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Återvinningsrekord för tionde året i rad 
 
Insamlingen av hushållens förpackningar överträffar återigen förra årets rekord - 
aldrig tidigare har så många förpackningar lämnats till Förpackningsinsamlingen (FTI) 
som under 2021. Totalt samlades hela 552 600 ton förpackningar in i landet under 
förra året, en ökning med sex procent jämfört med året innan. Det motsvarar 2,4 
miljoner fyllda återvinningsbehållare, enligt nya siffror från FTI. 
 
552 600 ton förpackningar. Så mycket lämnade svenska folket in till återvinning via FTI:s 
återvinningsstationer och fastighetsnära insamling förra året, enligt ny statistik från FTI. Det 
innebär att varje person i snitt lämnade 53 kilo förpackningar till återvinning, en ökning med 
tre kilo per invånare, vilket trumfar förra årets rekordnivåer.  
 

- Det är mycket glädjande att förpackningsinsamlingen slår rekord år efter år. Det är 
ofattbart stora volymer som måste tas omhand när förpackningarna har tjänat sitt 
syfte. Svenskarnas engagemang för återvinning och klimatfrågor har resulterat i att 
insamlingen i vårt rikstäckande system totalt sett gått upp 55 procent sedan 2012. 
Återvinning är en liten insats som alla kan göra, och när vi är många som gör det 
tillsammans får det stor effekt, säger Helena Nylén, vd på FTI. 

Det materialslag som ökade mest under förra året är pappersförpackningar, FTI:s siffror 
visar på en ökning med 13 procent, eller 22 000 ton. Även mängden plastförpackningar 
och glasförpackningar ökade med tre procent vardera förra året, medan mängden 
metallförpackningar landade på ungefär samma nivåer som tidigare år. Cirka två 
tredjedelar av de insamlade volymerna kommer från insamling via återvinningsstationer 
och resterande via fastighetsnära insamling. 

- Resultatet är ett kvitto på att Sveriges invånare är engagerade och vill återvinna, men 
vi kan fortfarande bli bättre. Till exempel hamnar så mycket som varannan 
plastförpackning fortfarande i hushållsavfallet. Med det engagemang och den 
kunskap som finns hos de som återvinner har vi förutsättningarna för att alla 
förpackningar, oavsett materialslag, ska lämnas till återvinning. Varje insamlad 
förpackning gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Helena Nylén. 

Förpackningar av (kg per 
invånare) 

GLAS PAPPER PLAST METALL 

2021 23,2 18,9 9,0 1,8 

2020 22,6 16,9 8,7 1,8 

2012 19,1 11,9 4,9 1,5 
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För mer information om insamlingsstatistiken och lista över resultat per kommun, vänligen 
besök: https://ftiab.se/insamlingsstatistik. Här hittar du även insamlingsstatistik för tidningar, som från 
och med år 2022 samlas in av Sveriges kommuner.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Helena Nylén, vd, Förpackningsinsamlingen, FTI, press@ftiab.se, 070-819 57 57 

Information om insamlingsstatistiken: 
Insamlingsstatistiken baseras på inrapporterade mängder förpackningar som svenska hushåll har 
lämnat till återvinning på någon av FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer i landet, eller från de ca två 
miljoner hushåll med fastighetsnära insamling, där förpackningarna samlas in av FTI. Det material FTI 
samlar in tas om hand och återvinns av våra ägare. På återvinningsanläggningarna sorteras 
materialet för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas till nya förpackningar eller produkter. 

På FTI:s webbsida, ftiab.se, redovisas uppgifter om mängden förpackningar som 
tömningsentreprenörerna har rapporterat in i varje kommun, fördelat på antal invånare i kommunen. 
Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Statistiken är 
dock inte jämförbar mellan kommuner, bland annat med anledning av att:  

- boende i en kommun kan lämna sina förpackningar i andra kommuner än hemkommunen, till 
exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner. 

- miljöoptimerade transporter medför att entreprenörernas tömningsbilar kör över kommungränser. 

- det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att förpackningarna inte ingår i FTI:s statistik.  

- turistnäring kan påverka vissa kommuners insamlingsresultat. 

Vi avråder därför från att använda statistiken till kommunvisa jämförelser. 

 
Om Förpackningsinsamlingen  
Förpackningsinsamlingen, FTI, ansvarar för insamling av förpackningar från landets hushåll via 
återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI är ett icke vinstutdelande bolag som 
ägs av fyra materialbolag; Metallkretsen, Svensk Plaståtervinning, Returkartong och Svensk 
Glasåtervinning, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller 
eller återvinner förpackningar.  

 
 
 
 


