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Sammanfattning 
Denna rapport är ett examensarbete av Erika Gustrén med syfte att öka människors intresse 

för återvinning och återbruk genom att använda olika produkter som finns i de flesta hem i 

materialen textil, plast och papper. Det skulle vara ett modernt och innovativt sätt att bidra till 

en bättre miljö. Målet med projektet var att utarbeta tre klänningar av ”cocktailmodell” enligt 

liknande mönster i de tre olika materialen. Då projektet inte tilldelades av något företag eller 

liknande använde jag mig av en extern handledare som bollplank genom hela projektet. 

Handledaren heter Kerstin Boulonger och är kläddesigner och sedan många år en av 

medlemmarna på GKF (Gotländska Konsthantverkare och Formgivare) i Visby. 

Projektet omfattar tre faser; faktainsamling, idégenerering och genomförande. Målgruppen för 

projektet var unga kvinnor med intresse för mode och fest och inspiration hämtades från 

modetidningar, affärsutbud och samtal med kvinnor i målgruppen.  

Inledningsvis lades fokus på faktainsamling och analysering av det aktuella området. 

Analysdelen innehåller även en undersökning av hur återvinningen i stort ser ut i Sverige och 

även exempel på hur det ser ut i världen. Idégenereringsfasen ledde fram till det koncept som 

kom att bli projektets arbetsform grundat på insamlad fakta. Den innebar skissarbete för att 

hitta den form och design som bäst passade för projektets mål och kravspecifikation. 

Avslutningsvis tillverkades tre stycken cocktailklänningar av återbruksmaterial, en i textil, en 

i plast och en i papper. Klänningen av textil är i huvudsak gjord av gamla spetsar och 

tyllgardiner. Den av plast är gjord av sopsäckar och plastpåsar i olika utformanden som är 

klippta, flätade och vävda tillsammans. Klänningen av papper tillverkades av tidningspapper 

från ett antal olika modemagasin.  

Med slutresultatet ville jag visa att man kan återanvända mycket av det man har hemma till 

nya spännande kreationer och därigenom även bidra positivt till vår miljö. På lång sikt kanske 

det kan bidra till att sopbergen minskar samt en bättre miljö för både djur och människor 

världen över. 
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Abstract 

This report presents a bachelor thesis by Erika Gustrén aimed to increase people’s interest for 

recycling and reusing by create new products of things that already exist in most people’s 

homes in the materials textile, plastic and paper. That would be a modern and innovative way 

to contribute to a better environment.  

The goal with this project was to create three cocktail dresses made of the same pattern and 

design and with the three chosen materials.  

The project did not have its base at a company, therefore an external mentor was chosen to 

help and support during the development of the project. My mentor was Kerstin Boulogner 

who is a fashion designer and one of the members of GKF (Gotländska Konsthantverkare och 

Formgivare) in Visby. 

The project began with an analysis of the chosen materials; textile, plastic and paper. The 

analysis also includes a minor summary of numbers and facts about recycling in Sweden and 

the rest of the world. Further the sketch work developed and resulted in one design concept. 

Finally three prototypes in the recycling materials textile, plastic and paper were made.  

By this project I wanted to show that you can reuse much of what you already have at home to 

new exciting creations and by that contribute positively to our environment. In the long term 

it might contribute to reduced waste and a better environment for both animals and humans.  
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Förord 
Projektet har varit mycket intressant och lärorikt att arbeta med. Det har varit en stor 

utmaning att designa och konstruera tre stycken klädesplagg i tre väldigt olika och 

svårarbetade material. Trots detta anser jag att slutresultatet väl uppnår målen till projektet. 

Ett stort tack till mina handledare, Bo Löfgren från Högskolan på Gotland och Kerstin 

Boulogner kläddesigner, som har varit till stor hjälp under projektets gång.  

 

Erika Gustrén 

Visby, 2012-05-26
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
Materiellt överflöd har blivit ett problem i dagens samhälle då jorden inte själv längre hinner 

processa och återställa sig i takt med skövling och tillverkning av nya produkter. I takt med att 

nya produkter tillverkas och människors konsumerande ökar kraftigt världen över ökar av 

naturliga skäl även avfallet. Då många produkter idag är väldigt billiga att både tillverka och 

köpa har människors konsumtionsbeteende utvecklats till att bli nästintill absurt. Det är lättare 

för konsumenten att köpa nytt än att laga och återanvända produkter som redan finns. 

Försäljningen av kläder och skor har bara i Sverige ökat med 53 procent, 75 miljarder kronor 

om året, de tio senaste åren. Denna ökning bidrar till att de redan dåliga 

tillverkningsförhållandena blir ännu sämre och så även miljön världen över. 

Därför är det otroligt viktigt att fler människor börjar engagera sig mer i återvinning och 

återbruk. Genom information och utbildning i ämnet kan alla människor bidra till en bättre 

miljö och i förlängningen ge dem som arbetar med klädtillverkning en bättre arbetsmiljö.   

 

1.2 Problemdefinition  

Hur kan man ta till vara på återbruksmaterial på ett miljövänligt och samtidigt innovativt och 

intressant sätt?  

 

1.3 Mål 

Mitt mål med examensarbetet var att designa en innovativ och intressant lösning att använda 

och ta tillvara på material som i återvinningssynpunkt utgör ett problem för miljön.  

Detta kommer att resultera i tre klädesplagg i skala 1:1 som endast kommer att vara 

tillverkade av återbruksmaterialen textil, plast och papper.  

 

1.4 Kravspecifikation 

För att målet med projektet ska uppnås ska produkterna vara: 

 Estetiskt tilltalande 

 Miljövänliga 

 Gjorda av återbruksmaterial 

 Genomgående tillverkade i ett och samma material för att underlätta eventuell senare 

återvinning 
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1.5 Projektets upplägg 

Examensarbetet var en kurs på 15 högskolepoäng som genomfördes på heltid under 10 

veckor. Arbetet startade den 26e mars och redovisades den 28-29e maj 2012.  

Då projektet inte tilldelades av något företag eller liknande söktes externa handledare inom 

aktuell bransch på egen hand. Den externa handledaren till projektet var Kerstin Boulonger, 

kläddesigner sedan många år och är bland annat en av medlemmarna på GKF (Gotländska 

Konsthantverkare och Formgivare) i Visby. 

Intern handledare var Bo Löfgren, professor i Industriell design och lärare på Design och 

Konstruktionsprogrammet vid Högskolan på Gotland.  

Dessa handledare har under projektets gång fungerat som bollplank och stöttepelare vid både 

faktainsamling, idégenereringsfasen och genomförandefasen. 

Projektet delades upp i tre olika faser. Inledningsvis lades fokusering på faktainsamling och 

analysering av det aktuella området. Då projektet väl fått en stabil grund att stå på 

faktamässigt fortsatte projektets idégenereringsfas. Den innebar skissarbete för att hitta den 

form och design som bäst passade för projektets mål och krav. Avslutningsvis tillverkades tre 

stycken prototyper i skala 1:1 i de tre utvalda materialen.  

Löpande under projektets gång har examensrapporten skrivits.  

 

1.6 Avgränsningar 

Syftet var att tillverka klänningar av endast ett material rakt igenom utan inblandning av andra 

material. Oftast blandas material i form av knappar, blixtlås eller andra detaljer men det 

försökte jag välja bort och istället hitta andra lösningar. 
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2. Analys 
Under analysfasen samlades fakta om de aktuella materialen till projektet ihop. De material 

som analyserades var textil, plast och papper. Till varje material har en undersökning gjorts 

om hur vart och ett av dessa material tillverkats, behandlats, vad de innehåller och hur de 

återvinns. Analysdelen innehåller även en undersökning av hur återvinningen i stort ser ut i 

Sverige och även kort om hur det ser ut i världen.  

 

2.1 Textil 

Textilier som används till kläder, inredning, möbler och liknande tillverkas på många olika 

sätt och av många skiftande material. Man kan dela in textila fibrer i två grupper; naturfibrer 

och konstfibrer. Naturfibrer är växtfibrer och djurfibrer som exempelvis bomull (växtfibrer) 

och ull (djurfibrer). Konstfibrer är tillverkade på en artificiell väg och består bland annat av 

olika plaster. Exempelvis är polyester och viskos tillverkade av konstfibrer.  

Det finns en lång rad olika textilfibrer och här nedan redovisas en liten fördjupning av 

fibersorten bomull, som på grund av sina många kvaliteter är oerhört vanlig i 

textiltillverkningen.  

 

2.1.1 Bomull 

Det äldsta och mest använda materialet i kläder och andra textila produkter är bomull. 

Bomullen har blivit populär då den är mycket slitstark och tvättålig. Den har även en förmåga 

att kyla i varma klimat. Bomullen är alltså ett mycket bra material att använda till kläder men 

tyvärr orsakar skövlingen och behandlingen av bomull stora miljöproblem. 

Bomullen är en mycket viktig handels- och råvara och täcker idag ungefär 50 procent av 

världens textilproduktion. Det är en råvara som har använts till att göra kläder och andra 

textilier i ungefär 5 000 år.
1
 

Bomullen är en planta som kräver väldigt mycket sol och behöver ungefär 200 frostfria dagar 

per år för att kunna mogna och växa ordentligt. Plantan kräver dessutom en nederbörd på 

ungefär 500 mm per år.
2
  

Det finns över 300 sorters bomull i världen men endast tre av dem som är värda att nämnas då 

det är dem som är vanligast vid tillverkning av kläder: 

Gossypium barbadense planteras huvudsakligen i Egypten, Sudan, Indien, Peru och i USA 

och står för 3 - 4% av världsskörden. Den är speciellt långstaplig (29 - 34 mm) och av den 

framställer man finare garner till produktionen av högklassiga textilier. 

Gossypium herbaceum har korta staplar (mindre än 25 mm) och planteras i Pakistan, Kina och 

Indien. 

Gossypium hirsutum är den mest betydande sorten. Den planteras världen runt (USA, 

                                                           
1
  http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/vattenfotavtryck/1128210-bomull-1a-sida 

2
 http://www.bomull.info/plantan/bomullsplantan.html 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/vattenfotavtryck/1128210-bomull-1a-sida
http://www.bomull.info/plantan/bomullsplantan.html
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Brasilien, Pakistan, Turkiet, f.d. Sovjet mfl.) och har en medellång stapel (25 - 28 mm).
3
 

 

 

De största bomullsproducenterna i världen (år 2004-2005)   

De åtta topproducenterna svarar för omkring 22 miljoner ton av världens totala 

bomullsproduktion på ca 26 miljoner ton 2004-2005.   

Land   Produktion i 1000 ton   Odlad yta i 1000 hektar  

Kina    6314       5690  

USA    5062       5284  

Indien   4115       9000  

Pakistan   2460       3190  

Brasilien   1285       1172  

Uzbekistan  1132       1456  

Turkiet   904       700  

Australien   653       314  

Världen Totalt 26 178      35 976  

 

Figur 1. 

 

2.1.1.1 Vatten 

Av jordens vattentillgångar är 97,5 procent saltvatten och 2,5 procent är sötvatten. Merparten 

av sötvattnet är bundet i glaciärer och bara en tredjedel av jordens sötvatten är tillgängligt för 

människan att använda. FN:s miljöprogram UNEP har beräknat hur mycket vatten som finns 

tillgängligt för mänsklig konsumtion om man fördelar det på världens befolkning. År 1970 

var volymen 12 900 kubikmeter per år och person. År 2000 hade siffran sjunkit till under 7 

000 främst på grund av befolkningsökningen.
4
 

Odlingen av bomull har en stor miljöpåverkan. Den odlas främst i varma och torra områden 

och kräver en stor mängd sötvatten, något som ofta är en bristvara i dessa länder. Därför 

används tyvärr konstbevattning i större delen av odlingen som i sin tur bidrar med brist på 

grund- och ytvatten. Konstbevattning kan leda till försaltning och försumpning av jorden och i 

                                                           
3
 http://www.bomull.info/plantan/bomullsplantan.html 

4
 ”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 

http://www.bomull.info/plantan/bomullsplantan.html
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slutändan till vattenbrist. Så mycket som 10 000-20 000 liter vatten krävs för att för att 

producera ett kilo bomull.
5 

 

2.1.1.2 Kemikalier 

Bomull är en naturfiber men på grund av konstgödning och kemiska bekämpningsmedel är 

den inte så naturlig som man tror. Den är världens mest besprutade gröda. Vilket resulterar i 

att det nuvarande sättet att producera kläder av bomull inte är långsiktigt ekologiskt hållbart.  

Både odling av material och tillverkning i fabriker är kemikalieintensiv. Det används även 

mycket kemikalier vid tvättning och torkning av kläderna i hushållen.  

Det används mycket miljö- och hälsofarliga kemikalier i textilfabrikerna. Textilfibrerna går 

igenom många steg i fabrikerna: kardning, spinning, klistring, vävning, avklistring, blekning, 

tvätt, mercerisering och färgning. Det behövs i genomsnitt ett kilo kemikalier för att bereda ett 

kilo tyg från bomullsfibrer. Många av dessa kemikalier som används i fabrikerna påverkar 

arbetarnas hälsa och miljön eftersom de är giftiga och bryts ner långsamt. Många fabriker 

saknar avloppsrening och miljögifterna rinner då rakt ut i mark och vattendrag.
6
 

Kemikalierna är även mycket farliga för jordbrukare och arbetare. Studier har uppskattat att 

bekämpningsmedel som används i bomullsodling dödar 22 000 och förgiftar 3 miljoner 

människor varje år. Bekämpningsmedlen påverkar givetvis i första hand de insekter och ogräs 

som bonden vill ha bort. Men bekämpningsmedlen slår ofta blint och dödar även en rad andra 

arter, på och omkring fälten, till exempel insekter, fåglar och däggdjur. 

Även sötvattensarter påverkas av kemikalierna. Gifterna sprids vidare i näringskedjor och 

riskerar på sikt att påverka och rubba funktionerna i viktiga ekosystem.
7
 

Enligt WHO: s (Världshälsoorganisationens) rekommendationer är de flesta 

bekämpningsmedel som används för bomullsodling skadliga. Speciellt är många av 

insektsmedlen direkt giftiga. Ett sådant exempel då giftigheten hos bekämpningsmedlen 

visades var vid Bhopal-katastrofen i Indien. Union Carbide´s fabrik i Bhopal tillverkade 

insektsmedel som används för att bespruta bomullsodlingar och den giftiga gasen från detta 

medel dödade över 3 000 människor.  

Förutom risker för miljö och människa är jordbrukskemikalierna mycket kostsamma.
8 

 

2.1.1.3 Ekologisk odling 

Den ekologiska bomullsodlingen är en motkraft till det konventionella sättet att odla med 

intensiv kemikalieanvändning. Den ekologiska odlingen kan beskrivas som odling utan 

kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel. Bonden som odlar ekologisk bomull 

                                                           
5
 ”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 

6
 ”Utställningsaffischer” Naturskyddsföreningen  

7
 ”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 

8
 ”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 
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sätter det naturliga kretsloppet i fokus och baserar odlingen på lokala och förnyelsebara 

resurser. Ekologisk bomullsodling kräver oftast större arbetskraft och kan ge något lägre 

avkastning. Många bönder anser dock att det lönar sig genom lägre kostnader för 

jordbrukskemikalier och högre pris på produkterna. De slipper även hanteringen av giftiga 

bekämpningsmedlen.
9
 

Hittills är endast mindre än 1 procent av världens bomullsodling ekologisk.  

Turkiet är det land som odlar störst mängd ekologisk bomull i världen, hela 46 procent av 

världsproduktionen (år 2003). Därefter kommer USA som står för 17 procent och Indien och 

Pakistan som var och en står för 10 procent av världsproduktionen. Ekologisk bomull odlas 

även bland annat i Peru, Uganda, Kina, Egypten och Senegal, sammanlagt i 15 länder världen 

över.
10

 

 

2.1.1.4 Textilåtervinning 

Nettoinflödet av kläder och hemtextil i Sverige uppgick år 2008 till 131 800 ton vilket 

motsvarar ungefär 15 kilo per person. Mellan åren 1999-2009 har den svenska 

privatkonsumtionen av kläder ökat med 53 procent.
11

  

En konsument som vill göra sig av med ett klädesplagg kan göra detta på tre olika sätt; ge 

bort, sälja eller slänga. Ett sätt att ge bort klädesplagg är att skänka dem till välgörenhet. Det 

är det vanligaste sättet för svenska konsumenter att ge bort sina kläder på. Av nettoinflödet på 

15 kilo textilier per person och år beräknas ungefär 3 kilo samlas in till 

välgörenhetsorganisationer. Nu för tiden blir det allt vanligare att sälja klädesplagg via 

secondhand eller internet. Det är fortfarande en mycket liten del av konsumenterna som väljer 

att återanvända klädesplagg på detta sätt. Det sista alternativet att göra sig av med klädesplagg 

är att slänga dem. En hög andel kläder och hemtextilier slängs i hushållssoporna. Av 

nettoinflödet på 15 kilo per person och år är det ungefär 8 kilo slängs i säck- och 

kärlavfallet.
12

  

Ett återanvänt plagg har en kortare livslängd mot om man skulle ha köpt ett nytt, men 

samtidigt har det bara ungefär hälften av den miljöpåverkan som ett nytt plagg har. Om man 

skulle återanvända 70 procent av textilerna skulle man bara ha 30-35 procent av den 

miljöpåverkan man har idag.  

”I första hand sparar man bäst på miljön genom återanvändning och i andra hand 

återvinning.”
13

 

                                                           
9
 ”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 

10
 ”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 

11
 ”Mot en mer hållbar konsumtion” K. Ekström, E. Gustafsson, D. Hjelmgren, N. Salomonson. Högskolan i Borås 

12
 ”Mot en mer hållbar konsumtion” K. Ekström, E. Gustafsson, D. Hjelmgren, N. Salomonson. Högskolan i Borås 

13
 ”Sammanfattning: Industry Innovation Session” The Sustainable Fashion Academy 
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2.2 Plast 

Plast är relativt nytt och har idag blivit ett vanligt material i vår vardag. Historiskt sett kan 

plaster baserat på polymerer härledas så långt tillbaka som på 1530-talet.  

Plaster blev allmänt förekommande när oljan gjorde att den industriella tillverkningen kom 

igång på 1920-1940-talet. På 1950-60-talet tillkom polykarbonatplaster, etenplast och 

polypropen. Numer finns upp till omkring 700 olika plastsorter. Plasterna utgör ungefär 10 

procent av hushållsavfallet.
14

 

 

2.2.1 Olika plaster 

Plaster delas upp i två huvudgrupper, termo- och härdplaster.  

 

2.2.2 Termoplast 

Termoplast mjuknar vid smältning och kan därför lämnas in för plaståtervinning. Den kan 

smältas ner och återanvändas många gånger. Men den får dock sämre och sämre egenskaper 

för varje omsmältning. Den vanligaste termoplasten är polyeten, PE. Den plasten är billig att 

framställa. Det är polyeten vi använder i exempelvis plastpåsar, flaskor m.m.
15

  

 

2.2.3 Härdplast 

Härdplast är ett polymer som är uppbyggd av tvärbundna molekyler i ett tredimensionellt 

nätverk. Materialet sägs därför vara förnätat. Härdplasternas molekylkedjor är genom 

förnätningen så starkt sammanflätade att de inte kan lösgöras från varandra genom 

uppvärmning. Materialet kan på grund av sin kemiska struktur alltså inte smältas och formas 

om.
16

  

Plasten består av polymerer som innehåller:  

 Polyetentereftalat (PETE eller PET) används för dryckesförpackningar 

som flaskor för vatten, läsk och dressing, i klädindustrin som 

polyesterfibrer och termoplast.  

 Högdensitetspolyeten (HDPE eller PEHD) används för mjölkdunkar, 

juiceflaskor och flaskor för organiska lösningsmedel. Den kan också 

användas för kassar påsar 

                                                           
14

 http://www.plastkemiforetagen.se/plastinformation/historia/Pages/default.aspx 

15
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Plast 

16
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Plast 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Molekyl
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plast
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 Polyvinylklorid (PVC eller V) används för rör, staket, duschdraperier, 

trädgårdsmöbler och flaskor för annat än livsmedel. 

 Lågdesitetpolyeten (LDPE eller PEBD) används för plastpåsar, ringar för 

aluminiumburkar, nappflaskor, slangar och diverse gjuten 

laboratorieutrustning. 

 Polypropen (PP) används för bildelar, industrifiber, livsmedelsbehållare 

och diskborstar. 

 Polystyren (PS) används för brickor, plastbestick, leksaker, videokasetter, 

lådor och isolationsmaterial. 

 Övriga plaster (OTHER eller O) inklusive akrylplast, ABS-plast, glasfiber, 

nylon, polykarbonat och polyaktidplast används exempelvis i flaskor, 

strålkastarlinser och skyddsglasögon.
17

 

 

2.2.4 Plaståtervinning 

Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Två kilo 

koldioxidutsläpp motsvarar den miljöpåverkan som blir fallet av att använda el och 

dammsuga i 34 timmar.
18

 Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan 

den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler 

gånger man använder plasten innan den går till förbränning desto bättre är det för miljön.
19

 

Världshaven utvecklas till en allt större soptipp för plastskräp. Enligt en studie som 

presenteras i tidskriften Biology letters har mängden små plastpartiklar i nordöstra Stilla havet 

ökat hundra gånger de senaste 40 åren. Man har jämfört plastfångster vid provtrålningar och 

under perioden 1972-1987 hittades nästan ingen plast i proverna medan man nu ser prover 

fyllda med små plastbitar. I den subtropiska virveln i norra Stilla havet, från Asien till 

Nordamerika cirkulerar en gigantisk flytande avfallsmassa som består mest av plast. Den 

innehåller runt en halv miljon plastbitar per kvadratkilometer och är till ytan lika stor som 

Texas. Mängder av sjöfåglar och marina däggdjur dör varje år efter att ha ätit eller fastnat i 

plast som driver omkring i haven.
20

 

Av alla material som återvinns går det sämst för plasten. Bara 26 procent av plasten samlas in 

och 15 procent återanvänds.
21

 

                                                           
17

 http://articlessweden.com/plastatervinning-fakta.html 

18
 http://www.stenarecycling.se/Alla-avfallslag/Plast/ 

19
 http://www.ftiab.se/hushall/sorterasahar/fragorsvaromplastforpackningar.4.4f0f50f311cbbe0b6b88000694.html 

20
 P. Wallberg/P O. Lindström, ”Plastsopor ökar kraftigt i haven”, Länstidningen, 10 maj 2012, s.14 

21
 http://fof.se/tidning/2003/5/atervinna-eller-branna 

http://articlessweden.com/plastatervinning-fakta.html
http://www.stenarecycling.se/Alla-avfallslag/Plast/
http://www.ftiab.se/hushall/sorterasahar/fragorsvaromplastforpackningar.4.4f0f50f311cbbe0b6b88000694.html
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2.3 Papper 

2.3.1 Papperssorter 

Papper används inom tre huvudområden: 

 

 Skriv- och tryckändamål 

 Förpackningsmaterial (kartong) 

 Hygienändamål (mjukpapper, tissue) 

 

Papper tillverkas från cellulosahaltiga fibrer i form av pappersmassa. Den dominerande 

råvaran för pappersmassatillverkning är ved. 

Papper är en av Sveriges största och viktigaste exportprodukter. Under år 2009 exporterades 

9,7 miljoner ton papper till ett värde av 69,5 miljarder kronor. Idag finns det ungefär 50 

massa- och pappersbruk i Sverige, störst av dem är Stora Enso Kvarnsvedens Bruk i 

Borlänge. De har fyra pappersmaskiner och en årlig produktionskapacitet på ungefär 1 miljon 

ton.
22

 

  

2.3.2 Pappersåtervinning 

Pappersfibern kan återvinnas upp till fem till sju gånger innan den är utsliten och förbränns. 

På sorteringsanläggningarna grovsorteras det som inte är tidningar bort innan de skickas 

vidare till ett pappersbruk. Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och 

pappret blir till en massa. Pappersmassan formeras sedan till nytt papper i en pappersmaskin. 

Efter tillverkningen rullas pappret upp på stora rullar, som sedan skärs ner till mindre rullar 

som levereras till tidningstryckerier och på så sätt blir nya tidningar. En viss del av de 

insamlade tidningarna återvinns till hushålls- och toalettpapper.
23

  

Man kan återvinna returpapper ungefär fem till sju gånger. Det beror dock lite på vilken 

kvalitet det färdiga papperet ska ha. Det är också vanligt att man blandar i en viss mängd nya 

pappersfibrer när man återvinner, för att ge papperet en viss stadga. I sådana fall kan det röra 

sig om till exempel 75 procent återvunna pappersfibrer och 25 procent nya pappersfibrer i den 

färdiga produkten. När papper återvinns så blir pappersfibrerna mjukare och mindre hållbara 

för varje gång. Det är det som sätter gränsen för antalet återvinningar. En annan aspekt är hur 

svärtat papperet är av till exempel trycksvärta. Om returpapperet ska bli någorlunda vitt igen 

går det igenom en process som avlägsnar trycksvärtan. Efter det kan det till exempel bli 

                                                           
22

 http://www.imano.se/sv/Branscher/Papper/Fakta-om-branschen/ 

23
 http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/atervinningsprocessen.4.405877db1168b3d892a800077.html 

http://www.imano.se/sv/Branscher/Papper/Fakta-om-branschen/
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dagstidningspapper. Utan att ta bort trycksvärtan kan det till exempel återvinnas till 

papplådor, kartonger och liknande.24  

 

2.4 Återvinning i världen 

Enligt den senaste EU-statistiken genererades i genomsnitt 524 kilo hushållsavfall per person 

i EUs 27 medlemsstater år 2008. Mängderna varierar från 306 kilo i Tjeckien till 802 kilo i 

Danmark. I Sverige genererades cirka 515 kilo per person.  

Behandlingsmetoderna skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Tyskland, Belgien och 

Sverige har den högsta andelen materialåtervinning. I Bulgarien och Rumänien deponeras 

däremot nästan allt avfall. Förbränning är vanligast i Danmark, 54 procent, medan biologisk 

behandling är vanligast i Österrike, 40 procent. 

I hela Europa stod avfallsförbränningen för 20 procent och materialåtervinning inklusive 

biologisk behandling för 40 procent. Resten, 40 procent, deponerades.
25

 

 

2.4.1 Sopkaoset i Neapel 

Ett exempel där sophantering och återvinning inte fungerar som det ska och därför får 

katastrofala effekter är situationen i Neapel, Italien. 

Den lokala maffian, Camorran, kontrollerar sedan länge sophämtningen i Neapel. Soporna har 

blivit en inkomstkälla för maffian och ett utmärkt sätt att infiltrera och kontrollera den lokala 

förvaltningen.
26

 

Desperata invånare tänder eld på sophögarna av rädsla att de annars sprider sjukdomar, men 

istället bildas giftig rök och dioxiner som fått myndigheterna att slå larm.  

I vissa stadsdelar är läget så kritiskt att skolorna stängts då råttor hittats i klassrummen.  

Runt 15 000 ton sopor uppskattas ligga och ruttna på gatorna i miljonstaden Neapel med 

omnejd. Inne i stadskärnan handlar det om nära 3 000 ton avfall i vanligtvis pittoreska 

gränder. Maffians smutsiga miljardbusiness innebär att Neapelregionen är en tickande 

miljöbomb. Miljögifter från brinnande eller dumpade sopor på de illegala tipparna går ner i 

grundvattnet och ut i näringskedjan.
27

 

Fortum i Sverige har slutit ett avtal med Italien om att importera sopor från Neapel. I Neapel 

har den ökända maffian, Camorran, monopol på sophanteringen och tjänar pengar på att ta 

hand om avfallet och dumpa dem på soptippar runt staden. 

Nu ska emellertid en del av soporna, 6000 ton, forslas norrut och brännas på Högdalsverket 

                                                           
24

 http://faktabanken.nu/pappersatervinning.htm 

25
 http://www.avfallsverige.se/statistik/europeisk-avfallsstatistik/ 

26
 http://www.dn.se/nyheter/varlden/neapel-drunknar-i-maffians-sopor 

27
 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/neapel-drunknar-i-soporna_231171.svd 

http://faktabanken.nu/pappersatervinning.htm
http://www.avfallsverige.se/statistik/europeisk-avfallsstatistik/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/neapel-drunknar-i-maffians-sopor
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söder om Stockholm där de ska bli värme och el. Soporna kommer att forslas via Kielkanalen 

och så småningom lastas av i Nynäshamn.
28

 

 

2.5 Återvinning i siffror 

Avfall Sveriges statistik visar att stora förändringar har skett i avfallshanteringen de senaste 

tio åren: 

 Från 2000 till 2010 har mängden hushållsavfall ökat med 15 procent till 4 363 900 ton. 

 Materialåtervinning, inklusive biologisk återvinning, har ökat med 50 procent. 

 Mängden till deponering har förändrats mest. År 2000 deponerades 865 000 ton 

hushållsavfall, 2010 var den siffran 42 000 ton. Det är en minskning med 95 procent.
29

 

 

 

 

2010 års insamlingsresultat i kilo per fast boende invånare i Sverige 

Glasförpackningar  18.78 Kilo 

Insamlingsresultaten inkluderar även  

insamling från företag (restauranger  

och storhushåll). 

Pappersförpackningar  11.88 Kilo 

(inklusive wellpapp) 

Metallförpackningar   1.68 Kilo 

Plastförpackningar  4.37 Kilo 

Tidningar    42.09 Kilo 

Med tidningar menas även tidskrifter,  

kataloger och reklamutskick. 

 

Figur 2. 

                                                           
28

 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.442136/sa-ska-maffians-sopor-bli-energi-i-stockholm 

29
 http://www.avfallsverige.se/statistik/ 
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3. Idégenerering 
Idégenereringsfasen innebar inledningsvis att utifrån samlad fakta från analysfasen skissa 

fram olika koncept passande för projektets mål. Vidare under idégenereringsfasen bestämdes 

det koncept som sedan kom att bli arbetets utgångspunkt och som sedan ledde fram till 

slutprodukterna.  

 

3.1 Målgrupp 

Målgruppen till detta projekt är kvinnor i åldrarna 20-40 år med ett intresse för mode och 

kläder. Klänningarna som tillverkas i detta projekt är tänkta att användas vid festliga tillfällen, 

en kort elegant aftonklänning, så kallade cocktailklänningar. En cocktailklänning är ett 

användbart plagg till flera olika sorters festligheter.  

 

3.2 Konkurrentanalys 

Att tillverka kläder av andra material än textil är något som tidigare gjorts av många andra 

människor. Att tänka på miljön och återanvändning har blivit viktigare och viktigare och är nu 

mer eller mindre modernt.  

Bea Szenfeld är en svensk modedesigner som efter sin examen från Beckmans 

designhögskola och sin medverkan i tävlingen och tv-programmet Fashion House där hon 

vann, blivit känd för sina kollektioner med kläder tillverkade i papper. Med dessa kollektioner 

har hon både fått ställa ut på Liljevalchs konsthall samt tilldelats stipendium från 

Konstnärsnämnden. Szenfelds kreationer är mycket vackra och har varit en av 

inspirationskällorna till detta projekt. 

Ett annat exempel på tidigare liknande produkter är ett examensarbete av några elever på 

Malmö Tillskärarakademin våren 2012. Där tillverkades klänningar av skräp och 

återbruksmaterial. Bland annat en klänning av gamla LP-skivor och plastpåsar. 

Det finns även många människor som ägnar sig åt att tillverka kläder av återbruksmaterial 

som hobby och visar sedan upp resultaten på exempelvis olika bloggar och forum.  

Trots att det redan finns många människor världen över som tillverkar kläder av 

återbruksmaterial krävs det att många fler engagerar sig i detta för att det ska få en ordentlig 

påverkan på natur, människor och miljö. 
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3.3 Inspiration 

Då projektet handlar om kläder och mode hämtades inledningsvis inspiration från 

modetidningar, utbud i olika klädesbutiker och liknande. 

Inspiration hämtades även från samtal och diskussioner med kvinnor i målgruppen om vilket 

typ av plagg de var intresserade av samt hur de ville att det ska vara utformat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 

 

 

 

3.4 Typ av plagg 

Målet med projektet var att designa ett plagg för kvinnor att använda vid festliga tillfällen. 

Det finns många olika sorters festliga tillfällen och det är ofta svårt för kvinnor att utifrån 

”vett och etikettnormerna” veta hur de ska klä sig. En typ av klänning som ofta passar till 

flera olika tillfällen är cocktailklänningen, den tillkom i USA på 1920-talet. Klänningen kan 

utformas på olika sätt, allt från enkel och enfärgad till lekfull och mönstrad i flera färger. Den 

passar ofta in på tillställningar som bröllop, invigningar och sommarfester där klädkod 

smoking står på inbjudan. Det är även en klänning som ofta är smickrande för många olika 

kroppstyper.  

”Cocktailklänningen är en knälång klänning i festmaterial, till exempel siden, sammet och 

glitter. Ju större fest ju mer iögonfallande kan klänningen vara. Längden kan variera från 

strax ovan till strax under knäet. Den bör utmärka sig kring hals, axlar och armar. Urringat 

och ärmlöst passar utmärkt. Anledningen är att det anses vara dessa partier som syns när 
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man rör sig runt och minglar. Därav namnet cocktaildress.”  

(http://blogg.vett-och-etikett.com/?s=cocktailkl%C3%A4nning) 

3.5 Skissarbete 

Efter val av plagg började skissarbetet. Inledningsvis handlade skissarbetet om att hitta en 

design för klänningen som är typisk för en cocktailklänning. Då var det viktigaste att 

klänningen hade rätt längd och ett dekorativt livstycke. Vidare handlade skissarbetet om att 

hitta en form och design som skulle kunna passa så många kroppstyper som möjligt.  
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Erika Gustrén 

Examensarbete 15 hp 

Högskolan på Gotland VT12                                                           EXAMENSARBETE    RAPPORT 

 

22 
 

Efter att ha skissat fram en rad olika formförslag valdes två favoriter ut för vidareutveckling. 

Målet blev att försöka kombinera de två förlagen nedan till en klänning med enkel 

grunddesign men med lekfulla delar som exempelvis stor volym i kjolen. 
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3.6 Koncept 

Analysen av de tre materialen textil, plast och papper, samlad inspirationsfakta samt 

skissarbetet resulterade slutligen i ett designkoncept.  

Konceptet innebär tre klänningar av liknande design och mönster tillverkade i tre olika 

material; textil, plast och papper. Produkter i dessa material, som finns hemma undanstoppat i 

lådor eller skåp, skall nu komma till användning igen i framställningen av dessa 

cocktailklänningar. 

Klänningens längd slutar strax ovanför knähöjd, detta både på grund av normerna för en 

typisk cocktailklänning samt att det är en längd som ofta är smickrande och passande för 

många olika kroppstyper.  Då en cocktailklänning ofta får vara lekfull och iögonfallande 

valde jag att utforma kjolen på ett spännande och just lekfullt sätt. Volymen i kjolen bidrar till 

lekfullheten i klänningens uttryck samt en kvinnlig framtoning. 

Livstycket är av enklare modell. Det är en tubtoppsmodell som är åtsittande runt byst och 

midja. I ryggen spänns den åt och regleras med hjälp av snörning.  
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4. Genomförande  
 

Under genomförandefasen sammanställdes all information och skissarbete från tidigare faser. 

Med hjälp av dessa fakta genomfördes prototyptillverkningen av klänningarna.  

 

 

4.1 Vidareutveckling 

Då den grundläggande designen för klänningen var klar blev det dags att mer exakt bestämma 

vilka material och produkter som skulle användas. Många olika produkter av olika material 

provades för att se hur de föll, hur de samspelade med varandra och vilka uttryck de gav.  

 

4.2 Mått och mönster 

Mönstren tillverkades för att få en överblick över klänningens alla delar samt viss 

materialåtgång. Alla tre klänningar har samma mönster som grund. Då de tre klänningarna är 

tillverkade i väldigt olika material var materialåtgången därför inte riktigt samma till alla 

klänningar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erika Gustrén 

Examensarbete 15 hp 

Högskolan på Gotland VT12                                                           EXAMENSARBETE    RAPPORT 

 

25 
 

4.3 Prototyptillverkning 

Till projektet tillverkades tre stycken prototyper i skala 1:1. Det innebar tre klänningar av 

samma design tillverkade i de tre valda materialen; textil, papper och plast.  

Under processens gång har många olika produkter av de valda materialen provats. Både 

material och idéer har under processen bytts ut och utvecklats till nya då resultaten inte 

uppnådde önskemålen och kravspecifikationen. Klänningen av papper var speciellt svår att 

tillverka. Till en början användes kontor- och skisspapper som fästes ihop med lim. Detta 

resulterade i en väldigt tung och otymplig kjol som inte gick att fästa ihop med livstycket. 

Även många andra varianter prövades för att få ihop klänningen av papper innan det slutligen 

löstes med en grund av hönsnät som stadigt håller upp och ihop hela klänningen.  
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5. Resultat 

Projektet resulterade i tre stycken cocktailklänningar tillverkade av återbruksmaterial, en i 

textil, en i plast och en i papper. 

 

5.1 Materialval 

Det var redan i början av projektet bestämt att använda materialen textil, plast och papper. 

Tidigt under genomförandefasen bestämdes återbruksmaterialen noga ut för att ge det uttryck 

och den känsla som eftersträvades. Samt att uppfylla projektets mål att återanvända produkter 

som är vanligt förekommande i många hem. 
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5.1.1 Klänning av textil 

Klänningen av textil är i huvudsak gjord av gamla gardiner.  

Grunden till livstycket är en enkel svart gardin. Över den är en bred spets från en gardin 

fastsydd. 
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Kjolen är gjord av tre lager spetsgardin som är veckade och fästa över varandra för att öka 

volymen i kjolen.  

Vecken är handsydda och är efterhand placerade på passande plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livstycket, som är av korsettmodell, regleras och spänns åt i ryggen av virkad tråd lindat rund 

svarta sidenband.
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Det band som reglerar livstycket fortsätter ned till linningen runt kjolen för att lätt kunna 

reglera storleken runt midjan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några spetsar från gardinerna är hopsydda och fästa under kjolen som en dekor som syns mer 

då klänningen är i rörelse. Några av dessa spetsar är även färgade i svart för att få mer 

händelse i klänningen, också för att bli mer enhetlig med det svarta i livstycket. 
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5.1.2 Klänning av plast 

Klänningen av plast är i huvudsak gjord av plastpåsar i olika utformanden.  
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Kjolen är gjord av hopknutna ICA-påsar som bildar det uttryck och volym som eftersträvades. 

Dessa påsar är sammansatta och hopknutna med hjälp av fisketråd.  

Svarta sopsäckar och fryspåsar är klippta och hopsatta tillsammans och placerade vid 

linningen av kjolen för att både bidra till ytterligare volym och för dekorativa detaljer. 

Alla dessa hopknutna påsar sitter slutligen ihop med livstycket med hjälp av de flätor som 

hänger ner ifrån det hopvävda livstycket.  

 

Livstycket är gjort av svarta sopsäckar klippta i smala remsor som sedan har flätats ihop till 

små flätor. Alla dessa flätor är sedan sammanvävda till ett stycke. Livstycket regleras och 

spänns åt i ryggen med hjälp av flätorna av de svarta sopsäckarna.
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5.1.3 Klänning av papper 

Klänningen av papper är i huvudsak gjord av tidningspapper.  

Grunden till kjolen är byggt av hönsnät, klippt och format för att passa den design som 

eftersträvades.  
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Hönsnätet är fyllt med tidningspapper i olika färger och mönster som är klippta och rivna i 

olika storlekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livstycket är gjord av tidningspapper klippta i remsor. Remsorna är placerade på provdockan 

efter önskad design och sedan hoplimmade med hemmagjort tapetklister. Tack vare klistret är 

ytan hård och stabil. 
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Klänningen av papper var den enda klänning som inte uppfyller hela kravspecifikationen. 

Sista punkten i kravspecifikationen var ” Genomgående tillverkade i ett och samma material 

för att underlätta eventuell senare återvinning”. Det gick tyvärr inte att uppfylla med detta 

material och den design jag valde. För att kjolen skulle få det uttryck som eftersträvades 

krävdes det hönsnät för att fästa ihop alla delar. Livstycket är även hopsatt med hjälp av 

klister för stabilitetens skull.  
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6. Slutsats och rekommendation 
Huvudsyftet med projektet var att höja intresset för återvinning och återbruk för gemene man 

genom att hitta innovativa och intressanta lösningar. Genom möjligheten att själv välja 

material och design på kläderna kan fantasin och kreativiteten flöda fritt och varje produkt blir 

unik i sitt slag. Inspiration till mina klänningar har jag hämtat från samtal med kvinnor i 

målgruppen och genom att botanisera bland modereportage och affärsutbud. Att just 

materialen textil, plast och papper valdes till detta projekt var för att de är de vanligaste 

material som finns i ett överflöd i många hem i olika produkter och utföranden. Jag 

tillverkade tre stycken cocktailklänningar av återbruksmaterial, en i textil, en i plast och en i 

papper. De är designade och tillverkade enligt ett enkelt mönster och målet var att 

genomgående använda endast ett material till varje klänning. Målet uppnåddes inte helt med 

klänningen i papper då jag var tvungen att använda hönsnät och klister för få önskat resultat. 

Klänningen av textil är i huvudsak gjord av gamla spetsar och tyllgardiner. Den av plast är 

gjord av sopsäckar och plastpåsar i olika utformanden och klippta, flätade och vävda 

tillsammans. Klänningen av papper tillverkades av tidningspapper från modemagasin och 

liknande tidskrifter som är klippta och rivna i remsor.  

Som rekommendation till vidareutveckling av detta projekt skulle man kunna återbruka 

material i större omfattning i större produktion och till kunder i framtiden. Man kan även 

vidga målgruppen och utöka materialvalen för att få större genomslagskraft i återvinnandet. 



Erika Gustrén 

Examensarbete 15 hp 

Högskolan på Gotland VT12                                                           EXAMENSARBETE    RAPPORT 

 

36 
 

7. Referenser 

 

7.1 Rapporter 

”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 

(http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/vattenfotavtryck/1128210-bomull-1a-sida) 

”Utställningsaffischer” Naturskyddsföreningen 

(http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk--mat/jordbruk-i-syd/tyg-

eller-otyg/) 

”Mot en mer hållbar konsumtion” K. Ekström, E. Gustafsson, D. Hjelmgren, N. Salomonson. 

Högskolan i Borås 

(http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hogskolan_i_boras/image/view/mot-en-mer-

haallbar-konsumtion-en-studie-om-konsumenters-anskaffning-och-avyttring-av-klaeder-

126340) 

”Sammanfattning: Industry Innovation Session” The Sustainable Fashion Academy 

(http://www.axtalk.se/tag/sustainable-fashion-academy/) 

 

7.2 Internet  

http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/vattenfotavtryck/1128210-bomull-1a-sida, 

2012-03-26 

http://www.bomull.info/plantan/bomullsplantan.html, 2012-03-26 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Plast, 2012-04-02 

http://articlessweden.com/plastatervinning-fakta.html, 2012-04-02 

http://www.stenarecycling.se/Alla-avfallslag/Plast/, 2012-04-05 

http://www.ftiab.se/hushall/sorterasahar/fragorsvaromplastforpackningar.4.4f0f50f311cbbe0b

6b88000694.html, 2012-04-02 

http://fof.se/tidning/2003/5/atervinna-eller-branna, 2012-03-27 

http://www.imano.se/sv/Branscher/Papper/Fakta-om-branschen/, 2012-03-31 

http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/atervinningsprocessen.4.405877db1168b3d892a

800077.html, 2012-04-05 

http://faktabanken.nu/pappersatervinning.htm, 2012-04-05 

http://www.avfallsverige.se/statistik/europeisk-avfallsstatistik/, 2012-04-07 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/vattenfotavtryck/1128210-bomull-1a-sida
http://www.bomull.info/plantan/bomullsplantan.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plast
http://articlessweden.com/plastatervinning-fakta.html
http://www.stenarecycling.se/Alla-avfallslag/Plast/
http://www.ftiab.se/hushall/sorterasahar/fragorsvaromplastforpackningar.4.4f0f50f311cbbe0b6b88000694.html
http://www.ftiab.se/hushall/sorterasahar/fragorsvaromplastforpackningar.4.4f0f50f311cbbe0b6b88000694.html
http://www.imano.se/sv/Branscher/Papper/Fakta-om-branschen/
http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/atervinningsprocessen.4.405877db1168b3d892a800077.html
http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/atervinningsprocessen.4.405877db1168b3d892a800077.html
http://faktabanken.nu/pappersatervinning.htm
http://www.avfallsverige.se/statistik/europeisk-avfallsstatistik/


Erika Gustrén 

Examensarbete 15 hp 

Högskolan på Gotland VT12                                                           EXAMENSARBETE    RAPPORT 

 

37 
 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/neapel-drunknar-i-maffians-sopor, 2012-04-07 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/neapel-drunknar-i-soporna_231171.svd, 2012-04-09 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.442136/sa-ska-maffians-sopor-bli-energi-i-stockholm, 

2012-04-09 

http://www.avfallsverige.se/statistik/, 2012-04-05 

http://blogg.vett-och-etikett.com/?s=cocktailkl%C3%A4nning, 2012-04-19 

 

7.3 Tidsskrifter  

P. Wallberg/P O. Lindström, ”Plastsopor ökar kraftigt i haven”, Länstidningen, 10 maj 2012, 

s.14 

 

7.4 Figurförteckning 

Figur 1: 

”Bomull – En ren naturprodukt?” Världsnaturfonden WWF 2005 

Figur 2: 

http://www.repa.se/omrepa/atervinningsstatistik.4.63e1dc5a1178b3c22898000783.html 

Figur 3: 

Bild 1: Elle Sverige, Nr 5, 2012 (Nr 285) sid. 29. 

Bild 2: Elle Sverige, Nr 5, 2012 (Nr 285) sid. 107 

Bild 3: Elle Sverige, Nr 5, 2012 (Nr 285) sid. 63 

Bild 4: Styleby, Nr 7, 2012. sid. 45 

Bild 5: Chic Nr 8, 2012. sid. 41 

Bild 6: Chic, Nr 8, 2012. sid. 53 

Bild 7: Elle Sverige, Nr 5, 2012 (Nr 285) sid. 57 

Bild 8: Chic, Nr 8, 2012. sid. 36 

Bild 9: Elle Sverige, Nr 5, 2012 (Nr 285) sid. 95 

Bild 10: Elle Sverige, Nr 5, 2012 (Nr 285) sid. 58 

Bild 11: Elle Sverige, Nr 6, 2012 (Nr 286) sid. 141 

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/neapel-drunknar-i-maffians-sopor
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/neapel-drunknar-i-soporna_231171.svd
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.442136/sa-ska-maffians-sopor-bli-energi-i-stockholm
http://www.avfallsverige.se/statistik/
http://blogg.vett-och-etikett.com/?s=cocktailkl%C3%A4nning
http://www.repa.se/omrepa/atervinningsstatistik.4.63e1dc5a1178b3c22898000783.html


Erika Gustrén 

Examensarbete 15 hp 

Högskolan på Gotland VT12                                                           EXAMENSARBETE    RAPPORT 

 

38 
 

8. Appendix 
8.1 Tidsplanering  
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8.2 Inspirationsmaterial 
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8.3 Mått och mönster 
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8.4 Slutresultat i bilder 
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