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Målet med guiden

Att utbilda och informera förpackningsintressenter 

för att skapa en gemensam syn på hur förpackningar 

bör utformas för att vara återvinningsbara utan att 

kvalitén på produkten kompromissas



Introduktion



29 miljoner ton 
plastavfall

18 miljoner ton 
förpackningar

7.5 miljoner ton 
materialåtervinnsPlastic the facts 2019



Plastutmaningen

Det producerades 51.2 miljoner ton plast i Europa 2018. Samma år genererades ca 29 
miljoner ton plastavfall. Av dessa 29 miljoner består nästan 18 miljoner av 
plastförpackningar. 41% eller 7.5 miljoner ton av alla insamlad förpackningsplast 
materialåtervinns. (Något missvisande siffra, materialåtervinning räknas som den 
plast som samlas in, efter insamling sker sortering, där går upp till 50% till 
energiåtervinning, mängden som verkligen materialåtervinns är alltså betydligt 
mindre än vad statistiken visar) 

För att stoppa resursslöseriet och minska utsläppet av växthusgaser har flera 
branschorganisationer satt mål om att öka sin användningen av återvunnen plast i sina 
produkter och förpackningar.  Det här gäller även på EU nivå bland annat med den nya 
plaststrategin. 



Svensk dagligvaruhandels färdplan

2030
Alla plastförpackningar vara 
producerade med förnybar 
eller återvunnen råvara 

2022
alla plastförpackningar ska vara 
materialåtervinningsbara 

2019
Ingen återvunnen plast i livsmedelsförpackningar
Över 200 000 ton nya plastförpackningar

Plastbehov = minst 200 000 ton/år 



Svensk dagligvaruhandels färdplan

• Svensk dagligvaruhandel är en branschorganisation där Sveriges största livsmedelshandlare är medlemmar 
(ICA, Axfood, Coop, Lidl och Bergendahls). De har satt som mål att alla plastförpackningar som sätts på 
marknaden från och med 2022 ska vara återvinningsbara. De vill också att till 2030 så ska alla nya 
plastförpackningar som sätts på marknaden vara tillverkade av återvunnen eller förnyelsebar råvara. 

• Idag används över 200 000 ton plast i nya förpackningar varje år och detta kommer sannolikt att öka de 
kommande åren. Det betyder att 2030 måste det finnas minst 200 000 ton återvunnen eller förnybar plast 
som kan användas i nya plastförpackningar. Idag står förnyelsebara plaster för ca 0.6% av dagens 
plastproduktion och en minimal del återvunnet material används i nya förpackningar. 

• Idag materialåtervinns knappt 20% av plastförpackningar som sätts på den svenska marknaden. Att göra alla 
nya förpackningar återvinningsbara fram till 2022 kommer att ställa höga på varumärkesägare, men också 
deras leverantörer- Och för att återvinning av dessa förpackningar faktiskt ska ske krävs att vi som 
konsumenter också blir bättre på att källsortera vårat plastavfall.  





Plast i media

Plaståtervinning är idag ett hett ämne som väcker starka känslor hos många. I media 
ses ofta bilder på stora plastberg och djur som har fastnat i plastförpackningar eller 
som förolyckats på grund av att de fått i sig plast. Att dumpa plast i havet eller att lägga 
det på stora deponier är självklart ett stort problem som måste hanteras på en 
internationell nivå. Många länder i Asien har inte samma hanteringssystem av 
plastavfall som andra delar av världen. I Europa och framförallt i Sverige har vi var 
relativt bra på att ta hand om vårat plastavfall. All plast som blir avfall antingen 
materialåtervinns eller energiåtervinns, nästan ingen plast hamnar i havet eller på 
deponi. I Sverige har vi nästan ingen deponi eller nedskräpning av plast, vi är däremot 
inte så effektiva vad det gäller verklig återvinning av plast. Vi har ett system för att 
samla in och sortera plast, men systemet måste bli bättre för att vi ska kunna 
återvinna mer plast och därmed minska våra utsläpp av växthusgaser och 
resursslöseri. 







Plast i EU
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miljoner ton

Förpackning
19,9

Annat
49,9

Deponi 3,6

Förbränning 6,0

Insamlat 6,3

Kemisk 
Återvinning 0,09

Mekanisk 
återvinning 6,2

Svinn
1,6

Till nya 
förpackningar 

0,07

Export etc 4,0

Biobaserat och 
bionedbrytbart 0,14

Annan 
återvinning

3,8



Varför plaståtervinning

▪ Materialåtervinning löser resursproblem
och sparar energi

▪ Energiåtervinning löser avfallsproblem
och ger energi.

Varje år uppskattas ca 9 miljarder kronor gå förlorade i 
materialvärde från plastströmmen.

Förebygga

Minimera

Återanvända

Material-
återvinning

Annan 
återvinning

Deponering



Plaster i 
förpackningar



Förpackningens 
livscykel



Förpackningens funktioner

• Tillverkningsbar

• Produktskydd, skydda mot 

stötar/klimat/etc under transport. Modul-

och logistikanpassad. 

• Sälja produkten. Informera om innehåll 

och användning.

• Anpassad för förvaring hos konsument.

• Användaranpassad. Se till att all produkt 

kommer till användning.
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• Anpassad till insamlingssystem.

• Lätt att sortera.

• Återvinningsbar

Då förpackningen hanteras av flera aktörer ska den uppfylla divergerande 
funktionskrav, t.ex.:
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Förvaring

Användning

Insamling

Sortering

ReningÅtervinning

Tillverkning

Distribution

Butik 



Förpackningens syfte
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Förpackningens syfte och existensberättigande är att få produkten från 
tillverkningen till konsumtion. Uppfyller den inte det ha den inget 
egenvärde. Förpackningen måste därför alltid vara designad för att uppfylla 
dessa krav. 

För att uppnå cirkuläritet och åternyttja materialet krävs det dessutom att 
förpackningen är återvinningsbar.

Då produkten oftast har en betydligt större miljöpåverkan än 
förpackningen, är en förpackning som inte möjliggör att produkten kommer 
till avsedd användning, t.ex. genom att skadas, slöseri med investerade 
resurser, både i produkt och förpackning. 



Vad är en förpackning

• används för att innehålla, skydda, 

hantera, leverera och presentera 

varor

– Konsumentförpackningar

– Gruppförpackningar

– Transportförpackningar 

19

Är förpackningar:

• Fylles vid försäljningstillfället

• Fp-komponenter och hängetiketter

Inte förpackning:

• Fast del av produkt under dess 

livslängd



Definition 
Enligt förpackningsdirektivet 94/62
Enligt förpackningsdirektivet 94/62

förpackningar: alla produkter som framställs av material av något slag och 
som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera 
varor, från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare 
och konsument. Även engångsartiklar som används i samma syfte skall 
betraktas som förpackningar. 

Förpackningar omfattar endast 
a ) konsumentförpackningar eller primära förpackningar, dvs. förpackningar 
som är utformade på ett sådant sätt att de på försäljningsstället utgör en 
säljenhet för den slutliga användaren eller konsumenten, 
b) gruppförpackningar eller sekundära förpackningar, dvs. förpackningar som 
är utformade på ett sådant sätt att de på försäljningsstället omfattar en 
grupp av ett visst antal säljenheter, oavsett om dessa säljs som en sådan 
grupp till den slutliga användaren eller konsumenten eller om de endast 
används som komplement till hyllorna på försäljningsstället; de kan tas bort 
från produkten utan att detta påverkar produktens egenskaper, 
c ) transportförpackningar eller tertiära förpackningar, dvs. förpackningar 
som är utformade på ett sådant sätt att de underlättar hantering och 
transport av ett antal säljenheter eller gruppförpackningar för att förhindra 
skador vid fysisk hantering eller transportskador. Transportförpackningar 
omfattar inte väg-, järnvägs-, fartygs- och flygfraktcontainrar. 

i) En artikel skall räknas som förpackning om den uppfyller den ovannämnda definitionen, 
oberoende av övriga funktioner som förpackningen eventuellt har, såvida inte artikeln är 
en fast del av en produkt och den behövs för att omfatta, stödja eller bevara produkten 
under hela dess livslängd och alla delar är avsedda att användas, konsumeras eller 
bortskaffas tillsammans. 

ii) En artikel som är konstruerad och avsedd att fyllas vid försäljningsstället och 
engångsartiklar som säljs, är fyllda eller är konstruerade och avsedda att fyllas vid 
försäljningsstället skall räknas som förpackningar, förutsatt att de fyller en 
förpackningsfunktion. 

iii) Förpackningskomponenter och underordnade element som är integrerade i 
förpackningar skall räknas som en del av den förpackning i vilken de är integrerade. 
Underordnade element som är hängda på eller fästade vid en produkt och som fyller en 
förpackningsfunktion skall räknas som förpackningar, såvida inte dessa är en fast del av 
denna produkt och alla delar är avsedda att konsumeras eller bortskaffas tillsammans.
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Exempel på förpackningar

• Konfektaskar 
• Plastfolien kring cd-fodral
• Postpåsar för kataloger och tidskrifter (innehållande en tidskrift) 
• Tårtpapper saluförda med ett bakverk 
• Rullar, tuber och cylindrar på vilka böjligt material (t.ex. plastfolie, aluminium, papper) är upprullat, med 

undantag för rullar, tuber och cylindrar som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte 
används för att presentera en produkt som en säljenhet 

• Blomkrukor endast avsedda för försäljning och transport av växter och inte avsedda att följa med växten 
under hela dess livstid 

• Glasflaskor för injektionslösningar 
• Cd-spindlar (saluförda med cd-skivor, inte avsedda för förvaring) 
• Klädhängare (saluförda med ett klädesplagg) 
• Tändsticksaskar 
• Sterilbarriärsystem (påsar, brickor och material som krävs för att bevara produktens sterilitet) 
• Kapslar för dryckessystem (t.ex. kaffe, kakao, mjölk) som lämnas tomma efter användning 
• Återfyllbara stålcylindrar för olika sorters gas, dock ej brandsläckare

22



EJ förpackningar

RISE — Mallpresentation23



Ej förpackning

• Blomkrukor avsedda att följa med växten under hela dess livstid 
• Verktygslådor 
• Tepåsar 
• Vaxskikt (t.ex. runt ost) 
• Korvskinn 
• Klädhängare (saluförda separat) 
• Kaffekapslar för dryckessystem, foliepåsar för kaffe och kaffekuddar av filterpapper som slängs tillsammans 

med den använda kaffeprodukten 
• Skrivarpatroner 
• Cd-, dvd- och videofilmfodral (saluförda innehållande en cd-skiva, dvd-skiva eller videofilm) 
• Cd-spindlar (saluförda tomma, avsedda för förvaring) 
• Vattenlösliga påsar för rengöringsmedel 
• Gravlyktor (behållare för ljus) 
• Mekaniskt kvarnsystem (integrerat i återfyllbar behållare, t.ex. återfyllbar pepparkvarn)

24
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Typer av plastförpackningar

• Tråg, filmer, flaskor, dunkar, burkar, 

• Monomaterial, multimaterial (kork + flaska, papp + plast osv.), flerskiktsfilm (laminat), 

• Primär, sekundär, transport

26



Marknadsföring på 
plastförpackningar

27



Färg

Bild från FTI



Färg

Färgade förpackningar kan vara svåra att sortera, speciellt om de är svarta och innehåller 
kimrök. Färger är ett effektivt sätt att presentera och marknadsföra sina produkter, tyvärr 
minskar färgad plast värdet på det återvunna materialet och begränsar användningsområden. 
Använd helst plast utan färg alternativt ljusa färger.   



Etiketter

Pappersetikett med lim

Plastetikett med lim

Krympetikett

Pappersetikett med
upplösbart lim



Etiketter

Etiketter kan komma i många olika former och material. Många etiketter består av 
papper som är limmat på förpackningen. Men etiketterna kan också vara gjorda av plast. 
Om plastetiketten består av ett annat material än själva förpackningen kan 
förpackningen bli felsorterad. Etiketter som inte går att tvätta bort riskerar att försämra 
kvalitén på den återvunna plasten.
För att få  vara med i den svenska pantsystemet returpack finns det krav på hur etiketten 
ska vara utformad och framförallt hur lätt den kan tvättas bort. 
Krympetiketter är problematiska då de ofta består av en annan plast än själva 
förpackningen, detta gör att den oftast blir felsorterad. I vissa fall kan dock 
krympetiketter vara fördelaktiga då de inte behöver använda lim. 



Tryck



Tryck

• Tryck på förpackningar kan försvåra sortering av 
plasten. 

• För mycket tryckfärger riskerar också att minska 
värdet på den återvunna plasten. 

• Använd så lite tryck som möjligt
• Använd gärna ljusa färger. 
• Färger kan innehåller skadliga kemikalier 



Märkning av förpackningar

34

Gröna PunktenDIN märkning



Summering, hur kan vi designa en 
förpackning för att vara mer 
återvinningsbar

• Färg: Minska användningen av svart och mörk plast, våga vara färgfri

• Etiketter: Lätt att avlägsna, liten storlek, samma material som förpackning

• Tryck: Minimera tryck och färg

• Antal material: Välj monomaterial om det går

• Enkel tömmbarhet och liten avfallsvolym



Vad gör 
myndigheterna



EU

• Avfallsdirektivet 2008/98/EG

• SUP-Direktivet (EU 2019/904

• Förpackningsdirektivet 94/62/EG

37

Förebygga

Minimera

Återanvända

Material-återvinning

Annan 
återvinning

Deponering



minskas
• Muggar, inkl lock

• Vissa livsmedelsbehållare 

• Div plastprodukter 

• EPS-behållare

• Produkter av oxo-nedbrytbar plast

38

förbjuds

SUP-direktiv
(EO) 2019/904

EU Single Use Plastic direktiv



EU:s direktiv om minskning av vissa 
plastprodukters inverkan på miljön

39



Implementering av SUP i 
Sverige
• M-deps bokstavsutredning leder till remiss (början av 2020)

• Vissa artiklar ska förbjudas: bestick, sugrör och tallrikar

• Konsumtionsminskning: engångsmuggar, plast och papper

• Nedskräpning 

• producenter ska betala för städning

• Separat insamling på stan

• Dryckesförpackningar

• Pant på alla

• Innehålla vis mängd återvunnet material

• ev förbud av plastmugg 
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EU:s direktiv om minskning av vissa 
plastprodukters inverkan på miljön

41



Svenska 
plastutredningen

Åtgärder för ökad materialåtervinning

• ökad materialåtervinning av plaster 
som i dag är svåra att återvinna

• hur återvunnen och jungfrulig plast 
kan nå likvärdig kvalitet

• alternativa metoder/tekniker för 
återanvändning och 
materialåtervinning.

42 Det går om vi vill - förslag till en hållbar plastanvändning SOU 2018:84



Delegationen för cirkulär 
ekonomi
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• Ta fram konkreta förslag på hur övergången 

till cirkulär ekonomi kan underlättas. 

• Producentansvar för plast en av sex 

styrmedel



EUs Förpackningsdirektiv

Väsentliga kraven

Begränsa vikt och volym

Minimera skadliga ämnen

Återanvändbar eller återvinningsbar

förpackning.

Återvinningsmål 2025

50% plast

25% trä

70% järnmetall

50% aluminium

70% glas

75% papper och kartong
Producentansvar

Konstruktionskrav

System för insamling och återvinning
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EUs Förpackningsdirektiv 94/62/EG

Gäller alla förpackningar som släpps ut på 
marknaden i EU och allt 
förpackningsavfall

EU-länderna måste vidta åtgärder, för att 
förebygga förpackningsavfall och 
minimera förpackningar miljöpåverkan

• Utökat producentansvar

• Ekonomiska instrument

• Uppmuntra ökning av 
återanvändbara förpackningar

• Pantsystem

45

Väsentliga kraven

Begränsa vikt och volym

Minimera skadliga ämnen

Utveckla en återanvändbar

eller återvinningsbar

förpackning.

Återvinningsmål 2025

50% plast

25% trä

70% järnmetall

50% aluminium

70% glas

75% papper och kartong

Producentansvar

Konstruktionskrav

System för insamling och

återvinning



Standarder för 
väsentliga kraven

• Mandaterade standarder för 

utformning av förpackningar

• SS-EN 13 430

46

Krav för materialåtervinning

• Konstruktionskriterier

• Tillverkningskriterier

• Nyttjandekriterier

• Insamlings/källsorteringskriterier

• Märkning 

• ”så viss procentsats av förpackningsmaterialet 
kan anses vara återvinningsbart”



Återvinningsbar
Ett kännetecken för en produkt, 
förpackning eller komponent som kan 
avledas från avfallsströmmen genom 
tillgängliga processer / system och 
samlas in, bearbetas och återföras för 
användning i form av råmaterial eller 
produkt. (ISO 14021)



Svenska förpackningsförordningen

Krav på utformning

• Minimal volym och vikt

• Återanvändas eller återvinnas

• Skadliga ämnen minimeras

48

Krav på återvinning

• Materialutnyttjande – viss procent 

(beroende på material) till säljbara 

produkter

• Energiutvinning 

• Kompostering

FP-förordningen
SFS 2018:1462



Krav materialutnyttjande

49

Före 1 jan 2020 Efter 1 jan 2020
Återvinning 2018 

enl FTI

Generellt 55 65

Plast 30 50 42

Papp/kartong/well 65 85 80

Glas 70 90 93

Metall 70 85 82

Trä 15 15

Övrigt 15 15

FP-förordningen
SFS 2018:1462



Utökade krav på 
producenter

1 januari 2021

– Utformningskrav på förpackningar

– Producenter anmälda till NV

– Insamlade mängder rapporteras av 
godkända insamlingssystem

2022

– Producenter rapporterar 
förpackningsmängder satta på 
marknaden

50

FP-förordningen
SFS 2018:1462



PRODUTKSKYDD/ 
MATSVINN

LIVSMEDELS 
SÄKERHET

ÅTERVINNING

Livsmedelsförpackningar



Lagkrav på material i kontakt med 
livsmedel

52

GDP (EG) 2023/2006Ramförordning (EG) 1935/2004

Plastförordning (EU) 10/2011

Återvunnen plast 
Förordning (EG) 282/2008



Krav på återvunnen plast för 
livsmedelskontakt

• Godkänd återvinningsprocess

• Lämpligt kvalitetsäkerhetssystem

• DoC ska innehålla uppgifter om återvunnen plast

53



Vad kan vi förvänta oss för utveckling -
förpackningar 

Ökade krav på
återvinningsbarhet

•Både från kunder och legalt Mer pantsystem
Fler återanvändbara 

förpackningar

Teknikutveckling på 
återvinningsprocesser

•Sortering och kemiskt 
återvinning

Råmaterial

•Återvunnet eller 
biobaserat

•Även lämpligt för mat-
kontakt

54



Vad kan vi förvänta oss för utveckling -
plast 

55

Åtgärder mot 
nedskräpning

Åtgärder mot 
engångsartiklar

Biobaserade 
plaster



Summering,
Hur kan krav öka materialåtervinningen

• Direktiv och förordningar kan styra användningen av 

plastprodukter och förpackningar

• Återvinningsmål

• Merkostnad för svår återvinning/Belöning för lätt återvinning



Plast



Plastförpackningar 

• Många plastförpackningar ser 

likadana ut. 

• Även om de med blotta ögat ser 

likadana ut kan de vara tillverkade 

av olika plastsorter.

• I en och samma förpackning kan 

man ha olika plaster. 



Från olja till plast
4-6% plast

7-9% annat

42%, el och 
värme

45% transport

• 4-6 % av all olja blir plast

• Största andelen av oljan som 

utvinns idag används som bränsle 

för transporter och uppvärmning. 

• Den största andelen plast 39,7% 

(Plastics Europe, 2018) är 

förpackningar – med kort livscykel 

som bör återvinnas

Figur, Plastic the facts 2016



Polymer till plast

61

Cylinder med skruv

Polymer
Pigment

AntioxidanterFyllmedel

Plast, 
granulat

Plast = polymer + additiv



Polymer till plast
• En polymer är en lång kedja av repeterande molekyler så kallade monomerer. 

• Plast är en polymer som är blandat med någon form av additiv (stabilisatorer, 
antioxidanter, färg, fyllmedel etc.) 

• Inbladning av additiv i plaster sker främst genom smältblandning



Nästa steg –
tillverkning av en
förpackning

• Det finns flera olika sätt att tillverka
förpackningar:

– Formblåsning, flaskor

– Formsprutning, burkar, lock och kapsyler

– Filmblåsning, påsar etc.  

– Vakuumformning, tråg mm. 

• Olika tillverkningstekniker kräver olika
egenskaper hos plasten. 



Tillverkning av plastförpackningar
• Majoriteten av plast idag bearbetas i smälta eller i uppvärmt tillstånd för att kunna formas. I ett fåtal exempel går det också att 

tillverka plastprodukter genom att lösa upp plasten och sedan forma den. 

• Det finns flera olika metoder för att forma plasten, de vanligaste metoder är:

– Formsprutning (burkar, lock, kapsyler och andra plastdetaljer)

– Formblåsning (används för flaskor eller dunkar)

– Vakuumformning (främst för tråg)

– Filmblåsning (film och påsar) 

– Smältspinning (textil)

• Beroende på vilken metod om används ställs olika krav på plasten. Generellt handlar det om att plasten måste vara tillräckligt stark 
i ett uppvärmt/smält tillstånd att den går att forma utan att den går sönder. En nedbruten eller åldrad plast har ofta sämre 
egenskaper och blir därför svårare att bearbeta. Detsamma gäller för plaster som innehåller höga halter av orenheter. 



Hård-
plast

• HDPE - Högdensitetspolyeten

• PP – Polypropen (även film)

• PET (även film) - Polyetenterftalat, polyester

• PS - Polystyren

• PVC (kan vara mjuk också) Polyvinylklorid



Mjukplast

• LDPE - Lågdensitetspolyeten

• LLDPE – Linjär lågdensitetspolyeten

• PET - Polyetentereftalat

• EVOH - Etylvinylalkohol

• PA - Polyamid



Högdensitets Polyeten (HDPE)

• Flaskor, dunkar, tråg

• Fördelar

– Billig

– God slagseghet

– Resistent mot kemikalier

Sorteras 
idag

Materialåtervinns 
idag

Efterfrågan

Ja Ja Finns

Återvinningsbarhet

3/3



HDPE

• PE är den mest producerade plasten i världen. 

• Används främst för hårda förpackningar såsom flaskor eller burkar

• HDPE har en godslagseghet vilket betyder att den inte spricker vid stötar

• HDPE har mycket bra kemikaliebeständighet. HDPE flaskor eller dunkar 

används oftast för att förvara kemikalier och lösningsmedel

• Sorteras och materialåtervinns idag. 



Lågdensitets Polyeten (LDPE)

• Film och påsar

• Fördelar

– Billig

– God slagseghet

– Resistent mot kemikalier

– Transparent (i filmapplikationer)

Sorteras 
idag

Materialåtervinns 
idag

Efterfrågan

Ja Ja Finns

Återvinningsbarhet

3/3



LDPE

• LDPE består av samma polymer som HDPE, men är mjukare.

• Används oftast till filmapplikationer så som påsar.

• Har samma kemikalieresistans som HDPE och har också god slagseghet

• Dålig syrebarriär, ska LDPE används för att skydda en syrekänslig produkt 

bör en funktionell barriär användas. 

• Kan sorteras och materialåtervinnas idag



Polypropen (PP)

• Flaskor, dunkar och film

• Fördelar

– Billig

– Styvare än HDPE

– Tål utmattning, t ex i kapsyler 

med ”gångjärn”

– Kemikaliebeständig

Sorteras 
idag

Materialåtervinns 
idag

Efterfrågan

Ja Ja Ja

Återvinningsbarhet

3/3
EJ PP-film



PP

• PP kan användas i flera olika applikationer, både som hård plast och som mjuk 
plast

• Har god kemikaliebeständighet och hög slagseghet

• Har högre styvhet än HDPE och även en högre bearbetningstemperatur

• Används oftast i ”gångjärns” applikationer, bra utmattningsegenskaper

• Ungefär samma pris som HDPE

• Kan sorteras ut och materialåtervinnas idag (ej PP film)



Polyester (PET)

• Flaskor, tråg och film

• Barriärmaterial Sorteras 
idag

Materialåtervinns 
idag

Efterfrågan

Ja Begränsad Nischad

Återvinningsbarhet

1.5/3

Förbättrad sortering har lett till att mer 
PET kan materialåtervinnas idag

Har stor potential för kemisk återvinning

83% flask-PET från 
pantsystem 

materialåtervinns



PET

• Används främst för flaskor, tråg och film. 

• Samma plast som används i kläder av t ex fleece. 

• Har god optiska egenskaper (transparent)  och goda barriärsegenskaper (används t ex i köttråg) 

• Har en hög bearbetningstemperatur, vilket kan vara problematisk vid återvinning. PET är känsligt för vatten 
när den bearbetas och måste därför torkas innan bearbetning. 

• Kan sorteras ut idag men är svår att återvinna på grund av egenskaperna beskrivna ovan.  

• PET flaskor som tillhör pantsystemet materialåtervinns till 83,3% idag

– Återvunnen PET från pantsystemet är idag mycket eftertraktat och företag betalar ofta lite mer för att 
använda återvunnen PET istället för nyråvara

– Den här PET kan användas i livsmedelsklassade produkter 



• Helt genomskinlig som glas

• Kan skummas (EPS, frigolit)

• Fördelar/nackdelar

– Billigt

– Hårt och styvt men sprött

– Dålig kemikaliebeständighet

75

Polystyren  (PS)

Kan 
sorteras

Materialåtervinns 
idag

Efterfrågan

Ja Nej Ingen/Låg

Återvinningsbarhet

1/3



PS

• PS är en så kallad amorf plast, det betyder att den är naturligt transparent

• Är hård och spröd, används oftast i applikationer som ska påminna om glas. 

• Relativt dålig kemikalieresistans

• Kan skummas och kallas då expanderad PS (EPS/Frigolit)

• Kan sorteras ut men materialåtervinns ej idag (för liten efterfrågan) 



Polyvinylklorid (PVC)
• Egenskaper

– Mångsidig, kan vara både styv eller mjuk

– Kemikaliebeständig

– Används ej så mycket i förpackningar

• Är PVC farlig?

– Äldre mjukgörare är reglerade och gamla 
stabilisatorer är utfasade. 

– Saltsyra och svart rök bildas vid brand. 

Kan 
sorteras

Materialåtervinns 
idag

Efterfrågan

Ja Nej Ingen/låg

Återvinningsbarhet

1/3



Kombination
Laminat/Barriär

Exempel på vanliga laminat/barriär material

– EVOH

– PET

– PA

– Aluminium

– Papper

Kan 
sorteras

Materialåtervinns 
idag

Efterfrågan

Delvis Nej Ingen

Återvinningsbarhet

0/3

Barriärmaterial kontaminerar det återvunna material 
och ger sämre egenskaper. Vissa papperslaminat går att 

återvinna om det slängs i kartongåtervinningen

• Gas barriär
• Förbättra tryckförmåga
• Optimerade förpackningar



Multimaterial/laminat

• Multimaterial används oftast för att säkra en produkts kvalité och öka livslängden på produkten. 
Multimaterial kan vara laminat eller så kan det vara att olika material används på olika delar av förpackningen 
(PET-flaska + PE kapsyl)

• Många av laminatmaterial är till för att förhindra att gas (syre) ska komma in i förpackning  eller för att hålla 
kvar en gas (förpacknings gas eller modifierad atmosfär). 

• Laminat kan bestå av flera olika typer av plast, de vanligast är EVOH, PA, och PET. Aluminium är också ett 
vanligt laminat som används i många förpackningar. Papper/kartong för vätskefyllda/fukt känsliga  
förpackningar har ofta en tunn film av t ex PE för att skydda pappret mot väta.

• Multimaterial och laminat försvårar oftast återvinningen då de är svårt att sortera och separera de olika 
materialen. Blandad plast av olika typer ger oftast dåliga egenskaper (se nästa slide). Ibland kan är återvinning 
av EVOH barriär vara möjlig om halten är mindre än 2% av filmen. 



Plastblandningar

Olika plaster blandar 
sig generellt sett dåligt

Bild från Biolyftet



Plastblandningar

• Olika typer av plaster blandar sig generellt sätt dåligt

– Dålig blandning leder till ett inhomogent material (lite som vatten i olja) och får därför 
dåliga egenskaper

– Skulle t ex lite PP film hamna i återvunnen PE film skulle det bli problem vid tillverkningen 
av ny film

• De ända förpackningsplasterna som egentligen blandar sig hyffsat bra med varandra är olika 
typer av PE, t ex HDPE och LDPE. Det finns andra plaster som också blandar sig bra men de 
används sällan i förpackningar (t ex ABS/PC/SAN)

• Kompatabilisatorer kan tillsättas för att öka blandbarheten hos plaster. 



Summering,
Hur väljer vi plasttyp för att öka 
materialåtervinningen

• Välj en plasttyp som går att sortera, materialåtervinna och som har 

en efterfrågan

– HDPE, LDPE, PP och PET (i vissa fall) 

• Undvik laminat där det är möjligt



Biobaserade 
plaster



Biobaserad/Bionedbrytbar

Figur: BioLyftet



Biobaserad/Bionedbrytbar

• Biobaserade plaster syftar till plaster som är helt eller delvis tillverkade av förnyelsebar råvara. 

• Vissa av dess biobaserade plaster är också bionedbrytbara.

• Även fossilbaserade plaster kan vara nedbrytbara

• Undvik ordet Bioplast, riskerar att skapa förvirring

• Dagens produktion av biobaserad plast är ca 2 miljoner ton. Alltså ca 0,6% av de totalt 320 
miljoner ton som produceras

• Förpackningar största användningsområdet



Produktion av biobaserad plast

Världens plastproduktion: 320 Miljoner ton
Biobaserade plaster: 2 Miljoner ton 

(0.6% av totala)



Produktion av biobaserad plast

Förpackningar totalt: 1 200 ton 
(60%)



Produktion av biobaserad plast

PET är störst 
30% biomassa
70% oljebaserat



Biobaserade plaster hållbarhet
En biobaserads plast ”Hållbarhet” påverkas av flera faktorer

• Innehåll av biobaserad råvara

– Varierar idag från ca 25% upp till 100% beroende på typ av polymer

• Råvarukälla

– Socker/Majs eller annan typ av odlad råvara är idag dominerande. Utveckling sker för 
att använda restprodukter som tex. Träflis, bark, rötslam m.m.

• Tillverkningsprocess

– Typ av energikälla vid tillverkning, fossil eller förnyelsebar.

– Miljöpåverkan kopplad till odling 

• Återvinningsbarhet

– Oavsett råvara bör vi eftersträva en cirkulär ekonomi.



LCA på biobaserad PE
• Det kan omöjligt 

vara bättre för 

miljön ju mer plast 

vi använder

• Återvunnen plast ca 

0.5 kg CO2 / kg plast



LCA på biobaserad PE
• Den faktiska utsläppet av 

CO2 till följd av 

tillverkning är 2,13

• Miljöfördelen med 

biobaserad plast är att 

kolatomerna i plasten ej 

är fossila. Vid förbränning 

sker inget nettoutsläpp av 

CO2

2,13



De vanligaste biobaserad plasterna i 
förpackningar
Bio – PE

• Som vanlig PE, fullt återvinningsbar i befintligt system. 

Bio-PET

• Som vanlig PET, lika svår att återvinna som den fossil PET. Bara 30% biobaserad, 
används uteslutande för dryckesflaskor

PLA

• Saknar återvinningsmöjligheter idag. 100% biobaserad

Stärkelsebaserade plaster

• Varierande halt biobaserat innehåll, fram ca 25% och uppåt. Marknadsförs vanligtvis 
som nedbrytbara. 



Bionedbrytbar plast
• Plast bryts ned till koldioxid, vatten och biomassa med hjälp av 

mikroorganismer.

• Nedbrytbarhet i olika miljöer/förhållanden

– Tid, pH, temperatur, fukt, syrehalt

– Man ska aldrig prata om nedbrytbarhet utan att samtidigt tala om i vilken 
miljö

– Flera olika typer certifiering finns

• Majoriteten av de nedbrytbara plasterna är industriellt komposterbara 

• Idag finns inget återvinningssystem i Sverige som kan hantera bionedbrytbara 
plastförpackningar.

• Dagen biologiska avfall går till rötgasanläggningar för produktion av biogas.   



Det går om vi vill - Förslag till en hållbar 
plastanvändning

Följande är slutsatser från den statliga utredning om hållbara plastanvändning av Åsa 
Stenmark.

• Vi konstaterar därför att nedbrytbar plast aldrig kan ses som en lösning på 
problemen med nedskräpning. Detta gäller inte minst plasten i havet. Nedbrytbar 
plast skapar dessutom problem i strävanmot ett cirkulärt flöde.

• Utredningen ser dock att nedbrytbar plast kan fylla en värdefull funktion för vissa 
applikationer. Men vi anser att det är viktigt att användningen enbart sker där det 
verkligen finns behov av den nedbrytbara egenskapen och att det samtidigt fullt 
ut kan garanteras att plasten inte lämnar efter sig några restprodukter.



Summering
Hur kan bioplaster bidrag till mer 
hållbara förpackningar
• Biobaserade plaster kan ibland ersätta fossila plaster, detta minskar 

klimatpåverkan av plasten

• ”Drop-in” biobaserade plaster kan användas i dagens maskiner och inga 
nya investeringar behöver därför göras. ”Drop-in” plaster kan också 
återvinnas på samma sätt som fossilbaserade plaster

• Var försiktig med bionedbrytbara plaster, de går inte att återvinna och kan 
potentiellt leda till nedskräpning. Det finns inget insamlingssystem för 
bionedbrytbara plaster idag. 



Återvinning av 
förpackningsplast



Återvinning av förpackningsplast

Förvaring

Användning

Insamling

Sortering

ReningÅtervinning

Tillverkning

Distribution

Butik 



96 kton

25-48  kton

Enligt NVV:s statistik Samlas in och skickas till Motala

Sorteras ut och skickas till 
återvinnare

210 kton
ca 10 - 20% av 
plastavfallet

Från 2020 kommer mätpunkten för rapporteringen till EU att 
ändras, så att det som rapporteras som materialåtervinning 
visar det som faktiskt blir nya material.

Här mäts 
materialåtervinnings-
graden idag



215 kton

Total mängd plast i 
plastförpackningar i
Sverige 2018

96 kton

25-48 kton

Sorteras ut och 
skickas till 

återvinnare

Samlas in 
och skickas 
till Motala

46%

11- 20%



Återvinning av förpackningsplast idag

• Den registrerade mängden plast i förpackningar uppgår idag till ca 215 000 ton enligt naturvårdsverkets 
data. Många plastförpackningar som sätts på marknaden idag kommer från importerade varor som ej 
registrerats eller från oseriös aktörer som inte registrera sina plastförpackningar. Det här har lett till att 
andelen plast i förpackningar i Sverige idag förmodligen är mycket högre än 215 kton. Enligt SMED 
rapporten 2019 kan den faktiskt mängden plast som finns i förpackningar i Sverige vara så mycket som 
350 kton. Det här har man kommit fram till genom att extrapolera data från plockanalyser i restavfallet. 

• Enligt statistiken samlas nästan 100 000 ton plastförpackningar in. Majoriteten av detta material skickas 
till Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala. Här sorteras plasten i olika fraktioner, dels 
plast som ska materialåtervinnas och plast som går till energiåtervinning.  En majoritet av plasten som 
kommer till Motala skickas vidare till energiåtervinning. Mellan 25 000 – 48 000 ton skickas vidare till 
materialåtervinning. 

För mer information om plastflöden och statistik rekommenderas:
• SMED rapport 2019, Nr 01 2019
• Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar, Naturvårdsverket 2019
• www.ftiab.se



Varför samlas så få 
plastförpackningar 
in?



Konsumentbeteende 

FTIs Återvinningsbarometer 2019

Källsorterar 4 av 5 mer än 41% av 
sitt förpackningsavfall. 

Källsorterades i genomsnitt 23 procent 
av uppkomna mängder 
plastförpackningar enligt 
plockanalysresultaten i Jönköping.



Konsumentbeteende 

”De som upplever att man i hög 
utsträckning kan berätta om 
fördelarna med återvinning 
återvinner i genomsnitt 81% av 
sina förpackningar och 
tidningar”

FTIs Återvinningsbarometer 2019



Utmaningar vid 
källsortering

• Kladdigt

• Svårt att göra rent

• Jobbigt att separera, 

tidskrävande

• Plast har lågt värde

Williams, H. et al, The Importance of Packaging Functions for Food 
Waste of Dierent Products in Households, Sustainability 2018, 10, 
4794



Utmaningar vid källsortering

Förpackningsfunktioner som påverkar konsumentens 
vilja att sortera

– Enkel att separera olika material

– Enkelt att separera olika delar

– Enkel att rengöra

– Enkel att tömma

– Enkel att återförsluta

– Enkel att komprimera

– Information om återvinning

105

Attityder gentemot 
renhet

Insats att rengöra 
och sortera

Osäkerhet om bästa 
miljöalternativet

I  en studie från Karlstad universitet kom det fram att flera konsumenter tycker det är svårt och/eller 
jobbigt att källsortera vissa typer av plastförpackningar. 

Williams, H. et al, The Importance of Packaging Functions for Food Waste of Dierent Products in 
Households, Sustainability 2018, 10, 4794



Färgad PET PET HDPE

• PET svårt att återvinna
• Färg är dåligt i 

återvinningssyfte
• (Ketchup är röd)

• PET svårt att återvinna
• Transparent PET kan 

sorteras i befintliga 
anläggningar

• HDPE är utmärkt för 
återvinning.

• Färg är dåligt i 
återvinningssyfte

• Sämre hållbarhet på 
produkten?



Hur fungerar 
återvinning av 
plast



Hur fungerar återvinning av plast

Insamling Sortering Tvätt Bearbetning Produkt



Insamlingsmetoder

• Återvinningsstationer (ÅVS) eller fastighetsnära insamling (FNI)

Bilder: FTI



Svensk plaståtervinnings 
sorteringsanläggning i Motala



Ny sorteringsanläggning 
i Motala

• 15 000 kvm, plats för sortering, lager och 
framtida tvättanläggning, allt under tak. 
Kapacitet 120 000 ton/år.

• Fullt automatiserad sortering med hjälp av bland 
annat NIR-sortering, vindsikt, ballistisk 
separator och metallseparering.

• Ska genom sofistikerad sortering öka 
sorteringsgraden och öka kvaliteten på 
utsorterade fraktioner och därigenom maximera 
materialåtervinningen.

• Flexibel, ska kunna ställas om för att kunna ta 
hand om nya material.

• Officiell invigning maj 2019



Hur fungerar en sorteringsanläggning

LDPE

HDPE 

PP 

PET

• Energiåtervinning
• Metaller

Leverans Uppklippning Grovmalning Storlekssortering Plastsortering Tvätt kompoundering

Utanför 
sorteringsanläggning

Sker på 
sorteringsanläggningen



Hur fungerar en sorteringsanläggning

LDPE

HDPE 

PP 

PET

• Energiåtervinning
• Metaller

Leverans Uppklippning Grovmalning Storlekssortering Plastsortering Tvätt kompoundering

Materialet 
körs in på 

balar

Balarna läggs 
på band och 

klipps upp

Balen mals för att 
frilägga plasten

Plasten 
storlekssorteras för 
enklare avläsning i 

nästa steg

Plasten sorteras 
efter typ med hjälp 

av NIR



• Insamling: Den insamlade plasten balas och skickas på lastbilar till sorteringanläggningen.

• Uppklippning: Det första steget vid sorteringen är att klippa upp balarna så att alla plast 
exponeras

• Grov malningen: För att exponera så mycket plast som möjligt görs en grov malning av 
balen innan sorteringen börjar

• Första steget i sorteringen är en storlekssortering. Här sorteras plastfilm ut från 
hårdplast och mindre plastbitar sorteras ut från större. Här sorteras också en stor del av 
metaller bort. 

• Efter storlekssortering sker sortering med hjälp av NIR. Här sorteras plaster som är 
återvinningsbar ut och resten går vidare till energiåtervinning.

• De mest värdefulla plasttyperna man får ut från sorteringen är LDPE, HDPE, PP och PET. 
Med den nya anläggningen i Motala kan PET flaskor sorteras ut separat. Dessa är av 
mycket högre värde än annan typ av PET då dessa går att materialåtervinnare lättare.  



Automatisk sortering av 
plastförpackningar - NIR

NIR används för att 
identifiera plasttyp. Med en 
riktad luftstråle utskiljs 
identifierad plastbit från 
strömmen av material. 

Begränsas av detektorerna
▪ Svart plast
▪ Flerskiktmaterial
▪ Överlappande bitar



NIR sortering

• För att sortera ut olika plasttyper kan Near Infraread  (NIR) används. Som namnet avslöjar 
används ljus som är nära den infraröda delen av spektrat. Mätningen går till genom att prover 
bestrålas med NIR ljus som sedan reflekteras från material. En detektor detekterar det 
reflekterande ljuset och ett spektra kan tas fram. Varje plast har ett unikt spektra, genom att 
jämföra med en databas kan sedan instrumentet bestämma vilken typ av plast som kommer på 
bandet. När instrumentet har identifierat vilken plast det är skickas en signal till en luftstråle 
som antingen blåser iväg plastbiten eller låter den åka förbi. 

• Eftersom NIR tekniken bygger på att ljus reflekteras från plasten måste plasten kunna reflektera 
ljuset. Svart och mörka plaster som innehåller ”carbon black” absorberar stor del av det inkomna 
ljuset vilket medför att de inte går att detektera och sorteras därför ut som avfall.   



Automatisk sortering av 
plastförpackningar - NIR



Efter sorteringen



Bearbetning 

– Vad sker egentligen efter att plasten lämnat FTI

1. Malning 

2. Tvätt

3. Kompoundering

4. Tillverkning



120 Bild från Biolyftet



Bearbetning

• Efter insamling och sortering måste materialet tvättas. Innan 

tvätten kan materialet ibland också behöva malas.  Efter materialet 

har malts och tvättas kan det kompounderas till pellet (pelleteras). 

Vid kompoundering används oftast också ett smältfilter för att ta 

bort orenheter. När materialet sedan har pelleterats kan det skickas 

vidare till en konverterare som formar en produkt av den återvunna 

plasten. 



Malning
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Shredder är det första steget för 
storleksreducering 50-70 mm

Malning är andra steget i 
storleksreduceringen, 5-10 mm



Malning

• Materialet som kommer ut från en sorteringsanläggning är oftast 

grovmald (shreddad). Materialet grovmals för effektivare sortering, 

men för att tvättningen av materialet ska bli så effektiv som möjligt 

bör materialet malas till mindre bitar så kallade ”flakes”. Att mala 

materialet till flakes är också nödvändigt för att kunna 

kompoundera materialet effektivt i senare steg. 



Tvätt

• Postkonsument plast är mycket smutsig

– Matrester och rester från schampo, diskmedel etc.

– Måste tvättas före användning i nya produkter

– Finns ingen tvätt i Sverige (skickas utomlands idag)



Tvätt

• Postkonsument plast är oftast väldigt smutsig. Den största delen av 

orenheterna är gamla matrester och andra produktrester. För att 

kunna ta fram en plast av hög kvalité måste de här orenheterna 

tvättas bort. Det är framförallt viktigt att få smuts som kan påverka 

bearbetningen av plasten, t ex matoljor eller andra kemiska 

produkter. Dessa orenheter  måste oftast tvättas bort med varmt 

vatten. Ordentliga tvättar för sorterad plast finns just nu inte i 

Sverige, vilken är en stor anledning till att i stort sett all sorterad 

plast i Sverige skickas utomlands. 



köttkvarn

Cylinder med skruv

Plastgranulat

Munstycke och 

smältfilter

Kompoundering

126
Vattenbad (kylning) Granulat

kvarn

Additiv

Kompoundering innebär att plast blandas i en extruder och pelleteras, vilket ger ett 
homogenare material med bättre egenskaper.



Kompoundering

• Kompoudering är den process som används för att omvandla flakes
till pellets som sedan kan användas för att forma nya produkter. 
Kompundering görs i en extruder och går enkelt ut på att smälta och 
knåda plasten. Under kompounderingen blandas plasten och 
egenskaperna hos plasten blir mer homogena. I 
kompounderingsteget kan olika additiv adderas, t ex färg, 
stabilisatorer, antioxidanter eller fyllmedel. Vid kompoundering av 
återvunnen konsumentplast används oftast ett smälfilter för att få 
bort stora orenheter så som träbitar, metall, glas, gummi etc. 



Smältfiltrering

• Smältfiltrering används för att 
avlägsna orenheter som inte kan 
smälta från materialet, t.ex. gummi, 
glas, metall, papper (etiketter), trä 
och sten.

• Problematisk med PET

– För hög smälttemperatur

– Etiketter bryts ner  och går 
igenom filtret => dålig kvalite
på plasten

128 Föroreningar (Back flush) 



Smältfiltrering

• Vid kompoundering av återvunnen konsumentplast används oftast ett 
smältfilter för att få bort stora orenheter så som träbitar, metall, glas, 
gummi, etiketter etc. Smältfilter fungerar bra för plasten med lägre 
bearbetningstemperaturer t ex PE och PP (Upp till 200°C). Att 
smältfiltrera bort etiketter från PET är svårt, då PET bearbetas vid 
omkring 290°C. Vid en sådan här hög temperatur bryts pappersetiketter 
ner, blandar sig med PET och går igenom smältfiltret. Det här resulterar i 
dåliga egenskaper för plasten som då inte kan användas för vidare 
tillverkning av nya produkter. Det här är en stor anledning till att PET är 
svårt att återvinna idag. För returpack systemet kan etiketterna tvättas 
bort i vatten på så sätt kan dessa PET förpackningar kompounderas utan 
ovanstående problem.  



Var kan den återvunna plasten 
användas?



Tillverkning av produkt

• Det kompounderade materialet skickas sedan vidare till t ex en 

förpackningstillverkare som kan göra en ny förpackning, och 

därmed är cirkeln sluten. 



Egenskaper återvunna material

Återvunnen plast håller inte alltid samma kvalitet som nyråvara och de problem som ofta lyfts fram är 

förknippade med:

▪ Mekaniska egenskaper och spridning i egenskaper mellan olika leveranser.

▪ Färg – svårt att få till ljusa kulörer, vitt i princip omöjligt. 

▪ Lukt – oönskade dofter som uppstår, värst vid tillverkningen sedan oftast avtagande. 

▪ Föroreningar – spår av reglerade kemikalier från vissa äldre produkter t.ex. flamskyddsmedel 

från elektronikplast. 

Kraven på återvunnen plast är till stor del samma som för nyråvara. Dock förväntas den återvunna plasten 

vara billigare.

Kan återvunnen förpackningsplast användas i nya förpackningar? 
Vad krävs för detta?



Återvunnen PET från Returpack

• Ren materialström

• Stor efterfrågan

• Används både i textil 

och plast



ICA - Såpaflaska
• 50 kilo återvunnen plast blir 1 000 

nya flaskor till ICA Skona såpa.

• Cirka 50 procent lägre utsläpp av 

växthusgaser jämfört med 

energiåtervinning.

• Plast kan återvinnas cirka sju gånger

• Källa och foto: www.icagruppen.se

http://www.icagruppen.se/


Essity/Skona

• Återvunnen LDPE i 

plastfilm för toapappers 

rullar

• Essity, Trioplast, ICA, 

IKEM, Nordiska medier



Summering: 
Insamling och återvinning av 
plastförpackningar

• Källsortering av plastförpackningar måste öka

• För att öka källsorteringsgraden bör förpackningarna vara designade för att lätt kunna tömmas 
och slängas i rätt kärl

• För att öka återvinningsgraden måste förpackningar vara designade så att de kan sorteras ut i 
befintliga anläggning. Använd material som har en efterfrågan eller använd återvunnet material 

• Användningen av återvunnen plast i nya produkter måste öka, goda exempel visar att det är 
möjligt och ökar medvetenheten.



Kemisk 
återvinning



Varför kemisk återvinning

▪ Mekanisk återvinning kan inte ta hand om allt plastavfall inom överskådlig framtid.

▪ Blandningar och kompositer är svåra att separera.

▪ Nedbrytning är ett stort problem för vissa plaster.

▪ Kan få produkt med kvalitet som nyråvara.

▪ Destruerar potentiellt särskilt farliga ämnen (t.ex. vissa flamskyddsmedel och 
mjukgörare).

▪ Just nu pågår uppskalning av flera processer för kemisk återvinning. Kemisk 
återvinning är i dagsläget dyr jämfört med mekanisk återvinning. 

För mer information om kemisk återvinning av plast:
Waldheim L., Kemisk återvinning av pastavfall, kartlägning av pågående aktiviteter, 
2019, Waldheim Consulting



Kemisk återvinning
genom depolymerisering

Polymerisering Depolymerisering

Startmaterial
(monomer)

Plast
(polymer)

Startmaterial
(monomer)

Polymerisering

Orenheter



Kemisk återvinning genom
depolymerisering
• Kontrollerad nedbrytning av plasten till dess startmaterial

• Depolymerisering (hydrolys, metanolys, glykolys)

– Används främst för kondensationspolymerer (PET och PA)

– Utförs mellan 100-300 °C

• Startmaterial kan återpolymeriseras

– Ger plast av samma kvalite som nyråvara



Depolymerisering
• LCA genomfört av Patagonia-Teijin ger ca 80% besparing av CO2 och energiförbrukning för 

framställning av monomer från återvunnen polyester jämfört med framställning från olja.

Depolymerisering

Monomer

Filtrering

Ny polyester

Kemiska additiv tex 
mjukgörare eller syntetiska 
smörjmedel.

Restmaterial

Exempel på företag
Ioniqa

Loop Industries

Gr3n/Demeto



Pyrolys och förgasning

• Pyrolys

▪ Relativt billig behandlingsmetod där avfall omvandlas till gas och olja vid temperaturen mellan 400–600 °C i 
frånvaro av syre.

▪ Processen är känslig för fukt i ingående material och blandat plastavfall är svårt att hantera.

▪ Kommersiella anläggningar finns idag men fokuserar främst på tillverkning av oljor för förbränning.

• Förgasning

▪ Innebär en noga kontrollerad, stegvis förbränning. En begränsad mängd syre används för att omvandla kolhaltig 
råvara till syntetisk gas (syngas).

▪ Syngas är en baskemikalie och kan användas för att göra ny plast.

▪ Ger större kontroll på processen och slutprodukten jämfört med pyrolys.

▪ Dyrt på grund av hög temperatur



Summering,
Hur fungerar återvinning av 
plastförpackningar idag, hur ser 
framtiden ut?

• Sortering ställer krav på vilka material som kan återvinnas

• Mekanisk återvinning kräver rena material

• Kemisk återvinning har potential att ta hand om stor del av den PET som inte återvinns idag.

• Pyrolys kan vara ett komplement till mekanisk återvinning av polyolefiner (PE, PP)

• Uppskalning av kemisk återvinning är dyrt och kommer ta tid, men flera stora företag är på gång



Olika utmaningar hos 
aktörer



Hur kan olika aktörer bidra till mer cirkulärt
flöde av plastförpackningar

Användning

Insamling

Separering

Bearbetning

Nya 
produkterFörpackningstillverkare

(Materialtillverkare)

Återförsäljare/
produktägare

Insamlare
(FTI)Återvinnare

konsumenter



Förpackningstillverkare
(Materialtillverkare)

Återförsäljare/produktägare

Insamlare
(FTI)

Återvinnare

Konsument

• Använd mono material
• Använd återvunnet material
• Använd material som har ett befintligt återvinningssystem
• Undvik mörka färger

• Fastna inte i gamla materialspecifikationer utan fokusera på 
slutproduktens egenskaper. Genom att låsa in sig i specifika 
materialkrav utesluts många återvunna fraktioner

• Plaståtervinning är inte digitalt, återvunnen plast går bra att 
blanda med nyråvara. 20% återvunnet är bättre än 0%.



Varumärkesägare/Produktäga
re

Förpackningstillverkare
(Materialtillverkare)

Insamlare
(FTI)

Återvinnare

Konsument

• Vilka egenskaper är krav och vilka är önskemål? 
• Plaståtervinning är inte digitalt, återvunnen plast går bra 

att blanda med nyråvara. 20% återvunnet är bättre än 0%

• Börja med någon enkel produkt för att bygga upp 
erfarenhet och kunskap om de återvunna materialen

• Använd rätt plast på rätt plats. De bästa kvaliteterna ska 
sitta i de mest krävande applikationerna, i vissa detaljer 
kanske kraven är betydligt lägre.

• Använd transparenta/ofärgade förpackningar
• Våga designa för återvinning
• Ökad kostnad för icke återvinningsbara förpackningar
• Använd FTIs guide



Återvinningsbarhet och design för 
återvinning

▪ Blanda ej olika typer av plast, risk för kontamination då de är svåra att separera.

▪ Undvik mörka färger, det försvårar sorteringen och sänker värdet på det 
återvunna materialet.

▪ Om möjligt, använd ett material som har ett värde som återvunnen råvara.

▪ Designa för lång teknisk hållbarhet om möjligt och välj material efter förväntad 
livslängd. 

▪ För förpackningar: Använd lim till etiketter som är vattenlösliga vid låga 
temperaturer samt använd tryckfärgskvaliteter som går att tvätta bort. 



Förpackningstillverkare
(Materialtillverkare)

Återförsäljare/produktägare

Insamlare
(FTI)

Återvinnare

Konsument

• Insamling närmare hushållen 
• Bättre förklaring om källsortering på förpackningen
• Pantsystem på relevanta förpackningar
• Mer kunskap, folk vill göra rätt men vet inte alltid hur
• Välj förpackningar som kan materialåtervinnas



Insamlare
(FTI)

Förpackningstillverkare
(Materialtillverkare)

Återförsäljare/produktägare

Återvinnare

konsument

• Ännu tydligare kommunikation med produktägare 
(medlemmar)

• Mer information till konsumenter
• Se över insamlingssystemen



Återvinnare

Förpackningstillverkare
(Materialtillverkare)

Återförsäljare/produktägare

Insamlare
(FTI)

Konsument

• Hantera plast med hög andel orenheter
• Hantera varierande materialflöde

• Egenskaper hos olika batcher
• Mängdflöden

• Svåra fraktioner kan kräva kemisk återvinning 
• Kemisk återvinning kräver stora investering, kommer det 

att löna sig? Vilka tekniker kommer vara mest användbara?



Dagens budskap
• Plastförpackningar är ett nödvändighet för att skydda produkter och  minska matsvinnet

• Insamling och återvinning av plastförpackningar måste öka för att kunna de satta mål

• Förpackningar vara designade/konstruerade på ett sådant vis att förpackningen enkelt kan sorteras och materialåtervinnas. 
Tänk på följande när ni tar fram en ny förpackning

– Välj rätt plasttyp

– Välj monomaterial och använd färg sparsamt

– Välj rätt etikett

– Våga designa för återvinningsbarhet

– Enkel tömmbarhet och liten avfallsvolym 

ALLA AKTÖRER MÅSTE ARBETA MOT SAMMA MÅL OCH HA FÖRESTÅELSE FÖR 
HUR PLASTFÖRPACKNINGAR ANVÄNDS OCH KAN ÅTERVINNAS


