Ronneby 20 okt 2018

Utvärdering av hjälpmedel för att reducera
utsläpp av microplast/syntetfiber vid tvätt.
Tvättbollen CoraBall och tvättpåsen GuppyFriend.

Bakgrund
Stora mängder mikroplast hamnar i världshaven varje år, även i Östersjön. En
betydande del av dem är just syntetfiber från våra tvättmaskiner. En enda
fleecejacka kan släppa ifrån sig upp emot 250 000 partiklar per tvätt. Därför är det
viktigt att undvika inköp och användning av syntetkläder. Det finns oftast kläder i
naturmaterial som kan ersätta textilier framställda av konstfiber.
Ibland är syntetkläderna bekvämare och mer slitstarka – kvalitéer vi kan behöva ge
upp för att bidra till en mer hållbar produktion och hållbara kretslopp. Ibland har vi
kanske köpt olika syntetplagg, ovetandes om vilka effekter de kan få för vår miljö,
men vi kan faktiskt kassera dem – det är bättre att de hamnar i soporna än i
tvättvattnet. Ibland vill vi dock inte vara så kompromisslösa och ändå fortsätta att
använda syntetplagg i vissa sammanhang, men hur gör man det utan att bidra
negativt till miljön?
Problemet med mikroplastfiber är att de äts upp av vattenlevande organismer som
kan ta skada. Därmed riskerar plasten också att hamna på människors tallrikar, vilket
kan ha mer negativa konsekvenser än vi anar. Blekinge Arkipelag vill gärna bidra på
olika sätt till en god ekologisk status i Östersjön och vårt kustvatten. Havets och
kustens ekosystemtjänster är livsviktiga för allt levande och vi ska kunna leva vid och
med havet utan minskad biologisk mångfald eller med risk för förgiftade växter, djur
eller människor.
Mot denna bakgrund har nu forskare i Tyskland och i USA utvecklat två nya
innovationer, dels tvättpåsen Guppy Friend och dels tvättbollen Cora Ball som kan
fånga upp mikrofibrer redan i tvättmaskinen.

Tvättpåsen Guppy Friend och tvättbollen Cora Ball
Båda produkterna har introducerats på marknaden under 2018. Cora Ball har haft
lite svårare med spridningen och har bara kunnat beställas från USA, men är nu på
gång att erövra nya säljställen även i Europa. Guppy Friend finns redan att tillgå
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genom ett fåtal svenska återförsäljare. Båda produkterna är också tillverkade i plast,
vilket kan verka paradoxalt, men har sannolikt varit det enda material som kunnat
användas för ändamålet. Cora Ball är dessutom helt tillverkad av återvunnen plast
och är, liksom Guppy Friend, helt återvinningsbar vid kasserandet. Båda produkterna
ligger i samma prisklass, runt 300 kr/styck.

Tvättbollen Cora Ball
De båda innovationerna fungerar på olika sätt. Cora Ball fångar upp ludd, hår och
trådar och binder till sig plastfiber med hjälp av själva konstruktionens utformning
och eventuellt statisk elektricitet. Enligt tillverkaren kan den fånga drygt 30% av
fibrerna vid en tvätt.
Guppy Friends tvättpåse är just en påse, men med mycket små hål för att kunna
släppa in och ut tvättvatten utan att släppa ifrån sig syntetpartiklarna. Enligt
tillverkaren ska påsen kunna ta hand om upp till 100% av microfibrerna som lossar
från plagg i påsen under tvätten.
Båda produkterna fungerar efter tvätt genom att man tar bort uppfångade fibrer
från verktyget för hand och kastar det i soporna istället för i tvättvattnet. Fiber som
tas om hand som brännbara sopor gör långt mycket mindre skada än de kan göra i
havet.

Mer info:
https://www.naturkompaniet.se/shop/guppyfriend-guppyfriend-2031633/

Biosfärområde Blekinge Arkipelag | Soft Center | Fridhemsvägen 8 | SE-372 25 Ronneby | Sverige | Besöksadress: Soft Center Etapp 1
Tel +46 (0)70-63 22 545 | info@blekingearkipelag.se | www.blekingearkipelag.se

https://coraball.com/
https://www.nyteknik.se/sok/?q=cora+ball

Tvättpåsen Guppy Friend

Testet
Blekinge Arkipelag köpte in ett mindre antal tvättpåsar och tvättbollar och delade ut
den ena eller den andra eller båda produkterna till nyfikna användare. Villkoret var
att man använde dem enligt tillverkarnas föreskrifter och utvärderade funktionen
genom vardagligt tvättande under 3-4 månader. Varje användare fick sedan besvara
följande frågor:
 Går det bra att använda produkten vid ditt vardagliga tvättande? Några
komplikationer?
 Fungerar produkten, d v s fångar den upp fiber som du kan se (både sådana
som syns med blotta ögat och sådana du kan se med förstoringsglas)?
 Håller produkten? Viktigt i hållbarhetshänseende är att den förblir hel, helst
i många år för att kunna motiveras som redskap för att fånga upp
microplastfiber.
 Kände du till produkterna innan du såg den på Blekinge Arkipelags sida?
 Andra egna reflektioner? (Skulle du vilja att den här produkten fanns att
köpa nära dig, var i så fall? Bör syntetfibrerna fångas upp av den som tvättar,
av tvättmaskinen eller av reningsverket? Ska informationen om tvättpåsar
och Cora Ball spridas för att de ska få större användning, hur? Var skulle du
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vilja se att produkterna såldes i så fall, e t c?)
Svaren och framgångarna med produkterna har varierat kraftigt mellan de olika
användarna. Nedan följer vår sammanställning av testet:

Guppy Friend tvättpåse (4 st)

Cora Ball tvättboll (5 st)

1) Går det bra att använda produkten?
2 ja

4 ja

2 nej, motivering:
Skapar så stor obalans i tvättmaskinen
att den inte går att köra. Kräver andra
plagg runt påsen för att skapa balans,
men det är svårt att hitta andra ickesyntetiska kläder som ska tvättas på
samma sätt/temp.

1 nej, motivering:
Den trasslar in sig i vissa plagg.
(Detta varnas för i instruktionen)
Tillägg: Det kan ta flera minuter
(5-10) att rengöra bollen

Så här sammanfattar Martina Runfors sina upplevda för- och nackdelar med
tvättpåsen:
”Nackdelar:
- Fyller man den för fullt (något mer än hälften) blir tvätten inte ens överallt
fuktig.
- Man måste vara mycket medveten om ”skadligheten” av klädesplaggen för
att sortera rätt.
- Den tar mycket plats i maskinen.
- Ibland blir det svårt att uppskatta hur mycket tvätt som passar i maskinen.
Då har man fyllt påsen med tvätt allt ligger i maskinen – och det visar sig att
vinterjackan också får plats i maskinen. Den borde ju vara i påsen! Orkar inte
sortera om….
- Tvätten blir mycket skrynklig i påsen.
Fördelar:
- Att man ska sortera ”skadlig” tvätt till påsen skapar medvetenhet om
materialen.
- När det finns en pappersnäsduk i tvätten drabbas bara 1-2 tredjedelar av
tvätten av det.
- Ersätter tvättpåse t.ex. till bh, gympaskor, känsliga kläder, …
- Praktiskt att sortera tvätt med (t.ex. röd i påsen, svart i maskinen)
- Lägger man sina strumpor i påsen kan maskinen inte äta upp dem”.

2) Fungerar produkten?
3 vet ej, motivering:
Syns ännu inga microfiber i påsen. Med

1 nej, 1 vet ej, motivering:
Har inte kunnat se några upp-
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tillägget att det kan bero på vad som har
varit i påsen/vad som har tvättats.

fångade fibrer för blotta ögat.

1 ja, motivering:
Ett tunt damm av fibrer efter tvätt av ny fleece.

3 ja, motivering:
Det sitter ludd och partiklar på
bollens ”armar”/i trasslet av hår
och trådar som bollen fångat.

3) Håller produkten?
4 ja – inga anmärkningar

5 ja, två anmärker dock på att
bollen snabbt tappar färgen.

4) Kände du till produkterna?
4 nej

5 nej

5) Andra egna reflektioner?
Trots viss tveksamhet till de båda produkterna, tyckte alla användare sig se en poäng
med att bollen och påsen görs mer lättillgängliga på hemmamarknaden. De skulle
exempelvis kunna säljas bland tvättmedel hos de stora dagligvaruhandlarna, men
även hos t ex sportbutiker där man säljer en del syntetkläder.
Två tredjedelar av testpatrullen tyckte att det vore bättre om
tvättmaskinstillverkarna integrerade någon slags tömningsbart filter i nya
tvättmaskiner och/eller att våra kommunala reningsverk förnyades så att all
microplast kunde tas om hand där istället.
Så här sammanfattar testtvättaren Sara Höglind sin syn på ansvarsfrågan:
”Vad gäller ansvarsfrågan tycker jag först och främst att microfibrer inte ska
användas i så stor utsträckning som det görs nu, men om det används borde det i
första hand vara tillverkarens (av syntetkläderna) ansvar att tillhandahålla någon
sorts återvinningssystem. I andra, tredje och fjärde hand, tvättmaskintillverkarens,
konsumentens och reningsverkens ansvar”.
Vad tycker du?
Blekinge Arkipelag hoppas nu på att med hjälp av sitt support-team för hållbara
lösningar titta vidare på hur vi ska rädda Östersjön från syntettvättandets avigsidor.
Ett stort tack till alla i testpatrullen!
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Denna aktivitet får stöd av och bidrar primärt till följande insatsområden:
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