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göra rätt med  
manualer

OM ATT ÅTERVINNA FÖRPACKNINGAR 2022

KLIMATHJÄLTE
FÖRPACKNINGEN SOM

Allt du  
behöver veta  
om producent- 
ansvaret

Återvinningen  
slår rekord  
– igen
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” VI VILL FÖRVALTA DITT FÖR-
TROENDE PÅ BÄSTA SÄTT”
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VÄRDEKEDJAN Vägen från design och  
tillverkning till materialåtervinning.

PRODUCENTANSVARET I FRAMTIDEN 
 Vet du vad som gäller för just dig?

KVALITETSSÄKRING Stort fokus på att det 
återvunna materialet håller högsta kvalitet.

INSAMLINGEN VÄXER VIDARE  
Källsortering engagerar liten som stor.

EN HJÄLTEHISTORIA Bättre folkhälsa och 
minskat matsvinn tack vare förpackningar. 

MED COOP MOT FRAMTIDEN Alla förpack-
ningar ska återanvändas eller återvinnas. 

ÅTERVINNINGSMANUALER Så blir allt fler 
förpackningar återvinningsbara.

VÄLKOMMEN TILL ett nytt nummer av Cirku-
lärt, FTI:s magasin som vänder sig till dig som 
omfattas av producentansvaret för förpackningar. 
Allt FTI gör syftar till cirkularitet och vi vill för-
valta ditt förtroende genom att erbjuda tjänster 
som underlättar för dig och ditt företag att uppnå 
era hållbarhetsmål. Vi har kompetens att stötta 
genom en förpacknings hela livscykel, från de-
sign och tillverkning till användning och åter-
vinning via insamling och kvalitetssäkring. FTI 
är aldrig längre bort än ett samtal, ett mejl eller 
ett nyhetsbrev. Du kan vända dig till oss för råd 
och tips, för att ta del av utbildningar, seminarier 
och information. Vi tillvaratar dina intressen via 
samverkan, forskningsprojekt och omvärldsbe-
vakning och samarbetar med våra systerorga-
nisationer i Nordeuropa för erfarenhetsbyte om 
återvinning. 

VI VET ATT DU SOM PRODUCENT vill ta ditt 
ansvar och lyfter gärna exempel där medveten 
design gett resultat och lett till fler återvinnings-
bara förpackningar, det handlar om allt från 
pastakartonger utan plastfönster till mer åter-
vunnen råvara i glasburkar. Inom kort kommer vi 
dessutom kunna ge dig data på hur mycket CO2 
som sparas vid byte till en mer återvinningsbar 
förpackningslösning. Vi håller dig uppdaterad om 
den senaste lagstiftningen och hjälper dig att  
administrera din rapportering till Naturvårdsver-
ket. Om allt detta och mycket mer kan du läsa  
på följande sidor. 

Anette Löhnn
Marknadschef  
FTI, Svenska Förpackningsinsamlingen AB
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FTI  NYHETERFTI  NYHETER

UNDER 2022 HAR FTI initierat ett 
så kallat materialråd tillsammans 
med representanter från DLF, 
Svensk Dagligvaruhandel, Svensk 
Handel och Tingstad. Materialrådet 
är framförallt ett diskussionsforum 
för frågor om utveckling av såväl 
design och material som sortering 
och återvinning av alla fyra  
materialslagen. 

FTI VILL VARA MED och utforma 
det cirkulära samhället och med-
verkar därför ofta i olika forsk-
ningsprojekt. Ett av dessa är Circ 
Pack som vi leder tillsammans med 
Svensk Plaståtervinning, RISE och 
IVL Svenska Miljöinstitutet. Projek-
tet som startades i november 2021 
och finansieras av Vinnova syftar 
till ökad cirkulariet av den stora 
mängden barriärförpackningar, det 
vill säga förpackningar som består 
av ett lager plastfilm. Målet är att 
hitta återvinningsbara alternativ till 
plastfilm och därmed öka sorte-
rings- och återvinningsgraden.

FORSKNING FÖR  
CIRKULARITET

UTVECKLING I DIALOG 
MED KUNDERNA

HJÄLP KONSUMENTERNA att 
sortera rätt genom att märka dina 
förpackningar. Det blir enklare att 
återvinna om förpackningar och 
återvinningskärl har samma sym-
boler. Alla FTI:s återvinningssta-
tioner är skyltade med piktogram 
från den gemensamma nordiska 
märkningen som FTI varit med 
och utvecklat. Du kan ladda  
hem symbolerna från FTI:s hem-
sida, www.fti.se, för att skapa  
igenkänning. 

6-7
gånger kan pappersfiber  

återvinnas innan de  
är uttjänta.

84%
av alla glasförpackningar på 

marknaden återvinns.

9 av 10
återvinner sina förpackningar.

VI ÄR BRA  
PÅ ÅTERVINNING

MÄRK DINA FÖR-
PACKNINGAR

I MOTALA BYGGER Svensk Plast- 
återvinning, världens största och 
mest effektiva anläggning för plast- 
återvinning, Site Zero. Med den 
nya anläggningen där den första 
etappen beräknas stå färdig 2023, 
blir det tack vare banbrytande 
teknologi möjligt att återvinna i 
princip all plast, och majorite-
ten cirkulärt. Det betyder att Site 
Zero kan ta emot och återvinna 
tredubbelt fler plastsorter jämfört 
med idag. De tolv fraktioner som 
det handlar om är PP, Flexibel PP, 
HDPE, LDPE, färgade PET-flaskor, 
transparenta PET-flaskor, EPS, 
PET-tråg, PS, PVC och två Polyole-
fin-mixar. 

Även förpackningar som består 
av sammansatt plastmaterial 
kommer att kunna avskiljas och 
återvinnas kemiskt alternativt bli 
till nya kompositprodukter. Förut-
om en sorteringskapacitet på  
1 000 förpackningar i sekunden 

blir det också möjligt att analysera 
värdefull data som kan paketeras 
och göras tillgänglig för produ-
center. Svensk Plaståtervininng 
förbereder dessutom för nästa 
skede, att kunna tvätta och granu-
lera plasten, vilket beräknas vara 
klart 2025. Då finns hela sorte-
rings- och återvinningsprocessen 
samlad i Motala. 

Site Zero har kapacitet att åter-
vinna 200 000 årston plast som 
kan bli ny återvunnen plastråvara 
och användas igen i högkvalitativa 
plastförpackningar och plastpro-
dukter. Anläggningen kommer att 
minska utsläppen från plasten 
kraftigt vilket både får effekt på 
producentkundernas klimatpåver-
kan och Sveriges totala avtryck. 
Samtidigt byggs en ny marknad 
för återvunnen plastråvara upp  
i Sverige vilket är en sista,  
mycket viktig, pusselbit för cir-
kulära plastflöden.

  Site Zero är världsledande  
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De förpackningar som släpps ut på 
den svenska marknaden ska kunna 
materialåtervinnas. För att underlät-
ta för producenterna erbjuder FTI på 
uppdrag av våra ägare, materialbola-
gen, ett flertal tjänster inom design 
och tillverkning. Vi guidar genom de-
signprocessen, tillhandahåller åter-
vinningsmanualer och håller semi-
narier och utbildningar tillsammans 
med materialbolagen, Naturvårdsver-
ket och andra intressenter. Dessutom 
tillvaratar vi producenternas intres-
sen via samverkan, forskningsprojekt 
och omvärldsbevakning. 

DESIGN OCH 
TILLVERKNING 
AV FÖRPACK- 

NINGAR
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ANVÄNDNING 
AV FÖRPACK- 

NINGAR 

MED  
PRODUCENT- 

ANSVARET  
FÖR CIRKU- 

LARITET
Minskade CO2-utsläpp, 

fler klimatsmarta  
förpackningar eller ökad 

återvinningsbarhet.  
Oavsett hur våra  

kunders hållbarhetsmål 
ser ut arbetar vi för att 

skapa bästa möjliga  
förutsättningar för ett 

kostnadseffektivt  
och hållbart producent- 

ansvar för förpack- 
ningar, från design och 

tillverkning till  
materialåtervinning.
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ALLT NÖJDARE KUNDER
 Merparten, 93 procent, av FTI:s kun-
der upplever att vi bidrar positivt till 
deras hållbarhetsarbete. Det visar den 
kundundersökning som genomfördes 
under förra året. Generell nöjdhet 
landade på 80 procent för de största 
kunderna och 72 procent överlag, ett 
fint kvitto med höga värden för samar-
bete, stöd och vägledning. 

NYTT RAPPORTERINGSKRAV 
FÖR ENGÅNGSPLAST
 Enligt ny lagstiftning som trädde i 
kraft den 1 januari har vissa en-
gångsartiklar av plast förbjudits, till 
exempel sugrör. Andra ska märkas 
och dessutom har rapporteringskrav 
införts för ytterligare en grupp. I den 
senare ingår bland annat godispapper, 
engångsplastlock och matlådor där 
maten konsumeras direkt vid försälj-
ningsstället eller på annan plats. 

93%
av dem som svarat i FTI:s under- 

sökning upplever att vi bidrar positivt 
till deras hållbarhetsarbete.

ALLA VINNER NÄR DU  
ÅTERVINNER ENGAGERAR
 Alla vinner när du återvinner är 
kommunikationskonceptet som FTI 
använder mot konsument. Via annon-
ser, filmer med mera vill vi inspirera 
till och tydliggöra värdet av återvinning 
av förpackningar. Uppföljningen av 
sommarens kampanjer visar att vi når 
fram, 78 procent av de tillfrågade an-
ser att budskapet är tydligt och hela 82 
procent av dem som sett den senaste 
kampanjfilmen, tycker att den förmed-
lar engagemang. Alla vinner när du 
återvinner blev dessutom månadens 
kampanj på Filmstaden i juli, baserat 
på högst mätvärde i det som de kallar 
Heart diagnoses och som kombinerar 
värden av hur mycket man tycker om 
filmen och hur berörd man blir. 

Tillsammans med materialbolagen 
kan vi underlätta för producenterna  
i arbetet med att öka förståelsen 
för hur förpackningens egenskaper 
påverkar konsumentbeteenden och 
på vilket sätt de används. Vi bedri-
ver omvärldsbevakning, genomför 
beteendeundersökningar och hjälper 
till med frågor kopplade till märk-
ning och sorteringsanvisningar på 
förpackningar för att förenkla för 
konsumenterna att sortera rätt.



KÄLLSORTERING  
OCH INSAMLING  

AV FÖRPACK- 
NINGAR 

Hushåll och företag är skyldiga att 
sortera ut använda förpackningar.  
FTI utbildar och inspirerar konsu-
menter i källsortering och återvin-
ning via informationskampanjer och 
satsningar mot förskolor och skolor.  
FTI:s tömnings- och städentrepre-
nörer är en bärande del av verk-
samheten. Vi utbildar i rutiner kring  
säkerhet och håller koll på bränsle-
användning och miljöpåverkan.
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KVALITETS- 
SÄKRING 

AV INSAMLAT  
MATERIAL

På uppdrag av materialbolagen säker-
ställer vi att det insamlade materialet 
håller så hög kvalitet som möjligt. 
FTI:s kvalitetssäkring av materialsla-
gen innebär att vi genomför plocka-
nalyser av insamlat material för att 
få en bra bild av hur väl insamlingen 
fungerar. Vi besöker balnings- och 
sorteringsanläggningar för kontrol-
ler av leverans- och materialkvalitet 
och vi arrangerar studieresor för 
producenter, kommuner med flera. Vi 
stöttar konsumenter med bland annat 
sorteringsanvisningar, och en utförlig 
webbaserad sorteringsguide.
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MATERIAL- 
ÅTERVINNING  

FÖR NYA  
PRODUKTER
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STUDIEBESÖK
 FTI:s studiebesök på materialbola-
gens sorteringsanläggningar har ge-
nom åren varit mycket uppskattade. 
Därför är vi glada att vi återigen kan 
erbjuda våra intressenter en direkt 
insyn i vad som händer med hushål-
lens förpackningar. 

Under hösten har bland annat re-
presentanter från de anläggningar 
som balar och hanterar förpacknings-
materialet besökt Fiskeby Board  
utanför Norrköping. Förutom rund-
vandring på bruket deltog besökarna  
i diskussioner med såväl represen-
tanter från FTI som Returkartong. 

ENKLARE ATT SORTERA MED 
MÄRKT PIZZAKARTONG
 Under året har förpacknings-
företaget Pibox infört den nordis-
ka sorteringsmärkningen på sina 
pizzakartonger. Ett viktigt steg som 
underlättar för konsumenterna att 
göra rätt och samtidigt öka medve-
tenheten om kvalitet och hållbarhet. 
I dagsläget handlar det om Pibox 
populäraste kartong, men planen är 
att även andra kartongvarianter ska 
märkas som en av flera aktiviteter för 
ökad återvinningsbarhet.

– Via bland annat nyhetsbrev och 
annan viktig information från FTI 
håller vi oss ständigt uppdaterade om 
vad som sker på marknaden, säger 
Håkan Dik, verksamhetsutvecklare 
på Pibox.

Fiskeby Board utanför 
Norrköping.

Tillsammans med våra ägare tar vi 
ansvar för att insamlat material blir 
till nya produkter. FTI och respektive 
materialbolag ligger i framkant i att 
anamma och driva på utveckling av 
teknik och processer för ökad  
materialåtervinning. Vi arbetar brett 
för att nå nya tuffa återvinnings-
mål genom ökad insamling, bättre 
materialkvalitet och information 
till konsumenter. Vi stöttar produ-
center genom rådgivning i design 
för återvinningsbarhet och via aktiv 
hjälp i redovisnings- och rapporte-
ringsfrågor. SAMARBETE FÖR  

TEXTILINSAMLING
 Under hösten 2021 inleddes ett nytt 
samarbete mellan FTI, Myrorna och 
Human Bridge som ger invånarna 
möjlighet att lämna textilier på åter-
vinningsstationerna i Halmstad.

– Vi är glada över att kunna er-
bjuda den här ytterligare servicen 
och har en kontinuerlig dialog för att 
säkerställa att textilbehållarna töms 
och hanteras på ett bra sätt, säger 
Magnus Örnborg, regionchef på  
Föpackningsinsamlingen, FTI. 

FORSKNING FÖR MER  
EFFEKTIV KÄLLSORTERING
 Under 2021 medverkade FTI till-
sammans med RISE i forskningspro-
jektet TJÅRVEN, Tjänsteinnovation 
inom återvinning ur energisynpunkt 
– för mer effektiv källsortering på 
återvinningsstationer, under ledning 
av Semcon. Projektet har gett ökade 
insikter om vad som krävs för att 
skapa en skalbar lösning som för-
ändrar beteenden och effektiviserar 
energiåtgången kopplat till källsor-
tering av hushållens förpackningar. 
Genom att minska andelen felsor-
terat material skulle energi- och 
klimatpåverkan från transporter 
kunna minska med 10 till 35 procent 
per kilo förpackning, för respektive 
materialslag. 
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Lätt att göra  
rätt med  
återvinnings-
manualer
Allt fler förpackningar går att 
återvinna. Bland annat tack vare 
FTI:s återvinningsmanualer 
med tydliga råd för respektive 
materialslag. 
– Nu kan producenterna fatta 
fler medvetna beslut för sin 
förpackningsdesign, säger FTI:s 
marknadschef Anette Löhnn.

DESIGN OCH 
TILLVERKNING 
AV FÖRPACKNINGAR

01

Anette Löhnn,  
marknadschef  
på FTI.   Vilka tre tips ur ditt   

  materialslags återvinningsmanual   
  tycker du är viktigast?  

MAGNUS ANDERSSON, 
VD SVENSK  

GLASÅTERVINNING

1  Vårt största problem är rester av 
förslutningar, till exempel ringen som 
blir kvar när man knäcker korken och 
som är svår att plocka bort. Man ska 
inte behöva ta fram verktygslådan 
för att få bort hela korken. Det finns 
alternativ, upphandla en ny lösning.

2  Undvik förklistrade dekaler, de är 
inte vattenlösliga och släpper inte. 
Det gör flaskan svår att återvinna.

3  Avstå från att ge flaskan en färg, 
som att lacka den. I praktiken går 
det inte att återvinna en lackad flas-
ka. Våra ljuskameror betraktar den 
som sten eller porslin och sorterar 
bort den.

1  Jag satsar allt på ett kort – smart 
design. Hur lätt en förpackning är 
att återvinna bestäms när förpack-
ningen designas. Om plast behövs 
för att skydda produkten, lägg en 
plastpåse i kartongen. Då kan båda 
materialen sorteras rätt.

2  För att livsmedel ska vara säkra 
och hållbara behövs ibland förpack-
ningar av blandade material. Välj 
laminat där materialen ligger i olika 
skikt så att de kan återvinnas.

3  Bara förpackningar som lämnas 
till återvinning kan få ett nytt liv. Öka 
chansen genom att göra det lätt att 
tömma och platta till förpackningen!

INGRID  
NÄSSTRÖM,  

VD RETURKARTONG
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Varifrån kom idén att ta fram manualer för  
respektive materialslag?

– Vi fick många frågor från producenterna; vad 
behöver vi göra för att våra förpackningar ska bli 
återvinningsbara? Samtidigt funderade en av våra 
ägare, Svensk Plaståtervinning, på vad som krävdes 
av dem för att hjälpa producenterna. Behovet av 
samlad information sammanföll, kan man säga.  
Hur kom ni igång?

– Vi började sprida tio tydliga tips, och det blev 
en stor efterfrågan. Den allmänna plastdebatten 
och att sorteringsanläggningen för plast togs i 
bruk i Motala 2018, bidrog till att plastmanualen 
blev först ut.
Hur togs det emot, blev det som förväntat?

– Vi visste ju inte om råden skulle ses som  
pekpinnar eller som stöd för producenterna. 
Första seminariet där de presenterades genom-
fördes med skräckblandad förtjusning. Ganska 
omgående blev det dock tydligt att vi kunde bidra 
till producenternas hållbarhetsarbete. Idag är är 
det en stor efterfrågan på rådgivning från oss.
Vad är det viktigaste budskapet?

– Den viktigaste frågan är vad som hindrar att 
material återvinns. Återvinning handlar ju inte 
bara om insamling och försäljning för att bli till 
nya produkter, materialet måste också ges möj-
lighet till att sorteras och bearbetas. 
 Vad är det bästa med manualerna?

– Tack vare manualerna kan producenterna fatta 
medvetna beslut för sin förpackningsdesign. Ta 
med förpackningarnas återvinningsbarhet som 
en del i beslutsunderlaget för era produkter. Och 
fortsätt att ställa frågor till oss på FTI. Ju mer vi 
lär av varandra, desto mer precisa kan vi vara i vår 
rådgivning. 
Finns det något sätt att mäta vilken effekt  
manualerna haft?

– Vi har inga absoluta tal som visar effekten 

men vet att det är många aktiviteter som initie-
rats tack vare manualerna och som förbättrat 
återvinningsbarheten markant, som till exem-
pel mindre tryckfärg på brödpåsar, en successiv 
utfasning av papperskartonger med plastfönster 
och att de svarta plastförpackningarna blivit be-
tydligt färre. 
Hur används manualerna?

– Framförallt används de i samband med att 
producenterna byter förpackningslösningar och 
ska ställa krav i sina upphandlingar. De är också 
ett arbetsredskap i samarbetet med oss på FTI, 
till exempel i workshops. 
Hur mycket hjälp i det praktiska arbetet kan 
producenterna få av FTI, förutom manualerna?

– Manualerna ger en grundläggande kunskap 
som sedan kan fördjupas vid till exempel våra 
workshops. Som kund till FTI kan du vända dig till 
våra materialexperter för att specifikt gå igenom 
era egna förpackningar och tillsammans titta på 
hur de kan göras mer återvinningsbara. Du kan 
dessutom genomföra faktiska tester hos såväl 
Svensk Plaståtervinning som Fiskeby Board. (läs 
mer på sidan 9).  
Det är fyra år sedan den första manualen kom, 
är den lika relevant idag?

– Tekniken utvecklas kontinuerligt och föränd-
ringsarbetet ska återspeglas i manualerna. De 
ska i sin tur vara pådrivande i utvecklingsarbetet 
hos oss. Manualerna uppdateras årligen parallellt 
med att vi ser över strukturen för våra avgifter. I 
den senaste versionen har den fördjupade infor-
mationen utökats betydligt. 
Finns det någon motsvarighet till FTI:s  
manualer i andra länder?

– Jag upplever att vi var först med att gå hela 
vägen, men de senaste åren har fler länder  
följt efter och vi börjar se exempel ute på mark-
naden. 

”Att tekniken 
utvecklas  

kontinuerligt ska 
återspeglas i 

manualerna och 
de ska vara  
pådrivande  

i utvecklings- 
arbetet.”

1  Den största utmaningen vi har  
i insamlingen är att vi har för mycket 
övriga föroreningar, 15 procent är 
inte metall. För att undvika avfall 
skulle jag rekommendera att designa 
förpackningar med material som är 
lätta att sortera.

2  Underlätta också separeringen 
av olika materialslag i återvinnings-
processen. Skilj på det oönskade 
materialet från aluminium- eller 
stålförpackningen, en glasburk med 
metallock är till exempel väldigt 
enkel att separera.

3  Använd stål eller aluminium, men 
undvik kombinationer av dessa två.

1  Jag skulle först byta ut mina 
svarta plastförpackningar och ersätta 
dem med transparenta. På så sätt 
minskar förpackningarnas klimatav-
tryck med så mycket som 50 procent. 
Eftersom transparenta förpackningar 
är återvinningsbara skulle jag dess-
utom få en lägre förpackningsavgift.

2  Jag skulle också använda åter-
vunnen plast i de förpackningar där 
det är möjligt för att minska min 
klimatpåverkan ytterligare.

3  Till sist skulle jag undvika att 
blanda plast och papper i mina 
förpackningar då dessa troligen inte 
kan materialåtervinnas.  

PETER TRIMMEL,  
VD SVENSKA  

METALLKRETSEN

MATTIAS PHILIPSSON,  
VD SVENSK  

PLASTÅTERVINNING
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DESIGN OCH 
TILLVERKNING 
AV FÖRPACKNINGAR

01

Coop ställer tuffa krav på sina förpackningar, 
inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 
– De ska skydda sitt innehåll, men också vara 
enkla att tömma och återvinna. Vårt mål på 
sikt är att förpackningen ska kunna användas 
flera gånger innan den återvinns, säger Karin 
Jawerth, förpackningsspecialist på Coop.

OM LITE DRYGT ÅTTA ÅR ska Coops 
alla plastförpackningar vara tillverkade 
av återvunnen eller förnybar plast, ett 
tufft mål med många utmaningar längs 
vägen.

– Tillgången på biobaserad plast är be-
gränsad, inte minst den som tillverkas av 
råvara som inte är ätbar och mer etiskt 
försvarbar. Det är givetvis också en fråga 
om pris då råvaran är dyrare, säger Karin 
Jawerth. Med stigande livsmedelspriser 
kan det vara svårt att argumentera för en 
dyrare förpackning. När det gäller åter-
vunnen plastråvara som tillåts i kontakt 
med livsmedel är det få plastsorter som 
idag uppfyller de hårda kraven. 

–  Av lagstiftningsskäl begränsas vi 
till  återvunnen PET i våra förpackningar, 
säger Karin Jawerth. Vi har också aktivt 
valt bort den så kallade bionedbrytbara 
plasten, dels för att den i faktisk mening 
inte är nedbrytbar i vår svenska natur, 
dels för att den inte kan materialåter-
vinnas. 

Att utveckla hållbara förpackning-
ar för livsmedel är komplext, många 
hänsyn måste tas och ibland kan de stå i 
motsatsförhållande till varandra.

– Ofta är det långt ifrån uppenbart vad 
som är den mest klimatsmarta lösning-
en, säger Karin Jawerth. Förpackning-
ens primära uppgift är att skydda inne-

hållet, men också vara enkel att tömma 
och återvinna. Den ska dessutom vara 
visuellt tilltalande för att sälja sitt inne-
håll och undvika matsvinn som har en 
betydligt större klimatpåverkan än själva 
förpackningen. Här gör vårt designteam 
ett jätteviktigt jobb. 
Har FTI:s plastmanual varit till hjälp i 
ert utvecklingsarbete?

– Absolut, den är en viktig vägledning 
och styr oss i val av förpackning. Vi har 
en kontinuerlig dialog med FTI och får 
hjälp med sådant som kanske inte går 
att utläsa i manualen eller som är mer 
komplext. FTI stöttar oss också med 
rapporteringen till Naturvårdsverket, 
vilket är en uppskattad tjänst. 
Sedan några år tillämpar FTI differen-
tierade förpackningsavgifter, hur ser ni 
på det?

– Generellt sett är vi positivt inställ-
da, det blir ytterligare ett incitament 
att driva mot cirkularitet. Men vi skulle 
gärna se en tydligare koppling mellan 
kriterierna som styr avgiftsnivån och 
graden av återvinningsbarhet, kanske 
borde man ta hänsyn till sådant som 
fyllnadsgrad, hur tjockt materialet är, 
om en förpackning är enkel att trans-
portera och om den är smidig att  
tömma på innehåll. 

Coops målsättning är att alla förpack-
ningar ska stanna kvar i loopen i det 
cirkulära kretsloppet, antingen genom 
återvinningsbarhet eller via en ökad 
återanvändning. 

– Det innebär en stor omställning bå-
de för våra butiker och för konsumenter-
na, men vi arbetar aktivt med att se över 
olika lösningar så att det blir möjligt att 
använda förpackningarna flera gånger, 
säger Karin Jawerth.

 MER CIRKULÄRA” 
 ”VI SKA BLI ÄNNU 

”Vi arbetar aktivt  
med att se över olika 

lösningar så att  
det blir möjligt  

att använda förpack-
ningarna flera  

gånger.”
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NU KAN DU SOM ÄR KUND HOS OSS få dina plast- 
och pappersförpackningar testade med samma 
teknologi som används på Svensk Plaståtervin-
nings sorteringsanläggning i Motala respektive i 
Fiskeby Boards produktion. Efter testet får du en 
fördjupad information om din förpacknings åter-
vinningsbarhet, med andra ord ett tydligt kvitto på 
om den går att materialåtervinna och därmed blir 
en del av cirkulära materialflöden. Intresserad? 
Kontakta din kundansvarige på FTI.

RÅDGIVNING UTGÖR 
idag en stor del av 
Carina Manestams 
arbetsdag, annat var 
det för bara några år 
sedan.

– Då handlade 
det mer om att följa 
upp hur mycket 
respektive produ-

cent redovisade och merparten av mina 
samtal var med controllers och nästan 
alltid på initiativ av oss. Nu blir jag och 
mina kollegor kontaktade av företagens 
hållbarhetsansvariga som vill ha stöd 
och råd för att på bästa sätt uppfylla sitt 
producentansvar. 

FTI:s erbjudande har växt i takt med 
ökade krav på hållbarhet, förändrad lag-
stiftning och ett allt större intresse för 
klimat och miljö. 

– Idag får alla som är anslutna till oss 
tillgång till vår expertis, dels genom 
personlig kontakt och fri rådgivning 
men också via nyhetsbrev, seminarier 
och workshops samt inte minst via våra 
förpackningsmanualer,  säger Carina 
Manestam. Vi är dessutom aktiva i ett 
flertal olika forsknings- och utveck-
lingsprojekt för att hålla oss à jour med 
det absolut senaste inom teknik och 
utveckling.
Vilka frågor är det man ställer?

– På senare tid har det handlat mycket 
om det så kallade engångsplastdirektivet 
som påverkar företag som producerar 
och tillverkar till exempel godis, nöt-
ter och chokladkakor men också chips, 
hämtmat och såser. Här har vi varit be-
hjälpliga med att tolka lagstiftningen för 
att hjälpa producenterna att få koll på vil-
ka av deras förpackningar som omfattas 

Ingen fråga är för stor eller för liten. Oavsett om det handlar  
om den nya lagstiftningen för engångsplast, att få hjälp  
med redovisning av förpackningsvolymer eller prata 
förpackningsdesign, kan du som ansluten producent vända  
dig till Carina Manestam och hennes kollegor på FTI.

Kan din förpackning  
återvinnas?
Testlabbet ger svar

” LÅT MIG HJÄLPA DIG ATT TA DITT 
PRODUCENTANSVAR”

så att deras rapportering till Naturvårds-
verket blir korrekt.

– En hel del samtal handlar fortfaran-
de om avgifter, om redovisade voly-
mer och hur man tar fram en korrekt 
rapport, inte minst sedan schablonerna 
slopades förra året. Men ofta är dessa 
frågor också kopplade till att vilja gö-
ra rätt i stort, och hur man ska tänka 
kring förpackningar sett ur ett återvin-
ningsperspektiv. Allt hänger ju ihop. 

Hur många företag har du kontakt med 
under ett år?

– Jag ger årligen service, på ett eller 
annat sätt, till flera hundra företag. Hos 
oss är alla lika mycket värda och betalar 
samma avgifter för sina förpackningar.  
Vi försöker möta de behov kopplat till 
producentansvaret som respektive före-
tag har här och nu.   

Carina Manestam, 
kundansvarig  
på FTI.
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ANVÄNDNING 
AV FÖRPACKNINGAR

02

Förpackningar är inte ett 
nödvändigt ont, de gör en 
mycket viktig insats för miljön.
– Jämfört med matsvinnet  
är förpackningarnas miljö- 
påverkan liten, säger 
förpackningsforskaren  
Helén Williams.

HELÉN WILLIAMS HAR FORSKAT 
om förpackningar och matsvinn i 
många år. Det är med viss tyngd 
hon svär i kyrkan genom att ta för-
packningarna i försvar och då även 
de i plast.

– Vi behöver prata mer om för-
packningens viktiga roll att förhin-
dra matsvinn. Förpackningarnas 
påverkan på klimatet är relativt sett 
liten jämfört med matsvinnet även 
om det självfallet finns andra miljö- 

problem som nedskräpning och bio-
logisk mångfald. 

En förpacknings viktiga uppgift är 
att skydda produkten under trans-
port, förlänga dess livslängd och 
till sist göra det enkelt för konsu-
menterna att göra rätt när den ska 
sorteras och återvinnas. 

– Det handlar inte om att mini-
mera utan om att optimera förpack-
ningar, säger Helén Williams. För 
att det ska vara möjligt att designa 
smartare förpackningar behöver vi 
veta mer om hur deras egenskaper 
påverkar konsumenternas beteende 
hela vägen från butiken till återvin-
ningsstationen.

I flera forskningsprojekt har 
Helén Williams arbetat tvärveten-
skapligt och inkluderat forskare 
från både företagsekonomi och psy-
kologi i metod och analys.

– Hur konsumenterna beter sig 
har en stor del i påverkan på syste-
met, då kan du inte hoppa över det 
ledet. 

Helén Williams två konsument-

studier om matsvinn visar tydligt att 
vi slänger mycket mat i onödan på 
grund av förpackningarnas design. 
De är helt enkelt för stora, vi får 
med oss mer än vi behöver.

– Så länge det är ekonomiskt för-
delaktigt att köpa storpack eller fler 
än en förpackning, är det svårt att 
vädja till konsumenterna att tänka 
mer på miljön.

Variationen behöver vara större. 
Alla förpackningar kan inte vara de-
signade för storfamiljer eller fest. 

– Det är oftast bättre att hus-
hållen köper flera små än en stor 
förpackning om det innebär att all 
mat äts upp. 

Förpackningarna ska vara lätta att 
tömma, inte minst vad gäller trög-
flytande produkter som till exempel 
yoghurt, här går ofta för mycket till 
spillo. Men kanske allra viktigast är 
att ha koll på sin produkt och dess 
totala klimatpåverkan.

– För till exempel lök och potatis 
kan en förpackning innebära att  
det totala klimatavtrycket påverkas  

 – EN KLIMATHJÄLTE 
 FÖRPACKNINGEN  
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negativt, till skillnad mot ost och 
kött där förpackningens påverkan 
på klimatet är relativt liten i relation 
till själva produkten. 

Enligt Helén Williams vill dagens 
konsumenter helst inte ha några 
förpackningar alls och särskilt inte 
i plast. 

– Det har lett till att producenterna 
lagt mycket energi på att ta fram nya 
material och reducera plasten, vilket 
är en viktig åtgärd. Men när man väl 
står i butiken och väljer vara är det få 
som tänker på om förpackningen är 
återvinningsbar eller inte. 

Vi ser oftast bara själva varan 
eller vad vi ska använda den till. Det 
är först när vi står med den tomma 
förpackningen i handen som vi re-
flekterar över hur den ska sorteras 
och återvinnas. 

– Det ska helst inte ta mer än ett 
par sekunder att uppfatta vad som 
gäller och ju fler fraktioner desto 
krångligare blir det. Crème fraiche 
är ett typexempel där behållaren 
sorteras ut medan oblaten och lock-
et hamnar i hushållssoporna. 

Det absolut största hindret för 
vidareutveckling är ett generellt 
motstånd mot förpackningar, att 
man inte förstår att de behövs för 
att skydda maten.

– Här har branschen en viktig 
uppgift att berätta att förpackningar 
kan göra gott för miljön och att även 
plast kan vara ett bra val om det 
samlas in och återvinns. Varför inte 
utnyttja själva förpackningen som en 
kommunikationskanal? 

Med nya tuffa återvinnings- och 
miljömål kan vi inte längre luta oss 
mot vad vi tror att konsumenterna 
vill ha.

– Vi måste undersöka och förstå 
hur beteendemönstren ser ut och 
sedan räkna på alla konsekvenser, 
avslutar Helén Williams.

”Även plast kan 
vara ett bra val om 
det samlas in och 

återvinns.”

Matsvinnet  
– en förpackad  
historia
DET HELÉN WILLIAMS INTE VET 
om förpackningar och matsvinn 
är inte värt att veta. Nu har hon 
och kollegan Fredrik Wickström 
samlat sina kunskaper i en bok 
som kommer ut lagom till Bok-
mässan. Förutom att svara på 
frågan varför det slängs så myck-
et mat efterlyser de också ett pa-
radigmskifte i hur vi producerar 
och konsumerar mat. Dessutom 
har de gjort en djupdykning i för-
packningens historia.

 FÖRPACKNINGEN  

Helén Williams  
har forskat på  
förpackningar  
och matsvinn i  
flera decennier. 

– Det har varit så spännande att 
på djupet förstå vilket skifte för-
packningens intåg innebar, vilken 
roll den har spelat för både folk-
hälsan och jämställdheten, säger 
Helén Williams. Med förpack-
ningen följde en betydligt säkrare 
hantering av mat och vi slapp bli 
sjuka. Dessutom kunde fler kvin-
nor ge sig ut på arbetsmarkna-
den i takt med att de inte längre 
behövde lägga all sin vakna tid på 
att odla, hantera och laga mat. 

”Det har varit så 
spännande att  

på djupet förstå 
vilket skifte  

förpackningens 
intåg innebar.”
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03
KÄLLSORTERING  
OCH INSAMLING 
AV FÖRPACKNINGAR

Ännu ett rekordår

Sju av tio svenskar tycker det är mycket viktigt att källsortera  
och återvinna sina förpackningar. Och det tycks inte vara tomma ord. 

Allt mer samlas in, återvinningsgraderna stiger och det  
efterfrågas inte bara råd och tips utan också information  

om klimatvinster och hållbarhet.

Insamling och återvinning – ett väloljat maskineri 
som bara måste fungera

PÅ TIO ÅR HAR FTI:S INSAMLING ökat med 55 
procent och 2021 lämnades hela 552 600 ton för-
packningar till återvinning. Det motsvarar 53 kilo 
per person.

– Vi har slagit insamlingsrekord 10 år på raken, 
säger FTI:s kommunikationschef Malin Ryding. 
Tack vare pandemin har det blivit tydligt att vi är 
på god väg att förändra våra konsumtionsmönster 
i grunden och näthandel har blivit en del av varda-
gen. Det är glädjande att återvinningsvanorna går 
hand i hand med förändrade beteenden.  

Den insamlade volymen under 2021 motsva-
rar ett par miljoner återvinningsbehållare och 
antalet tömningar landade på 2,5 miljoner, vilket 
är 300 000 fler än 2020, en ökning med 30 pro-
cent jämfört med 2017. Logistiken kring tömning, 
städning och snöröjning är sedan drygt 25 år 
pulsådern i FTI:s verksamhet, ett maskineri som 
bara måste fungera. 365 dagar om året. Det stäl-
ler krav på de entreprenörer som utför uppgifterna 
åt FTI, och det ställer krav på FTI att anpassa 
verksamheten efter nya beteenden och vanor. 
Enligt en ny förordning kommer kommunerna att 
ansvara för insamlingen från den 1 januari 2024. 
Från FTI:s sida är planering för denna förändring 
redan i full gång. (Läs mer på sidan 20).  

MED ÖKADE VOLYMER ökar också risken för sop-
dumpning, en svår utmaning där FTI arbetar syste-
matiskt med att minska den grova nedskräpningen.

– Vi har under åren genomfört ett flertal pro-
jekt som lett fram till en checklista med olika in-
satser, säger Patrik Hamerslag, FTI:s gruppchef 

infrastruktur. Det handlar om allt från att bevaka 
stationer till att kontakta dem som dumpat sopor. 
Vi undviker i det längsta att helt ta bort en station, 
och ofta kan det räcka att flytta den några hundra 
meter eller att klippa ner buskar i närheten, för 
att dumpningen ska avta. 

– Vi arbetar systematiskt och söker ständigt 
nya lösningar för att komma tillrätta med proble-
men, där är dialogen med respektive kommun 
viktig, säger Patrik Hamerslag. 

 

TVÅ MILJONER SVENSKAR, cirka  
40 procent av hushållen, har idag möj-
lighet att lämna sina förpackningar till 
återvinning i direkt anslutning till sin 
bostad. De senaste åren har allt fler 
hushåll fått tillgång till fastighetsnä-
ra insamling, FNI. Insamlingen från 
FNI-hushållen är en viktig del för att nå 
återvinningsmålen. Till fastighetsnära 
insamling räknas bland annat villor med 
fyrfackskärl eller färgsortering och fler-
bostadshus med miljörum. Med den nya 
förordningen följer en kraftigt utbyggd 
fastighetsnära insamling och den  
1 januari 2027 ska samtliga kommuner 
ha infört FNI. (Läs mer på sidan 20).  

FLER OCH FLER SKA ERBJUDAS  
ÅTERVINNING PÅ HEMMAPLAN

2,5

527

60

miljoner gånger  
per år tömmer vi 

våra återvinnings-
behållare.

tusen gånger per  
år städar vi  

återvinnings- 
stationerna.

tusen samtal 
och mejl från 
konsumenter 

besvarar  
vi årligen.
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EN STOR ANDEL SVENSKAR är nöjda 
eller mycket nöjda med sin återvin-
ningslösning och så har det sett ut de 
senaste åren. I år landar den tota-
la nöjdheten på 77 procent, en liten 
ökning jämfört med 2020 där de som 
nyttjar ÅVS:erna svarar för större delen 
av ökningen. Allra nöjdast är de som 
använder eget kärl, 85 procent. 

ÄR DU NÖJD MED  
INSAMLINGSSYSTEMET?

DET ÄR BARA HUSHÅLLENS uttjänta  
förpackningar som hör hemma på 
FTI:s återvinningsstationer och i den 
fastighetsnära insamlingen. Men vi 
bedriver även verksamhetsinsamling 
i Sveriges samtliga kommuner vid 
så kallade mottagningspunkter. Här 
kan till exempel restauranger, caféer, 
hantverkare och butiker kostnadsfritt 
lämna sitt förpackningsavfall. Alla 
företag och verksamheter är ansvariga 
för sitt avfall och enligt lag skyldiga att 
sortera det. 

INSAMLING ÄVEN FÖR
VERKSAMHETER

Unga och  
återvinning

Fortsatt oro för klimatet men 
färre källsorterar

ÅTERVINNING ENGAGERAR, sju av tio svenskar 
uppger att det är mycket viktigt att lämna sina 
förpackningar på återvinningsstationen eller 
i den fastighetsnära insamlingen. Äldre åter-
vinner i högre utsträckning än unga samtidigt 
som de senare är mer oroliga för miljön än sina 
föräldrar.

– Att andelen unga som återvinner har minskat 
är en viktig signal, inte minst i kombination med 
att allt fler 18-29-åringar efterfrågar mer infor-
mation om miljövinsterna, säger FTI:s kommu-
nikationschef Malin Ryding. Jämfört med övriga 
åldersgrupper är efterfrågan på kunskap också 
betydligt högre bland unga.  

ENLIGT UNDERSÖKNINGEN är ungdomar i 
regel nöjda med sin återvinningslösning, men 
menar att de skulle källsortera mer om de hade 
bättre möjligheter till förvaring i hemmet. Var 
tredje 18-29-åring menar att det är bekvämare 
att slänga sina förpackningar i hushållssoporna 
än att källsortera.

– Med varje förpackning som hamnar i hus-
hållsavfallet följer CO2-utsläpp som kunnat 
undvikas genom källsortering och återvinning,  
säger Malin Ryding. Alla vinner när du åter- 
vinner, så enkelt är det. 

Klimat och miljö står högt i kurs hos 
dagens unga, men de är sämre än sina 
föräldrar när det kommer till källsorte-
ring. Detta trots att de i högre utsträck-
ning litar på att förpackningarna faktiskt 
återvinns. Det visar FTI:s årliga under-
sökning Återvinningsbarometern. 



14 F TI CIRKUL ÄRT 2022

03
KÄLLSORTERING  
OCH INSAMLING 
AV FÖRPACKNINGAR

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN LANSERADE BOWER, 
en app som gör det möjligt för konsumenter att 
tjäna pengar på sitt återvinningsengagemang. 
De uttjänta förpackningarna scannas via appen 
innan de lämnas till återvinning och pantvärdet 
i form av poäng eller pengar, hamnar sedan di-
rekt i mobilen. Idag har appen 380 000 använ-
dare som tillsammans har scannat 36 miljoner 
förpackningar. 

UNDER SOMMAREN 2022 inledde FTI ett samar-
bete med Bower som innebär att de producenter 
som är kunder hos FTI får rabatt på anslutnings-
avgiften. 

– Samarbetet med Bower skapar mervärde 
för våra producenter och är samtidigt en ny och 

DET LÖNAR SIG ATT  
ÅTERVINNA MED MOBILEN

viktig pusselbit i vårt redan starka erbjudande, 
säger FTI:s marknadschef Anette Löhnn. 

Via Bower kan producenterna kommunicera di-
rekt med sina kunder och samtidigt få tillgång till 
värdefull statistik och data kring hur många och 
vilka förpackningar som har scannats. 

SOM FÖRSTA DAGLIGVARUKEDJA anslöt sig 
Coop till Bower i januari 2021. Idag har Coops 
kunder pantat över en och en halv miljon förpack-
ningar av de egna varumärkena Coop Extra och 
Änglamark. 

– Vi har idag nästan 48 000 kunder som använ-
der appen och som tillsammans har sparat 52 
ton koldioxid, säger Karin Jawerth, förpacknings-
specialist på Coop. 

”Vi har idag 
nästan 48 000 
kunder som 

använder  
appen och som  

tillsammans  
har sparat  

52 ton  
koldioxid.”
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HÖSTEN 2018 SJÖSATTES Materialvärlden, FTI:s 
pedagogiska material om återvinning. Idag, fyra 
år senare, har nästan 2 300 förskolor och 109 000 
förskolebarn bekantat sig med materialisarna 
Ploppa, Prasslis, Flirp, Bånk, Klirr och Kras och 
lärt sig allt om källsortering på köpet. Efter åren 
med Materialvärlden kan vi också se  
att det ger ringar på vattnet, många föräldrar 
uppger att barnen, genom det de lärt sig från  
materialisarna på förskolan, påverkar återvin-
ningen hemma. 

Under pandemin utvecklades Materialvärlden 

Grattis till  
fyra år Materialvärlden

för att hjälpa vabbande föräldrar och snoriga 
men pigga barn att sysselsätta sig. Världen har 
växt med nya saker och innehåller nu förutom 
spelet också en saga, en låt och en musikvideo, 
skapade för att underhålla samtidigt som de 
ska ge kunskap om hur man bidrar till en mer 
hållbar miljö. 

Hållbarhet är en del av förskolans läroplan och 
här passar Materialvärlden som hand i handske. 
Under 2021 inleddes ett samarbete med skolkon-
cernen Academia och Materialvärlden ingår nu-
mera i deras interna utbildningsportal. 

”Hållbarhet är  
en del av försko-

lans läroplan 
och här passar 
Materialvärlden 

som hand i 
handske.” 
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KVALITETSSÄKRING 
AV INSAMLAT  
MATERIAL

04

 AV HÖGSTA KVALITET 
Allt fler förpackningar samlas in. Ju högre kvalitet det insamlade 
materialet har, desto mer kan återvinnas och bli till nya produkter. Därför 
arbetar vi på FTI kontinuerligt för ökad materialkvalitet och cirkularitet.  
Vi genomför plockanalyser, besöker balnings- och sorteringsanläggningar, 
ställer krav på insamlingsentreprenörer och informerar, utbildar  
och ger råd till konsumenter och producenter. 

VI SVENSKAR ÄR DUKTIGA på att källsortera  
och mängden förpackningar som lämnas på 
återvinningsstationer eller genom fastighetsnära 
insamling ökar för varje år. Men dessvärre är det 
en alldeles för stor mängd förpackningar som sor-
teras fel och där toppar chipspåsar, äggkartonger, 
omslagspapper, bärkassar och mejeriförpackning-
ar listan på sådant som ofta hamnar i fel behålla-
re. Och 30 procent av restavfallet i våra soppåsar 
består fortfarande av förpackningar, förpackningar 
som eldas upp i stället för att materialåtervinnas. 
Om alla hushåll i Sverige sorterade ut ytterligare 
ett halvt kilo plast per vecka skulle CO2-utsläppen 
minska med 250 000 ton per år. 

Att sortera rätt är med andra ord en vinst för 
klimatet, men också för den egna plånboken. Inte 
minst när det handlar om produkter som inte hör 
hemma på återvinningsstationen eller i den fastig- 
hetsnära insamlingen. Att hantera tvättkorgar, 
grillgaller, stekpannor, batterier och leksaker är 
kostsamt, kostnader som inte täcks av förpack-
ningsavgiften. Cirka 65 000 ton avfall per år ham-
nar felaktigt bland plast- pappers- och metallför-
packningar från FTI:s insamlingssystem, det vill 
säga hör inte hemma i förpackningsinsamlingen, 
vilket påverkar priset på det återvunna materialet. 

DEN SOM AVSTÅR FRÅN att källsortera riske-
rar att betala två gånger för förpackningen, dels 
i form av förpackningsavgift, dels som påslag 
på avfallstaxan. En förpackning som slängs i 
hushållsavfallet och eldas upp medför nämligen 
kostnader för utsläppsrätter. 

Material som är felsorterat eller av dålig kva-
litet riskerar dessutom att antingen smutsa ner 
omkringliggande förpackningar så att de inte 
längre kan återvinnas eller leda till problem på 
mottagnings- och återvinningsanläggningar.

•  Släng inget annat än 
förpackningar i  
behållarna för förpack-
ningsinsamling.

•    Separera förpack- 
ningar som består av 
flera material. 

•  Sortera rätt – ta hjälp  
av FTI:s sorterings- 
guide som du hittar  
på www.fti.se

Tips!
SOM KONSUMENT  
KAN DU OCKSÅ 
HJÄLPA TILL:
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PLAST- 
FÖRPACK- 
NINGAR

PAPPERS- 
FÖRPACK- 
NINGAR

Så kan du som 
producent höja 
kvaliteten på  
det insamlade 
materialet:

METALL- 
FÖRPACK- 
NINGAR

•  Använd stål eller alumi-
nium, undvik kombina-
tioner.

•  Begränsa användningen  
av allt som inte är stål 
och aluminium.

•  Undvik koppar och zink.
•  Minimera användningen  

av tenn.
•   Begränsa användningen 

av olika legeringar.
•  Underlätta separering av  

olika materialslag.
•  Designa förpackningar 

med material som är lätta 
att identifiera.

•  Designa förpackningar  
med material som är lätta  
att identifiera.

•  Använd papper (mono- 
material) i största möjliga  
utsträckning, t ex utan  
fönster eller kork. Undvik 
blandade material.

•   Utforma förpackningen  
så att den är lätt att  
tömma och komprimera.

•    Undvik kemikalier för  
ökad våtstyrka.

•  Undvik fettavvisande 
papper.

•   Minska mängden lim och  
adhesiver. Använd vatten- 
lösligt lim. Krävs smält-
lim, använd i så fall vär-
mebeständiga varianter.

•   Bläck och tryckfärger ska 
vara fria från mineral- 
oljor (MOH).

GLAS- 
FÖRPACK- 
NINGAR

•  Använd vattenlösligt lim 
till etiketter.

•  Undvik att klä in flaskor-
na i jutesäck, metallnät 
eller liknande.

•  Undvik förseglingar där 
ringar blir kvar runt 
flaskhalsen efter att 
förpackningen brutits.

•  Undvik porslinskorkar 
och metallbyglar (”tyska 
ölflaskor”).

•  Påklistrade medaljonger 
bör inte vara i porslin 
eller annat keramiskt 
material.

•  Undvik ogenomskinliga  
färgskikt.

•  Byt ut den svarta färgen.
•  Byt till en plastsort som  

är återvinningsbar.
•  Se över materialval för  

etiketten.
•  Minska andelen tryck.

Plockanalys viktigt  
verktyg för att nå åter- 
vinningsmålen
FTI genomför kontinuerliga så 
kallade plockanalyser för att 
skapa sig en bild av och insikter 
om vilka insatser som krävs för 
en förbättrad materialkvalitet.  
– Vi följer materialsamman- 
sättningen noggrant och genom 
flera led, säger Agneta Fladerer, 
materialkvalitetsansvarig på FTI.

DET ÄR INTE BARA INSAMLINGEN utan även 
materialåtervinningen av förpackningar som 
har ökat kontinuerligt de senaste åren. För 2021 
landar återvinningen från hushåll på 67 procent 
och ligger därmed över det nationella målet på 65 
procent. En förutsättning för en fortsatt ökning av 
återvinningsgraderna är en successivt förbättrad 
materialkvalitet. Här är plockanalyserna ett viktigt 
verktyg. 

– Analyserna ger oss väl underbyggda underlag 
för kvalitetssäkring av våra materialströmmar, sä-
ger Agneta Fladerer. 

Den nyligen publicerade analysen för 2021 visar 
bland annat att andelen felaktigt material bland 
de insamlade plastförpackningarna landar på 24,6 
procent, jämfört med 28,3 procent för 2020. Mot-
svarande siffror för pappersförpackningar är 17,5 
respektive 14,4 procent. 

– Det är för tidigt att säga om det är ett trend-
brott, men vi arbetar strukturerat tillsammans  
med våra mottagningsanläggningar och enligt en 
tydlig process för ökad materialkvalitet, säger Ag-
neta Fladerer. Under det senaste året har vi dess-
utom intensifierat våra kommunikationsinsatser, 
både mot konsumenter och producenter.

PLOCKANALYSERNA GENOMFÖRS i flera steg. 
Först görs en insamling på samtliga mottag-
ningsanläggningar i Sverige och därefter blandas 
materialslaget enligt en väl utarbetad rutin, innan 
proverna tas. Slutligen är det dags för sortering 
i ett avfallslaboratorium där förpackningar skiljs 
från övrigt avfall.



ÅTERVINNINGSRESAN 
En mjölkkartong blir till en pizzakartong, din syltburk kommer tillbaka som en flaska 
olivolja och schampoflaskan som en diskmedelsflaska. Och de uttjänta kapsylerna 

förvandlas till bilkarosser. Följ med på förpackningarnas återvinningsresa. 

AFFÄR
1

4
5

ÅTERVINNINGS- 
ANLÄGGNING

44%

36%

17%

3%

2021
GLAS 23,2 KG

TOTALT 53 KG

2 MILJONER

FASTIGHETSNÄRA
INSAMLING

HUSHÅLL HAR

PLAST 9 KG
METALL 1,8 KG

PAPPER 18,9 KG

INSAMLAT KG PER PERSON

1. Varor köps och används. Kvar 
blir de tömda förpackningarna. 
2. Förpackningarna lämnas 
i sina respektive behållare i 
återviningsrum eller på återvin-
ningsstationen. 
3. Materialet hämtas av tömnings-
bilar och körs till uppsamlings-

platser. Oftast på daglig basis, i 
vissa fall flera gånger per dag. 
4. Vid uppsamlingsplatserna 
(balningsanläggningarna) görs 
en första grovsortering. Materi-
alslagen, förutom metall pressas 
samman var för sig i stora balar. 
5. Balarna körs till en återvin-

ningsanläggning. Plastförpack-
ningar hamnar hos SPÅ i Motala 
där de sorteras och balas på 
nytt för att förflyttas och sedan 
tvättas, malas ner och säljas som 
råvara. Pappersförpackningar 
blir till ny kartong i pappersbruk 
bland annat utanför Norrköping. 

Glasförpackningarna krossas i 
Hammar och körs till glasbruk el-
ler blir till glasull eller skumglas. 
Aluminium och stål separeras 
med hjälp av en stor magnet, 
körs till järn- och aluminiumbruk, 
smälts och gjuts till stålstänger 
och aluminiumtackor.

3
5 000 ÅTERVINNINGSSTATIONERI SVERIGE:

2

2

Återvin-
ningsresan 

fortsätter på 
sidan 19.
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MATERIAL- 
ÅTERVINNING 
FÖR NYA PRODUKTER
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ÅTERVINNINGSGRADER 2021

84% 32%82% 85% 67%
ÅTERVINNINGSGRADERNA I SVERIGE 2021 

 GLAS   PAPPER   PLAST   METALL (STÅL)   METALL (ALUMINIUM)

ÅTER- 
VINNINGSGRAD  

VERKSAMHETER*

87%

50%

81%

55%

ÅTER- 
VINNINGSGRAD  

HUSHÅLL

84%'' 84%''

ÅTER- 
VINNINGSGRAD  

TOTALT

82%

32%

85%

67%

84%

REGERINGENS 
MÅL TILL  

2029

85%

50%

70%

50%

90%

72%

18%

90%

72%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

*Materialbolagen hanterar framförallt förpackningar från de svenska hushållen. De förpackningar som förbrukas av verksam-
heter tas i de flesta fall om hand av kommersiella återvinningsaktörer. Dock har FTI tillsammans med materialbolagen, åtagit 
sig att samla in statistik och rapportera insamlings- och återvinningsgrad till Naturvårdsverket även för dessa förpackningar.
**För glasförpackningar sker insamling från hushåll och verksamheter i samma flöde.

Från insamlat till 
återvunnet

Insamling på återvinningsstation (ÅVS) 
eller fastighetsnära insamling (FNI).

Materialet körs till uppsamlings- 
platser (balningsanläggningar) och 

där görs en första grovsortering.

ÅTERVUNNEN RÅVARA SOM  
ERSÄTTER NY RÅVARA

ÅVS

FNI FNI

1

2

5

 
Materialet körs 
vidare till sor-

terings/återvin-
ningsanläggningen 
där föroreningar, 

icke-förpackningar, 
och fel förpack-

ningsmaterial mm  
sorteras bort.

 
Ej åter- 

vinningsbara 
förpackningar 

blir till  
energi.

3

4

2022 F TI CIRKUL ÄRT 19

HAR DU PRODUCENTANSVAR?
VAD FÖLJER MED DITT  
ANSVAR? 
I ditt producentansvar ingår att du ska  
se till att förpackningarna samlas in, 
transporteras bort, återvinns eller åter- 
används på ett miljövänligt sätt, du ska 
rapportera till Naturvårdsverket om  
mängden förpackningar du satt på mark-
naden och hur de har hanterats och du 
behöver också betala in en avgift till  
Naturvårdsverket. Som kund hos FTI får  
du stöd och hjälp med alla dessa delar  
och en hel del annat.

Ditt företag har producentansvar om ett 
eller flera påståenden stämmer in på er: 
❚   Fyller eller på annat sätt använder  

en förpackning.
❚  För in en förpackad vara till Sverige. 
❚  Tillverkar en förpackning  

(serviceförpackningar).
❚   För in en förpackning till Sverige  

(serviceförpackningar).
❚   Från ett annat land än Sverige säljer en 

förpackad vara eller en förpackning  
till en slutlig användare i Sverige  
(från 1 januari 2023).

Ny förordning, så berör det dig. Läs mer på nästa sida. 



Insamling och återvinning från 1 januari 2024  
– vem ansvarar för vad?

❚  Endast tillhandahålla 
förpackningar som kan 
återanvändas eller åter-
vinnas.

❚  Anlita (eller tillhanda- 
hålla) en Producentans-
varsorganisation, PRO, 
som tar hand om de 
uttjänta förpackningarna.

❚  Anmäla sig till Natur-
vårdsverket och rap-
portera de volymer och 
antal förpackningar som 
släpps ut på den svenska 
marknaden.

❚  Bidra till att de natio-
nella återvinningsmålen 
uppnås.

❚  Verka för att producenter-
na ökar sin andel återan-
vändbara förpackningar. 

❚  Materialåtervinna eller 
på annat sätt hantera 
hushållens uttjänta  
förpackningar.

❚  Genom förpackningsavgif-
ter ersätta kommunerna 
för insamling av hushåll. 

❚  Rapportera till Natur-
vårdsverket om bland 
annat antalet anslutna 
producenter och mäng-
den mottaget material 
per kommun.  

❚  Bidra till att de natio-
nella återvinningsmålen 
uppnås.

❚   Samla in förpackningsav-
fall (plast, papper, metall 
och glas) från hushåll, 
från 1 januari 2024 via 
fullt utbyggd fastighets-
nära insamling, FNI.

❚   Via lättillgängliga in-
samlingsplatser, ta emot 
övriga materialslag. 

❚  Överlämna de insamla-
de förpackningarna till 
respektive PRO.

❚  Rapportera till Natur-
vårdsverket mängden 
material som samlats in 
och kostnaderna.

❚   Informera om producen-
tansvar.

❚  Utöva tillsyn och meddela 
föreskrifter, undantag och 
dispenser.

❚  Besluta om ersättningen 
till kommuner.

❚  Se till att PRO:er,  
kommuner, marknads-
drivna system, fastig-
hetsägare och miljö- 
organisationer för en 
löpande dialog.

❚  Följa upp de nationella 
återvinningsmålen och 
rapportera till EU.

VERKSAMHETSINSAMLING
Den PRO som är störst ansvarar för att sätta 
upp mottagningsplatser och ta emot förpack-
ningsavfall från verksamheter. För denna 
service betalar övriga PRO:er en avgift samt är 
skyldiga att hämta den egna andelen material. 
Marknadsdrivna insamlingssystem får samla  
in utsorterat förpackningsavfall från verksam- 
heter om återvinningen är likvärdig en PRO.

Regeringsbeslutet om en ny förordning om producentansvar för förpackningar innebär bland annat att kommunerna  
tar över insamlingsansvaret från hushåll från 1 januari 2024. Även du som producent påverkas liksom FTI.  

Så här förändras och fördelas ansvaret i takt med att förordningen träder i kraft.

PRODUCENTERNA  
SKA:

EN PRODUCENTANS-
VARSORGANISATION, 

PRO, SKA:

SVERIGES 290  
KOMMUNER SKA:

NATURVÅRDS- 
VERKET SKA:

Krångligt?  
Oroa dig inte, vi håller  
dig kontinuerligt upp- 

daterad via nyhetsbrev, 
vår webbsida (www.fti.se) 
och kommande nummer 

av Cirkulärt.

PS Vid återvinning sorteras Cirkulärt som en tidning.


