. 

Appropriering är ett uttryck som används inom sociokulturellteori och används för att 

beskriva och förstå lärande.41 Internalisering, enkelt förklarat arbetas med att härma och göra 

något till sitt eget. Alltså blir kunskap ett resultat av den tidens kontext. Samhället påverkar 

oss i vår kunskapsinhämtning. 

Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av de materialtester som utförs. Studiens syfte är att 

undersöka vilka lämpliga produkter i hushållet som kan färga bomullstyg, linne och ullgarn, 

samt undersöka hur tvättbara färgerna är.  

 
37 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Johanneshov: MTM. S.438 
38 Säljö, Roger (2005) Lärande & kulturella redskap. Nordstedts Akademiska förlag. Falun 
39 Ibid. S.16 
40 Sverige. Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 

2019. (Sjätte upplagan). [Stockholm]: Skolverket. 
41 Johansson, T. (2012). Den lärande människan: utveckling, lärande, socialisation. (1. uppl.) Malmö: 

Liber.S.303 
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Lämpliga produkter 

Gurkmeja: Gurkmejan ger en klar och stark nyans, mot senapsgul färg. Gurkmejan binder 

genast till textilen och behöver inte ligga i färgbadet länge. Detta bidrar till en hastig och lätt 

färgprocess. Gurkmejan binder bra på alla materialen och var det enda färgbad som gav färg 

på overlocksömen i polyester. 

 

Citron och apelsinskal: Färgpigmentet på materialen är en svag gul nyans. Tillsätts ytterligare 

apelsinskal i färgbadet skulle nog färgen bli gulare. Färgen binder bra på alla material.  

 

Blåbär och hallon: Bären ger en stark färg på alla materialen. Blåbär blir en stark lila nyans 

på bomullstyget och linne. På ull blir nyansen brunare. Hallon ger en fin ljusrosa nyans på 

bomullstyg och linne. På ull blir nyansen en rostig rosa.  

 

Gul lök: Nyansen från färgbadet blir en stark och rostig nyans i gult och binder på alla 

materialen. På ullgarnet blir färgen lite mörkare.  

 

Rödbetsspad: Är ett av forskarens egna ”experiment”. På bomullstyg och linne blir det en 

svag, rosa nyans. På ullgarnet blir det en stark neonrosa nyans. Färgbadet av rödbetaspad är 

lämplig för att färga ull med och inte bomullstyg och linne då det endast ger ett svagt resultat.  

 

Te och kaffe: Ger en stark beige nyans. Kaffet är brunare i undertonen och teet är rödare i 

undertonen. Färgbadet fäster bra på alla tre materialen.  

 

Svarta bönor: Två färgbad genomförs med svarta bönor, ett utan utspädning av vatten och ett 

med vatten. Båda färgbaden ger likande resultat, vilket tillåter färgning med mindre mängd 

bönor och större färgbad utan att färgen påverkas. Färgen blir en stark och blålila nyans vilket 

binder på alla material.  

Produkter som inte är lämpliga  

Spenat: Ger ingen färgnyans på något av materialen. Två separata färgbad utförs. Under 

första färgningen händer inget och under andra färgbadet får materialen ytterst lite färg.  
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Paprikapulver: Är ett av forskarens egna ”experiment”. Paprikapulver tillåter inte att ge 

färgpigment till något av materialen.  

Tvättbarhet 

I tabellen nedan redogörs de tvättprover som utförts på materialen.  

Produkt  Innan tvätt Efter tvätt  

Gurkmeja:  

Färgnyansen blir 

delvis mörkare på 

bomullstyg och 

linne. Nyansen blir 

detsamma på 

ullgarnet.  
  

Citron- & 

Apelsinskal: 

Färgnyansen 

försvinner delvis på 

alla materialen, 

men det finns en 

svag färgnyans 

kvar.   

  

Blåbär: 

Färgnyansen 

förändras från lila 

till blått på 

bomullstyg och 

linne. På ullgarnet 

sker ingen 

förändring. 
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Hallon: 

Färgnyansen 

försvinner delvis 

från bomullstyget 

och på linnetyget 

finns en svag 

ljusrosa nyans kvar. 

På ullgarnet sker 

ingen förändring.  

 
 

Gul lök: 

Färgerna blir 

mörkare på 

bomullstyg och 

linne, färgen skiftar 

åt den gula tonen. 

På ullgarnet sker 

ingen förändring.  

 
 

Rödbetsspadet: 

Färgen försvinner 

fullständigt på 

bomullstyg och 

linne. På ullgarnet 

sker ingen 

förändring.  
 

 

Te:  

Färgnyansen blir 

mer beige och den 

röda undertonen 

förvinner delvis på 

alla materialen.  
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Kaffe: 

Färgnyansen blir 

mer beige och den 

bruna undertonen 

förvinner delvis på 

alla materialen.  

 

Svarta bönor: 

Färgnyansen blir 

ljusblå och delvis 

kallare i 

undertonen på alla 

materialen.  
 

 

 

Analys  

I studien används bara några få pigmentgivande grönsaker och livsmedelsprodukter vilket 

kan användas för att ge färg till textilier. Det finns möjligheter att undersöka och ta fram flera 

lämpade produkter och undersöka dem ytterligare. Undersökningens syfte var att hitta 

produkter som naturligt och genomsnittligt ingår i ett hushåll för att färga olika material. Då 

människor är olika samt har tillgång till olika produkter i sitt hushåll har forskaren i studien 

använt sig av det som finns att tillgå i forskarens egna hem.  

 

Sojamjölk används i studien för att prova en organisk betning och för att undvika 

användandet av kemikalier som alun. Beting framhävs i litteraturen som ett viktigt steg för att 

färgen skulle binda bättre på tyget. Då studien endast använder provlappar behandlade med 

sojamjölk är det svårt att avgöra vilken skillnad det har på slutresultatet jämfört med 

obehandlade provlappar. En undersökning, både med och utan sojamjölk, skulle behövas 

göras för att se om resultatet skulle uppvisa någon skillnad.  

 

Materialtesterna genomförs på elva hushållsprodukter, åtta av elva produkter är lämpliga att 

färga textilier med. Gurkmeja, citron-/apelsinskal, hallon, blåbär, gul lök, te, kaffe och svarta 
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bönor. Färgbad från dessa gav färg till alla tre materialen, bomullstyg, linne och ull. Det enda 

färgbad som fäste på den overlockade polyestertråden var gurkmeja. Detta visar på att 

gurkmeja skulle kunna användas på syntetiska fiber, en djupare undersökning skulle behövas 

göras för att fastställa om det stämmer. Under utförandet stod det klart att vissa av 

färgmaterialen var mer lämpliga än andra. Gurkmeja, blåbär och hallon är produkter som 

kunde ha konsumerats själv, detta gör att det blir ”svinn” på produkten. Rödbetsspad, lökskal, 

citron- och apelsinskal, kaffesump, använda tepåsar samt vattnet från blötläggningen av 

svarta bönor är produkter som annars skulle ha slängts i komposten.  

 

Spenat och paprikapulver binder inte på något av materialen. Spenaten blir en besvikelse då 

det finns underlag för att detta skulle fungera, åtminstone på ullgarnet. Eftersom två färgbad 

utfördes och ingen av dem två gav färgpigment kan spenat uteslutas som en lämplig produkt. 

Paprikapulvret gav ingen färg till materialen och kan därför också uteslutas som en lämplig 

produkt.  

 

För att testa tvättbarheten utgörs detta på provlapparna som har tagit åt sig färgpigment i 

färgbaden. Vid eventuell avfärgning gjordes tvättningen för hand, detta för att slippa behöva 

tvätta varje provlopp separat i tvättmaskin. Tack vare tvättproverna framgår det vilka av 

färgpigmenten som kommer att hålla över en längre tid och vilka som inte kommer att göra 

det. Det framkommer att vid tvättning av ullgarn sker ingen färgförändring. Det sker delvis 

en färgförändring på bomullstyg och linne. De som ändrar färgnyans är gurkmeja, svarta 

bönor, citron och apelsinskal. På provlapparna som färgades med rödbetsspad försvann 

färgnyansen fullständigt på linne och bomull. Tvättningen utgörs inte med ett pH neutralt 

tvättmedlen utan istället med ett ”vanligt” tvättmedel. Om färgbortfallet och färgskiftningen 

var på grund av att forskaren inte använde ett pH neutralt tvättmedel måste undersökas 

vidare, men utifrån litteratur kan vi ana att det var det som var orsaken.  

 

Ett av studiens syften är att utifrån insamlad empiri diskutera kunskap om naturlig färgning, 

hur det kan användas och läras ut i skolslöjden. Att kunskapen om naturlig färgning kan 

undervisas i skolslöjden känns som ett faktum, men hur den kan läras ut är en annan fråga. 

Det kan ta lång tid att färga, många av färgbaden behöver stå minst en timme för att 

materialet ska frige färg. Nästa steg är att materalien ska ligga i färgbadet efter förbestämd 

tid. För några av färgbaden krävdes vila över natten. Detta gör att arbetet med naturlig 

färgning i skolmiljö kan bli problematiskt. En slöjdlektion i skolan brukar vara en timme 
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samt planerad till en gång i veckan vilket innebär att tiden blir knapp eftersom vissa färgbad 

tar längre tid än så att beredas. Detta kommer resultera i lång väntan innan ett moment skulle 

vara över. Ett sätt att undervisa inom naturlig färgning skulle då kunna vara att det sker under 

temadagar, där projektet startas upp tidigt på morgonen och eleverna sedan kommer tillbaka 

och fortsätter på eftermiddagen när materialen har frigett färg. Det andra alternativet är att 

använda sig av de färgbad som inte behöver lika lång tillberedningstid. Det viktigaste är att 

eleverna får mer kunskap och förståelse för att naturlig färgning som ett alternativ till att 

förlänga livslängden på textiler. Gurkmeja är en färg som inte behöver koka länge, färgen 

kom ut stark och det håller bra i tvätt. Detta är definitivt en av de produkter som man skulle 

kunna arbeta med under en lektion för att sedan diskutera och visa hur eleverna skulle kunna 

använda sig av andra produkter.  

Sammanfattning och svar på frågeställningar  

Syftet är att studera hur olika material i hushållet kan ge infärgning av textila material samt 

textilernas tvättbarhet. Resultatet av studien är utifrån insamlad empiri diskutera kunskap om 

naturlig färgning och även hur det kan användas samt läras ut i skolslöjden. Studien går ut på 

att se vilka produkter i hushållet som är lämpliga att färga med samt även hur tvättbara 

materialen är. Frågeställningar i studien är. Vilka produkter i hushållet är lämpliga för 

färgning av textil? Hur tvättbara är färgerna? Materialtester genomförs på elva 

hushållsprodukter. Åtta av elva hushållsprodukter är lämpliga att färga textilier med. Dessa är 

gurkmeja, citron/apelsinskal, hallon, blåbär, gul lök, te, kaffe och svarta bönor. Färgbad från 

dessa produkter färgade materialen bomullstyg, linne och ullgarn. Vid tvätt bibehöll dessa tre 

material färgpigmenten men uppvisade en viss färgförändring när tvättmedel användes. Det 

framgår även att det finns en produkt som skulle kunna funka att användas i skolslöjden och 

det är gurkmeja. Gurkmeja behöver inte koka länge för att ge färg och bibehåller färgen vid 

tvätt.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Att utgå från det sociokulturella perspektivet har fungerat väl utifrån syfte av studien. 

Utgångspunkten i studien är att ta reda på vilka produkter från hushållet som är lämpliga för 

att färga textiler och för att se hur de påverkas i tvätt. Detta utförs för att se hur kunskapen om 

naturlig färgning kan föras vidare via ett hållbarhetsperspektiv. Forskaren valde att prova 

några få utvalda produkter från hushållet och att utföra färgbad av de. Under studiens 

utförande uppstod det vilka moment som var grundläggande för arbetet i sig. Detta gav en 

större förståelse om naturlig färgning och hur det kan arbetas med. När forskaren i denna 

studie började ta fram information som behövs kom begreppet ”appropriering” fram som 

handlar om hur kunskap tas in i olika situationer. Utvecklingen inom oss människor är inte 

begränsat utan vi kan alltid ta emot ny kunskap.42 De tidigare erfarenheter inom naturlig 

färgning för forskaren var begränsade och hade enbart närvarat vid ett tidigare tillfälle när 

proceduren av utfört av andra. Att arbeta med de metoderna som valdes i studien fungerade 

bra för att kunna ta åt sig de kunskaper som behövdes för att kunna utföra arbetet och skapa 

nya kunskaper.  

Resultatdiskussion 

I inledningen av denna studie beskrivs hur textilindustrin är en av världens mest 

resurskrävande och förorenande branscher. Det kräver stora mängder vatten, kemikalier och 

energi för att färga textiler. Vi vet att människan länge har varit medveten om de 

miljöeffekter och miljöproblem som förekommer i världen men trots det väljer många att inte 

motarbeta det. Det denna studie vill ta fasta i är att naturlig färgning kan öppna upp för 

möjligheten att färga textilier som en giftfri metod.  

 

I avhandlingen, slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande 

redskap, skriver författaren att kunskaper delas i deltagande och i dialog med andra 

människor.43 I kursplanen för slöjd står det att slöjden är till för att utveckla kunskaper och 

 
42 Johansson, Thomas (2012). Den lärande människan: utveckling, lärande, socialisation. (1. uppl.) Malmö: 

Liber.s.304-305 
43Johansson, Marléne. (2002). Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande 

redskap. Diss. Göteborg: Univ., 2003. Göteborg. S.27 
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förmågor hos eleverna i olika hantverk, material och uttryck där eleven ska få chans att 

utveckla sina kunskaper. Slöjden ska få eleverna att vilja utforska och bli nyfikna på material 

runt omkring dem. I centralt innehåll beskrivs även att eleven ska arbeta med ”olika material 

och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.”44 Det som framkommit vid tidigare 

forskning från avhandlingen, slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra 

medierande redskap, är att vid ett tidigt ingripande och att aktivt arbeta med frågor som 

miljöproblem kan man ändra elevers uppfattning. Eleverna lär sig om hur de själva kan gå till 

väga för att bidra inom ämnet. 45 I examenarbetet, Samarbete i slöjden, Bidrar samarbete till 

utveckling beskrivs det hur genom aktivt verka för samarbete i slöjden främjar elevernas 

läromiljö och ger eleverna fler förutsättningar att ta emot och inhämta nya kunskaper.46  

 

En förhoppning är att slöjden framöver ska kunna använda materialet som framkommer i 

denna studie och utnyttja de metoder, tillvägagångsätt och recept som redogörs. Forskarens 

förhoppning är att kunna föra vidare kunskapen om naturlig färgning till elever och visa ett 

sätt att ta hand om redan befintliga textiler. Gurkmeja är ett av de färgpigmenten som 

snabbare binder på textiler och skulle kunna tillämpas i slöjden.  

 

Studien kom fram till att det finns många produkter i ett hushåll som går att färga med. Det 

finns många fler intressanta och användbara produkter i ett hushåll vilka skulle vara 

intressanta att utforska, något som inte har åstadkommits i studien. För att arbeta vidare med 

naturlig färgning i skolan skulle en undersökning behöva göras och då observera hur de 

sociala interaktionerna sker mellan eleverna samt vilka diskussioner som skapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Sverige. Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 

2019. (Sjätte upplagan). [Stockholm]: Skolverket 
45 Johanssons, Marléne slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. 
46 Nilsson, Olov och Olofsson, Åsa. (2008). Samarbete i slöjden, Bidrar samarbete till 

utveckling.Examensarbete, Umeå Universitet)  
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