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Det rena silvret i dina kläder - ett smutsigt problem 
 

Många så kallade antibakteriella eller luktfria kläder innehåller små 

silverpartiklar som försvinner efter bara ett par tvättar. Partiklarna kan sedan 

hamna på åkrar eller  i hav och sjöar där de kan ha negativ effekt på djur. 

 

Nanosilver är silverpartiklar som är en miljarddels meter stora. Dessa används i allt 

större utsträckning i produkter som vi konsumenter använder till vardags, exempelvis 

i sportkläder, strumpor och tvål. Mängden och typen av silver varierar, men 

gemensamt är att silvret försvinner ut i avloppet när produkterna tvättas. Silvret dödar 

bakterier som gör att vår svett luktar. Utan bakterier, ingen lukt. De partiklarna som 

vid tvätt spolas ut i avloppet kan hamna i sjöar och hav eller i rötslam, en restprodukt 

på reningsverk, som sedan används på åkrar för att ge näring till jorden. Det krävs 

väldigt lite silver för att många djur och svampar ska påverkas av silvret. 

 

Ett par strumpor har enligt tillverkaren 100 gånger så mycket silver som är 

nödvändigt, det överflödiga silvret försvinner vid första tvätten. Många forskare oroar 

sig för detta, att allt för mycket silver används och på så vis läcker stora mängder ut i 

naturen. Speciellt om det blir vanligare att nanosilverprodukter dyker upp i 

butikshyllorna.  

 

Några tillverkare av produkterna kan påstå att det är helt ofarligt och att det till och 

med kan vara miljövänligare med nanosilverkläder än vanliga kläder. Detta skulle 

kunna vara sant om den bästa tekniken används och konsumenter tvättar kläderna 

mycket mer sällan. Inget av det är något som sker idag. Man tvättar kläder av vana 

och rutin.  

 

Hur nödvändiga är dessa produkter är kan var 

och en fråga sig. Gör det något att du luktar 

svett på ditt träningspass? Kanske finns 

nanosilver bara för att vi konsumenter är 

rädda för bakterier och smuts, en rädsla som 

redan gjort att allt fler barn i rika länder 

utvecklar allergier. Kanske ska vi låta bli att 

försöka vara överrenliga när det dessutom 

finns en risk för att miljön tar skada. 
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Behöver du verkligen dessa?  


