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EXAMENSARBETE

Plast har blivit mera och mera aktuellt på sista tiden, mest för att det orsakar så 

mycket avfall som inte bryts ner i naturen, vilket resulterar i att sjöliv och 

vattendrag drabbas av den enorma belastningen. I mitt examensarbete har jag 

forskat om plast som ett hållbart material, och jag kommer att ta upp exempel 

på återanvändning av plast och hur ett material som plast påverkar miljön, 

samt ge idéer om hur vi kan bidra till att minimera avfallet. Jag har också valt att 

forska om olika plast typer, vilket har lett till experimentering om hur plast 

beter sig då det förvandlas till kläder utan att vävas om på nytt till brer. Genom 

olika tillverkningsmetoder har jag framställt en liten kollektion med plagg som 

är gjorda av förpackningsplast.

Målet är att lägga upp bilder på sociala medier av de kläder som jag har 

tillverkat, och på detta vis informera andra om problemen som plast orsakar 

och också inspirera mina medmänniskor till återvinning och återanvändning. 

Eftersom plast inte är ett nedbrytbart material, måste vi komma fram till olika 

lösningar som sparar på naturen och använda oss av återanvändning.
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OPINNÄYTETYÖ

Muovista on tullut ajankohtaisempi koko ajan ja suurin syy siihen on määrä 

jätettä mikä siitä syntyy ja että tämä jäte ei hajoa luontoon, vaan kuormittaa 

vesistöjä. Opinnäytetyössäni olen tutkinut muovin kestävyyttä materiaalina, ja 

otan myös esille esimerkkejä muovin uusiokäytöstä ja miten muovi vaikuttaa 

ympäristöön. Haluan myös antaa ideoita siitä miten voimme edistää 

muovijätteen minimointia.

Olen myös tutkinut eri muovityyppejä, mikä on johtanut erilaisiin kokeiluihin 

siitä miten muovi käyttäytyy kun se muutetaan vaatteeksi ilman 

kuituprosessointia. Eri valmistustapojen kautta olen tehnyt pienen malliston 

muovivaatteita, jotka on valmistettu pakkausmuovista.

Tavoitteena on ladata kuvia sosiaaliseen mediaan tehdyistä vaatteista, ja tällä 

tavalla informoida toisia ihmisiä muovin tuomista haitoista ja myös inspiroida 

muita kierrättämään ja uusiokäyttämään. Koska muovi ei ole hajoava 

materiaali, täytyy meidän keksiä eri ratkaisuja luonnon säästämiseksi ja 

kierrättämiseen. 
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BACHELOR’S THESIS

Plastic has become more of a current topic recently, mostly because of the 

amount of waste that doesn't degrade into nature, which is the cause for 

different waters being polluted. In my Bachelor's thesis I've studied plastic as a 

sustainable material and I will give a few examples about reusing plastic and 

how a material like plastic affects the environment. I will also give a few ideas 

how we could minimize plastic waste.

I've also chosen to study different types of plastics, which has led into 

experimenting how plastic behaves when it is turned into clothes, without 

having forgone a transformation into bres. Through different production 

methods I have produced a small collection of clothes, made out of packaging 

plastics.

My goal is to upload pictures of the clothes I've made on social media, and 

through it inform everyone about the problems plastic causes and also inspire 

people to recycle and reuse. Because plastic isn't biodegradable, we have to 

reach different solutions on how to keep the environment safe and keep reusing 

materials.
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1

Hur många av oss tänker egentligen på vad som kommer att hända åt 

våra produkter efter att deras livscykel är slut, dvs. när de slängs bort på 

grund av behovet för nytt eller när de går sönder? Hur många 

formgivare formger något som går att återvinna enkelt? Hur många 

företag ger chansen åt sina kunder att föra tillbaka gamla 

modeller/produkter, för att sedan återvinna dem miljövänligt? Speciellt 

kläder av plast, och plast i andra produkter, har växt till ett stort 

samtalsämne inom de senaste åren. Konsumenter reekterar mera över 

sin hälsa och de produkter som inskaffas och hur de påverkar miljön 

och framtiden, och dessa konsumenter kräver mera miljövänliga 

produkter på marknaden.

I mitt examensarbete kommer jag att introducera plast som ett 

alternativt material till kläder och hur miljön påverkas av våra val när vi 

köper kläder och hur vi konsumerar plast. Jag kommer också att 

tillverka en liten kollektion kläder av plast och reektera över hur 

INLEDNING
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SYFTE 
OCH MÅL

Syftet med mitt examensarbete kommer att vara återanvändning och 

återvinning av plast sopor och hur det går att använda som material för 

kläder genom olika experimenteringar. Det kommer också att vara en 

utmaning för mig själv att tillverka kläder av annat material än tyg och 

använda mig av de resurser jag fått utav de praktiska kunskaperna 

under studietiden. 

Som mål har jag att tillverka en kollektion kläder av förpackningsplast 

och sedan visa upp dem på sociala medier, och försöka få andra 

människor att bli intresserade av återanvändning och återvinning. Jag 

vill också ifrågasätta läsarens miljövanor och väcka intresse för 

konsumeringen av kläder och olika material inom beklädnad.

miljövänligt, hälsosamt och hållbart plast är som ett material. Idén till 

examensarbetet har jag fått då jag var på utbyte i Italien och märkte hur 

mycket plast som kastades bort dagligen, eftersom dricksvattnet oftast 

köptes på askor och på många hotell hade de av hygienskäl (och av 

begäran från staten) individuellt packade bröd och portioner av ingor, 

istället för färska varor. Det kändes onödigt och stressande att slänga 

bort så mycket, vilket resulterade i att jag ville ta reda på hur vi i Finland 

hanterar vår plastkonsumtion och hur noga vi är med återvinning.  



2 3

SYFTE 
OCH MÅL

Syftet med mitt examensarbete kommer att vara återanvändning och 

återvinning av plast sopor och hur det går att använda som material för 

kläder genom olika experimenteringar. Det kommer också att vara en 

utmaning för mig själv att tillverka kläder av annat material än tyg och 

använda mig av de resurser jag fått utav de praktiska kunskaperna 

under studietiden. 

Som mål har jag att tillverka en kollektion kläder av förpackningsplast 

och sedan visa upp dem på sociala medier, och försöka få andra 

människor att bli intresserade av återanvändning och återvinning. Jag 

vill också ifrågasätta läsarens miljövanor och väcka intresse för 

konsumeringen av kläder och olika material inom beklädnad.

miljövänligt, hälsosamt och hållbart plast är som ett material. Idén till 

examensarbetet har jag fått då jag var på utbyte i Italien och märkte hur 

mycket plast som kastades bort dagligen, eftersom dricksvattnet oftast 

köptes på askor och på många hotell hade de av hygienskäl (och av 

begäran från staten) individuellt packade bröd och portioner av ingor, 

istället för färska varor. Det kändes onödigt och stressande att slänga 

bort så mycket, vilket resulterade i att jag ville ta reda på hur vi i Finland 

hanterar vår plastkonsumtion och hur noga vi är med återvinning.  



4 5

HÅLLBAR 
UTVECKLING

Målet med hållbar utveckling är att människor skall kunna leva på en 

planet med begränsade resurser genom hela livet, och på ett sådant sätt 

att de i framtiden skall få sina behov tillgodosedda. Enligt FN och EU 

skall alla länder ha en strategi för hållbar utveckling, och i september 

2015, antog FN:s Generalförsamling en agenda (UN, 2015, s.14) om 17 

mål för hållbarhet som omfattar samtliga länder och är i kraft ända till 

2030. Flera av dessa mål har direkt något att göra med konsumtionen 

och återvinningen av plast i vårt samhälle, som att förvara rent vatten, 

producera modern energi, ta hand om hav och sjöar och främja hållbar 

industrialisering. Genom mitt examensarbete vill jag lyfta fram en 

punkt på agendan som direkt har något att göra med ämnet plast; att 

säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom att 

återvinna och återanvända plast, tar vi itu med problemen som uppstår 

inom stor konsumtion och massproduktion. 

< Figur 1
Skiss på plast varningar
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3.3 EKOLOGISK HÅLLBARHET

Fördelarna med plast baserar sig mest på viktlösheten. Logistik 

branschen vinner mest på detta eftersom bränslekostnaderna 

förminskar – ju lättare frakt, desto mindre bränsle och då sparar det på 

miljön. Plast är också ett ovärderligt material inom energibranschen. 

Vind- och vattenenergins effektiva förbrukning skulle vara nästan 

omöjligt utan plast. Vissa delar av vindkraftverkets vingar och solceller 

är gjorda av plast, och inga andra material går att tillämpas till samma 

syfte. Plast har också en bra isoleringsförmåga. Den håller kylskåp och 

frysar kalla, vilket gör att mat och dryck hålls fräschare längre. Energin 

som kylskåpet behöver för att hållas kall, kan också förvaras mera 

effektivt då kylan inte slipper ut ur skåpet. Värmeisolering håller hus 

varma på vintern, och med rätt installerade plastisoleringar, går det att 

minska mängden med värme som slipper ut med 70 %, vilket gör 

byggnaderna mer energieffektiva.  (Muoviteollisuus RY, u.å.).

I nutidens belysningsteknik är plast också en viktig del i att spara energi. 

Till exempel, plast som används till LED-lampor gör att ljuset är dubbelt 

så starkt som de vore med traditionella lösningar, vilket minskar 

elkostnaderna och energin som används till belysningen. Slutligen är 

matavfallet det viktigaste och där hjälper plast till att förhindra 

mängden av mat som slängs bort. I Finland slösas det årligen över 400 

miljoner kilogram ätbar mat. Plastförpackningar förlänger bäst före 

datumen, behåller smaken och lukten hos maten och förvarar den från 

andra ytliga skador. I mitt examensarbete kommer jag att fokusera mest 

Till hållbar utveckling hör det tre olika dimensioner; sociala, 

ekonomiska och ekologiska. Dessa tre hänger ihop, och är i slutändan 

beroende av varandra för att bibehålla ett fungerande samhälle. Utan 

plast, skulle vårt samhälle inte kunna fungera på samma sätt som i 

dagsläget och evolutionen av mänskligheten skulle tas tillbaka era 

årtionden.

3.1 SOCIAL HÅLLBARHET

Bara ett fungerande samhälle kan ta hand om välmående och miljön. 

Plast är en viktig del av tillgång till rent vatten och sanering i U-länder 

och möjliggör hållbar förvaring av matvaror (t.ex. ris). Också 

produktionen av plast händer inom många små och medelstora företag 

(åtminstone i Finland), vilka anställer arbetstagare och tillverkar 

produkter som alla behöver. Startkapitalet för företagandet är litet, så på 

detta sätt är plast också hållbart. 

3.2 EKONOMISK HÅLLBARHET

Den ekonomiska synvinkeln till hållbarhet innebär att bekämpa 

fattigdom, och att alla skall ha samma tillgång till sina grundläggande 

behov, utan att den ekologiska eller sociala hållbarheten rubbas. Plast är 

billigare som ett material och minskar på levnadskostnaderna en hel del 

(t.ex. vatten och mat hålls längre användbara).
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Fast fashion är ett koncept som är en stor del av modebranschen idag, 

och det innebär oftast billiga kläder som tillverkas med hög volym. 

Största delen av modeföretagskedjor hör tyvärr till denna grupp, 

eftersom de kopierar säsongsmodet från större och dyrare märken.

Slow fashion, eller slow design, är motsatsen till fast fashion. Det är ett 

fenomen som hjälper formgivare med att få fram produkter med bra 

kvalitet och lång livslängd. Genom att tillverkningen görs med omsorg, 

tid och med tanke på miljöpåverkan, minimerar vi den sociala och 

naturliga belastningen på råvaror och personkostnader. Metoden är 

också ett uppror mot slit-och-släng kulturen som har tagit fäste i dagens 

samhälle. Genom att se till att tillverkningen av materialen sparar på 

naturen och inga farliga kemikalier används, är det också enklare att 

återvinna gamla kläder när plaggen är i slutet av deras livscykel. 

Ett bra sätt för blivande formgivare, och de som redan är inom 

klädbranschen, är att följa tio hållbara strategier inom design som 

publicerats av TED (Textiles Environment Design).

· Designa för att minimera avfall

Exempel: Slow design, design för produkter med långa och korta 

livscykler, zero waste skärning, design med fokus på produktens 

utseende

· Designa för återvinning

Exempel: Produkter som går att återvinna på olika sätt

SLOW ELLER 
FAST FASHION?

I dagsläget har konsumenterna inom modebranschen börjat kräva mera 

ekologiska val från företagen vilket sakta men säkert håller på att 

förändras, men om det tar för lång tid, kommer företagen då vara 

kunniga att behålla sin identitet om de ändrar på sina ideal och 

tillverkningssätt? Eftersom hållbart mode måste möta konsumenternas 

krav genom att vara modernt (för att säljas till massorna), nns det inte 

så många alternativ för ekologiska val på grund av att största delen av 

konsumenterna ser mest på utseendet, istället för långvarigheten. Detta 

betyder nödvändigtvis ändå inte att hållbarheten kommer att döda 

modebranschen. De som utvecklar hållbarheten för sina produkter 

måste se till att lösa problemen som uppstår under processen och akta 

sig för att inte falla i varggroparna som nns inom modesystemet, för att 

sedan få fram positiva resultat för kollektionerna som skickas ut till 

butiker.
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· Designa för att förebygga och förbättra system och 

serviceområden

Exempel: Hyr ut, dela med dig, reparera, ta kontakt med 

kommunen och ställ frågor

· Designa aktivism

Exempel: Organisera festivaler, utställningar, konferenser eller 

starta en blogg, publicera artiklar eller böcker. Använd dig av sociala 

medier.

(The TEN, u.å.).

· Designa för att minska kemikaliska påverkan

Exempel: Sök efter organiskt producerade material, använd 

mekanisk teknologi för att åstadkomma icke-kemikaliska dekorativa 

mönster, åstadkom effekter i produkten utan många olika material

· Designa för att spara på energi- och vattenförbrukningen

Exempel: Förminska trycket för mönster och använd ekologiska 

färger, designa produkter som inte behöver tvättas så ofta eller alls

· Design som undersöker renare och teknologiskt bättre alternativ 

för tillverkning

Exempel: Biologiska tillverkningssätt, 3D-printning, laserskärning

· Design som använder sig av naturen och historien 

(tillverkningssätt)

Exempel: DIY-metoder var du återarbetar gamla kläder, 

vegetabiliska färgningsämnen (färga med växter)

· Designa för etisk produktion

Exempel: Använd material från rättvis handel, lokala resurser, 

samarbeta med leverantörer som har bra arbetsförhållanden

· Designa för att förminska konsumeringsbehovet

Exempel: Slow design, samarbete med konsumenten för att 

framställa produkter som går åt och människor vill ha
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världens population 80 procent av jordens råvaror, medan 80 procent av 

populationen konsumerar bara 20 procent av råvarorna." (Brower & 

Mallory & Ohlman, 2005, s. 52)

Fastän det inte nns något botemedel emot nya produkter, utvecklas 

design ändå konstant och det nns oändliga förslag till förbättringar 

gällande material och tillverkningstekniker. Det bästa sättet skulle vara 

att tillämpa miljövänliga processer i tillverkningen, vilket i slutändan 

också kommer att spara enormt på miljön och våra resurser. Det nns 

ett stort hopp i unga formgivare i dagens läge eftersom de är innovativa 

och era av dem vill vara välinformerade om sina materialval och 

hållbarhetsaspekterna inom den egna design processen. 

Detta skulle vara ett bra tillfälle att introducera plast som ett alternativt, 

hållbart material. Fastän det nns vissa ekologiska risker med plast, är 

det ändå mycket mera hållbarare att producera kläder i plast (nylon, 

polyester) än att göra det i bomull. Samtidigt sparar vi på miljön och de 

få råvaror som vi har kvar på jorden. Men att byta till enbart plast är inte 

ändå den ända lösningen.

I en intervju (Black, 2012, s. 63) säger Tony Ryan att, om vi skulle 

tillverka ett plagg av polyester, så borde allting i plagget vara av polyester. 

Annars är det inte möjligt att återvinna produkten eftersom det nns 

andra brer blandade in i den också. Samma gäller när det kommer till 

bomull och ylle. Problemet med kläder är att allt nuförtiden tillverkas av 

blandade material på grund av att kostnaden för produktionen är 

billigare på detta sätt, vilket gör det svårare för konsumenten att 

I tillverkningen av min kollektion har jag använt mig av två strategier; att 

designa för återvinning och att designa för aktivism. Mina kläder går att 

återvinna enkelt genom att de slängs in med all annan plast och 

förbränns till energi eller går igenom processen för tillverkningen av nya 

produkter. Genom att lägga bilder på sociala medier och berätta om hur 

vi hanterar plast och vad människor kan göra för att förbättra sina 

återvinningsmetoder, designar jag aktivism och ger ut information.

Största utmaningen är möjligtvis att få konsumenterna att inse vad det 

bästa alternativet är och hur de kan förminska sitt avfall så att världen 

inte om 30 år ligger i katastrof. Som Michael Flanagan säger i sin artikel 

(Black, 2012, s.213), har textilindustrins problem med hållbarhet inte 

så mycket att göra med mode, utan med att ju rikare människor blir, 

desto mera vill de spendera pengar på nya, bättre plagg. Medeltalet 

kläder som en Européer eller amerikanare spenderar årligen är 90 m2. 

Medeltalet en kines spenderar är bara 8m2, men marknaden i Kina har 

stigit årligen med 20 % under 3 års tid. När tiden kommer då de 20 

fattigaste länderna (med mest invånare) i världen spenderar lika 

mycket som Nya Zeeland, det mest sparsammaste landet inom de rika 

länderna, kommer det att uppstå ett problem med tillverkningen. Det 

kommer att behövas 3 gånger mera så mycket tyg som nu och 3 gånger 

mera energi som nu för tillverkning och transportering. Faktumet är att 

jorden inte har de resurser som behövs för att tillverka så mycket tyg.

Miljöresurserna på jorden är begränsade och de minskar hela tiden. 

Samtidigt används det olika giftiga kemikalier i tillverkningen av kläder, 

vilket skadar miljön och vår hälsa. "Idag konsumerar 20 procent av 
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4.1 TRASHION

Trashion är en form av återvinning var gamla föremål som sopor, får en 

ny betydelse genom att de förvandlas till kläder, accessoarer eller 

smycken. Ordet "trashion" togs i bruk i Nya Zeeland år 2004 (Thread, 

2004) genom tävlingen Trash to Fashion, vartefter det blivit populärare i 

resten av världen och det ordnas många olika tävlingar var formgivare 

har chansen att visa sina talanger inom återanvändning till publiken. I 

början var de tillverkade plaggen handgjorda, såg extremt obekväma ut 

och de gick inte att använda mer bara några enstaka gånger, medan nu 

på senare år har designers börjat fundera på användbarheten också. 

Trashion är inte i princip ett helt nytt koncept eftersom människor från 

U-länder redan länge använt avfall till nytta; som rissäckar eller gamla 

däck som får ett nytt liv som väskor eller skor. Samma fenomen har sakta 

men säkert vuxit fram i Finland genom handarbetare och designers som 

använder sig av gamla karamellpapper för att sy plånböcker eller använt 

metalldelar från läskeburkar för att tillverka smycken. Trashion är en 

form av upcycling, vilket innebär att gamla föremål av litet värde 

förvandlas till ett föremål som har stort värde. En av Finlands mest 

kända "trashionistor" är Outi Pyy som tillverkar och syr om kläder av 

gamla kläder som hon fyndat på loppmarknader. Fastän hon själv kallar 

sig en trashionista, tilltalar hennes stil mera remake konceptet. Pyy 

jobbar tillsammans med Paula Malleus, ägaren av Remake – Eco Design 

Atelier, som också jobbar inom remaking, återvinning och upcycling för 

kläder. Hennes kollektion MEM, är tillverkat av second hand-kläder 

som inskaffats lokalt, och sys upp i hennes ateljé i Helsingfors. Eftersom 

återvinna sina kläder rätt; det går inte att slänga bort ett plagg i soporna 

eftersom det antagligen är en blandning av olika material som bomull, 

polyester och viskos.

Orsaken till miljöproblem är inte direkt polyester, utan mängden av 

kläder som tillverkas. Det tillverkas mera plagg än det används och 

största delen kastas bort och blir textilavfall. Under år 2010 kom det 

ca.50 miljoner kg textil till avfallsverkets sortering och ca.25 miljoner kg 

till loppmarknader via olika välgörenhetsorganisationer. Av denna 75 

miljoner kg textilavfall har det hamnat ungefär 9,9 miljoner kg till 

återvinning, över 13 miljoner kg till förbränning och ca.39 miljoner kg 

till soptippen. Dessa siffror är enbart i Finland, under ett år. Enligt en 

blandavfallsforskning, hamnar det ungefär 10 kg textiler/person i 

hushållsavfall varje år. Beroende på avfallssystemet för området och de 

som bor där, är det upp till varje person om textilierna hamnar på 

soptippen, till energibruk eller om de återvinns genom olika 

organisationer eller loppmarknader. Eftersom textiler förmultnar p.g.a. 

de organiska ämnen de innehåller, är det inte fr.o.m. 1.1.2016 enligt 

deponi lagen möjligt att föra textilavfall till soptippen. (Huttunen, 2015)
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har tre olika typer av återvunnet tråd till salu: en som är gjord av enbart 

returaskor, en hybrid av returaskor och ber spill och en hybrid av 

returaskor och använt tyg. Uni tillverkar också tyg till många kända 

märken som Patagonia, The North Face, Nike, Adidas, Levi's och Ford.

^Figur 3
Skiss på återanvänding

jag valt att tillverka mina kläder av plast i den råa formen, är det tydligt 

att mitt examensarbete handlar mera om trashion än re-make.

Det känns som att trashion inte är väldigt populärt pga. att de kläder 

som tillverkas är excentriska och är inte så användbara i vardagen. Som 

konst och en ekologisk tankeställare fungerar det bra, men era 

designers skulle borda fundera på hur vissa material kunde användas 

för att faktiskt få ett nytt användbart liv som en produkt konsumenter 

vill köpa. Några bra exempel på hur sopor har förvandlats till 

användbara och estetiskt tillfredställande produkter, är sportmärket 

Adidas, som jobbar tillsammans med miljögruppen Parley for the 

Oceans. Chris Graham (The Telegraph, 2016) skriver om hur Adidas 

valt att tillverka träningsskor av plast sopor som hamnat i havet. De har 

tillverkat 7000 par av den återvunna modellen UltraBOOST Uncaged 

Parley, men planerna för 2017 är att tillverka ett miljon par till av samma 

modell. Ett par innehåller 11 plastaskor, 5 % av skons övre del är gjort 

av återvunnet polyester, medan de resterande 95 % är av plast som är 

taget från vattendragen runt Maldiverna. De har också använt 

återvunna material till största delen av bottnen, sulorna och hälarna i 

skorna. Ett annat exempel är företaget Patagonia som sedan 1993 

(Patagonia, 2017) använt sig av återvunna plastaskor för att tillverka 

eece. I dagsläget återanvänder de också gamla kläder för att tillverka 

polyesterbrer för nya produkter. 

Största leverantören för återanvänt tyg (gjort av plastaskor) är 

textiltillverkaren Uni från USA. De tillverkar ca 137 miljoner kg nylon 

och polyester tråd årligen, skriver Parija Kavilanz (CNN Tech, 2016). De 
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4.2 REMAKE

Under det senaste årtiondet har miljövänlighet och återvinning 

blivit mera och mera populärt, vilket har också orsakat en 

popularitet inom remaking, dvs. återanvändning. Remaking är ett 

koncept var ett par gamla jeans blir en jacka, eller var gamla kläder 

blir lappade och får ett nytt liv. Det kan vara svårt att skilja 

remaking och trashion ifrån varandra, exempelvis då plast vävs 

om till tyg och sys upp till ett plagg; är det då istället frågan om 

upcycling och återvinning? Ärligt sagt hänger allting ihop på något 

sätt och vi behöver nödvändigtvis inte gallra alla former i olika 

genrer då allt ligger inom kategorin återvinning. 

Figur 4 >
Huvudbonad av PET-askor, 
bild av TOMAAS
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MATERIAL
VAL

När jag bestämde mig för att välja plast, var det inom en helt vardaglig 

situation då jag förde ut soporna i Italien och konstaterade att det var 

hutlöst hur mycket plast jag och mina rumskompisar använde oss av 

varje dag, för att sedan kasta bort dem utan att veta vad som egentligen 

händer åt det. Beroende på vilken stad eller kommun du bor i, har de 

olika sätt att ta hand om soporna. I Norra Italien nns det större 

möjlighet för återvinning, medan i Södra delar har det blivit ett problem, 

speciellt med Neapels mafa som spillt massvis med sopor och giftiga 

medel i naturen. Det står inte så mycket om vad som händer med all 

plast som samlas, men de containers som det slängs i, meddelar att plast 

inte är återvinningsbart.  Finland har ett exceptionellt system inom 

energiavfall och förbränning, samma sak med alla PET-askor och 

drickaskor som har en pant och det går att föra dem tillbaka till 

butiken, vilket underlättar konsumentens val med att återvinna rätt. 

Eftersom det går bra till att återvinna plast i vårt land, kändes det som ett 

bra val att göra kläder av plast, som sedan efter användning går att 

< Figur 5
Bild på sopsäckar
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5.1.1 Plasttyper

Plaster går att fördelas till tre olika delområden: universell plast, teknisk 

plast och special plast. Universell plast är den typ av plast som tillverkas 

mest och som används mest av konsumenter, medan tekniska plaster är 

för krävande användning och specialplaster är för extrema 

användningsområden. Plasterna fördelas också till termoplastiska och 

värmehärdande plaster, vilket också berättar om deras egenskaper; 

termoplastiska plaster går att smälta om och formas på nytt, medan 

värmehärdande plaster får sin form en gång och efter det går de inte 

mera att omformas.

De mest kända plasterna, och de plaster som används mest i vardagligt 

liv, hör till gruppen med universella plaster och de har samtidigt 

termoplastiska egenskaper, vilket gör att konsumenten kan återvinna 

dessa och kasta det mesta i energiavfall för förbränning. Alla plaster 

borde alltid ha en märkning på vilken grupp den tillhör, så att 

återvinningen skall vara så smidig som möjligt. Dessa typer av plast är:

01 PET

Polyetylentereftalat, används för pantaskor, ugnsformar och kläder.

02 PE-HD

Högdensitet polyeten, grumligt, hårt, hållbart men också exibelt, 

utan lukt eller smak. Används oftast för tunna frukt-, grönsaks- och 

brödpåsar, tål frysning.

slänga bort och förbrännas till energi. Att tillverka kläder av tyg kändes 

lite ångestfullt eftersom det inte nns ordentliga metoder för att 

återvinna använda kläder och en del av plaggen som förs till 

loppmarknader hittar tyvärr aldrig ett nytt hem, speciellt de plagg som 

är söndriga eller smutsiga. För att hålla mig till återvinning, har jag 

använt mig av förpackningsplast som tidigare använts till transport för 

skor inom Nilson Group.

5.1 OM PLAST

I Finland används det ungefär 600 000 ton plast till produktion av varor 

årligen, vilket representerar en bra nivå inom Central-Europa. 

Användningen av universella plaster är ungefär 80 % av 

totalanvändningen av plaster. Alla universella plaster tillverkas i 

Finland, förutom PVC, medan största delen av tekniska och special 

plaster hänger på import. Råvarorna till plast bildas av de processer som 

redan nns inom förädling av olja, och plast använder bara 4 % av 

världens fossila råvaror. Plast tillverkas i avsevärt lägre temperaturer än 

andra material, och på detta sätt brukas det mindre energi. Det är också 

möjligt att tillverka plast av olika förnybara källor i naturen, som t.ex. 

majs eller sockerrör, var stärkelsen från dessa fungerar som ett element i 

bearbetningen. (Muoviteollisuus RY, u.å.).
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1 2

3 4

5 6

7

PET PE-HD

PVC PE-LD

PP PS

O

^Figur 6 
Bild på symboler för plasttyper

03 PVC

Polyvinylklorid, används till producering av rör, regnjackor, väskor och 

kläder (mest fejk läder). Används också inom byggnadsbranschen och 

för el-isolering.

04 PE-LD

Lågdensitet polyeten, används som förpackningsplast för potatis, 

grönsaker och bröd. Håller fukt och är smaklös och luktfri.

05 PP

Polypropen, används för hinnor, plastckor, brer, rep och skivor.

06 PS

Polystyren, används för engångskärl, förpackningsstöd, 

förvaringslådor och styrox

07 O

All annan plast och blandmaterial

Av dessa sju typer är 03 PVC och 07 O sådana som inte får slängas i 

energiavfall, och 06 PS rekommenderas inte heller att slängas, eftersom 

de gaser som uppstår inom förbränningen av dessa material kan vara 

farliga.

(Muoviteollisuus RY, u.å.)
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oroliga speciellt av plastpartiklar som är under 5 mm små. Mängden av 

dem i vattendrag växer hela tiden, och de bildas av UV-strålning och 

erosion. Det hamnar också en del in i vattendrag från kosmetik och 

tvättvattnet från kläder som innehåller plastbrer. Inom EU är det inte 

förbjudet att använda mikroplast i kosmetik. Men produkter som är 

miljömärkta av EU, eller nordiska produkter som är märkta med 

svanmärket har inte mikroplast i sig, eftersom deras regleringar 

förbjuder användning av det i kosmetik. Dessa produkter är därför säkra 

att använda, utan att orsaka någon skada för vattendragen med plast.

Mikroplastpartiklarna påminner om plankton, och hamnar också i vår 

kropp genom näringslivscykeln. Men påverkan av mikroplast i 

ekosystemet och påverkan på människans hälsa är inte ännu så välkänt. 

Soa Virtanen (Tekniikka & Talous, 2016) skrev att enligt en 

undersökning gjort av australiska RMIT-universitetet och kinesiska 

Hainan universitetet, visar de att till och med 12,5 % av giftet som nns i 

plast, hamnar i de skars vävnad som äter det. Det är ännu oklart hur 

detta påverkar människor som äter sk.

Enligt India Times (Kalra, 2017), har Indien således förbjudit all plast 

som inte går att återvinna inom Delhi området (t.ex. plastpåsar, chai 

koppar och bestick). Detta kommer att ha en stor påverkan på Indiens 

plastkonsumtion, eftersom de är en av de fyra största plastförorenarna i 

världen, och de är ansvariga för ca 60 % av de 8,8 miljoner ton plast som 

dumpas i hav varje år. Denna lag kommer också att sänka 

luft föroreningen som orsakats  av plast  förbränningen i 

huvudstadsregionen, vilket är ett steg mot rätt håll när det kommer till 

5.1.2 Miljöpåverkan av plast

Plast behövs stort sett inom alla områden som är livsviktiga för 

samhället, miljöpåverkningarna har minskat enormt sedan 1970-talet 

då användningen av plast ökade. Nuförtiden är olja inte en så stor del av 

plastkonsumtionen, eftersom av all olja som människan använder, 

behövs bara 4 % till tillverkningen av alla plastvaror. Den tekniska 

evolutionen möjliggör lättare och långvarigare produkter. T.ex. en liters 

tvättmedelsaska har blivit 64 % lättare sedan 1970-talet, och inom de 

senaste tio åren har alla plastförpackningar blivit 28 % lättare. 

(Muoviteollisuus RY, u.å.).

Materialförbrukningen av plaster har reducerat de senaste årtionden 

och det går att tillverka produkter som håller i användning för tiotals, 

om inte till och med hundra år. Plast är enkelt att återvinna och 

energikonsumtionen är minimal när det kommer till att bearbeta 

materialet. Energivärdet av plast är på nästan samma nivå som den är 

för olja, vilket betyder att genom förbränningen fås det fram el och 

värme, som är viktigt i vardagligt liv. 

Enligt beräkningar som FN-förbundet gjort (FN-förbundet, 2015), 

kommer världens population att ha stigit över 9 miljarder till år 2050. 

Människor använder sig av jordens resurser snabbar än de hinner 

förnyas, och slänger rosk utan att tänka på hållbarhetsaspekterna. 

Massvis av detta avfall hamnar i hav och sjöar, och största delen av detta 

avfall består av plast. Fåglar och sjödjur storknar på det, men största 

problemet är inte de synliga plasterna, utan mikroplast. Forskare är 
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avfall består av plast. Fåglar och sjödjur storknar på det, men största 

problemet är inte de synliga plasterna, utan mikroplast. Forskare är 



30 31

5.2 EXPERIMENTERING

För att gå vidare med mina planer att tillverka kläder i plast, måste jag 

experimentera mig fram till vilka metoder jag ville använda eftersom det 

inte är en självklarhet att det går att sy i plast direkt, speciellt sådan plast 

som inte är menat för kläder. Genom att surfa nätet och låna böcker ck 

jag tips till hur det gick bäst att hantera materialet. Efter att ha valt några 

metoder från en bok om återanvändning (Lampe, 2010), började jag 

med att experimentera med olika plast typer. 

För att förebereda mig hade jag lagt bakplåtspapper på strykbrädan och 

använde också papper mellan plast och strykjärn så att brädan eller 

järnet inte skulle bli förstörda. Värmen höll jag mellan 100°C och 150°C 

och minskade alltid då det såg ut som att provbiten höll på att smälta för 

mycket (för hög värme skrynklade ihop plasten och gjorde hål). För att få 

fram en provbit som såg jämn ut, höll jag noggrant koll på hur länge 

strykjärnet hölls på samma ställe (max. 3 sekunder, varierande på hur 

tjockt lager var under strykning) och tryckte inte hårt med järnet mot 

materialet. Strykjärnet var för mig ett av de viktigaste verktygen för att 

tillverka större bitar av plast som jag sedan kunde skära mönsterdelarna 

ifrån och drapera på en provdocka. Efter att ha fått ihop provbitarna gick 

jag över till symaskinen och prövade fram olika stygnlängder och olika 

tjockleks nålar. Jag märkte att stygnlängden 2,5-3 var bäst med plast 

eftersom det inte gick att sy för tätt eller av och an på samma ställe, för 

då bröts plasten och stygnen tillgjorde hål i materialet. Nålens tjocklek 

hade samma effekt, bäst var en nål av tjocklek 75, de tjockare nålarna 

gjorde hål i materialet och rev upp det. Efter experimenteringen valde 

ansvarsfull återvinning för plast.

Det är viktigt att återvinna plast på rätt sätt, och inte lämna det i naturen 

var det inte bryts ner ordentligt och kan skada djur och sjöliv. 
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Experiment B

Förpackningsplast från Nilson Group, material: antagligen 04 PE-LD

Metod: Strykning med temperatur 150°C

Förväntat resultat: Grumlig genomskinlig plast, jämn yta med små 

skrynklor 

Slutligt resultat: Grumlig genomskinlig plast, ytan blev skrynklig men 

hållbar, går att hantera enkelt (klippa, sy).

Eftersom jag ville hålla mig till återvinning, frågade jag på min 

arbetsplats om jag kunde använda förpackningsplasten som skorna kom 

i. Dessa stora säckar har ingen märkning på vad för typs av plast det är, 

men enligt beskrivningarna på de olika typerna av plast (se sidorna 14-

15), hör de till grupp 04. Materialet var tjockare än den återvunna 

blandplasten från de gråa plastpåsarna, och höll bättre formen och 

texturen i smältningen, vilket resulterade i att jag bestämde mig för att 

använda denna plast som basmaterial i kläderna.

^Figur 8
Bild på Ezperiment B

jag de experiment som hade lyckats bäst och baserade mina 

tillverkningsmetoder på dem.

Experiment A

Gråa använda plastkassar, material: 04 PE- LD

Metod: Strykning med temperatur 150°C

Förväntat resultat: Snygg, jämn yta av mörkgrått plast, går att töja en 

aning

Slutligt resultat: Skrynkligt, icke tillräckligt töjbart, förlorade lite av den 

gråa färgen under processen.

Tanken var att jag skulle kunna använda mig av plastpåsarna jag köpt 

från butiken då jag handlat matvaror, men efter att jag smultit ihop de 

många lagren av plast, insåg jag att det inte skulle fungera på det sättet 

jag ville eftersom slutresultatet av smältningen var skrynkligt och fult, 

och inte så hållbart i töjning som behövdes för att tillverka ett plagg.

^Figur 7
Bild på Experiment A
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^Figur 9
Bild på Experiment C

v Figur 10
Bild på Experiment D

Experiment C

Förpackningsplast och svart sopsäck, material: 04 PE-LD 

Metod: Strykning med temperatur 150°C

Förväntat resultat: Genomskinlig plast med tydliga svarta strimlor i, 

mönstrat material

Slutligt resultat: Grumlig plast som täckte de svarta strimlorna, såg ut 

som om det fanns lim mellan lagren av plast.

För att få lite mera textur i plaggen, hade jag tänkt mig att smälta ihop 

två lager av förpackningsplast och mellan dem skulle det nnas strimlor 

av svarta sopsäckar. Resultatet var inte den jag ville använda; den 

genomskinliga förpackningsplasten såg helt för grumlig ut och 

strimlorna innanför var för suddiga. 

Experiment D

Förpackningsplast och tyll, material: 04 PE-LD och polyamid.

Metod: Strykning med temperatur 150°C

Förväntat resultat: Genomskinlig, klar plast med tyllmönster, förväntat 

att se ut som exempel från boken (Lampe, 2010)

Slutligt resultat: Grumlig plast, plastlagren satt inte fast i tyget, tyget 

hade nästan smultit igenom plasten 

Jag bestämde mig för att hålla mig till mönstringen med materialet och 

lade en klippt bit polyamidbaserat tyll mellan genomskinligt 

förpackningsplast och smälte ihop dem. Resultatet var helt annat än vad 

jag hade hoppats på; de två plastbitarna satt inte ihop vid biten av tyll, 

utan lämnade en luftbubbla mellan dem.
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^Figur 11
Bild på Experiment E

v Figur 12
Bild på Experiment 12

Experiment E

Förpackningsplast, Micro-Pak Enhanced PE sheets, material: 04 LDPE

Metod: Strykning med temperatur 100°C

Förväntat resultat: Vitt plast med materialmärkningstext, icke töjbart, 

lätt att klippa i

Slutligt resultat: Vitt, hårdare plast, materialtexten syntes bra, lätt att 

klippa i, väldigt lätt i vikt

Nackdelen med detta material var att det var tunt, vilket betydde att det 

behövdes många lager för att få det eftersökta slutresultatet. En bit av 

plasten är grumlig och lite genomskinlig, och i lager på lager byter färgen 

till vitt. Jag var positivt överraskad av resultatet och bestämde mig för att 

använda detta som ett andra material I kollektionen.

Experiment F

Förpackningshinna, material: 04 PE-LD

Metod: Strykning med temperatur 100°C

Förväntat resultat: Snyggt lager på lager, skrynkligt, lite töjbart, lite 

genomskinligt, möjligtvis enkelt att sy i

Slutligt resultat: Såg snyggt ut, strykningen höll inte på vissa ställen, gick 

enkelt sönder och svår att bearbeta med symaskin

Från början hade jag höga förväntningar för förpackningshinnan, 

troligen för att jag ville använda det till kollektionen. Efter att jag smultit 

ihop ett tjockare lager av det, ville jag pröva att sy igenom materialet för 

att vara säker om det håller. Problemet var att materialet var för tjockt 

och hade ännu kvar den självhäftande kvaliteten, vilket resulterade i att 

nålen tog emot och pressarfoten inte ville föra materialet framåt genom 

symaskinen.
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^Figur 13
Bild på Experiment G

v Figur 14
Bild på Experiment H

Experiment G

Förpackningsplast, material: 04 PE-LD

Metod: Slätstickning

Stickornas storlek och material: 10 mm, plast

Förväntat resultat: Hållbara strimlor av plast, snygg stickning, töjbart, 

mjukt

Slutligt resultat: Mjuk stickning, plasten bytte färg till en genomskinlig 

vit, töjbart

Jag klippte upp de stora förpackningsplastsäckarna i cirklar för att få så 

långa strimlor (bredd ca. 1,5 cm – 2 cm) som möjligt, för att sedan sticka 

ihop det till en provbit. Resultatet blev exakt så som jag hade tänkt mig, 

vilket underlättade mitt val mellan de olika tillverkningssätten. Plasten 

blev mjukare då det bearbetats.

Experiment H

Förpackningsplast, material: 04 PE-LD

Metod: Slätstickning och strykning med temperatur 150°C

Stickornas storlek och material: 10 mm, plast

Förväntat resultat: Hård bit av plast som fått mönstret från stickningen, 

möjligtvis för hård för att bearbeta

Slutligt resultat: Hårt yttre skal (på den sidan som strykjärnet pressats 

mot materialet), med en mjukare insida som är exibel

Som med förra experimentet, bestämde jag mig för att behålla 

stickningen och sedan stryka det för att se hur bra det smälter ihop. 

Resultatet var hårt yttre skal, medan insidan blev mjuk och kändes 

trevlig mot huden.
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Efter att ha granskat igenom mina provbitar av de olika materialen och 

tekniker jag experimenterat med, bestämde jag mig för att hålla mig till 

bara två olika typer av plast, tre olika tillverkningsmetoder och fem 

plagg; en jacka, två överdelar och två kjolar. Metoderna jag valt för min 

kollektion var stickning, ätning och sömnad. Efter att jag gjort syprover 

med alla de material som jag hade experimenterat med, var det tid för 

att skissa upp olika plagg som skulle fungera med de material och 

metoder jag hade bestämt mig för.  

6.1 INSPIRATION

För att få inspiration till mina plagg, surfade jag nätet och gick igenom 

olika kläder som fanns på bildsökningen från Google under orden 

"plastic clothes". Största delen av plaggen var lite väl pufga och liknade 

prinsessklänningar, medan vissa var bara inte så stilrena som jag hade 

PLASTIC
FANTASTIC

Experiment I

Förpackningsplast, material: 04 PE-LD

Metod: Flätning (vanlig/fransk)

Förväntat resultat: Möjligen bristande ätor, materialet går enkelt av i 

töjning

Slutligt resultat: Hållbara ätor som håller hård töjning

Jag hade strimlor kvar av stickningen (1,5 cm – 2 cm breda), vilket 

resulterade i att jag bestämde mig för att äta dem ihop och se hur 

mycket det skulle töja i användning. Resultatet var bättre än vad jag 

hade förväntat mig, och ätningen blev en del av tillverknings-

metoderna.

< Figur 15
Bild på Experiment I
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tänkt mig för min egen kollektion. Efter en stund stötte jag på en tysk 

fotograf vid namnet TOMAAS, som hade gjort en kollektion bilder med 

olika plast accessoarer gjorda av vardagliga produkter som gafar, 

plastpåsar, sugrör etc. Som TOMAAS själv säger i en intervju (Seamless, 

2013), är hans tankar med bilderna att de skall återlösa sådana 

produkter som är tänkta att vara slösaktiga eller icke miljövänliga på ett 

hoppfullt eller mera positivt sätt, och ses som något vacker, om bara för 

en liten stund. Dessa bilder väckte något hos mig och jag blev inspirerad 

av hur jag själv skulle kunna tillverka något som också väcker inspiration 

hos andra, vare sig det handlar om återvinning eller återanvändning, 

och hur jag kunde få fram bekymren som förknippas med plast på ett 

inspirerande sätt.

> Figur 16
Sugrör som detaljer, bild av TOMAAS
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6.2 SKISSER

< Figur 17
Plåstpåsar som kläder, bild av TOMAAS
^ Figur 18
Skisser av kollektionen
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^ Figur 20
Skiss på kollektionen

^ Figur 19
Skiss på kollektionen
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^ Figur 20
Skiss på kollektionen

^ Figur 19
Skiss på kollektionen
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6.3 TILLVERKNING

Det behövdes väldigt mycket improvisation i tillverkningen, eftersom 

några av plaggen måste göras utan mönster för att de skulle draperas på 

docka och plast beter sig inte på samma sätt som tyg (plast är hårt och 

töjer inte när värmebehandlat). Tidsmässigt var plaggen snabba att göra 

och allt som allt tog det ungefär 2-3 dagar för att få allt färdigt. Förstås 

var stickningen den mest arbetsdryga processen av allt, eftersom jag 

måste tillverka garnet själv genom att klippa upp plastpåsar. Jag märkte 

också att stickningen var det enklaste sättet att få materialet mjukt och 

hållbart, eftersom plast töjer mera som en vävnad och är enklare att 

bearbeta till form. Som alternativ skulle jag ha kunnat sticka hela 

kollektionen, men jag tyckte att det skulle ha sett för enformigt ut. Det 

behövs mera variation då materialet ser likadant ut och tillgång till 

mönster och färg är avgränsat, eftersom jag hade valt att hålla mig till 

återanvändning och hade slopat de svarta och gråa sopsäckarna under 

experimenteringsfasen. 

Faktumet att jag måste bearbeta tanken om fastsättningar som knappar 

och dragkedjor, var en del av planeringen som jag hade totalt glömt att 

sätta tid på och experimentera med. Jag hade redan valt ätningen som 

en sorts fastsättning, men hade inte prövat fram det bästa och 

hållbaraste sättet. Det går inte att använda dragkedjor med plast som 

inte är PVC, och plast som är av typen PE-LD töjer inte tillräckligt för att 

bete sig som trikåkläder (resultatet är att plasten bryts av i för stor 

töjning). Snörning var det ända sättet som fungerade bra fastän det 

också töjer på själva plasten om plagget inte sitter bra. Här kom 

^ Figur 21
Skiss på kollektionen
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ätningstekniken fram och jag märkte snabbt att om själva plagget hade 

många lager av plast smultet ihop, höll det bättre mot töjning. 

Plastknäppen skulle antagligen ha fungerat lite bättre, men eftersom jag 

inte ville köpa nytt material, var detta alternativ snabbt glömt.

En av de mest negativa aspekterna med förpackningsplasten var 

dammet som satt fast efter användningen för förpackning av skor, och 

hur min hud reagerade med att klia efter att jag hanterat plasten en 

längre tid. Eftersom jag inte vet exakt var plasten är gjord eller vilka 

kemikalier som använts för tillverkningen, är det ett ganska tydligt 

tecken på att plast kan skada hälsan om inte den behandlats på rätt sätt. 

Jag skulle ha kunnat skölja plasten före jag tog den i användning, men 

jag tror inte att det skulle ha hjälpt så mycket eftersom plast i sig är ett 

material som inte är hälsosamt då det inte är omvandlat till brer som är 

menade för beklädnad. 

Jag var rädd för hur kläderna skulle se ut på en människa, eftersom de 

inte såg ut som annat än bara lager av plast när de var på en provdocka. 

När jag skulle fotografera dem, blev jag väldigt positivt överraskad över 

hur bra de såg ut och min modell var också förvånad över hur plast 

kunde se så annorlunda ut. Det kändes bra att få konkreta bilder på mitt 

arbete för att förstärka meningen bakom den skriftliga undersökningen 

och återanvändningen.

Figur 22,23 och 24 >>>
Bild på plastklänning och topp
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SLUTSATS

Undersökningen av materialet plast, och hur aktuellt det har blivit, 

känns nästan ångestfullt för mig. Ett material som ansetts som en 

självklarhet ända sedan födseln, som tänkts vara miljövänligt och 

hållbart, har omvandlats till en miljöbov och ett problemavfall som styr 

marknaden. Det känns som att plast nns överallt och att vi inte kan 

leva utan det; vilket delvis är sanningen. Vi kan inte leva utan plast, 

eftersom det är en stor del av utvecklingen för ett bättre samhälle och en 

stor hjälp för dem som lever i U-länder. Men, överkonsumtionen av plast 

går att stoppas. Jag behöver inte köpa en plastpåse då jag handlar mat, 

jag behöver inte använda engångskärl i plast och jag behöver inte köpa 

kläder av plast. Många märken har redan gjort valet att använda sig av 

återvunnen plast för att tillverka kläder (ADIDAS, Patagonia), vilket 

redan minimerar miljöansträngningen enormt. Dessa märken lägger en 

bra standard för oss andra, som formgivare eller som konsumenter, 

genom att ge oss tillgång och idéer till produkter som är miljövänliga och 

gjorda av återvunnet material.

<<< Figur 25,26 och 27
Bild på stickad plasttopp, kjol och jacka
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De kläder som jag har tillverkat kommer antagligen inte att användas 

inom normala förhållanden p.g.a. mitt materialval, men jag är ändå glad 

att jag valt göra dem och att få forska inom detta område. Om jag inte 

gjort det, skulle jag antagligen ännu också vara lika likgiltig till plast och 

inte bry mig om hur jag använder/återanvänder det. Som projekt har det 

fascinerat mig oändligt och fått mig att ta reda på saker och gå mera in på 

djupet om min egen bransch. Kanske det därför också är orsaken till att 

forskningsprocessen och fördjupningen varit svår att skriva om, och det 

tagit mera tid än vad jag själv trodde. Att fokusera på ett så brett ämne är 

svårt, och att välja de bitar som skulle hänga ihop med mitt eget arbete 

var krångligt; att hålla sig till ett ämne då det nns tio att välja mellan. På 

något vis känns det som att jag inte ännu är färdig, och att min forskning 

kommer att pågå i många år efteråt.

Figur 28 >
Bild på plastkjol och topp
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