En skrift från Mistra om aktuell
forskning inom utvalda områden

Ingen
kommer
undan
plasten

Vägar mot en mer hållbar plastanvändning

Mistra summerar
Mistra har under 25 år investerat 4,5 miljarder kronor i ett 70-tal
olika forskningsprogram. Tillsammans har programmen bidragit
till att utveckla den svenska miljöforskningen.
Nu lanseras ”Mistra Summerar” där tanken är att sammanfatta
forskning inom olika ämnen som Mistra finansierat. Denna skrift
handlar om plast, ett mångfasetterat material som flera av Mistras program under årens lopp studerat utifrån olika infallsvinklar.
För att ge en mer heltäckande bild av alla de möjligheter och
utmaningar som materialet har kommer även aktörer som inte är
knutna till Mistra till tals.
Utgiven i februari 2020.
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Ska vi bejaka
eller bekämpa
plast?
Plast har två ansikten, och de ser ofta helt motstridiga ut.
Många ser något billigt och fult, och när de tar orden
”plastig känsla” i sin mun blir klangen tydligt ogillande.
Att plast oftast tillverkas av olja och därmed kan driva
på klimatförändringarna gör inte saken bättre.
Andra ser ett utmärkt material som finns i otaliga
varianter med många användningsområden och
obegränsade designmöjligheter. Som rätt använt
dessutom bidrar till att minska koldioxidutsläppen.
Om plast ska bedömas som något gott eller ont beror
till stor del på vilka aspekter vi fokuserar på. Den här
skriften kommer inte att välja det ena eller det andra,
snarare belysa både de problem och de möjligheter som
materialet skapar.
Lars J Nilsson, som är aktiv inom Mistra STEPS,
sammanfattar de motsättningar som finns:
– Plast är ett jävla problem, men är också ett helt
fantastiskt material.
OM PLAST
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A

tt plast har gått från att vara något mer eller mindre osynligt till att
bli ett av de stora samtalsämnena inom miljöområdet går att förklara,
menar Rajni Hatti-Kaul, programchef för Mistra STEPS som är ett
forskningsprogram med fokus på bioplast.
– Plast syns. Det gör att problemen sticker mer i ögonen än de bekymmer
som finns med kemikalier och energi.
Mistra har genom åren finansierat ett flertal forskningsprogram som syftar
till att ta fram ny kunskap om plast, och det ur ett flertal perspektiv. I denna
skrift får forskare verksamma inom dessa program, men även andra aktörer
inom området, ge sin syn på hur användningen ska kunna bli mer hållbar.
Hur vi ska hantera plast i framtiden är viktigt att diskutera, skriften vill
därför bidra med kunskap till alla dem som sätter de politiska ramarna för
materialet. Men även peka på några av de frågor som handläggare på kommunerna och de som arbetar med plast på ett företag ställs inför.
Målet om att Sverige år 2045 ska vara fossilfritt ökar kraven på förändring. Ska vi ta oss dit måste landet som helhet se över sin plastanvändning. Att
komma bort från olja som råvara är ett steg, men det är inte nog.
Vi måste även fundera på var och när vi använder plast. Och inte minst hur
vi kan förlänga livslängden på den plast vi nyttjar, antingen genom att återanvända de produkter vi redan har eller genom att återvinna det material som
de är tillverkade av.
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Läs om plast
och ned
skräpning på
sidan 17.

Mer om
återvinning
kan du läsa på
sidan 57.

Frågan om tygkassar verkligen är ett bättre alternativ än de i plast, blir då rimlig att ställa. Likaså om vi ska behöva åka en omväg för att slänga den plast vi
inte vill ha kvar, men som kan få ett nytt liv om den tas omhand på rätt sätt.
Skriften serverar inga enkla lösningar, snarare motsatsen. Eller för att
citera vad forskaren Lars J Nilsson sa efter ett möte med investerare som ville
lära sig mer om plast.
– Kanske förvirrade vi mer än skapade klarhet. Eller rättare sagt, vi gav
dem en sanningsenlig bild av hur komplex frågan om plast är.
Om man ska peka ut ett område där plast alltid är fel så är det när den hamnar där den inte hör hemma. Om plast ska ha en roll i ett framtida mer hållbart
samhälle måste vi komma till rätta med nedskräpningen.
Att djur och organismer påverkas när de får i sig plast börjar bli oomtvistat. De
kanske inte dör lika synligt och tydligt som vid en akut förgiftning, men att de
blir slöare och rör sig långsammare när de får i sig de minsta plastfragmenten
kan vara illa nog. Och det är precis vad som händer vilket Tommy Cedervall,
aktiv inom Mistra Environmental Nanosafety, har visat i sin forskning.
Sant är att många av oss går till affären och pantar returflaskor av PET-plast,
vi sorterar ut plastförpackningar och tar med till någon av de närmare sex
tusen återvinningsstationerna i Sverige. Tyvärr blir en väldigt liten del av den
plasten till nya produkter. Det innebär en stor förlust. Vi har inte råd, varken
OM PLAST
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miljömässigt eller samhällsekonomiskt, att slösa med ett så värdefullt material som plast.
Läs om
Mattias Lindahl,
programchef för Mistra
REES tankar om plast
och hållbarhet på
sidan 68.

Vad den
petrokemiska
industrin anser om
plast kan du läsa
mer om på sidan
52.
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Cirkulär ekonomi är ett begrepp som används allt flitigare i samhällsdebatten.
Ökad resurseffektivitet, att fler material cirkuleras i ett kretslopp och förlängd
användning av de produkter vi köper skulle betyda mycket för att minska plastens miljöpåverkan.
Möjligheterna för plasten att spela en konstruktiv, rentav oumbärlig roll i ett
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle är stor. Det menar åtminstone de
företagen som förser oss med våra plastprodukter.
– Det är inte plasten som är fel, snarare hur vi använder den, säger Linda
Zellner som är innovationschef på Perstorp. Företaget som skapade den första svenska plasten för drygt 100 år sedan. Då med den skånska bokskogen
som råvara.
Många anser att dagens oljebaserade plast på sikt kan ersättas av b
 iobaserade
plaster. För klimatet skulle det definitivt vara bättre, men när det gäller andra
aspekter är det mer tveksamt om de gör så stor skillnad. Fortsätter vi att
dumpa plast i naturen spelar det ingen roll om råvaran är svart eller grön.

INLEDNING

Om bioplasters
för- och nack
delar kan du läsa
på sidan 41.

Region Skåne
lyckades sänka sina
kostnader genom en
innovationsupphandling,
mer om hur kan du
läsa på sidan 89.

– Plastindustrin har utvecklats under närmare ett sekel, medan vi fortfarande
är i barnstadiet. Men det finns en potential att ersätta den fossila oljan med
biobaserade material, säger Baozhong Zhang, forskare som är aktiv inom
forskningsprogrammet Mistra STEPS.
Om företag verkligen ska bidra till en hållbar utveckling måste de se över sin
plasthantering. Samma sak gäller offentliga upphandlare och inköpare på
företag, om de inte gör rätt från början blir slutresultatet aldrig bra.
För att få fart på utvecklingen måste företag med nya djärva idéer få tillgång
till riskkapital. Hur ska investerare och finansmarknadens aktörer agera i ett
landskap där de inte känner sig hemma. Ska de bara vara följare av utvecklingen eller kan och bör de driva på för en mer hållbar plastanvändning.

Läs om hur
investerare kan
främja hållbara
lösningar på
sidan 96.

Fakta om plast
Plast är inte ett enhetligt material, det är många olika
sorter med nära nog oändligt antal egenskaper.
I praktiken betyder det att plast kan vara alltifrån
stenhårt och oböjligt till mjukt och flexibelt. Det kan
antingen vara genomskinligt eller skimra i regn
bågens alla färger. En del plaster är kemikalie- och
värmetåliga medan andra smälter redan vid låga
temperaturer. Några är anpassade till användning i
tuffa miljöer medan andra är godkända för användning ihop med livsmedel.
Att plast kan ha så många olika egenskaper gör att
det idag används nästan överallt. Det är materialets
styrka, men också dess svaghet. Plast är även, rela-

tivt till många andra material, billigt att tillverka.
Det har ytterligare bidragit till att plast har blivit ett
material som vi sliter och slänger snarare än att
värdera högt. Det har gjort att vi sällan har funderat
på att den plast vi brukar ska kunna återanvändas
eller materialåtervinnas.
Plast kan även tillverkas av olika råvaror, idag dominerar fossil olja men olika typer av biobaserade
plaster finns redan eller är på väg ut på marknaden.
En fördjupad faktaruta om de vanligaste varianterna
av plast och en ordlista som förklarar de viktigaste
begreppen hittar du längst bak i boken.

OM PLAST
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1. PLASTENS DUBBELHET

Problem javisst
– men inte bara
Världen har översvämmats av plast, och mer blir det.
Bara i år kommer ytterligare närmare 400 miljoner ton
plast att tillverkas, om ett par decennier kan mängden
vara den dubbla.
Är det ett bekymmer? Ja, men det är inte det enda.
Ett större problem är att merparten av all plast bara
används en enda gång innan den kastas, och då alltför
ofta i naturen.
Överutnyttjande, nedskräpning och hälsorisker kan bara
hanteras om vi lär oss att använda plast på ett smartare sätt.
OM PLAST
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Plasten finns
överallt – ingen
kommer undan
8 300 miljoner ton – så mycket plast har tillverkats i
världen sedan 1950-talet. Materialet har därmed blivit
en självklar del av våra liv och vår vardag. Ingen kommer
undan, att leva plastfritt är idag i det närmaste omöjligt.

F

ör att skapa en känsla för hur mycket alla dessa
ton plast som har tillverkats verkligen är har
någon försökt att visualisera mängden genom
att hävda att det är mer än nog för att fylla alla skyskrapor i New York. Det säger inte så mycket, bättre är
att titta på oss själva och försöka se all den plast som
finns i vår absoluta närhet. Eller gör tvärtom – tänk dig
ett liv utan. Hur skulle det se ut?
Att plasten har blivit en så självklar del av vår vardag är inte svårt att förstå, det är ett unikt material
med egenskaper som gör att det passar nästan överallt.
Ofta till nytta. Men inte bara, de baksidor som definitivt finns har bidragit till att plast har blivit en symbol
för ett ohållbart samhälle där slit och släng är normen.
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Fördubblad produktion inom några år
Idag uppgår den globala produktionen av plast till närmare 400 miljoner ton per år och enligt flera bedömare kommer produktionen att fördubblas inom ett
par decennier. Det finns inte heller längre bara en sorts
plast, snarare hundratals, möjligen tusentals, olika
varianter på marknaden.
Det är i sig en fördel eftersom varje behov kan mötas
med en specifik plastsort. Men även en nackdel eftersom ju fler sorter som finns desto svårare blir det att
få till ett fungerande system för materialåtervinning.
Problemet är att när olika plastsorter blandas kommer
de att tappa sina respektive egenskaper vilket kan göra
den återvunna plasten mindre användbar.

1. PLASTENS DUBBELHET

Av den plast som används i Europa går knappt 40 procent
till förpackningar, 20 procent till byggindustrin och sju
procent till bilindustrin. Andra storförbrukare av plast
är elektronikprodukter, konsumentvaror och jordbruket.
Av all plast som har tillverkats i världen har 14 procent samlats in för återvinning, detta enligt en studie
av Mistra STEPS. Det ger dock inte hela bilden, av dessa
har endast två procent använts för att tillverka ny plast
av samma eller liknande kvalitet, åtta procent till plast
av sämre kvalitet medan de sista fyra procenten går
förlorade i processen.
Den låga återvinningen resulterar i att 95 procent
av plastens ursprungliga värde går förlorat redan efter
första användningen.

Europas årliga förbrukning av
plast inom olika sektorer.

Dessutom måste den plast som inte samlas in ta vägen
någonstans. Globalt hamnar merparten på soptippar,
eller kastas naturen. I Sverige eldas en stor del av plast
avfallet upp, både en del av det sorterade och det osorterade och den energi som finns i plasten tas tillvara.
En förklaring till att en så stor mängd plast hamnar
i soporna eller eldas upp är den ökade användningen av
engångsartiklar. Förhoppningar finns att den trenden ska
vända efter det att EU våren 2019 beslutade att förbjuda
vissa engångsartiklar. Ett allt för litet steg, menar kritiker.

Plastens klimatskuld
Plast ifrågasätts ofta ur ett klimatperspektiv. Orsaken till det är att omkring sex procent av all olja som

Plastproduktionen i världen

Av all plast som
tillverkats hittills
i världen har:

43 500 ton

14% återvunnits

91% av all plast som
produceras kommer
från råolja

12% eldats upp
74% lagts på deponi eller
hamnat i hav och natur

förpackningar 40%

möbler 3,5%

byggsektorn 20%

jordbruk 2%

hushållsprodukter 9%

medicin 1,5%

elektronik 7,5%

övrigt 13,5%

Plastproduktionens andel
av oljekonsumtionen i världen

i dag

2050

6%

20%

fordon 3%

KÄLLA: PLASTICS EUROPE
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används i världen går till tillverkningen av materialet.
Hälften av oljan används som plastråvara och hälften
går till energi för att driva tillverkningsprocessen.
Om beräkningarna att plastproduktionen år 2050
kommer att vara dubbelt så stor kommer plastindustrin
då att stå för omkring 20 procent av den totala oljeanvändningen i världen. Detta enligt rapporten ”The New
Plastics Economy – Rethinking the future of plastics”
från Ellen MacArthur Foundation. Såvida inte biobaserade råvaror och förnyelsebar energi i högre grad kommer till användning, eller andra åtgärder sätts in.
Även i Sverige har plastanvändningen ökat, från
900 000 ton år 2010 till nästan 1,3 miljoner ton 2017.
Det motsvarar 130 kilo plast per invånare och år, vilket
leder till utsläpp av omkring 300 kilo koldioxid.
En fråga blir då om några hundra kilo koldioxid är
mycket eller lite? Svaret på den frågan beror till stor
del på hur man ser på nyttan, och vad man jämför med.
Ett par exempel för att sätta plastens utsläpp i relation till annat; en genomsnittlig bil i Sverige släpper ut
drygt 1,5 ton koldioxid per år medan en flygresa tur
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och retur till Thailand orsakar utsläpp på cirka 2,5 ton
koldioxid.
Att enbart betrakta plast som en klimatbov av stora
mått är något förenklat, materialet kan i lika hög grad
bidra till minskade utsläpp. Enligt Plastinformationsrådet, PIR, förbrukar en normalstor bensin- eller dieselbil omkring 750 liter mindre bränsle under sin livstid tack vare att plast har gjort bilen hundratals kilo
lättare. Sett till alla bilar i västra Europa betyder det
en minskad förbrukning med omkring 12 miljoner ton
per år. Det motsvarar minskade utsläpp av omkring 30
miljoner ton koldioxid.
Att plast har en relativt liten klimatpåverkan, och
ibland kan bidra till minskade utsläpp, betyder inte att
de koldioxidutsläpp som ändå sker är försumbara. Om
Sverige ska nå riksdagens mål om att vi ska vara fossilfria
år 2045 kommer vi sannolikt inte att kunna fortsätta
att använda de plastsorter som helt dominerar marknaden idag. Här uppstår även en fråga om hur utsläpp
från den plast som tillverkas i andra delar av världen
och sedan importeras till Sverige ska beräknas.

Nedskräpning
plastens
fula tryne
De tio länder som producerar
mest plastavfall
(miljoner ton/år)
Den som har sett en fågel som
sakta tynat bort insnärjd i ett fiske
nät inser att allt det plastskräp som
finns i våra hav är ett både verk
ligt och påtagligt problem. Djur och
organismer hotas inte bara av det
skräp vi ser, minst lika farligt kan
den plast vi inte kan se med våra
egna ögon vara.

E

tt exempel på hur djur drabbas är den näbbval
som hittades död på en strand i Filippinerna i
början av 2019. När valen obducerades fann
man totalt 40 kilo plast i buken.
Darell Blatchley, grundare av D’Bone Collector
Museum i Filippinerna och en av dem som tog hand om
kadavret kunde omedelbart konstatera att valen hade

0,99

54,0

4,4
6,1

70,8

19,3

6,7
7,1
USA

11,3
7,9

8,3

Indien

Tyskland
Storbritannien
Japan

Brasilien

Kanada

Kina

Mexiko
Frankrike
för jämförelse:
Sverige
KÄLLA: WWF
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dött av att äta plast. Däremot var den stora mängden
en chock för honom.
Så mycket plast i buken är direkt livshotande för
en val, trots det var det inte intaget i sig som var den
direkta dödsorsaken. Det var istället undernäring och
vätskebrist som tog valen av daga. Att ett djur som lever
omsluten av vatten kan dö uttorkad beror på att valar
får i sig all den vätska de behöver genom den mat de
äter. Med magen full av plast kunde den inte äta, följdriktigt fick den inte heller i sig tillräckligt med vatten.
Av all den plast som har tillverkats i världen sedan
1950-talet har en mycket stor del blivit till avfall.
I bästa fall har det eldats upp för energiåtervinning
men runt om i världen läggs en stor del av den förbrukande plasten på deponi eller slängs i naturen. Och det
som kastas på land får senare ofta ”fötter” och letar sig
via mindre vattendrag ut till haven. Det har resulterat i
ett antagande om att det inom ett par decennier kom-

mer att finnas mer plast än fisk i världshaven. Den
typen av förutsägelser har dock fått FN att sätta som ett
av sina globala mål för hållbar utveckling att mängden
skräp i haven måste ha minskat avsevärt till år 2025.

Skräpet kommer från land
Merparten av det plastskräp som hamnar i haven har
tagit sig dit via ett mindre antal floder i Asien och
Afrika. Men i princip alla vattenflöden i världen plockar
upp plast på sin väg mot haven. Väl där är det havsströmmarna som avgör var plasten kommer att hamna.
Värst tycks läget just nu vara i ett område mellan
Kalifornien och Hawaii som har fått namnet ”The Great
Pacific Garbage Patch”. Liknande ansamlingar av plast
finns i ålarnas barnkammare Sargassohavet, och på ett
flertal andra platser runt om i världen.
I Sverige är det framförallt Bohuskusten som drabbas. Dit kommer, med hjälp av strömmar, plastskräp

De tio floder som tillför mest plast
till världhaven
Indus 174 200 ton
Gula floden 131 200 ton
Haifloden 98 800 ton
Nilen 92 000 ton
Meghna/Brahmaputra/Ganges 73 300 ton
Pärlfloden 57 500 ton
Amur 42 200 ton
Niger 38 300 ton
Mekong 35 900 ton

Yangtze 1 509 900 ton

Asien
Afrika
KÄLLA: SCIENTIFIC AMERICAN
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alla andra floder
155 100 ton

totalt i havet
7 881 800 ton

1. PLASTENS DUBBELHET

i stora mängder. Ibland är det riktigt illa, till exempel
på Gåsö i Lysekils kommun där Therese Karlsson, som
doktorerar på marint skräp vid Göteborgs universitet,
hittade så mycket mikroplast att en sandstrand nästan
hade förvandlats till en plaststrand.
Försök görs att rensa kusten från skräp. Bland annat
har frivilliga inom projektet Ren Kust på några år samlat in 30 000 säckar med plastavfall. En imponerande
insats även om det nog måste betraktas som ett sisyfosarbete så länge tillflödet inte stoppas.
Det är inte bara i haven som plastskräp ställer till
med problem. Idag finns få, eller ingen, plats på jorden
som inte är påverkad av plast. Oavsett om det är på
land, till havs eller i olika vattendrag. Det gäller stor
städer likaväl som det inre av Arktis. Och inte bara dit
människor normalt tar sig. När äventyraren Victor
Vescovo i april 2019, som första människa någonsin tog
sig ner till den drygt en kilometer djupa Marianergraven
i Stilla havet, hittade han; ja just det en plastpåse.
Oron för utvecklingen finns på flera håll men manifesteras tydligast i en rapport som IPBES, FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, presen
terade 2019. Huvudbudskapet var att en miljon arter
hotas av utrotning. Plastföroreningar anges som en
orsak. Inte som den enda, och sannolikt inte den
största, men ändå en bidragande anledning till att ekosystem nu förstörs i för mänskligheten aldrig tidigare
skådad hastighet.

Det som inte syns finns inte
En förklaring till att plast dumpas i haven är att det
i många delar av världen finns en föreställning om
att det som göms under ytan inte längre finns. Liknande tankar var självklara även i Sverige fram till helt
nyligen, tydligast manifesterad i en instruktionsfilm
från 1964. Filmens syfte vara gott; att minska skräpet på stränderna. Det handfasta rådet till tittarna
vara därför lägga det skräp man vill bli av med i kartonger tillsammans med stenar innan dessa kastades
över bord på djupt vatten. Så enkelt var det att lösa problem då.
I Sverige är det inte, som i många andra länder, påsar
och engångsartiklar i plast som är det vanligaste skräpet. Här är det istället cigarettfimpar. Enligt organisationen Håll Sverige Rents beräkningar slängs varje år
runt 1 miljard fimpar på gator och torg, och i naturen

Fakta: Nya EU-regler ska
minska skräp i havet
Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större,
och därför har EU förbjudit tio olika plastprodukter för engångsbruk. De tuffare reglerna gäller
även för fiskeredskap av plast.
EU inför ett förbud mot plast i vissa produkter,
förutsatt att alternativ finns.
Följande plastprodukter kommer att förbjudas
inom EU senast 2021:
● Engångsbestick (gafflar, knivar, skedar
och ätpinnar)
● Engångstallrikar
● Sugrör
● Bomullspinnar i plast
● Ballongpinnar i plast
● Plaster som kan nedbrytas genom oxidation
(oxo-plaster), snabbmatsförpackningar och
expanderad polystyren
Nytt återvinningsmål och ökat
ansvar för producenter
EU-direktivet slår också fast ett insamlingsmål
på 90 procent för plastflaskor senast 2029, och
att 25 procent av innehållet i plastflaskor 2025
måste vara återvunnen plast – ett mål som
sedan ska höjas till 30 procent 2030.
De nya reglerna stärker dessutom principen om
att förorenaren betalar, särskilt när det gäller
tobak, genom att ett utökat producentansvar
införs. Detta sker i kombination med ett utökat
producentansvar när det gäller fiskeredskap, för
att se till att tillverkarna, och inte yrkesfiskarna,
får bära kostnaderna för de nät som tappas
bort i havet.
I lagen föreskrivs vidare att det bör bli obligatoriskt att varna för de negativa konsekvenserna
av att kasta cigaretter med plastfilter på
gatorna – vilket också bör gälla för plastmuggar,
våtservetter och hygienprodukter.
Förslagen är den del av EU:s plaststrategi syftar
till att begränsa plastavfallet i Europa, stoppa
nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya
samarbeten, driva på för förändringar i hela världen.
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år. Hastigheten kan dock variera beroende på typ av
plast, temperatur och exponering för solljus. Den stora
mängden större plastskräp som finns i haven i kombination med den långa nedbrytningstiden innebär att
mängden mikroplast kommer att öka under en lång tid
även efter det att tillförseln av ny plast har upphört.

Ökad aktivitet hos myndigheter

I FILMEN ”Sjövett” från 1964 får vi tips om hur man
bäst blir av med sopor när man är till havs. Lägg
soporna i en kartong, fyll den med sten och dumpa
på djupt vatten. Se filmen här: www.youtube.com/
watch?v=t03saJVFkv4

enbart i Sverige. Cigarrettfilter är akut giftiga för det
marina livet eftersom de innehåller en rad hälsoskadliga ämnen från tobaken. Dessutom kommer filtret,
som består av plastmaterialet cellulosaacetat, med
tiden att brytas ner till mikroplast. Och det är inga små
mängder det handlar om, totalt kastar svenska rökare
filter innehållande omkring 100 ton plast per år på
platser där de inte hör hemma. Trots det är fimpar
undantagna från den nedskräpningsbot som finns i
Sverige.
Ett annat problem är spökgarn, borttappade eller
förlorade fiskenät tillverkade av plast. Bara i Sverige
beräknas fiskare förlora 16 mil fiskenät, varje år. Och
de utgör ett allvarligt hot mot både fiskar, fåglar och
sälar.

Lösningen är minskad tillförsel
Marinkemist Martin Hassellöv, forskare på Göteborgs
universitet och aktiv inom Mistra Environmental
Nanosafety, har länge studerat mikroplaster i marina
miljöer. Enligt honom kommer den mikroplast som
en gång hamnar i vattnet att bli kvar där för evigt. Det
finns nämligen inga fungerande metoder för att städa
bort de minsta plastpartiklarna ur haven. Lösningen är
att förhindra och om det inte går, kraftigt minska tillförseln.
Att plast inte bryts ner stämmer inte riktigt, problemet är bara att en total nedbrytning kan ta flera hundra
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För att minska spridningen av mikroplast i miljön är
det sedan den 1 juli 2018 förbjudet i Sverige att sälja
kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar
med rengörande, skrubbande eller polerande effekt.
Förbudet omfattar produkter som är avsedda att sköljas av eller spottas ut efter att de använts på hud, hår,
slemhinnor eller tänder.
Även Naturvårdsverket har presenterat en rad steg
för att minska spridningen av mikroplaster. Bland
annat vill de införa en anmälningsplikt för konstgräsplaner, lekplatser, löparbanor, multisportanläggningar
och andra utomhusanläggningar för idrott och lek som
innehåller gummi eller plast.
EU:s kemikaliemyndighet Echa har tagit ett steg till
och förbjudit avsiktligt tillsatta mikroplaster i en lång
rad olika produkter. Förslaget påverkar tillverkare av
bland annat kosmetiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, färger och lacker. Förslaget omfattar även
produkter inom det medicintekniska området, samt
inom jordbruks- och trädgårdssektorn.
Kanske något oväntat är det gödsel- och bekämpningsmedel som toppar listan över källor för avsiktligt tillsatt mikroplast. Plastpartiklarna tillsätts bland
annat för att öka effektiviteten hos gödselmedel och
bekämpningsmedel. Om Echas förslag går igenom
kommer det att från 2025 vara förbjudet att tillsätta
mikroplast i gödningsmedel. Förslaget är just nu ute
på remiss men förväntas skickas till EU-kommissionen
för beslut i början av 2020.
Enligt Dag Lestander, utredare på Kemikalieinspektionen, har arbetet på EU-nivå potential att skapa tydliga och enhetliga regler som bidrar till att skydda miljön mot utsläpp av mikroplast.

1. PLASTENS DUBBELHET

Fakta: Mikroplast
Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment
i intervallet 0,1 mikrometer till 5 mm. Mikroplast kan
redan från början vara tillverkade som små partiklar
eller bildas vid slitage eller nedbrytning av plast.

bara i havsmiljöer som mikroplaster hittas, även i sjöar
som Mälaren och Vättern finns betydande mängder.
Uppskattningar av mängden flytande plast i världs
haven varierar stort, från 14 400 ton i en undersökning till 268 940 ton i en annan. En mycket oexakt
uppgift, men det breda spannet är i sig intressant.
Det visar vilka osäkerheter och kunskapsluckor som
finns om risker med, förekomst av och hur plaster
sprids i miljön.

Mikroplaster delas ofta upp i två grupper, primär
respektive sekundär.
Till den primära gruppen hör de som har tillverkats
avsiktligt för att användas som råmaterial inom plastindustrin eller som skrubbmaterial i olika produkter
eller som tillsats i kosmetika. Den sekundära gruppen kommer från större plastföremål som har brutits
ner till mindre.

Viktiga källor till utsläpp av mikroplaster i Sverige:
● Industriell produktion och hantering av
primärplast

Mikroplaster sprids ofta via dagvattensystemet till
olika vattendrag. Och plastpartiklar som har satts i
rörelse kan transporteras långt med vind och vattenströmmar. Undersökningar visar på en global spridning av mikroplaster i världshaven, från tätbefolkade
områden till avlägsna områden i Arktis och Antarktis.

● Vägslitage
● Bildäck
● Konstgräsplaner
● Textiltvätt
● Båtbottenfärg

Mikroplaster har hittats i ytvatten, i sediment och i
sötvattensystem. Sediment betraktas som den mest
betydelsefulla sänkan för mikroplaster. Det är inte

● Nedskräpning
KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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Hälsorisker
oklara, men
oro befogad
FOTO: PER WESTERGÅRD

Många oroar sig för att plast utgör ett hot mot vår hälsa.
Ett flertal studier visar på risker men hur vi människor
påverkas är fortfarande osäkert. För djur och organismer
är sambandet tydligare.

S

måbarnsföräldrar är en grupp som oroar sig
extra mycket för hur plast påverkar hälsan. Delvis har de fog för sin oro. En amerikansk studie,
som publicerades för några år sedan, visade att plastleksaker från 1970- och 1980-talen ofta innehåller
alarmerande höga halter av bly, kadmium och arsenik.
Men delvis är oron överdriven. Åtminstone om vi
ger våra små leksaker tillverkade efter år 2012 efter-
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som många kemiska ämnen som tidigare var tillåtna då
blev förbjudna inom EU.
Helena Norin, kemiingenjör på konsultföretaget
Enviroplanning och med lång erfarenhet av att utvärdera och bedöma miljörisker har ett par enkla råd till
föräldrar.
– Jag skulle utan tvekan låta större barn leka med
äldre lego, däremot skulle jag inte låta små barn som
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gärna stoppar saker i munnen leka med leksaker tillverkade före 2012. Sämst är gamla bollar och mjuka
dockor, dem bör ingen befatta sig med.
Att regelverket har blivit tuffare betyder inte att
dagens leksaker är riskfria. Enligt Kemikalieinspektionen innehåller 15–20 procent av alla kontrollerade
leksaker för höga halter av något giftigt ämne. De leksaker som uppvisade höga halter av giftig eller oönskade ämnen var inköpta på nätet från leverantörer
som inte omfattas av EU:s stränga lagkrav.

Flera orosmoln
Ett av problemen relaterade till plast är ftalater. Det är
egentligen ett samlingsnamn på en grupp ämnen som
är baserade på ämnet ftalsyra och som ofta används
som mjukgörare i plast.
Jonatan Axelsson vid Lunds universitet har i en studie undersökt drygt 300 pojkar och deras mammor
som har utsatts för ftalater i olika grad.
– Vi såg att ju högre halter av ftalater en mamma
hade i blodet under sin graviditet desto lägre spermiekvalitet hade sönerna. Men hur det påverkar fertiliteten vet vi inte eftersom det finns fler orsaker till att
män idag har spermier med låg kvalitet. Det vi däremot
med stor säkerhet kan säga är att höga halter av ftalater
leder till lägre nivåer av testosteron hos råttor. Något
lika tydligt samband kan vi inte se för människor, kanske är vi inte lika känsliga som gnagare.
Ftalater misstänks även kunna försena barns språkutveckling. En studie där drygt 1 200 svenska och amerikanska kvinnor och deras barn deltog visade att om
en mamma hade utsatts för en fördubblad exponering
av ftalaterna DBP och BBzP ökade risken för en försenad språkutveckling hos hennes barn.
Idag är ftalaterna inte tillåtna i nya konsumentvaror, men finns kvar i många äldre produkter. Sedan
sommaren 2019 är det inte längre tillåtet att använda
ett flertal olika ftalater i elektrisk och elektronisk
utrustning. Undantagna från förbudet är produkter
som enbart används inom industrin eller utomhus och
som inte riskerar att komma i kontakt med slemhinnor
eller i långvarig kontakt med hud.
Mikroplast är inte bara ett bekymmer när det gäller
nedskräpning, även dess effekt på vår hälsa oroar. Dels
plastpartiklarna i sig, och dels för att de kan fungera
som bärare av giftiga ämnen.

Men frågan är komplicerad. Enligt Livsmedelsverket
är det inte troligt att mikropartiklar större än 150 μm
kommer att absorberas av kroppen, däremot kan de ge
upphov till lokala effekter på immunsystem och orsaka
inflammation i tarmen. En viss oro finns för partiklar
mindre än 1,5 μm, där finns misstankar om att de kan
ta sig in djupt i olika organ. Störst är farhågorna när
det gäller de allra minsta partiklarna, (<100 nm). Inte
minst risken för att de ska passera både hjärn-blodbarriären, som normalt skyddar hjärnan från giftiga
ämnen, och ta sig från moderkakan till foster.
Inte blev det enklare när Världshälsoorganisationen
WHO i en rapport, publicerad i augusti 2019, valde att
tona ner riskerna. Enligt rapportens författare finns
det ingen anledning att tro att mikroplast i vatten är
farligt för oss. Samtidigt säger de att slutsatserna bygger på otillräcklig information, och därför vill de se
mer forskning inom området.
– Baserad på de belägg vi har är risken för att mikroplaster ska påverka människors hälsa liten, sa Jennifer
de France, medförfattare till rapporten och teknisk
expert på vatten, sanitet och hygien på avdelningen för
folkhälsa och miljö vid WHO, i samband med att rapporten släpptes.
De får stöd i sin riskanalys av Thomas Backhaus,
professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och verksam inom
Mistra Environmental Nanosafety. Det grundar han på
att vårt matsmältningssystem är bra på att utvinna de
delar av maten som vi behöver. Och hålla de partiklar
kroppen inte vill ha borta.
Mer tveksam till rapportens resultat är Tommy
Cedervall, forskare vid Lunds universitet och pro-

Fakta: Ftalater
Ftalater är en grupp ämnen med en lång rad
olika olika egenskaper och varierande kemisk
sammansättning. Dess funktion är att göra plaster och gummi mjuka och smidiga.
Även om dessa nu är förbjudna finns ämnet i
många olika sorters mjuka plast- och gummiprodukter, till exempel gymbollar, träningsmattor, badkarsmattor, trädgårdsslangar, konstläder,
plastgolv, elsladdar och plasttryck på kläder.
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Mistra Environmental
Nanosafety
Mistra Environmental Nanosafety är ett forskningsprogram som undersöker hur oönskade
miljökonsekvenser av nanoteknik ska kunna
undvikas. De försöker även hitta sätt att utnyttja
tekniken för att lösa befintliga miljöproblem.
Programmet startade 2014.
Läs mer: http://www.mistraenvironmental
nanosafety.org

gramdirektör för Mistra Environmental Nanosafety.
Han välkomnar att WHO försöker svara på den oro som
finns när det gäller mikroplaster. Samtidigt menar han
att deras budskap, att de inte vet så mycket och att det
därför nog inte är så farligt, är lite märkligt.

Nanoplaster ger fiskar
beteenderubbningar
Tommy Cedervalls egen forskning handlar mer om
nanoplast, plastpartiklarna som är så små att vattenlevande organismer tar upp dem på ett annat sätt än
vad de kan göra med större partiklar. Här ger WHO:s
rapport inget stöd, och därför krävs det mer forskning
menar han, innan vi kan dra några definitiva slutsatser
om nanoplaster.
Ett, av många, frågetecken kring nanoplaster handlar om vad som händer med nanoplasters sammansättning och karaktär när de har legat ute i vattendrag
och sjöar under en lång tid. Material i nanostorlek får
nämligen andra egenskaper än vad samma material får
i större storlek. Nanoplaster kan även tas upp av vattenlevande organismer på ett annat sätt än vad större
plastbitar kan göra. Det är först när vi har svar på den,
och andra relaterade frågor, som vi kan dra några tydliga slutsatser om hälsoriskerna kopplade till nanoplaster, menar Tommy Cedervall.
Det han själv har undersökt är hur nanoplast transporteras i vattenekosystemets näringskedja. Det har
han gjort genom att studera fiskar och organismer som
lever i ett akvarium. I det första steget i hans studie tillsätter han en liten mängd nanoplast i vattnet samtidigt
som fiskarna fick mat. På så sätt kunde han se hur plas-
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ten först togs upp av alger som sedan blev till föda åt
djurplankton vilka i sin tur åts upp av större fiskar.
Senare konstaterades att fiskarna hade tydliga beteenderubbningar, de både åt långsammare och utforskade omgivningen mindre. En teori är att dessa beteendeförändringar beror på att plast av nanostorlek har
passerat blod-hjärn-barriären och ansamlats i fiskarnas hjärnvävnad. De såg även att hjärnan hos de fiskar
som exponerats för nanoplast innehåller mer vatten
och var mer svampig.
– Om man tänker sig en verklig situation där några
fiskar är påverkade av nanoplaster och några inte, så
kommer de som rör sig långsammare och är mindre
aktiva att bli förlorare i konkurrensen om föda.
Ett annat resultat av studierna är att plastpartiklar
mindre än 50 nanometer dödade djurplankton medan
partiklarna större än 200 nanometer inte gjorde det.
Nanoplast kan ha olika laddning, och även det verkar
ha betydelse. Positivt laddade partiklar visade sig i försök påverka fiskar mer än vad negativt laddade gjorde.
De undersökte även humant blod och såg att koagulationsförmågan förändrades, och precis som vid fiskförsöken hade partiklarnas laddning en betydelse.
– Det är viktigt att studera hur nanoplast påverkar
hela ekosystem, sannolikt är deras effekt allvarligare
än den påverkan större plastbitar har, säger Tommy
Cedervall.
På frågan om vi människor påverkas av att äta fisk
som har fått i sig plastnanopartiklar väljer han att ducka.
– Vi har inte studerat effekterna på människor, vi
ser snarare vår forskning som ett första steg i en lång
trappa där frågan om hur den mänskliga kroppen
påverkas kan besvaras först när vi klivit upp på det
översta trappsteget.

Fakta: Nanoplast
Plastpartiklar som är mindre än 0,1 mikrometer,
en tusendels millimeter. Partiklar som är större,
upp till 5 millimeter klassas som mikroplaster.
Storleken har det detta sammanhang betyd
else, ju mindre de är desto större verkar påverkan på hälsan vara hos djur och organismer.
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Bromerade flamskyddsmedel
i återvunnen plast
Frågan om återvunnen plast kan bidra till spridning
av giftiga ämnen har lyfts vid ett flertal tillfällen. Inte
minst finns det en farhåga om att de bromerade flamskyddsmedel som finns i många äldre produkter ska
dyka upp i saker tillverkade av återvunnen plast. Åsikterna om hur farligt det är går, än en gång, isär.
Det vi vet är att de flesta bromerade flamskyddsmedel samlas i fettvävnad och sedan stannar kvar i kroppen. Men kunskapen om hur det påverkar oss människor är bristfällig. Däremot har man i studier kunnat
visa att bromerade flamskyddsmedel påverkar sköldkörteln och ökar risken för cancer hos djur. Men det är
ett resultat som kan ifrågasättas eftersom djuren i studien fick i sig betydligt högre halter än vad som någonsin har uppmätts hos människor och hos vilda djur.

Giftrester ett kommunikationsproblem
Christer Forsgren, adjungerad professor i industriell
återvinning vid Chalmers och teknik- och miljöchef
vid Stena Recycling, hävdar att de eventuella gifterna
i återvunnen plast inte är något stort problem. Det är
inte så att oönskade ämnen inte finns där. Men halterna
är, menar han, så låga och biotillgängligheten så liten,
att riskerna är försvinnande små.
I Sverige har vi, menar han, snarare ett kommunikationsproblem.
– Hur ska vi förklara för kunder och allmänhet att
de låga halterna av oönskade ämnen som finns i återvunnen plast inte är ett problem? Och att alternativet, ett gränsvärde på noll, skulle göra det omöjligt att
skapa ett cirkulärt system för plast.

Fakta: Bromerade
flamskyddsmedel

En studie som utfördes av forskningsinstitutet RISE
men var beställd av Naturvårdsverket ger ett visst stöd
åt Christer Forsgren uppfattning. I studien har kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och uttjänta fordon undersökts för att fastställa
om halten av reglerade ämnen befinner sig inom gränsvärdena. Totalt undersöktes 54 återvunna plastmaterial, endast i två fall hittades reglerade kemikalier.
RISE slutsats är att återvinningsanläggningar i
Europa klarar av att separera och rena plast som kommer från produktgrupperna.
Det finns, enligt Christer Forsgren, ett par undantag där giftiga ämnen är ett verkligt problem. Det ena
är plast kopplat till produkter som innehåller metallen
kvicksilver. Här är problemet att metallen som är flytande vid rumstemperatur förångas vid så låg temperatur att det finns risk för att de som jobbar med återvinning riskerar att få i sig hälsofarliga kvicksilverångor.
Det andra är plastgruppen polyuretaner som under termisk nedbrytning bildar hälsovådliga ämnen.
Rädslan för att det ska finnas gift i återvunnen plast
är ett problem även för de företag som tillverkar plastprodukter. Många av dem är så rädda för att få negativ publicitet att de väljer bort återvunnen plast som
råvara. Inte av omsorg om kunders hälsa utan för att
minimera den egna kommersiella risken.
Giftspridning från plastavfall sker huvudsakligen
när avfall hanteras illegalt, menar Christer Forsgren.
Allra värst är det när man bränner plast öppet, till
exempel på gatan, utan rätt avgasrening för att komma
åt koppar och guld och de som gör det utsätter inte bara
sig själva för stora hälsorisker utan bidrar även till att
gifter sprids till omgivande natur. Därför är export av
elektronikskrot till fattiga länder ett problem både för
människors hälsa och för miljön.
Diskussioner om skärpta gränsvärden pågår inom
EU, var lagstiftningen i slutändan landar kommer att
påverka möjligheten att återvinna plaster.

Bromerade flamskyddsmedel är en grupp kemikalier som innehåller grundämnet brom. De tillsätts när man tar fram produkter som kan vara
brandfarliga, som plaster, textiler, möbelstoppning och elektronisk utrustning. Det finns för
närvarande ett 70-tal olika bromerade flamskyddsmedel.
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Den svenska
plasten föddes
i bokskogen
Oförstörbar, onedbrytbar och fantastiskt användbar.
Det var plastens sköna löfte till världen, vilket bidrog
till dess segertåg. Men det var inte olja som en gång
var basen i den svenska plastindustrin utan de stora
bokskogarna i norra Skåne.

D

e första kunderna till plastindustrin i Sverige
hittar vi inom den nymornade elindustrin i
början av 1900-talet. Utvecklingen av de första
härdplasterna gick hand i hand med elektrifieringen
av landet. Dåvarande ASEA och många andra företag behövde handtag, reläer och strömbrytare i stabila material som inte ledde el och då fanns det i praktiken bara en typ att tillgå: Bakelit, ett särdeles starkt
och isolerande material av restprodukter från olja, som
uppfanns i USA och som belgaren Leo Baekeland fick
patent på 1909.
Hans skapelse blev en omedelbar succé, inte minst
eftersom det visade sig ha en uppsjö olika användningsområden. Dock var bakelitens reklamslogan ”The
material of 1 000 uses” en rejäl underdrift. När uppfinnaren dog 1944 fanns materialet i över 15 000 olika
produkter.
Här hemma i Sverige var godsägaren Wilhelm
Wendt i Perstorp snabbt på banan med en svensk variant. Han kallade sin produkt för isolit.
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– Namnet isolit var nog mest följden av en patentstrid.
Det är ju bakelitplast som det är fråga om, säger Bo
Persson, museiföreståndare på Plastens Hus i samhället Perstorp i norra Skåne.
Plasttillverkningen i Sverige har sin födelseort här i
den stillsamma skånska orten och att landets enda plastmuseum ligger just här är därför logiskt. När Bo Persson
visar runt väljer han att lyfta upp ett svart bakelithandtag från montern, det är ett av de tidigaste exemplen av
isolit. Det är tillverkat 1917 eller strax därefter och
användes som strömbrytarhandtag i ett relä från ASEA.
Det är tungt och har en del svarta avlånga sprickor.
Sprickorna fanns där från början, berättar han, och de
tätades med så kallad indolack, som tillverkades på
samma sätt och av samma råvara som isoliten, lövträ.

Ättiksfabrik födelseplats
för den svenska plasten
Den svenska bakelitfabriken hämtade sin råvara på
nära håll. Runt omkring museet och den lilla tågsta-

tionen tornar de praktfulla bokskogarna fortfarande
upp sig, de som i plastindustrins barndom kom att bli
den huvudsakliga råvarubasen. Godsägarsonen Wilhelm Wendt, som hade läst till ingenjör vid Stockholms
Tekniska Högskolan, började göra helt nya saker med
familjens ägor.
Till att börja med tillverkade Wilhelm Wendt kol i
särskilt slutna tegelfabriker och med de nya metoderna
fick han ut en rad restämnen; fenol, formalin, beck,
tjära, träsprit, kreosot och andra ämnen som kunde
förädlas och säljas. Han ville dra igång en kemiindustri och precis som all annan kemiindustri i Sverige på
den tiden var det skogen som levererade råmaterialet.
Träkolet från Perstorp blev för övrigt en långlivad storsäljare och ända in på 1970-talet fanns Perstorps grillkol att köpa i varuhus och på bensinmackar.
Men bokskogarna kunde användas till så mycket mer.
Wilhelm Wendt började tillverka ättikssprit, tjära och
snart kastade han blickarna mot USA och bakeliten.
– Det var väl lite si och så med rättigheterna men
Wendt var driftig och satte igång en tillverkning. I praktiken var det Sveriges första bioraffinaderi som startade
här, säger Stefan Lundmark, ingenjör vid Perstorp AB,
forskare knuten till Mistra STEPS och en av dem som
intresserat sig mest för den svenska plasthistorien.
Bakeliten, eller isoliten som den alltså kom att heta
i Perstorp, innehöll i huvudsak fenolformalin uppblan-

dat med lite beck, tjära och trämjöl. Det skapar ett hårt
material som när det ligger i handen känns som en
blandning av trä och plast.
Det användes i allt från telefoner till kastrullhandtag och strykjärn eftersom det också isolerade värme.
Men framförallt användes det som isolatorer till elprodukter.
– Bakelitplasten var helt avgörande för elektrifieringen av Sverige. Det fanns inga andra material som
kunde isolera både värme och el. Och så var bakeliten
oförstörbar, det var förstås ett starkt säljargument,
säger Stefan Lundmark.
Fadern Carl Wendt var måttligt förtjust i sonens
framfart. Han hade livnärt sig på att sälja obehandlad
träplank och att odla karp i de hundratals dammarna
i trakten. Han såg inga skäl till att ändra affärsinriktning. Tidvis vägrade han till och med att sälja ved till
sonens affärsäventyr.
– Länge gick affärerna också knackigt, berättar Bo
Persson, medan vi vandrar bland montrarna i muséet
Plastens Hus.
Han pekar på en annons i Svenska Dagbladet från
januari 1918, som markerar en vändpunkt. Där
annonserar Skånska Ättikfabriken, som företaget då
hette, om ”Isolit, konstgjord hartz för elektrisk industri, tillverkas och säljs av Skånska Ättikfabriken,
Perstorp”
OM PLAST
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ner utan att den kemiska grundstrukturen förändrades. Plasterna gick att tillverka i en mängd olika färger
och det enda som tillfälligt satte stopp för plastrevolutionen var andra världskriget.

Plast en nationell hemlighet

Radioapparater banade
vägen för plast
På 1920-talet slog radion igenom i Sverige. I Perstorp
tillverkades högtalargaller, reglage, vred och en hel del
andra detaljer av den hårda isoliten till företag som
Luxor, Dux, Radiola, svenska Philips.
– Nyckeln var att de hade lärt sig att blanda cellulosa i materialet för att på så sätt göra den mer formbar,
berättar Stefan Lundmark.
Fortfarande var det alltså fråga om ren biobaserad plast. Oljan väntade fortfarande på att göra entré
i fabrikerna i Perstorp.
Samtidigt som man i Perstorp sålde härdplasten isolit pågick under 1920-talet ett forskningsrace kring
plasten i länder som USA, Tyskland, Italien och Sovjet
unionen. Ofta var forskningen på avancerad nivå. Under
loppet av tio år på 1950- och 1960-talen gick tre nobelpris i kemi till upptäckter direkt kopplade till plast.
Bland annat fick tysken Herrmann Staudinger kemipriset 1952 för att på 1920-talet ha upptäckt att polymerer består av långa kedjor. Det hade man inte haft
kläm på tidigare. Även italienaren Guillio Natta och tysken Karl Ziegler fick 1963 dela på nobelpriset i kemi
för deras upptäckter kopplade till polymerer.
Därtill pågick mer handfast forskning, exempelvis
inom företaget DuPont. Nylon, som såg dagens ljus
1938, var resultatet av tio års forskningsansträngningar inom företaget.
Det var också det första exemplet på de så kallade
termoplasterna som kom att förändra världens konsumtionsmönster. Termoplasterna hade en helt annan
viskositet än de stenhårda härdplasterna där bakelit
ingick. De gick att göra mjuka och de kunde smältas
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– Då slöt sig länderna. De hemlighöll sina upptäckter, men samtidigt pågick en intensiv materialutveckling. Man forskade i hemlighet kring syntetiska material eftersom man behövde det till sina arméer, säger
Stefan Lundmark.
För familjen Wendt var kriget en tid av sällsynt goda
affärer. Wilhelm Wendt var då avliden och sonen Otto
hade tagit över familjeföretaget. Det rådde oljeransonering och det drivmedel som fanns att tillgå var kol.
Koltillverkningen i Perstorp hade nått nya höjder och
effektiviserats och familjen Wendt tjänade storkovan.
Pengarna investerade Otto Wendt i nya fabriker på
industritomten i Perstorp. Efter kriget skulle här tillverkas plast! Termoplast! Otto Wendt hade rest runt
i USA och snappat upp idéer och ut kom en explosion
av färg. Plasterna var gula, röda, gröna, blå, orangea
– allt det man inte lyckats med när det gäller bakeliten av fenol.
Nu började oljan smygas in som basråvara. Termoplaster var svåra att göra av bioplast (något man först i
dag är på väg att lösa) men fortfarande användes bokskogarna som basråvara i andra plaster. Den fenomenalt framgångsrika Perstorpsplattan som låg på vart
och vartannat svenskt köksbord tillverkades till stora
delar av cellulosa liksom även laminatgolvet Pergo – en
annan storsäljare.
– Ända fram till tidigt 2000-tal tillverkades Pergogolvet av cellulosa, säger Stefan Lundmark.
Bioplasten isolit kom även till pass när Stockholms
tunnelbana byggdes ut. Då tillverkades rulltrappornas
hjul av isolit och de höll långt in på 1990-talet, berättar Bo Persson på Plastens Hus.
– De var i det närmaste omöjliga att slita ut, säger han.
Men i längden var det ändå så att oljan trängde ut skogen. Den är mer energität, den kräver mindre bearbetning och blev alltså billigare, berättar Stefan Lundmark.
– Det är lättare att knäcka olja till molekylära byggstenar. Oljan är växtdelar som legat i miljontals år och
blivit reducerade, vatten har försvunnit. Att skapa
byggstenar från biomassa kostar ungefär tre gånger så
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mycket energi, alltså pengar. Det är förklaringen, säger
Stefan Lundmark.

Färg och form satte fart
på plastrevolutionen
1950-talet kom att bli plastens årtionde. De färgglada
termoplasterna lyste upp hem och arbetsplatser över
hela världen. Kvinnorna bar nylonstrumpor, männen
nylonskjortor. Det hölls Tupperware-partyn med hemförsäljning av hushållsartiklar i denna fantastiska nya
typ av material. Snart kom de så kallade esterplasterna,
exempelvis polyester som letade sig in i nästan varje
textilfiber som tillverkades.
Både i Sverige och i resten av världen var plasten
ett färgglatt utropstecken som berättade att kriget var
över och att nu väntade goda tider.
I Östtyskland fick plasten en alldeles särskild ställning. Den tyska socialistiska republiken, DDR, var
inbegripen i en modernitetstävling med väst, en tävling där de hade svårt att hålla jämna steg.
För att hålla östtyskarna på gott humör och få dem
att känna en, visserligen artificiell, framgångsvind så
inleddes en massproduktion av plastprodukter. Fabrikerna fanns redan, de hade byggts upp under tredje
riket och oljan köptes till rabatterat pris från Sovjet
unionen. Designen stod resterna av Bauhaus-instituten
för, vars designidéer var banbrytande på 1920-talet
och tidigt 1930-tal.
Eli Rubin är historieprofessor vid universitetet i
Michigan, USA. Han har specialiserat sig på konsumtionskulturen i forna DDR.
– Plast var en signal att man accepterade regimen.
De som insisterade på att bära bomullskläder istället för
polyester, eller som köpte antika trämöbler istället för

dito i laminat eller polyuretan – de signalerade omedelbart att de hade avvikande värderingar och det väckte
säkerhetspolisen STASI:s misstankar, säger Eli Rubin.
Men under 1970-talet steg oljepriset. Östtyskland, som hela tiden låg på fallrepet ekonomiskt, började sälja den sovjetiska oljan vidare till bland annat de
skandinaviska länderna för att få likvida medel.

Plast går från framtidsmaterial
till problem
När började varningarna komma? Redan 1962 varnade Rachel Carson i boken Tyst vår om effekterna som
kemiindustrin hade för fågellivet. Men det dröjde något
decennium innan det kom specifika larm om plast.
Då handlade det om PVC-plasterna, vars förbränningsångor kunde vara cancerogena. Det passade
Lundaföretaget Tetra Pak illa eftersom man utvecklat
den återvinningsbara ölflaskan Rigello i PVC. Rigello
hade en maggördel av papp och fanns i handeln under
några år innan den konkurrerades ut av PET-flaskan
som höll högre kvalitet och kunde återvinnas som
returmaterial.
Under 1980-, 1990- och ända in på 2000-talen
kom allt tätare larm PVC-plasterna. Senare kom larm
om att tillsatsämnen som ftalater och andra mjuk
görare störde fertiliteten hos djur, samma gäller högfluorerade ämnen som PFAS. Idag är många av dessa
förbjudna eller på väg att fasas ut.
Men problemen med plast sträcker sig längre än
så – inte minst har vi älskat plasten för okritiskt. Idag
befinner sig världen i ett tillstånd där plasten har ätit
sig in i varenda levande organism. Epitetet oförstörbar
har fått en helt annan, konkret, innebörd.
– Det är egentligen inte plastens fel, snarare hur vi
använder den. Det är en inneboende svaghet hos människan. Vi måste lära oss hantera plasten bättre, för det
finns ingen väg tillbaka, säger Stefan Lundmark.
I den lilla museishopen finns bland annat en solgul
väska i plast med Lilla My från Mumin. På etiketten står
att den är tillverkad i Sverige och av biobaserad plast
från socker. Cirkeln är kanske sluten, återigen tillverkas svensk bioplast.
Var kommer plasten ifrån? Brasilien, svarar museiföreståndaren Bo Persson:
– Om det gör väskan miljövänlig, det får du fråga en
expert om.
OM PLAST
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Ändrade
vardagsvanor
kan minska
plastproblemet
Många aktörer måste agera om vår plasthantering
ska kunna betraktas som oproblematisk. Som privatperson kanske det handlar mindre om huruvida vi ska
välja plast- eller tygkassen i butiken, mer om att vi ska
använda de kassar vi redan har fler gånger. Samma sak
med kläder; köp färre men vårda dem bättre. Är de av
syntetmaterial kanske de inte ens behöver tvättas lika
ofta, vilket i sin tur betyder att spridningen av mikrofibrer minskas.
För företag och den offentliga sektorn handlar det om
långsiktiga lösningar, att göra rätt från början är inte
bara en klyscha. Det är förutsättningen.
OM PLAST

31

Våra kläder blir
allt mer plastiga
Syntetkläder blir allt vanligare, och det är en utveckling
som både ställer till och löser problem. Negativt är en ökad
spridning av mikroplaster, positivt är att de ofta är lätta att
tvätta och hålla fräscha.
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Sverige köper vi i genomsnitt 13 kilo kläder per person och år.
Bomull är den vanligaste fibern i kläder men trenden är att syntetmaterial som fleece, nylon, polyamid,
akryl och lycra ökar. Gemensamt för dem är att de räknas som plastmaterial.
Att syntetfibrer blir vanligare har en del negativa
effekter. En är att de, vanligtvis men inte nödvändigtvis, är producerade av olja. En annan är att de bidrar till
en ökad spridning av mikrofibrer. Att en syntetfiber är
oljebaserad betyder inte självklart att den är sämre än
naturbaserade fibrer som bomull och viskos.
Mistra Future Fashion publicerade våren 2019 två
rapporter där de jämförde olika textila fibrers miljöpåverkan med varandra. En slutsats var att det som avgör
om en fiber är bra eller inte beror mindre på fibern i
sig, mer på hur hela produktionskedjan och användningen ser ut.
– För att räkna ut den totala miljöpåverkan av ett
plagg kan man inte bara titta på material, lika viktig
är att undersöka vilka resurser som har använts för
att framställa plagget, säger Sandra Roos som är en av
forskarna bakom rapporterna.
Problemet är att det just nu inte finns tillräckligt
med data för att vi enkelt ska kunna avgöra vilken fiber
som är bäst. För att göra det måste fler faktorer vara
kända, såsom land- och vattenanvändning, el-mix, processeffektivitet och kemikalieåtervinning, inom och
mellan fibertyper. Det betyder att det är mycket svårt
för en vanlig kund, och för mindre företag, att på egen
hand göra ett välgrundat miljöval.

Mistra Future Fashion
Mistra Future Fashion var under åren 2011 till
2019 ett av världens största forskningsprogram
om hållbart mode. Visionen var ett systemskifte
i modeindustrin via cirkulära processer och nya
tankesätt.
Läs mer: www.mistrafuturefashion.com

lossnar. Oftast räcker det med ett snabbprogram, eller
varför inte bara skölja upp plaggen för hand?
Andra råd är att vi ska torktumla mindre eftersom
det sliter på kläderna, och ju äldre och mer slitna textilierna är, desto fler fibrer kommer att lossna.
– Över huvud taget är vi lite hysteriska när det gäller
tvätt av kläder. I många fall räcker det att vädra dem en
stund för att de ska bli fräscha igen.
Svenskarnas klädinköp är den produktgrupp som
genererar de största koldioxidutsläppen efter ”bilen,
biffen och bostaden”, alltså våra transporter, vår mat
och vårt boende.
Grundregeln för den som vill vara maximalt miljövänlig är att använda alla plagg, oavsett om de innehåller plastmaterial eller inte, så länge det bara går. Om vi
skulle använda våra kläder tre gånger längre jämfört
med idag minskas både klimatpåverkan och vatten
användningen med två tredjedelar.

Syntetkläder sprider mikroplast
Ett odiskutabelt faktum är att syntetfiber släpper ifrån
sig stora mängder mikrofibrer, värstingen är kläder
i fleece. En svensk studie från 2015 visar att en fleecetröja förlorar 0,5 procent av sin vikt under de första fyra tvättarna, jämfört med 0,1 procent för vanlig
polyester.
Professor Mikael Skrifvars på Textilhögskolan i
Borås menar att konsumenterna kan hjälpa till med att
minska spridningen av mikrofibrer genom att ändra
tvättbeteende.
– Fördelen med syntetfiber är att de är lätta att
tvätta. Därför behöver de inte gå i långa tvättprogram
som sliter på materialet och gör att fler mikrofibrer
OM PLAST
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Plastförpackningar minskar
matsvinn
Det flesta av oss vill göra rätt, och många gör sitt bästa.
Trots det kan det vara svårt att veta ifall det som känns
intuitivt bra ändå i många fall kan leda fel. Det hävdar i
alla fall Helén Williams, förpackningsforskare på Karlstads
universitet.
– När det gäller förpackningar är det intressanta inte vilket
material de är tillverkade av, viktigare är vilket värde de skapar.
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D

et är lätt och rimligt att tänka att det bästa för
miljön är att köpa mat som inte är paketerad
alls, framförallt inte i plast. Därför har det runt
om i världen börjat växa fram förpackningsfria butiker.
Att vilja bryta invanda mönster, som att inte alltid
ta en plastkasse i butiken, kan vara klokt. Problemet är
bara att det som känns rätt inte självklart är det bästa
för miljön. Ett område där det blir extra tydligt är förpackningar.
– Väger man plastförpackningars negativa miljöeffekter mot den nytta som de gör blir resultatet ofta
det motsatta, säger Helén Williams, docent i miljö- och
energisystem vid Karlstads universitet.
Trots det betraktar många miljöaktivister plast
förpackningar enbart som ett problem. Och de får inte
sällan stöd av forskare som med hjälp av livscykel
analyser ofta kan visa på resultat som pekar i just den
riktningen.
– Att de kommer fram till den slutsatsen beror oftast
på att de bara har undersökt materialet i sig och inte
sett till helheten. För att få en mer korrekt bild måste
man väga in förpackningens värde i form av skydd av
mat, produktsäkerhet och den möjlighet till att sprida
information som den skapar. Tittar man på hela bilden
ser man att maten i en förpackning står för omkring
90–95 procent av den totala klimatpåverkan medan
omslaget i sig står för mellan fem och tio procent. Det
betyder att miljökostnaden blir hög om den mat vi bär
hem från affären inte håller sig fräsch så länge som det
är möjligt.
Även storleken på livsmedelsförpackningarna har
betydelse. Normalt är större förpackningar materialsnålare än små. Nackdelen med de större är att det ökar
risken för att mer mat kommer att hamna i soporna.
Tydligast gäller det den sallad som säljs i större påsar
där uppskattningsvis 40 procent av innehållet kastas.
– Om affärerna istället började sälja sallad i mindre förpackningar skulle mängden använd plast öka.
Men om den mindre förpackningen gör att vi hinner
äta upp all sallad innan den blir dålig blir miljövinsten
ändå stor.

Dels ett paket färdigskivad ost, där innehållet väger
150 gram och förpackningen 11 gram, dels en klassisk
hårdost på 700 gram som skyddas av 6 gram plast.
Det betyder att den färdigskivade osten, relativt sin
vikt, använder tio gånger mer plast än den stora. Stannar man där är det lätt att dra slutsatsen att den plastsnåla osten är att föredra.
– Det är inte självklart. Eftersom ost är en produkt med ett högt koldioxidavtryck räcker det med att
vi slänger två ostskivor av hårdosten för att den färdigskivade, där man som regel äter upp allt, ska vara
bättre ur klimatsynpunkt.
En tydlig trend inom livsmedelsindustrin är att de
försöker minimera den mängd plast som används i förpackningar. Men även här finns det en risk att det som
verkar vara bra i själva verket ger ett motsatt resultat.
Den färdigskivade osten får återigen fungera som
exempel. I sin strävan att göra tunnare och därmed
lättare förpackningar har många tillverkare börjat
använda ett laminat av olika plaster för att skydda innehållet. Ett utmärkt val om målet är att banta förpackningen, i praktiken en mindre lyckad lösning eftersom
materialet då blir betydligt svårare att materialåtervinna.
– Om vi ska få till en miljömässig helhetslösning
måste vi sluta stirra oss blinda på hur många gram plast
vi använder och istället börja tänka på hur plastanvändningen, i ett större perspektiv, ska bli så lite miljöbelastande som möjligt.
Utmaningen nu är, menar Helén Williams, att
designa förpackningar som hjälper kunderna att slänga
mindre mat. Detta innebär i praktiken att företagen
aktivt ska sträva efter att inte sälja onödigt mycket till
kunderna.
– Självklart ska de nya förpackningarna tillverkas i
förnyelsebara material som går att återanvända eller
materialåtervinnas.
Även om förpackningar behövs, och gör nytta, finns
det goda skäl för handeln att se över när, var och hur
dessa används. Läs hur Clas Ohlson resonerar kring
förpackningar på sidan 91.

Mer plast kan vara bättre
Även när det gäller tjocklek på plastförpackningar kan
resultatet överraska. För att tydliggöra vad hon menar
hämtar Helén Williams två produkter från ostdisken.
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Kasse av plast,
papper eller tyg
– vad är bäst?
2017 köpte svenska butiker in 832 miljoner tunna plast
kassar. Merparten av dessa är tillverkade av fossil olja vilket
betyder att våra kassar har en direkt påverkan på klimatet.
Trots det kan plastpåsen ha fått ett oförtjänt dåligt rykte.

D

en moderna plastpåsen uppfanns på 1960-talet
av Sten Gustaf Thulin vid Celloplast AB. Tack
vare sin låga vikt och höga slitstyrka blev kassen en succé som snabbt hittade ut i världen. På senare
år har dess stjärnglans falnat betydligt, nu är den snarare en symbol för det ohållbara plastsamhället.
Men det är inte givet att plastkassen är den stora klimatboven, det hävdar åtminstone den danska miljöstyr
elsen. Utifrån 15 olika miljöaspekter, bland annat klimatpåverkan, ozonpåverkan, giftighet för människor och
miljö samt vattenåtgång, har de undersökt plast-, papperoch tygkassar och kommit fram till att plastvarianten
miljömässigt är bättre än både pappers- och tygkassen.

Tygkassen måste användas
många gånger
Kassar av papper måste enligt den danska undersökningen återanvändas 35 gånger för att vara det miljöbästa alternativet. Än värre är det för tygkassen. En
ekologisk bomullspåse måste vi bära fram och tillbaka
till butiken 20 000 gånger innan den hamnar i topp.
Här gäller det dock att se upp med siffrorna, andra
undersökningar pekar förvisso i samma riktning men
det finns betydande skillnader i detaljerna.
Att resultaten från olika undersökningar blir så
olika beror till stor del på att man har inkluderat olika
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parametrar i livscykelanalyserna. En faktor som tydligt påverkar utfallet för tygkassen är om den lustgas
som frigörs när bomull odlas ska räknas med när dess
miljöeffekt bedöms. I det danska exemplet är lustgasen
medräknad, plockar man bort den faktorn räcker det
att använda en ekologisk bomullspåse 131 gånger för
att den ska bli det bästa alternativet.
Oklarheter om vilka parametrar som styr en livscykelanalys, och därmed resultatet, gör det svårt att
bedöma dess värde.
En brasklapp i den danska undersökningen var dock
att resultatet förutsätter att plastpåsen lämnas in till
återvinning eller kastas i soporna efter användning.
Hamnar påsarna istället i naturen blir den totala miljöeffekten den motsatta.
Ur ett klimatperspektiv är plastkassens påverkan
ändå relativt måttlig, koldioxidutsläppen från de 80
plastpåsar som svensken i genomsnitt använder motsvarar knappt två mils körning med bil. Att köra en
omväg för att handla plastfritt blir, i ett klimatperspektiv, något kontraproduktivt.
Att plastpåsar är ett akut hot mot hav och miljö är
däremot odiskutabelt. EU har därför antagit en målsättning om att minska användningen av plastpåsar i
unionen till 40 påsar per person år 2025. I stort sett
alla länder har därför infört någon form av avgift på

plastpåsar. Några länder och regioner inom EU har gått
ett steg längre och helt förbjudit användningen.

Har plastpåsen ett oförtjänt
dåligt rykte?
Kanske det, menar Helén Williams, plastpåsen har blivit en symbol för överkonsumtion som får klä skott för
många saker.
– Att rata plast, och istället välja papper- eller tygkassar, är som att sila mygg och svälja kameler. När
vi räknade ut klimatpåverkan från de plastpåsar som
vi använder under ett år motsvarade det klimatpåverkan hos den mat vi i genomsnitt kastar under fyra
dagar.
En slutsats är dock att alla typer av bärkassar påverkar miljön och därför är det viktigt att använda de vi
redan har hemma. Om du ändå köper en ny kasse – se
till att använda den så många gånger som möjligt innan
du återvinner den.

Färre kassar ett politiskt mål
EU har satt som mål att unionens medborgare inom
fem år ska mer än halvera användningen av plastpå-

sar, från dagen omkring 90 till 40. För att ta oss dit
beslutade regeringen 2016 att den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller bärkassar till konsumenter ska informera om kassarnas miljöpåverkan
och genomföra åtgärder i syfte att minska förbrukningen. Det är därför vi alltid får frågan om vill köpa
till en kasse när vi handlar i butik.
För att få koll på användningen måste de som tillverkar plastbärkassar eller för in sådana till Sverige varje
år även rapportera till Naturvårdsverket hur många
plastbärkassar som de har satt i cirkulation.
Det finns även ett förslag på en skatt på tre kronor
per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15
mikrometer och har en volym på maximalt fem liter
föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse. Däremot
omfattas inte soppåsar och fryspåsar.
– Vi står inför ett akut miljöproblem där människors hälsa och djurs överlevnad står på spel. Miljoner
djur får varje år i sig plastpåsar och mikroplaster vilket är en katastrof. En skatt kan hjälpa till att styra mot
att antalet plastpåsar som hamnar i naturen minskar,
kommenterade finansmarknadsminister Per Bolund
förslaget.
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Familjen som
plastbantar
Går det leva med mindre plast?
Familjen Dybeck/Cederlund i Kungsbacka har undan
för undan valt bort onödig plast ur sitt vardagsliv.
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Andreas Cederlund och
Emelie Dybeck med en
anka i recyklad plast.

2. VARDAGENS VAL

–J

ag vet att plast är ett superbra material
om det används på rätt sätt. Men den här
slit-och-släng mentaliteten, den behöver
vi ändra på, säger Emelie Dybeck.
Emelie och hennes man Andreas Cederlund har
länge funderat över den moderna människans livsstil
och plastkonsumtion. De menar att den är ohållbar,
men hur ska de göra för att själva leva så hållbart det
går? Ett steg är att de tänker sig noga för innan de tillför mer plast i sitt hem.
– Vi gör vad vi kan. Det går att ta bort onödig plast,
säger Andreas.
Vi gör en rundvandring genom det rymliga huset i det
lilla samhället Åsa i Kungsbacka kommun där de bor med
barnen Alfred 8 år, Nils 5 år och Sally 2 år. I kökslådorna
ligger trä- och metallredskap, de är slitna men de fungerar. Plastfolien har de ersatt med tygbitar impregnerade
i bivax, och plastpåsar har bytts ut mot rejäla väskor.
– Hållbarhet handlar också om att använda saker
länge, framhåller Emelie.
Barnens lekrum då? Går det att ha ett lekrum utan
plast? Inte riktigt, men familjen väljer ändå bort plast
där det är möjligt och framförallt så undviker de att ha
leksaker i överflöd. Bara det som används får vara kvar,
resten skänks eller säljs. När första barnet Alfred föddes valde familjen att satsa på tygblöjor, dels för att det
blev billigare och dels för att vanliga blöjor till stora
delar består av plast.

Svårt att bli av med plasten i ett hus
Att bygga huset utan plast var en dröm familjen Dybeck/
Cederlund hade, men den visade sig svår att följa fullt
ut. Visserligen är inslagen av lärkträ påtagliga överallt från takbjälkar till fönstersnickerier. Men plasten
runt isoleringen i husets tak kom de inte ifrån. Andreas
Cederlund pekar upp mot taket och berättar:
– Jag kollade om det fanns andra varianter, men det
var svårt att hitta alternativ.
Plastbantningen och hållbarhet är idag en självklar
del av familjens liv, och Emelie har funderat mycket på
hur det kommer sig.
– Ända sedan jag var liten har jag varit intresserat av
miljön. När de ekologiska bananerna kom tyckte jag att
det var spännande. Och den första ekologiska mjölken.
Min pappa bygger hus och har ett hållbarhetstänk, så
jag har väl vaggats in i det.

Hennes man Andreas har mer dragits in i det. Men även
han är kritisk mot konsumtionssamhället och ryggar
inför att ta en plastpåse i affären. Även om han vet att
papperskassar kanske har ännu större koldioxid avtryck.
– Det är svårt att göra rätt, konstaterar han.
Men vad krävs det av en modern svensk familj för
att leva hållbart? Måste man kliva utanför normen och
vara extrem?
– Visst, jag är kanske lite extrem och jag kan uppfattas som jobbig i min omgivning, men jag tar det, jag
tycker att de här frågorna är så viktiga att det är värt att
framstå som lite obekväm, säger Emelie.

En bil i blå plast rullar in
Plötsligt rullar en lekbil in i familjen Dybeck/Cederlunds vardagsrum. Den är i blå plast med gul ratt och
i förarstolen sitter en glad och småskrattande Sally.
Bilen är en av favoritleksakerna och den har vandrat
från barn till barn i familjen.
– Jag kan tänka mig plastprodukter om de verkligen fyller en funktion. Det värsta är saker som inte
används. De försöker jag rensa bort, skänka eller sälja,
säger Emelie.
Emelie och Andreas vet att plastproblemet är dubbelt. De vet att plast gör att grönsakerna i butiken
håller längre, att bilarna blir lättare av det och drar
mindre bränsle. Att stora installationer i samhället
består av plast.
– Plasten kommer vi inte undan, säger Andreas.
Vi måste bara lära oss att ha ett annat förhållande till
den. Och till vår konsumtion överhuvudtaget. Det är så
himla onödigt att ha plast på plast på plast.
Både Emelie och Andreas tror att en förändring i
vanor och attityder är på gång. Och de ser att många
makthavare har insett problemet med plasten som
skräpar ner haven.
– De har börjat ta steg, men det handlar om att
ha kunskap för att kunna göra rätt val, säger Emelie
Dybeck.
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Världen väntar
på bioplaster
Plast av socker och gräs som inte förstör klimatet.
Eller plast av bakterier som fungerar som kolsänka –
är detta avlägsna drömmar eller ligger det inom
räckhåll?
De biobaserade plasterna börjar nu komma och det
fästs stora förhoppningar till dem. Det som växer i skog
och mark ska ersätta 70 år av oljedominans inom plasttillverkningen, och det ska gå snabbt. Nya polymerer ska
forskas fram och bli lönsamma, gamla industrikomplex
ska ställa om. Ett helt samhällssystem som bygger på
oljebaserad råvara ska ändra kurs.
Forskarna inom Mistra STEPS visar att detta är fullt
möjligt. Men de måste ha industrin med sig, annars
händer inte mycket. Dessutom behöver en och annan
myt om de biobaserade plasterna avlivas. Bioplasten
löser inte alla problem. Den minskar koldioxidavtrycket.
Men den gör inte haven renare och är inte svaret på
nedskräpningen.
OM PLAST
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Bioplaster
på väg ut
från labbet
På Kemicentrum i Lund utvecklas helt nya plaster av träd,
gräs, socker och av bajs. Men bioplasten för oss bara halv
vägs till den hållbara plasthimlen. I grunden måste vi ändå
lösa problemet med att vi så ofta använder plasten en
enda gång och sedan slänger den.
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B

aozhong Zhang räcker fram något som ser ut
som en fiskelina lindad många varv runt ett
papprör. Linan är en fibertråd tänkt att kunna
användas till textiler. Den är utvecklad här på labbet
och är gjord på socker, eller lignin från skogsspill.
Exakt av vad vill inte Baozhong Zhang berätta, det
är lite av en hemlighet.
Han är docent i polymerteknik och knuten till Mistra
STEPS, ett forskningsprogram med fokus på bioplast.
Hans expertis är att designa polymerer från träd, gräs
och socker, alltså biobaserad plast. Det är främst från
den regionala socker- och skogsindustrin som han och
hans kollegor får de råvaror som de utvecklar sin biobaserade plast från.
Socker eller skogsspill spelar heller inte den avgörande rollen här, berättar han. Sedan sockret eller
skogsspillet brutits ner till molekyler och formats
om till byggstenar som sedan blivit polymerer, är de
kemiskt lika varandra, om än inte identiska.
– De är alltid lite olika. Det finns mängder av olika
sorters plast, säger Baozhong Zhang.
Fibertråden har i princip samma egenskaper som
om den hade gjorts av fossil råvara. Det betyder att den
är lika svår för naturen att bryta ner.
– På det sättet är det oväsentligt om plasten kommer
från skogsspill, socker eller olja. Att den är biobaserad
betyder inte automatiskt att den är biologisk nedbrytbar, bara att den är gjord av en förnybar råvara.
Den som säger det är Patric Jannasch, kollega till
Baozhong Zhang och professor i polymerteknologi vid
Centrum för analys och syntes vid Lunds tekniska högskola.

Även bioplast bidrar till nedskräpning
Patric Jannasch rättar det första vanliga missförståndet om biobaserade plaster: att de skulle vara lättare
för naturen att bryta ner bara för att de tillverkas från
växter.
Även den biobaserade plasten kan komma att läcka
ut från konstgräsfotbollsplaner och leta sig ner i grundvattnet, hittas i drivor i havsvikar, hamna i fiskarnas
magar, korka igen deras matsmältningsprocesser och
kunna spåras i såväl deras blodomlopp som i våra egna.

Vad finns det då för fördelar
med biobaserad plast?
– Den bidrar till avsevärt mindre koldioxidutsläpp sett
under hela sin livslängd. Det är fördelen, säger Baozhong Zhang.
Det finns dock plast som är biologiskt nedbrytbar,
och den kan både vara fossil och biobaserad. Men den
plasten är inte alltid så bra för kretsloppet som man
kanske tror. Den nedbrytbara plasten är bara nedbrytbar under vissa förutsättningar och dessutom svårare
att tillverka eftersom den är känsligare och inte tål
hetta lika bra. Den är gjord för att brytas ner till kompost.
Frågan blir då om det är rätt väg att tillverka något i
nedbrytbar plast som sedan bara används en enda gång
innan det slängs?
Nja, svarar Patric Jannasch, och rättar till ytter
ligare en missuppfattning om plast: det är viktigare att
plasten återanvänds flera gånger än att den är nedbrytbar och går till sopen efter en enda användning. Ur ett
systemperspektiv har det ett begränsat värde att plasten kan brytas ner biologiskt. Det är viktigare att den
har lång livslängd och kan materialåtervinnas på en
hög nivå.
Men det finns undantag:
– Om plasten har stor risk att hamna i naturen, om
man åker på segeltur och slänger tallrikarna och muggarna överbord, då är det förstås en fördel om den
bryts ner, säger Patric Jannasch.
Vi talar här om de så kallade PLA-plasterna (polymjölksyra) som kan tillverkas av majs eller socker. Idag
kan det ta upp till två år innan PLA-plasterna bryts ner
och de kan inte blandas med annan plast i samband
med återvinning. STEPS jobbar med att utveckla PLAplast som ska kunna brytas ner inom två veckor.

Mistra STEPS
Mistra STEPS mål är att utveckla plaster som är
baserade på bioråvara och som produceras på
ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.
Programmet startade 2016.
Läs mer: www.steps-mistra.se
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I EU förbjuds inom kort engångssugrör, om de inte är
biologiskt nedbrytbara. Patric Jannasch:
– Det är klart att det går att göra ett plastsugrör som
är nedbrytbart, men vi får inte glömma att det är bara
nedbrytbart under vissa biologiska förutsättningar
med särskilda bakterier. Risken är att folk slänger sugrören i naturen eftersom de tror att de är nedbrytbara
och det skapas berg av så kallad nedbrytbar plast. Istället måste vi lära folk att bete sig rätt med plast, att inte
slänga plasten efter en användning… Jag säger folk,
men jag menar förstås också regeringar, länder – ja
hela världssamfundet.

Enkla produkter skapade
med avancerad kunskap
Patric Jannasch har forskat om plast sedan 1980-talet
och redan under sitt avhandlingsarbete slogs han av vilken avancerad teknologi och vilka komplicerade industriella processer det krävs för att framställa plastprodukter. Och hur kort tid vi sedan använder produkterna.
– Det var när jag besökte plastindustrier som doktorand som jag insåg vilken fantastisk kunskap som låg
bakom en enkel plastflaska. Och den användes kanske
bara några sekunder för att sedan slängas och eldas upp.
Jag undrade redan då om det verkligen var hållbart.
Det är inom ramen för Mistra STEPS som Patric
Jannasch och Baozhong Zhang arbetar med att utveckla
biobaserade polymerer. Det är ett arbete som går stadigt framåt, men precis som vid annan forskning så tar
det tid. För även om de idag kan visa på färdiga produkter med kommersiell potential kommer det att ta åratal
att få fram bioplaster i sådan variation och sådan skala
att den fossilbaserade plasten kan fasas ut. Idag svarar bioplasten för drygt två miljoner ton av de uppemot
400 miljoner ton plast som produceras i världen varje
år. En försvinnande liten del, alltså.
– Plastindustrin har utvecklats under närmare ett
sekel, medan vi fortfarande är i barnstadiet. Men det
finns en potential att i framtiden ersätta den fossila oljan
med biobaserade material, säger Baozhong Zhang.
På frågan vad som är svårt i det de gör brister de
båda forskarna ut i ett unisont: ojojoj – allt är svårt!
– Varje steg från råvara till färdiga polymerer är
komplext, säger Baozhong. Sedan kommer uppskalningen som inte är enkel. Det är i och för sig relativt lätt
att skala upp från ett gram till tio gram som vi håller på
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med här i labbet. Det är avsevärt svårare att skala upp
från tio gram till ett kilo. Och från ett kilo till ett ton,
ja, där skulle vi behöva ett bioraffinaderi, och det har vi
hittills inte hittat någon som vill bekosta.
En utmaning för forskarna är att identifiera vilka
polymerer som är kommersiellt gångbara. Det är lätt
hänt för dem att de lägger tid och resurser på polymerer som i labbmiljö verkar vara jättebra, men som
sedan inte passar in i industrins produktionsflöden.
– Risken är att man hamnar i återvändsgränder.
Man måste veta vilka byggstenar industrin kan och vill
arbeta vidare med, och satsa på dem. I viss mån kan vi
avgöra det. Men vi är trots allt kemister inte affärsmän,
förklarar Patric Jannasch.
Runt omkring i södra Sverige finns de företag som
forskarna i Mistra STEPS samarbetar med. Det är allt
från möbelföretag, sockerproducenter, skogsindustrin, golvföretag plus den industri som tillverkar
själva plastråvaran, petrokemiindustrin.
– Det viktiga är att ha med petrokemiindustrin så att
vi hela tiden kan göra rätt saker, säger Baozhong. Det
här programmet fokuserar inte bara på att öka kunskapen utan också att hitta produkter som kan lanseras.
Alla produkter, alla polymerer tar vi fram i samarbete
med industrin.
Och de kan visa resultat. På golvet några rum bort
ligger ett vackert parkettgolv i ek, med en matt lackad
yta av socker. Golvlacken är utvecklad här på Kemicentrum tillsammans med ett av bolagen som ingår i
Mistra STEPS. Den kan därmed ersätta de fossila råvaror som brukar användas för golvlack.
I labbet alldeles intill möter vi det allra senaste, det
som forskarlaget tycks vara ensamma i världen om. De
är på väg att utveckla en plastflaska gjord på bajs, eller
snarare indol som förekommer i mänsklig avföring vilket, i vissa stadier av processen, känns på lukten.
Dock inte här på Kemicentrum där doktoranden
Ping Wang arbetar med den. I det välventilerade labbet
kan inga odörer spåras. Hennes polymerer snurrar i en
glasflaska i en av labbets mätapparater. Hon testar hur
mycket värme de små dropparna tål. Indolplasten har
i hennes labbtester visat sig vara både hållbarare och
värmetåligare än den vanliga PET-flaskan, som börjar
mjukna när vätskans temperatur kryper över 70 grader. Det här materialet håller även när vätskan närmar
sig kokpunkten.
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Sedan tidigare pågår lovande forskning kring polyetenfuranoat (PEF). Istället för olja innehåller PEF kolväteföreningen furan som går att utvinna från majs, trä och
vissa sädesslag. Men nu har forskarlaget på Kemicentrum
tagit ett steg till och börjat använda indolpolyester.
– Det här är preliminära resultat, säger Baozhong
Zhang. Men vi har sett att indol har bättre mekaniska
egenskaper som gör det mer hållbart. Det kan leda till
bättre återvinning i framtiden.
Lovande alltså, och möjliga förbättringar.
– Det är bra men vi är inte nöjda än. Nu försöker
vi hitta metoder för att göra mer högkvalitativa indolpolyestrar som kan användas på fler sätt, inte bara till
plastflaskor, säger Ping Wang.
En ytterligare utmaning för forskarna är priset. Bioplaster är för närvarande dyrare än fossilbaserade plaster. Man får räkna med mellan det dubbla och tre gånger
priset. Det beror på att oljan är överlägsen i energitäthet
och enklare att göra polymerer av. Och om kostnaden är
tre gånger så hög i råvarustadiet så kommer, om gängse
affärslogik får råda, priset på den färdiga produkten att
bli tre gånger så hög för slutkunden. Plastpåsen i butiken som vi idag betalar tre kronor för kommer då att
kosta åtta eller nio kronor. Plastskålen vi köper för 20
kronor kommer att kosta 60 kronor.
FOTO: KENNET RUONA

Bioplaster måste vara bättre
Därför räcker det inte att forskarna inom Mistra STEPS
utvecklar bioplast som är lika bra som den fossila.
– Den måste vara bättre, så att vi är beredda att
betala mer för den. Flaskan i indol till exempel kommer att vara värmetåligare, alltså en förbättring, säger
Baozhong Zhang.
En annan framkomlig väg vore att när det tas fram bioplaster så kunde regeringarna eller EU börja fasa ut den
fossila varianten med ett förbud, menar Patric Jannasch.
En sak som också bekymrar honom är bristen på
råvaror. Skogen som Sverige till två tredjedelar består
av ska räcka till förpackningsmaterial, bränsle, byggmaterial och mycket mer. Dessutom ska den erbjuda
naturvärden och rekreationsmöjligheter.
– Vi vet att Sverige har mycket skog, men det finns
många som vill använda den. I slutändan finns det kanske inte tillräckligt, säger Patric Jannasch.

Forskaren Ping Wang vid Lunds universitet håller upp
en plastfilm gjord av indol, en organisk förening som
förekommer i avföring men också kan framställas på
syntetisk väg.
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Plast av
koldioxid den
stora drömmen
Sjumilaklivet inom polymerforskningen vore bioplaster
tillverkade av koldioxid. Om det händer blir plast plötsligt
en kolsänka istället för att vara en klimatbov. Mistra STEPS
programchef Rajni Hatti-Kaul ser kemitekniska utmaningar.
Men också stora möjligheter hägra vid horisonten.

–D

å skulle vi dessutom slippa begränsningarna med att använda skogs- och jordbruksråvaror till att göra bioplast, säger
Rajni Hatti-Kaul som är professor i bioteknologi, och
som leder forskningen inom Mistra STEPS från Lunds
universitet.
Plast som kolsänka låter som en dröm, men det
finns idag pilotförsök bland annat i Kina som gör etanol på bakterier som äter koldioxid, berättar Rajni
Hatti-Kaul. Etanol kan användas som biobränsle, men
lika gärna vara en råvara för tillverkning av bioplast.
Hur detta skulle gå till är så pass komplicerat att
Rajni Hatti-Kaul drar sig lite för att förklara. Men hon
gör ett försök:
Det spår Mistra STEPS följer handlar i första hand
om bakterier som inte är fotosyntetiska, men som lever
på koldioxid som de förvandlar till ättiksyra. Och att
ättiksyra bara är en viskning bort från byggstenar till
polymerer lärde sig redan pionjärerna i plastindustrins
barndom. Sveriges första plastfabrik hette mycket riktigt Skånska Ättikfabriken, Perstorp.
Det handlar inte om att suga koldioxid direkt från
atmosfären. Där är koncentrationen alltför svag. Istället vill Rajni Hatti-Kaul ta tillvara på koldioxiden där
den förekommer i högre koncentrationer, som exem-

pelvis vid avgaser och utsläpp från stålverk, rötning vid
biogas eller vid etanolproduktion.
Det finns förstås en hel mängd av kemitekniska
knutar att lösa. En är att det går för långsamt när bakterierna på naturlig väg äter koldioxid och gör ättiksyra. Det behövs både högre produkthalt och en snabbare omsättning. För att snabba på detta behövs nya
processer där cellmassan kan växa samtidigt som produkten utvinns. En intressant lösning som Rajni HattiKaul gärna vill forska vidare på är att förse bakterierna
med elektroner för att på så sätt öka deras konsumtion
av koldioxid.
Ett annat hinder är att koldioxid inte är så vattenlösligt som man skulle kunna önska, vilket gör det svårjobbat för bakterierna. Här kan Rajni Hatt-Kaul tänka
sig en biokemisk lösning; det finns enzym i vårt blod
som katalyserar reaktionen mellan koldioxid och vatten för att bilda vattenlöslig karbonsyra.
– Det här är något som jag verkligen skulle vilja
jobba med, säger hon.
Råvarorna till plast skulle även kunna tillverkas
baserat på bakterier som är beroende av solljus, alltså
fotosyntetiska. Här talar vi om cyanobakterier, de som
gör Östersjön till en grön soppa sommartid. Plötsligt
skulle begreppet plasthav få en ny innebörd.
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Så framtiden för plasten
är alltså bakterier?
– Ja, och inte bara för plasten, utan för hela kemikalieindustrin. För en fossilfri framtid faktiskt, säger Rajni
Hatti-Kaul.
När det gäller processer baserade på mikroorganismer som bakterier ligger Sverige inte i framkant, enligt
Rajni Hatti-Kaul. Svensk kemiindustri och skogsindustri är överhuvudtaget märkbart ointresserade av industriell bioteknik, noterar hon.
– Till skillnad från i många andra länder, exempelvis Danmark och Finland. Det är lite synd, säger hon.
Rajni Hatti-Kaul medverkade nyligen på Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA:s 100 års-jubileum. På jubileumskonferensen var hon den enda som
talade om plast. Det är ett miljöproblem som på kort
tid seglat högt upp på politikers agendor runt om i världen. Regeringar och FN har visat oväntad handlingskraft och tagit steg för att minska handel med plastavfall och få bukt med nedskräpade hav.

Hur kommer det sig?
– Plast syns. Problemet sticker oss i ögonen mer än
problem med kemikalier eller energi. Speciellt i utvecklingsländer där det inte finns någon plastinsamling och
återvinning blir detta tydligt. Därför har plast fått så
mycket uppmärksamhet.
Riktigt så stort var inte intresset för bara tre år
sedan när Rajni Hatti-Kaul tillträdde som chef för det
då nystartade Mistraprogrammet STEPS. Då sågs plast
som ett av många allvarliga miljöproblem. Ett problem
som krävde systemförändringar för att lösas, något
som kännetecknar alla de utmaningar som Mistra tar
sig an. Därför pågår forskningsprogrammen länge,
vanligtvis åtta år.
– Idag har plast blivit ett diskussionsämne på hög
nivå även bland plasttillverkare och användare. De gör
stora ansträngningar för att hitta lösningar för cirkulära flöden, säger Rajni Hatti-Kaul.
För det är inte plasten i sig som är det stora bekymret, enligt Rajni Hatti-Kaul. Problemet är systemet.
Eller snarare bristen på system.
– Det har pågått en grav misshushållning med plast
under lång tid. Plasten har utvecklats till mängder av
tillämpningar, men man har inte tänkt på ”the end of
life”. Det är det mest bekymmersamma.
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Från 1950 till idag har plastproduktionen ökat 200
gånger och idag producerar vi knappt 400 miljoner
ton av detta lätta material.
– Saken blir inte enklare av att det finns ett 20-tal
vanliga typer av plast, som tillverkas i tusentals olika
varianter. Idag är polyten, polypropylen och PET de
enda återvinningsbara plasterna och redan vid första
återvinningen av en PET-flaska måste jungfrulig plast
tillsättas.
Inte ens PET-flaskan återvinns alltså helt och fullt.
Rajni Hatti-Kaul är ändå långt ifrån pessimist. Hon
är övertygad om att det finns lösningar på många av
plast-problemen och hoppas på att forskningen inom
Mistra STEPS ska bana väg för flera av dem. I programmet finns det forskare som utvecklar byggstenar till
bioplaster, designar och konstruerar polymerer och
en grupp som kartlägger hela systemet och studerar de
bredare förutsättningarna för styrning mot hållbara
plastsystem.
Under de första tre åren har fokus varit på att ta
fram bioplaster som är potentiellt bättre att återvinna
än PET och att ta fram plaster som är biologiskt nedbrytbara.
– Vi har kommit en bit på väg. Vi har utvecklat
några processer och några produkter. Polymerteknologigruppen har tagit fram polymerer för bland annat
golvmaterial och textilfibrer.
Nästa steg är att visa att dessa polymerer kan produceras i större skala, samt att och de har bra egenskaper
när det gäller användning och återvinning.
– Därmed går det också lättare att räkna på plasternas ekonomi och miljöprofil. Sådan information är viktig för att industrin ska vilja gå vidare och testa dem.
Rajni Hatti-Kaul nämner här en lite annorlunda roll
för henne och hennes medforskare i Mistra STEPS, den
som facilitator mellan olika näringar. Hon och hennes
kollegor behöver fungera som en länk mellan producenter av råvara och polymerer och deras användare.
– För att visa vad som går att göra. Vi kommer ju
inte upp till industriell skala i våra labb, men vi kan visa
vad som är möjligt. Sedan är det till stor del industrins
ansvar att ta fram tekniken för att skala upp till storskalig produktion.
Att det finns ett intresse för bioplaster bland möbelföretag som IKEA och andra, har hon redan undersökt.
Resurser finns också i form av en stor jordbruks- och
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skogsbruksproduktion i regionen. Men biomassan är
ändå begränsad, då den ska räcka till så mycket i framtidens mer hållbara samhälle.
Innan vi har plast från koldioxid, vilket dröjer enligt
Rajni Hatti-Kaul, anser hon att vi bör rikta in oss på att
ta tillvara spillprodukter från skogs- och jordbruket. På
så sätt undviker man att suga resurser från primärproduktionen.
– Vi har en viktig sockerindustri i Skåne som letar
efter nya sätt att göra affär av sin råvara. Om vi kan
visa för sockerproducenterna att de kan omvandla en
del av sockerbetorna och spillet sockerbetsmassan till
produkter som är intressanta för företag som tillverkar eller använder plaster, så skulle vi kunna få till ett
bioraffinaderi nära sockerbruken. Det vore något att
önska, säger hon.
Och så detta med kvaliteten:
– Vi måste visa att bioplast kan ha bättre egenskaper än dagens fossilbaserade plast. Det får den om man
designar plasten på ett smart sätt, även om det i stort
sett är fråga om att sätta ihop samma typ av molekyler.
Plötsligt lite mer hoppfullt alltså.
De biologiskt nedbrytbara plasterna då? De är något
av frågetecken. De stärkelsebaserade nedbrytbara
plasterna förmultnar snabbt ner till kompost, men är
lite veka och har därför begränsade användningsområden. Den PLA-plast, eller polymjölksyra baserade
plasten, som man idag forskar mycket kring är mer
stabil, men det kan ta flera år innan den bryts ner och
det krävs särskilda förutsättningar för att det ska ske.

Den innebär att polymerer i plasterna bryts ner till
sina byggstenar. Då går det att skilja blandmaterial åt.
När detta är gjort är det möjligt att sätta samman byggstenarna igen till samma eller andra polymerer, vilket
betyder att plasten kan användas i andra produkter.
Här finns en rad metoder, både kemiska och biokemiska, men forskningen har fortfarande mycket kvar
att göra inom detta område.
– Det behövs mer forskning. Men lyckas vi kan återvinningen bli avsevärt mer sofistikerad. Vi vet att det
finns stort intresse för det också, säger Rajni HattiKaul.

Nedbrytbar plast är bra ibland
För plaster som finns i kosmetika, som vi har direkt på
huden, i jordbruk eller där det är svårt att separera ut
dem efter användningen – där har nedbrytbara plaster
en funktion, menar Rajni Hatti-Kaul.
Just nu är återvinning kanske det mest intressanta
spåret. Återvinning och att vi blir försiktigare i vår
plastanvändning. Mistra STEPS ska fortsättningsvis
vrida upp ljuset mot just bättre sätt att återvinna plaster. Idag sker mestadels mekanisk återvinning, vilket
innebär att PET-flaskorna mals ner. Blandmaterial göre
sig icke besvär och inte heller additiver som exempelvis
mjukgörare och brandskyddsmedel.
Framtiden för återvinning av plast är därför kemisk
återvinning på molekylnivå, menar Rajni Hatti-Kaul.
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Forskare:

”Industrin seglar
i skyddade vatten”

De som tillverkar byggstenarna till dagens fossilbaserade plaster
utmanas inte i plastdebatten, utan de kan lugnt segla vidare.
Hela frågan har därmed hamnat i knät på konsumenterna.
Det hävdar Lars J Nilsson, professor i miljö och energisystem på
Lunds Tekniska högskola och forskningsledare inom Mistra STEPS.
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en fossila råvaran kommer i skymundan säger
han, vilket är bekvämt både för oljeraffinaderier som producerar plastråvaran och petrokemiindustrin som producerar polymererna.
– De två branscherna sitter ihop så här, säger Lars J
Nilsson och flätar ihop händerna framför sig.
Han försöker, tillsammans med sina medarbetare
vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds
tekniska högskola, skaffa ett systemperspektiv på plasten. I den strävan har han noterat att världen fortfarande är en smula yrvaken inför de utmaningar som
plastmaterial innebär.
– När det gäller fordonsindustrin så tvingar man
in i biodrivmedel eller eldrift. Men det är ingen som
tvingar in bioplaster. Och för exempelvis energi och
transporter finns myndigheter som forskar och reglerar och det finns lagar. Men när vi började forska kring
plast insåg vi att det inte fanns någon som helst motsvarighet.

Kontrasten mot fordonsindustrin stor
Lars J Nilssons grupp dammsög den akademiska världen efter forskning som hade ett systemperspektiv på
plast. De slogs av hur lite de fann. De märkte också att
olje- och petrokemiindustrin saknar en gemensam idé
om hur omställningen ska gå till. Även här är kontrasten till fordonsindustrin skarp.
– De har säkert sina scenarier, men ska man vara
konspiratorisk så vill de nog köra på som vanligt så
länge de kan. Det ligger i deras kortsiktiga intresse att
fortsätta producera i befintliga anläggningar.
Oljeindustrin tänker sig rentav att producera mer
plast och mer kemisktekniska produkter allt eftersom
efterfrågan på drivmedel minskar i framtiden, menar
Lars J Nilsson. Att ge upp den fossila råvaran är inget
som diskuteras på allvar och det är något som de inte
heller vill ska diskuteras.
– Men om man ska vara strikt så är det vad som
måste ske. Vi måste fasa ut den fossila råvaran. Det är i
alla fall vår ingång i forskningsprogrammet.

När Mistra STEPS inleddes skissade de upp fem möjliga
vägar som gemensamt och var för sig kunde lösa plastproblemet i världen: Bioplaster, biologiskt nedbrytbara plaster, återvinning, färre sorters plast och minskat användande. Dessa fem vägar har kokats ner till tre
eftersom färre sorters plast hänger ihop med återvinning och att de biologiskt nedbrytbara plasterna har
en tveksam miljönytta, då de bara används en gång och
knappast bryts ned under naturliga förutsättningar.
– Vi måste använda mindre plast, återvinna mycket
mer, samt undvika fossil råvara och se till att den inte
hamnar i naturen.
Men, precis som de flesta som tittar närmare på
plastproblemet så stämmer Lars J Nilsson in i kören av
de som säger att det är komplext. Eller som han själv
uttrycker det:
– Plast är ett jävla problem, men också ett helt fantastiskt material. Ta företaget Borealis i Stenungssund.
De gör den kanske bästa polyetenen i världen, av fossilt ursprung, som används i de elkablar som du måste
ha när du bygger vindkraftsparker. Där ser man att
det inte är så enkelt. Så egentligen kan vi behöva öka
plastanvändningen i vissa avseenden.

Skatt på fossil plast
En lösning skulle enligt honom vara en skatt på fossil
plast. En sådan skatt skulle kunna utformas på olika
sätt, men gärna en stegvis skatt som ökar år efter år
och som till slut märks i konsumentledet.
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Industrin:

”Vi pekas ut
som bovar”

Petrokemiindustrin behöver ställa om
från svart till grönt, från fossilt till biobaserat.
Men omställningar i industriledet kostar
stora pengar och innebär betydande
ekonomiska risker.
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et finns en paradox här. Alla säger att vi
ska ställa om till biobaserad plast, och
det kan man ju säga. Men att göra det är

väldigt svårt.
Åsa Halldén Björklund är teknisk marknadsutvecklare på Perstorp AB. Hon fortsätter:
– Om vi bortser från bioråvaran, som det kan bli
brist på, så behöver vi byta ut processer längs hela
vägen. Vi kan inte använda befintliga processanläggningar utan måste bygga nya och det kostar miljarder.
Det är stora risker involverat i det.
Utanför fönstret hos kemikalietillverkaren Perstorp
i det lilla samhället med samma namn tränger sig bokskogen på. Här i norra Skåne såg plasten dagens ljus i
Sverige för ungefär 100 år sedan. Den första plastfabriken byggdes här 1917 och efter andra världskriget
exploderade plasttillverkningen i Sverige, mycket tack
vare Perstorps innovationstakt. Idag ägs Perstorp av
ett franskt riskkapitalbolag, verksamheten har bantats
och på den väldiga industritomten har byggnad efter
byggnad hyrts ut till andra bolag. Den gamla kreosotfabriken från tidigt 1900-tal står noggrant igenbommad, försedd med stängsel och förbudsskyltar. Dit får
ingen gå.

Flamskydd till Eiffeltornet

– Man går in för det är vi som är bovarna. Det är orättvis för man har inte helhetssynen. Man förstår inte att
våra molekyler och polymerer som används i till exempel förpackningar i många fall bidrar till att minska
koldioxidutsläppen.
Att ha bra skyddande plast runt köttet i kyldisken
förlänger hållbarheten och minskar svinnet av ett koldioxidbelastande livsmedel. Att bildelar består av plast
istället för metall sänker vikten och minskar bränsleåtgången. Det finns mängder av exempel där plast spelar
en konstruktiv, ja, oumbärlig roll i ett ekologiskt hållbart ekonomiskt system. Plast går helt enkelt inte att
tänka bort.
– Det är inte alltid plasten som är så hemskt fel utan
snarare vår konsumtion och hantering när den är förbrukad, säger Linda Zellner.
Åsa Halldén Björklund lägger till; varför dräller det
av PET-flaskor i världshaven, PET som är den mest återvinningsbara plasten som någonsin funnits? Hon frågar och har svaret nära till hands: Därför att vissa länder (bland annat USA) inte har pant på PET-flaskorna.
Och just i de länderna är återvinningsgraden låg.
– I Sverige återvinns knappt 84 procent alla PETflaskor. Jämför det med Tyskland som har dubbelt så
hög pant som i Sverige. Där är återvinningen 95 procent, säger Åsa Halldén Björklund.

Men Perstorp fortsätter att utveckla byggstenar till
polymerer som de säljer till många av världens länder;
till färgindustrin, flygindustrin med mera. Det gör dem
till en betydande aktör inom den så kallade petrokemiindustrin, den som tillverkar plastens ”byggstenar”
– polymererna, som sedan andra företag använder för
att producera allt från plastpåsar, plastfolie, tvättmedel, inredningsdetaljer till bilar, smörjoljor till flamskyddande lack till Eiffeltornet och oräkneliga andra
saker. De senaste 70 åren har olja varit den helt dominerande basen i produktionen. Nu utsätts branschen
för ett tryck att förändra sina produktionsmetoder och
basråvaror. Olja ska bytas mot förnybart, något som
Åsa Halldén Björklund framhåller inte är så lätt.
– Det vi har i dag har vi byggt upp under 100 år. Att
nu ändra det på fem eller kanske tio år, det är inte realistiskt, säger hon.
Perstorps innovationschef Linda Zellner, som är
med under intervjun, anser att den bild som målas fram
av hennes industri är missvisande.
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Linda Zellner och Åsa Halldén Björklund vill också
peka på petrokemiindustrins – enligt dem själva –
ogynnsamma placering i värdekedjan. Om Perstorp
går över till biobaserade plaster så tar de som företag
de stora riskerna men det är inte de som räknar hem
de stora vinsterna. Det gör de som befinner sig i slutet
av kedjan, detaljhandeln. Linda Zellner tar ett exempel
med en enkel butikspåse som finns på Ica, Coop eller
Willys. Den kostar cirka 25 öre att tillverka men handlaren tar ut två eller tre kronor av kunden.
– Det är en produkt som handlaren har stor avans
på, säger hon.
En påse i biobaserad plast, då? Ja, den är något
dyrare att ta fram, men prispåslaget i butik kan vara
än mer rejält.
– Fem kronor kostar en bioplastpåse på Ica i Höganäs, säger Linda Zellner.
Den kasse som Ica Kvantum i Höganäs erbjuder är,
till skillnad från de ”miljökassar” som många affärskedjor erbjuder, tillverkad i Helsingborg av kompost
och annat biomaterial, och marknadsförs som bionedbrytbar.

Nära samarbete mellan
forskare och företag
Perstorp satsar ändå på bioplaster och har ett nära
samarbete med polymerforskarna inom Mistra STEPS.
Det är bland annat Perstorp som Boazhong Zhang och
hans kollegor på Kemicentrum har kontakt med när
de vill utveckla nya polymerer. De får låna nödvändig utrustning som finns hos företaget och de utbyter
kunskap. Just denna kontakt är nödvändig på minst
två sätt: dels är företagets kunskap avgörande när det
gäller att bestämma vilka molekyler eller byggstenar
man ska gå vidare med och satsa på. De måste passa in
i företagets övriga strategi som i sin tur styrs av marknadens behov. Dels behövs nära kontakt med företagen
när de polymerer som är framtagna i forskningslabbet
ska skalas upp från några gram till att kunna produceras tonvis.
– De får också hjälp av vår personal när de utför testerna. Och vi har intressanta polyestrar på gång, kandidater som vi ska utvärdera och som bland annat bygger
på lignin. Vi måste också ta reda på vad de tillför för nytt.
Många gånger räcker det inte att ta fram en grön
polymer som är en kopia på den gamla svarta.

54

MISTRA SUMMERAR

– Kunderna vill gärna ha något hållbart, men det ska ge
något extra, säger Linda Zellner.
Det är alltså marknadens röst som måste hörsammas när svart ska bli grönt i petrokemiindustrin.
På en liten kulle, bland spridda lövträd, står också
fabriken där företagets kemiska byggsten Voxtar tillverkas, som helt eller delvis består av bioråvara. Voxtar beskriver företaget självt som ”rockstjärnan bland
förnyelsebara polyoler” och man berättar att den har
kapacitet att minska koldioxidavtrycket med upp till
80 procent. Den biobyggsten Perstorp tillverkar är
identisk med den fossila och kan fås med antingen 40
eller 100 procent förnybart innehåll.
Tidigare hade Perstorp även en fabrik i Storbritannien som tillverkade biologiskt nedbrytbara polymerer. Den såldes eftersom det enligt Linda Zellner ”finns
ett så stort intresse för den sortens produkter”. Men
om nu branschen ska ställa om, vilket många verkar
överens om, hur ska det gå till?

Deponiförbud förebild
Åsa Halldén Björklund tycks ändå ha ett radikalt förslag: lagstiftning. Det är något som gör att alla i hela
värdekedjan rättar in sig i ledet och gör sitt yttersta.
Det är också något som till viss del skulle sprida ut riskerna över hela värdekedjan.
– Lagstiftning går inte att snacka bort. Den måste
alla förhålla sig till, så det skulle kunna förändra spelplanen snabbt, säger Åsa Halldén Björklund.
Hon pekar själv på deponiförbudet som kom för
snart 20 år sedan. Den lagen innebar att inget avfall
som kan återvinnas, komposteras eller förbrännas –
längre får gå på deponi. På bara några år minskade den
andel avfall som gick till deponi från 50 procent till
under 10 procent.
– Idag är det mindre än en procent som går till
deponi, säger Åsa Halldén Björklund.
Hon understryker dock att det är andra mekanismer som driver utvecklingen, exempelvis tillgång till
råvara. Men rätt använda kan även skatter och avgifter
snabba på omställningen, menar hon.
– Men effektiv resursanvändning och minskade
koldioxidutsläpp måste stå överst på listan. Lösningar
som är biobaserade, men som kräver mer energi och
mer resurser gagnar inte klimatet, säger Åsa Halldén
Björklund.
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En serie prover av biobaserade
polyuretaner tillverkade från socker.
FOTO: KENNET RUONA
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Plasten måste
få nio liv, minst
Mer än åttio procent av allt plastavfall i Sverige eldas
upp. Trots att samhället har eftersträvat material
återvinning i flera decennier visar statistik att endast
ungefär tio procent av all plast blir nya produkter.
En lång rad orsaker ligger bakom, bland annat ett dåligt
fungerande återvinningssystem där många plaster
blandas. Ökad materialåtervinning försvåras också av
att Sverige har byggt upp ett energisystem där kommunala avfallsförbränningsanläggningar alltjämt är
beroende av att använda plasten som bränsle.
Byggsektorn använder cirka tjugo procent av all plast
i samhället, och är en av de samhällssektorer som har
störst potential att öka materialåtervinningen av plast.
Goda exempel finns, utmaningen är bristande lönsamhet och dåligt utformade återvinningsmål.
Kemisk återvinning av plast har potential att på sikt
bidra till ökad materialåtervinning. Men då krävs en stor
investering och ett tydligt politiskt stöd.
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Att bara samla
in plasten
räcker inte
Idag materialåtervinns bara knappt var tionde plastprodukt
som används i Sverige. En viktig orsak till den låga återvinnings
graden är att tillverkare av plastprodukter sällan tar ansvar för
vad som sker med produkten efter användning. En av landets
ledande experter talar om att plaståtervinning lider av någon
annan-ism. För att nå en ökad materialåtervinning av plast
behövs nya styrmedel och politiska avväganden.
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innehåll. Endast åtta procent av den använda plasten i
Sverige går till materialåtervinning.
Att öka återvinningen skulle vara bra ur klimatoch miljösynpunkt, men det finns också en ekonomisk
aspekt. Enligt en beräkning från konsultfirman Material Economics bevaras idag endast 13 procent av plastens värde efter en användning. Av plastens ursprungsvärde på 10,3 miljarder kronor, baserat på priset på ny
råvara, finns bara 1,3 miljarder kronor i bevarat material- och energivärde. En del av värdeförlusten för plast
beror på att materialet kontamineras och förlorar viktiga egenskaper under användning och återvinning,
men den stora förlusten beror på att materialet förstörs, försvinner på vägen, deponeras eller förbränns.
– Det är oansvarigt att elda upp plastmaterial som
bara har använts en gång, om materialet har ett värde
någon annanstans. Men förutsättningarna för att plasten ska ha ett andrahandsvärde är dåliga. Få eller ingen

ånga av oss går till affären och pantar returflaskor av PET-plast, vi sorterar ut plastförpackningar och tar med till någon av de närmare sex tusen återvinningsstationerna i Sverige. Trots
att insamling av returflaskor och förpackningar ligger
i världstopp, och trots att plaståtervinning står högt på
agendan inom EU och hos svenska myndigheter, är det
fortfarande väldigt lite plast som blir nya produkter.
– Att vi inte materialåtervinner mer plast idag innebär en stor förlust. Vi har inte råd, varken miljömässigt eller samhällsekonomiskt, att elda material som vi
bara har använt en enda gång, säger Evalena Blomqvist,
programchef för Mistra Closing the loop och RE:Source
och som studerar nya sätt att ta hand om avfall och
material på ett resurseffektivt sätt.
Avfallstrappan, som står inskrivet i EU-direktiv och
miljöbalken, styr samhällets avfallshantering. Den går
från deponering och energiåtervinning längst ned, till
de högre stegen materialåtervinning eller återanvändning. Ser vi till allt plastavfall deponeras idag endast
en mindre andel, men till stor del står vi kvar på det
andra trappsteget. I Sverige eldas fler än fyra av fem
plastprodukter upp, oftast återvinns plastens energi-

AVFALLSTRAPPAN, eller ”avfallshierarkin”, är ett
EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken
och styr hur vi ska ta hand om vårt avfall och nå våra
miljömål. Sverige är världsledande inom insamling av
plastförpackningar och nästan inga förpackningar
hamnar på deponier eller i naturen.

Avfallstrappan

1
Minimera
I första hand
bör vi minimera
onödig plastanvändning.

2
Återanvända
I andra hand bör
vi återanvända
plast.

3
Materialåtervinna
I tredje hand
bör vi återvinna
plast så att den
kan användas
som råvara i nya
plastprodukter.

4
Energiutvinna
I fjärde hand bör
vi energiutvinna
plast så att
åtminstone energin
kan tas tillvara.

5
Deponera
Deponering är
det sämsta
alternativet.
Det betyder att
avfallet läggs
på soptippar.

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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tar idag ansvar för att plastprodukter ska ha ett andra
liv, säger Evalena Blomqvist.
– Med tanke på det är åtta procents materialåtervinning en riktigt bra nivå, säger hon.
Den låga materialåtervinningsgraden är alltså en
utmaning. En annan är att dagens återvinningsteknik
– så kallad mekanisk återvinning där plastmaterialet
smälts om – nästan alltid innebär en kvalitetsförsämring.
– De förpackningar vi lägger i återvinningsstationerna, som ofta tillverkas av polyeten, polypropen eller
polystyren, blir aldrig till samma förpackning igen,
säger Christer Forsgren, adjungerad professor i industriell återvinning vid Chalmers samt teknik- och miljöchef vid Stena Recycling.
Förpackningar är det område där vi använder mest
plast, ungefär 40 procent av samhällets plastanvändning går hit. Knappt hälften av förpackningarna samlas
in. Merparten går till energiåtervinning. Bara en fjärdedel av de insamlade förpackningarna materialåtervinns, och då nästan enbart i produkter med lägre kvalitet och värde än ursprungsprodukten, enligt Christer
Forsgren.
– Mjuka plaster som samlas in vid återvinningsstationer är ofta svåra att få tillräckligt rena. Ofta blir de
lågkvalitativa, tjockväggiga eller svarta produkter.
Engångskrukor av plast är ett exempel på produkter som ofta görs av återvunnen plast. Christer Forsgren nämner även överkörningsskydd, för kablar som
tillfälligt dras över en väg, och andra plastdetaljer för
anläggningsändamål.
– Vi har för mycket av den typen av återvinning
idag. Det är inte hållbart i längden. Det är tveksamt om
det ens borde räknas som materialåtervinning, säger
Christer Forsgren.

Mistra Closing the Loop
Mistra Closing the Loops mål var att bidra till en
ökad användning av sekundära råvaror och en
ökad konkurrenskraft inom avfallsområdet.
Programmet startade 2012.
www.closingtheloop.se
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Samhället har inte möjlighet att
ta hand om all återvunnen plast
Problemet med dagens plaståtervinning är alltså dels
låg materialåtervinningsgrad, dels det faktum att återvunnen plast sällan eller aldrig används för att tillverka
samma produkt mer än en gång. Ett gyllene undantag
är returflaskor av PET-plast. Enligt den senaste statistiken från Naturvårdsverket materialåtervinns 84
procent av alla returflaskor. Även om ny, fossilbaserad
plastråvara, kontinuerligt måste tillföras för att upprätthålla kvaliteten på plastflaskorna, är retursystemet
ett bra exempel på ett cirkulärt flöde där material och
naturresurser faktiskt till stor del återvinns.
Returflaskorna av PET är dock en försvinnande liten
del av all plast i samhället. 25 000 ton PET-flaskor
sätts på marknaden i Sverige varje år, drygt 22 000 ton
av dem återvinns till nya flaskor. Det ska jämföras med
de över 1,7 miljoner ton plast som enligt Naturvårdsverket årligen blir avfall i Sverige. Enbart den plast som
vi privatpersoner aldrig sorterar ut och som vi istället
slänger i de blandade soporna under diskbänken – förpackningar, diskborstar, tandborstar och annat – uppskattas till 278 000 ton, dvs cirka 28 kilo per person
i Sverige och år.
Plastavfall uppstår på alla håll i samhället. Bara de
drygt 350 miljoner engångshandskar som uppskattningsvis används varje år inom svensk sjukvård motsvarar över 2 000 ton plast. När plaströr grävs ner i
samband med exempelvis installationer av bergvärme
och andra vatten- och avloppsledningar uppstår årligen 5 000 ton spill – det mesta förbränns, men det
pågår arbete för att materialåtervinna mer.
Det här är bara några exempel hämtade ur Naturvårdsverkets rapport från 2019 – Kartläggning av
plastflöden i Sverige – men det illustrerar vilken enorm
mängd plast vi omger oss med.
– Materialåtervinningen av plastprodukter behöver
bli bättre. Plastanvändningen i samhället ökar, avfallsmängderna likaså. Förpackningar, byggavfall och fordon är bland de största användningsområdena för
plast. Även sjukvården och industrier använder mycket
plast. En stor del av den plasten är fortfarande fossilbaserad och det mesta går till energiåtervinning, säger
Petra Selander på Naturvårdsverket.
Kartläggningen från Naturvårdsverket visar bland
annat att det saknas system för att verksamheter som
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Sveriges plastavfallsflöden och behandling (tusen ton)
Verksamhetsavfall 582

Sveriges totala mängd
plastavfall 1 747

Materialåtervinning 134

Restavfall 278
Sorteringsrester från verksamheter 209

Energiåtervinning och bränsle 1 353

Bygg- och rivniningsavfall 152
Tillverknings- och tjänstesektor 143
Utsorterade förpackningar 96
Grovavfall 77
Skrotade fordon 41
Elavfall 31
PET-flaskor 25
Lantbruksplast 18
Import av rent plastavfall 95

Deponi 6
Okänd behandling 171
Export 83
KÄLLA: IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

byggbolag, industrier och sjukhus ska kunna sortera
ut plast från annat avfall. Även kommunernas insamling av använd plast är begränsad. Idag har till exempel
bara 70 av landets 290 kommuner separat insamling
av uttjänt plast på återvinningscentraler.
Hela tiden ökar dessutom användningen av plast.
Varje år tillförs cirka 39 000 ton plast via hushållselektronik – bland annat datorer, mobiltelefoner, dammsugare, mikrovågsugnar. En ny bil innehåller flera hundra
kilo plast – vilket på många sätt är positivt eftersom det
minskar bilens vikt och därmed bränsleförbrukning
och utsläpp. Men plasten ger också upphov till stora
avfallsflöden som idag återvinns endast i begränsad
omfattning. Enbart nybilsförsäljningen under 2017
tillförde samhället ytterligare 134 000 ton plast.
– Vi måste ställa om hur samhället både producerar och använder plast. Idag saknas system som kan ta
hand om all plast som sätts på marknaden, säger Petra
Selander på Naturvårdsverket.

Plastprodukter utformas sällan
med materialåtervinning i åtanke
Varför återvinns inte mer plast idag? Enligt Christer
Forsgren är det stora problemet med dagens återvinning att produkter inte är anpassade för att återvinnas.
– De utformas på ett sätt som är bra för funktionen,
men som gör det svårare att återvinna, säger Christer
Forsgren.
● Kemikalier i plast, exempelvis mjukgörare och

flamskyddsmedel, gör det svårt att skapa rena
plaster, som de flesta efterfrågar.
● Tillsatser av färg i ursprungsprodukten innebär att

efterfrågan på den återvunna plasten begränsas.
● Många plastprodukter tillverkas av laminat, det

vill säga två eller flera olika typer av plast som
har sammanfogats i lager, något som försvårar
återvinning.
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● Det är heller inte ovanligt att plast förstärks, exem-

pelvis med glasfiber, men i återvinningsledet innebär det att smältfilter lätt täpps igen.
● Det faktum att det finns en så stor mängd olika

plaster gör att de lätt blandas samman, något som
i sin tur försvårar eller omöjliggör materialåtervining. Till exempel kan en liten mängd PVC-plast
helt förstöra värdet av en större mängd PET.
Allt detta gör det svårt för återvinningsföretag att långsiktigt garantera kvalitet på återvunnen plast, konstaterar Christer Forsgren.
– Vi kan inte utlova X antal ton varje år till en produkt som kanske ska leva i många år med stora krav på
att klara exempelvis kyla, värme och vibration. Men det
pågående ISO–arbetet för att ta fram nya standarder
för plaståtervinning, kommer att underlätta.
Många producenter vill inte att konsumenter ska
komma i direktkontakt med återvunnen plast, enligt
Christer Forsgren. Inuti elektronikprodukter och datorer används återvunnen plast till vissa applikationer,
men däremot inte alls utvändigt.
– Till bakstycket på teveapparater eller datorer
exempelvis vill tillverkare använda jungfrulig plast.
Plasten utsätts för solljus och tillverkare vill inte ta risken att materialet ska schangsera med tiden. Det ska
se nytt ut.
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Den långa värdekedjan vid materialåtervinning är
också en försvårande omständighet; från konsumenten (privatperson eller organisation) som ska sortera
plasten via en avfallsentreprenör som hämtar materialet och levererar plasten vidare till en sorteringsanläggning. Sorterad, kanske också tvättad, plast transporteras därefter vidare till en plaståtervinnare som
smälter ner plasten och producerar plastpellets. Först
därefter kan en plasttillverkare använda den återvunna
plasten i en påse eller plastdetalj.
Det är många aktörer, ofta med sitt eget ansvarsområde som varken vill eller kan ta ett ansvar för helheten,
konstaterar Evalena Blomqvist.
– Hela branschen lider av någon annan-ism. Att
någon annan ska ta ansvar. Ligger ansvaret två steg
bort från mig behöver jag inte bry mig. Det blir förlamande, säger Evalena Blomqvist.

Fyra stora hinder för ökad
materialåtervinning
Leonidas Milios, forskare vid Lunds universitet, ingår
i forskningsprogrammet Mistra REES, som utvecklar
lösningar för ökad resurseffektivitet och en cirkulär
ekonomi. Han har studerat olika aspekter av plaståtervinning både ur ett svenskt och ett europeiskt perspektiv. Tillsammans med kollegor i Danmark har han bland
annat intervjuat aktörer längs återvinningskedjan.
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– Vi har kartlagt varför återvinningen av plast i Sverige
och övriga Norden inte fungerar särskilt bra. Det är en
komplex fråga och det finns många orsaker, säger Leonidas Milios.
Enligt Leonidas Milios går det att urskilja fyra
huvudsakliga hinder för ökad materialåtervinning:
● låg efterfrågan på återvunnet material,
● bristfällig information om innehållet i återvunnen

plast,
● bristande sorterings- och återvinningskapacitet samt
● att en stor andel plastavfall idag går till avfalls

förbränning.
Den dåliga efterfrågan på återvunnet plastmaterial
beror i sin tur på det låga oljepriset, konstaterar Leonidas Milios, vilket innebär att återvunnen plast får svårt
att konkurrera prismässigt med jungfrulig plast. Den
långa värdekedjan – insamling, sortering, återvinning
och användning i ny produkt – bidrar till det. För varje
delsteg av värdekedjan krävs både transporter och
olika kostnadskrävande processer.
– Även om ny plastråvara inte alltid har den bästa
kvaliteten, blir den ofta det billigaste alternativet för
tillverkaren av plastdetaljer, säger Leonidas Milios.
Idag finns en bristande återvinningskapacitet i Sverige. Bristande lönsamhet är heller ingen bra grogrund

för nya investeringar, konstaterar han. Att värdekedjan består av många olika aktörer försvårar spårbarheten. Kunskap om plastmaterialet, exempelvis om kvalitet och innehåll av eventuella kemikalier i plasten,
överförs inte självklart mellan de olika leden. Leonidas
Milios efterlyser ökad dialog mellan de olika återvinningsaktörerna.
– Om det saknas tillräcklig information om plasten
från avfallshanteraren, måste återvinningsföretaget
själv betala för analyser och sortering. Det bidrar också
till att återvunnen plast får svårt att konkurrera med ny
plastråvara som har tydligt specificerat innehåll.
En fjärde hinder, konstaterar Leonidas Milios, är
specifikt för Sverige, och det handlar om att en stor del
av plastavfallet idag går till kommunala avfallsförbränningsanläggningar.

Mistra REES
Forskningsprogrammet Mistra REES har som
mål att påskynda omvandlingen av den svenska
tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär
och hållbar ekonomi. Programmet startade
2015.
Läs mer: www.mistrarees.se
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– Att elda plast är ofta ett billigt och praktiskt
bränsle för kommunala avfallsförbränningsanläggningar, men det är dåligt ur klimatsynpunkt. Det är
som att elda olja.
Sverige byggde upp kapacitet för avfallsförbränning
under 1960- och 70-talet. I takt med att samhällets
insamling av plast har ökat har också plastavfall blivit
ett eftertraktat bränsle. På sikt är det dock oförenligt
med regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2045.
Hur energiinnehållet i plasten ska ersättas är det
ingen som har något bra svar på idag, konstaterar Leonidas Milios. Enligt honom behövs en större samhällsanalys, som gör en avvägning bland annat mellan behovet om ökade kretslopp av naturresurser och målet om
framtida nollutsläpp av växthusgaser.
– Om vi vill öka materialåtervinningen av plast
och slutar skicka plastavfall till förbränning, måste de
här anläggningarna ha ett annat bränsle. Vad ska de
använda istället? Att lösa det blir ett dilemma, säger
Leonidas Milios.
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Ny lagstiftning och flera
privata initiativ på väg
Flera initiativ de senaste åren syftar till att öka möjligheten att materialåtervinna plastavfall i Sverige. Exempelvis vill regeringen underlätta insamling och sortering av bland annat förpackningar. Därför har man
beslutat om en ny förordning för producentansvaren
för förpackningar och returpapper. Det innebär att
bland annat plastförpackningar ska samlas in bostadseller kvartersnära – en stor förändring jämfört med
dagens system med återvinningsstationer. De nya reglerna införs i två etapper, 2021 och 2025.
Även återvinningsindustrin utökar sin kapacitet,
bland annat har återvinningsföretaget Stena Recycling
vid sin anläggning i Halmstad investerat i ny teknik för
att bättre kunna ta om hand elektronik- och fordonsavfall, inklusive plast.
Under 2019 togs en ny sorteringsanläggning i drift
i Motala. Bakom anläggningen står Förpacknings- och
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tidningsinsamlingen, FTI. Anläggningen, som har
kapacitet att årligen sortera 120 000 ton av hushållens plastförpackningar, producerar olika plastfraktioner som sedan säljs vidare till material- eller energi
återvinning i Sverige eller utomlands.
De tre exemplen bidrar till en förbättrad insamling
och sortering av åtminstone en del av samhällets plastavfall. Men det kommer inte nödvändigtvis att höja
materialåtervinningsgraden eller efterfrågan på återvunnet material. De senaste åren har dock många företag satt upp som mål att använda mer återvunnen plast
i sina produkter, något som Evalena Blomqvist ser som
mycket positivt.
– Ja, om företagen menar allvar med sina ambitioner kommer de att erbjuda ett intressant momentum
för hela återvinningsbranschen, säger hon.
Bland annat har landets stora livsmedelsbutiker och
affärskedjor, genom branschorganisationen Svensk
Dagligvaruhandel, satt upp som mål att alla plastförpackningar ska vara möjliga att materialåtervinna
senast 2022. Senast 2030 ska alla plastförpackningar
vara tillverkade av fossilfri eller återvunnen plast.
– Det finns nog inte en bransch som under de
senaste åren inte har tagit fram en plaststrategi eller
gjort en framtidsanalys av sin plastanvändning. Flera
stora svenska koncerner, exempelvis IKEA, har också
satt upp mål om att öka andelen återvunnen plast i sina
produkter, säger Evalena Blomqvist.
Materialåtervinning av plast är alltjämt en liten
företeelse, och saknar de skalfördelar som finns vid
tillverkningen av jungfrulig plast. Men att nu allt fler
sätter upp krav och målsättningar om att använda
återvunnen plast kan förhoppningsvis ge plaståtervinningen en rejäl knuff i rätt riktning, tror hon.
– Jag tror på att låta marknaden jobba när den är
som bäst. En ökad efterfrågan och en vilja att betala
mer för återvunnen plast kommer att driva på utvecklingen. Då kommer återvinningsbranschen på sikt
också att kunna leverera, säger Evalena Blomqvist.
Åsa Stenmarck, resursexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, var ansvarig för 2018 års statliga utredning
om en hållbar plastanvändning, ”Det går om vi vill”.
Hon håller med om att materialåtervinningen av plast
inte fungerar bra idag, men även hon ser en ljusning.
Inställningen inom branschen idag är en annan än för
bara några år sedan, säger Åsa Stenmarck.

– Ja, det slog mig under utredningen. Jag trodde vi
skulle få mycket mothugg från plastbranschen på våra
förslag. Men det gick att föra en väldigt nyanserad diskussion, även om frågor som handlade om att minska
plastanvändningen, säger Åsa Stenmarck.
De senaste åren har hon sett tecken på en ökad dialog och ett ökat samarbete mellan återvinningsindustrin och tillverkarna.
– När jag började jobba med avfallsfrågor för sjutton
år sedan fanns få projekt där både tillverkare och återvinnare var med. Nu är det kutym att aktörerna träffas
och lär av varandra.
Åsa Stenmarck framhåller den nya sorteringsanläggningen i Motala som ett positivt exempel. Det
faktum att plastproducenten Borealis nyligen köpte
en plaståtervinningsanläggning i Tyskland ett annat.
Båda exemplen visar, enligt henne, att industrin har
blivit mer måna om att sluta kretsloppen.
– Ingen vet riktigt hur vi ska lösa det här än. Men
hållbarhetsfrågan har lyckats ta sig väldigt långt inom
näringslivet och övriga samhället de senaste 5–6 åren.
Det ger hopp även för en hållbar plastanvändning och
plaståtervinning.

Fokusera på design och
offentlig upphandling
På frågan om vilka konkreta åtgärder och styrmedel
hon skulle vilja se framöver för att öka materialåtervinningen, betonar Åsa Stenmarck att samhället inte
i första hand bör fokusera på ytterligare insatser för
ökad sortering och insamling. Istället måste insatserna
komma in tidigare i plastens livscykel.
– Om jag fick bestämma skulle jag inte skruva på sorteringsratten. Återvinningsprocessen kan visserligen
optimeras, både för att bli mer energieffektiv och för
att undvika spill. Men materialåtervinningen är starkt
beroende av andra faktorer, säger Åsa Stenmarck.
– Hur kan vi styra och kontrollera designen på plastprodukterna och hur marknaden fungerar? Det är där
man behöver sätta in styrmedel. Går produkterna att
plocka isär enkelt? Går de att sortera? Innehåller plasten farliga ämnen? Att återvinna är en teknisk process
som kan optimeras, men den är helt beroende av hur
plastprodukterna är utformade.
De differentierade avgifter för plastförpackningar
som infördes 2019 av Förpacknings- och tidnings
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insamlingen, FTI, innebär därför ett steg i rätt riktning, anser Åsa Stenmarck. Enligt producentansvaret
ska tillverkaren av en plastförpackning bekosta insamling och återvinning med en avgift. Hittills har producenterna betalat en lika stor avgift – per kilo plastförpackning – oavsett om plasten kan materialåtervinnas
eller inte. De nya reglerna innebär en högre avgift på
förpackningar som är svåra eller omöjliga att materialåtervinna, exempelvis av nedbrytbar plast, eller som
tillverkas av sådana plaster där efterfrågan på återvunnet material är begränsad. Samtidigt sänks avgiften på
återvinningsbara förpackningar, exempelvis de som
enbart innehåller en sorts plast, i första hand polyeten
(PE) eller polypropen (PP).
– Det här är ett sätt att hjälpa producenten att
välja mer återvinningsbara material. Vi försöker driva
utvecklingen mot en högre materialåtervinning av
förpackningar. Att differentiera avgiften är en sådan
åtgärd. Bygget av sorteringsanläggningen i Motala är
en annan, säger FTI:s marknadschef Anette Löhnn.
Att stimulera ökad efterfrågan på återvunnet plastmaterial är också en viktig fråga. Både piska och morot
bör användas, enligt Åsa Stenmarck, såväl att straffa
icke-återvinningsbar plast som att främja den som
använder återvunnet material. Åsa Stenmarck nämner
också möjligheten att införa nya pantsystem.
– Dagens pantsystem för PET-flaskor fungerar väldigt bra. Det borde gå att göra på liknande sätt även för
andra förpackningar.
Även offentlig upphandling ser hon som en viktig
väg framåt, där upphandlingen kan ställa krav både på
att plastprodukter utformas för att vara återvinningsbara och på att produkter innehåller en viss andel återvunnet material. Leonidas Milios, forskare och aktiv
inom Mistra REES, konstaterar att policyer för ökad
materialåtervinning måste riktas mot både offentlig
sektor och privat näringsliv. Även han pekar ut offentlig upphandling som en möjlighet.
– Jag har noterat ett ökat intresse bara de senaste
två–tre åren för upphandling som ett verktyg för ökad
plaståtervinning. Men än så länge är det få offentliga
upphandlare som har tillräcklig utbildning för att
inkludera kriterier kring till exempel återvunnen plast
i sina offertunderlag. Här behövs samordning på högsta nivå och tydligare vägledning från Upphandlingsmyndigheten.
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”Ekodesigndirektivet kan
också bidra på sikt”
EU:s ekodesigndirektiv är ett befintligt styrmedel som
hittills haft ett stort fokus på att få ner produkters
energianvändning, men det börjar även kopplas till
materialåtervinning, säger Christer Forsgren. Ännu
har inte direktivet bidragit till ökad plaståtervinning,
men på sikt hoppas han att det ska bli så.
– Nyligen kom nya regler i direktivet som säger att
från och med 2021 ska diskmaskiner och tvättmaskiner vara designade så att de ska bli enklare att reparera
och att komponenterna ska kunna återanvändas. Den
typen av krav kommer att komma efter hand, och det
kommer att gynna en ökad återanvändning och återvinning.
Producenter måste framöver tvingas ta ett större
ansvar för sina produkter, konstaterar Christer Forsgren.
– Om vi vill ha ett hållbart samhälle, kan man inte
släppa hur många produkter som helst på marknaden som man inte förstår konsekvenserna av. Det finns
CE-märkning på produkter för att människor inte ska
skada sig. Men det finns ingen motsvarande märkning
för hur miljöbelastande produkten är under sin livs
cykel. Ser vi framåt måste den typen av krav komma
från samhället, säger Christer Forsgren.

”Naivt sikta på 100 procent
materialåtervinning”
Genom att utforma plastprodukter så att de lättare kan
samlas in och återanvändas eller materialåtervinnas
är viktigt. Det finns tekniska utmaningar också i att
utveckla återvinningsprocessen och inte minst olika
incitament för att öka efterfrågan på återvunnet material. Men för avfallsexperterna Åsa Stenmarck och
Evalena Blomqvist är en ökad plaståtervinning kopplad till att minimera konsumtionen av plast och bara
använda plasten där den verkligen behövs.
– Olja är ett material som moder jord har förfinat
under miljontals år. Det borde vi använda till högvärdiga produkter med stor samhällsnytta. Schampoflaskor är inte riktigt det, säger Evalena Blomqvist.
– Största farhågan för mig är att diskussionen om
en hållbar plastanvändning bara ska handla om återvinning. Vi kan inte återvinna allting. Det är en utopisk
bild. Vi kommer alltid att ha en massa komplexa pro-

4. ÅTERVINNING

dukter som inte går att materialåtervinna. Och vi kommer att behöva tillsätta en del farliga ämnen, exempelvis flamskyddsmedel för att minska brandrisker, säger
Åsa Stenmarck.
Beslutsfattare behöver bidra med vägledning,
bland annat frågan om vad som ska ersätta plasten
som bränsle i avfallsförbränningsanläggningar. Och
hur ska vi sluta kretsloppen och öka materialåtervinningen, samtidigt som vi inte vill cirkulera miljöfarliga
och hälsoskadliga ämnen i samhället? Var går en rimlig balansgång mellan cirkulär ekonomi och allt skarpare miljökrav?
– Jag är hoppfull, jag ser att förändringar är på gång.
Men politiker och företagsledningen står inför en del
obekväma beslut, säger Åsa Stenmarck.
– Jag tror att Greta-effekten kommer att pressa på
politikerna. Förbudet inom EU mot engångsplast drevs
igenom med enorm fart, det tog bara ett år så fanns ett

lagförslag. Med väldigt lite upprörda konsumenter. På
det viset har vi en befolkning som ligger före beslutsfattarna.
För Åsa Stenmarck kan även så kallad kemisk återvinning vara ett bra alternativ för plast som är svår att
materialåtervinna med dagens metoder. Hon utesluter
inte heller att även i framtiden elda plast och återvinna
enbart dess energiinnehåll.
– Det är naivt att tro att vi skulle kunna nå hundra
procents materialåtervinning. Det viktiga är att vi kommer till en nivå där vi tar ut tillräckligt med nya råvaror
utan att suga ut jorden som idag. Med olika åtgärder
kan vi nå en resursförbrukning som är rimlig, säger Åsa
Stenmarck.
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”Plast används
på fel sätt idag”
Om plasten ska ha en roll i en cirkulär ekonomi räcker det
inte med ökad materialåtervinning, säger Mattias Lindahl
programchef för forskningsprogrammet Mistra REES.
– Antalet plastsorter måste bli färre, produkter måste utformas
för återanvändning och återvinning, och plast ska användas
där det verkligen behövs, inte på ställen där andra material är
bättre lämpade.

Ä

r plast ett bra eller dåligt material?

– Plast är både ett jättebra och problematiskt
material. Många människor tror att bara för att
EU och många andra börjat prata om cirkulär ekonomi
har vi löst allting. Men i stort sett ingenting har hänt i
praktiken, tidigare kallade vi det avfallshantering.
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Vi har fortfarande inte ändrat och förbättrat produkterna eller systemen, inte minst gäller detta för
materialåtervinningssystemen. De är fortfarande ineffektiva, och leder till att material förstörs eller kraftigt
försämras när de blandas med andra material.
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Vad är det stora problemet?

– Framförallt använder vi plast till fel applikationer
och vid fel tillfällen. Plast är ett långlivat och beständigt material. Det blir ett problem eftersom vi främst
använder plast i billiga produkter med kort livslängd, som säljs i stora volymer, exempelvis förpackningar. Ofta blir dessutom plasten kontaminerad under
användningen, exempelvis i matförpackningar. Allt
detta, i kombination med att de enskilda plastprodukterna ofta inte väger så mycket, gör att incitamenten
för materialåtervinning blir låg eller helt obefintlig.
Om matetrialåtervinningsgraden ökar, skulle
plasten då kunna ingå i en cirkulär ekonomi?

– Plastindustrin håller på att kidnappa begreppet cirkulär ekonomi och pekar på att plasten kan återvinnas.
Att använda begreppet cirkulär ekonomi är inte en lösning på plastproblematiken. De facto är materialåteranvändningen väldigt låg, det mesta bränns och fortfarande används främst jungfrulig plast i nya produkter.
Men även i ett system med höga nivåer av återvinning tappar vi mycket material över tid. Även om vi teoretiskt tänker oss att vi skulle nå så högt som 90 procents materialåtervinning av plast förlorar vi tio procent per användning, på grund av en försämrad kvalitet
eller svinn. Då måste vi tillföra tio procent ny plast varje

återvinningsloop. Det betyder att vi redan efter sju loopar har förlorat hälften av det ursprungliga materialet,
till slut har vi tappat allt. Om vi antar 70 procent återvinning, vilket även det är högt men mer rimligt, så har
vi tappat 50 procent redan efter två användningar. Och
med tanke på att vi använder plast i många kortlivade
produkter är detta ett stort problem.
Är det ens möjligt att använda
plast i en cirkulär ekonomi?

– Generellt ska plast helst användas i applikationer där
det verkligen behövs och framförallt i större produkter
som har långa livscykler och används i stora volymer,
som fordon och byggnader. Då blir det intressantare att
materialåtervinna. Små produkter är lättare att tappa
bort i ett system än stora.
Idag använder vi också alldeles för många sorters
plaster. Det försvårar materialåtervinning eftersom
tillverkare vill ha material med en garanterat jämn
kvalitet och med specifika egenskaper.
Hur skulle en hållbar plastanvändning kunna
se ut? Vad är viktigast att förändra?

– Det finns tusentals plastsorter idag. Vi måste få ner
antalet plaster och inte heller blanda plaster i samma
produkt. Det skulle ge större volymer och underlätta
återvinning.

Materialflöden för plastförpackningar i världen
8% materialförluster

4% processförluster

14% till
återvinning

14% till
förbränning

2% materialåtervinning

98%

jungfrulig
råvara

78 miljoner ton

40% till deponi

plast producerat/år

32% sprids i naturen
KÄLLA: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION
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Vi måste också tänka om vi verkligen måste använda
plast? Kan vi rentav ha förpackningar som är mer träbaserade? Är det alltid nödvändigt att se hur maten ser
ut i förpackningen? Kan vi använda produkter som vi
återanvänder? Är det nödvändigt att vi ska kunna köpa
mat som håller sig i flera månader eller är det bättre att
vi köper mat när vi verkligen behöver den.
Plast kan ha en viktig funktion även i framtiden i
vissa applikationer för att ge livsmedel längre hållbarhet. Men om vi bestämmer oss för att använda ett långlivat material i en produkt med kort livslängd, måste
samhället ställa höga krav på dessa plaster. Vi bör
använda en plast som inte är så farlig för miljön, kanske nedbrytbar plast. Inom det området behövs mer
forskning.
Vilka åtgärder behövs för att nå en
hållbar plastanvändning? Vilka lärdomar
har ni gjort inom Mistra REES?

– Företagen måste lära sig att tänka i flera användningscykler, inte bara hur man billigast producerar och leve-
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rerar en produkt. Företagen måste ta större ansvar för
hela livscykeln för både produkten och dess material,
det kan många gånger röra sig om flera användningsloopar. De måste se över och anpassa affärsmodeller
och produktutveckling. Ett bra exempel är livsmedelsbranschens retursystem för plastlådor och plastpallar – Svenska retursystem. Retursystemet bidrar till
att ersätta förpackningsmaterial, dessutom är plastlådorna lätta att tvätta och därmed att återanvända i
många användningscykler.
Även samhället måste ta fram policyer som stödjer
utvecklingen. Idag finns exempelvis krav på att märka
plastkomponenter över en viss storlek. Den märkningen är många gånger irrelevant, eftersom produkt
erna ändå hackas sönder eller bränns vid återvinning.
I princip ingen omhändertar produkten manuellt och
det kommer aldrig vara en hållbar hantering. Istället bör samhället rikta sina insatser mot att påverka
produkternas utformning och vilken typ av plast som
används.

4. ÅTERVINNING

Industrin satsar
på kemisk
återvinning
För svensk kemiindustri skulle ett plastreturraffinaderi inne
bära en möjlighet att lämna oljeberoendet. För samhället
kan det bli ett sätt att öka materialåtervinningen av plast.
Men för att planerna i Stenungsund ska bli verklighet krävs
en mångmiljardinvestering och tydliga politiska spelregler.
OM PLAST

71

4. ÅTERVINNING

F

em bolag i Stenungssund – Borealis, Inovyn,
Nouryon, Perstorp och Adesso Bioproducts – har
samlats inom projektet Hållbar Kemi 2030, och
deras mål är att bygga ett returraffinaderi som använder plastavfall som råvara. Med raffinaderiet skulle det
bli möjligt att ersätta åtminstone en del av den olja som
idag används som råvara inom plastindustrin.
– En stor gemensam utmaning för bolagen i Stenungssund är att gå från dagens fossilbaserade råvara
till mer förnyelsebara och återvunna råvaror. Ett returraffinaderi för plastavfall är en viktig pusselbit i det
långsiktiga arbetet, säger Elin Hermansson, projektledare för Hållbar Kemi 2030, ett samarbetsprojekt
mellan fem företag.
Allt sedan den svenska petrokemiindustrin etablerades i Stenungsund under 1960-talet har den varit
beroende av fossila råvaror för att producera plast och
andra kemiska produkter. Industrierna är nära knutna
till varandra, och delar mycket infrastruktur. Hjärtat i
verksamheten är den så kallade krackern, som förser
ett helt kluster av industrier med råvara. I den omvandlas de lättaste delarna av råolja till olika råvaror, exempelvis eten som används för att producera polyeten och
andra kemiprodukter.
– Råvaruförsörjningen är gemensam för alla fem
bolag. Två av bolagen, Borealis och Inovyn, är dessutom plastproducenter. För dem skulle det vara en stor
vinst om det blir möjligt att återvinna alla plastprodukter
som de sätter på marknaden, säger Elin Hermansson.

Färdplan för 2030 – pengar saknas
Stenungsundsindustrierna har gjort en färdplan för
hur en anläggning skulle kunna stå färdig senast 2030.
Många pusselbitar återstår att få ihop: tekniskt, ekonomiskt, logistiskt men också policyfrågor. Under 2019
startade flera forskningsprojekt inom den västsvenska
satsningen Klimatledande processindustri, som har
finansiering från Vinnova. Även forskningsinstitutet
RISE har under flera år utrett teknoekonomiska förutsättningar för ett plastreturraffinaderi.
Vilken teknik ska användas? Hur stor ska anläggningen bli? Och hur går anläggningen ihop ekonomiskt? Det är frågor som tydligt hänger ihop, konstaterar Johan Berg, forskare på RISE. Tillsammans med
forskare vid Chalmers och Johanneberg Science Park
jobbar han i projekt som stöds av de fem företagen
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inom Hållbar Kemi 2030. Med i arbetet finns även
återvinningsföretaget Stena och innovationsprogrammet Re: Source. En slutsats från deras pågående arbete
är att det behövs en relativt stor anläggning för att få
lönsamhet.
– I vårt pågående projekt jobbar vi utifrån en framtida anläggning som kan ta emot i storleksordningen
200 000 ton plastavfall per år. Men man kan också
tänkas sig en anläggning med ännu större kapacitet.
Det kan jämföras med att vi i Sverige årligen genererar
ungefär 1,7 miljoner ton plastavfall, säger Johan Berg.
Även miljöeffekter behöver utredas närmare. Tillsatser i plast måste tas om hand på ett säkert sätt. Beroende på val av teknik och hur anläggningen utformas
kan anläggningen använda antingen plastavfall eller
osorterat hushållsavfall – eventuellt även biomassa.
– De förbränningsanläggningar som använder plast
avfallet idag, vad ska de använda för bränsle istället?
Det är inte upp till oss att svara på, men vi behöver se
hur ett framtida returraffinaderi påverkar samhället på
systemnivå, säger Johan Berg.

Löftesrik metod för ökad
plaståtervinning – åtminstone i teorin
Idag blir väldigt lite av den plast som används i Sverige
nya produkter – endast cirka tio procent av använd
plast går till materialåtervinning. Många hoppas att
kemisk återvinning, även kallat feedstock recycling,
skulle kunna öka den andelen.
– Dagens linjära tänkande har gjort det självklart att
producera plast som vi sedan antingen deponerar eller
eldar upp. Ur ett cirkulärt perspektiv är använd plast en
bra råvara för att producera ny plast och andra kemiska
produkter, säger Henrik Thunman, professor i energiteknik vid Chalmers tekniska högskola.
Kemisk återvinning skulle göra det möjligt att sluta
kretsloppet och att återvinna plastens kemiska byggstenar.
– All plast är uppbyggd av enstaka molekyler. Om vi
skulle kunna bryta ner plastmaterial till dess ursprungliga molekylerna igen skulle vi få till ett kretslopp av
naturresurser.
Dagens materialåtervinning av plast sker uteslutande genom så kallad mekanisk återvinning – plast
mals, smälts och blir till plastgranulat, som sedan kan
användas som råvara på nytt. Bara vissa plastsorter
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lämpar sig för mekanisk återvinning, och plasten
måste genomgå omfattande sortering och rengöring.
En nackdel är också att kvaliteten på plastmaterial försämras för varje återvinningscykel.
Kemisk återvinning har potential – åtminstone i
teorin – att lösa allt det där. Plast som idag är omöjlig att materialåtervinna och därför eldas upp skulle
kunna ingå i ett kretslopp – all typ av plast kan återvinnas kemiskt. En annan fördel med plast som återvinns
kemiskt är att tekniken inte, till skillnad från dagens
mekaniska plaståtervinning, innebär någon kvalitetsförsämring. Produkten från ett plastreturraffinaderi
håller samma kvalitet som den ursprungliga råvaran.
Dessutom behöver inte plasten sorteras – det går att
använda blandad plast och även hushållsavfall som
råvara för ett returraffinaderi.

Endast fåtal anläggningar
i världen idag
Henrik Thunman har bland annat studerat hur ett
plastreturraffinaderi skulle ersätta fossila råvaror vid
ett petrokemiskt kluster som i Stenungsund. Enligt
honom är det både tekniskt genomförbart och företagsekonomiskt rimligt.
– Plast är i princip stelnad råolja. Använder man
plastavfall i stor skala och utnyttjar befintliga rör och

ledningar och annan infrastruktur i Stenungsund kan
man använda insamlat plastavfall med ungefär samma
verkningsgrad som man idag använder dagens fossila
råvara, säger Henrik Thunman.
I dagsläget finns bara ett fåtal anläggningar i världen, bland annat i Kanada, och det planeras en anläggning i Rotterdam i Holland.
Men redan på 1980-talet, i efterdyningarna av dåtidens oljekris, fanns enligt Henrik Thunman tankar
om att kemiskt återvinna plastavfall. Då föll det på att
insamlingen och sorteringen av plastavfall inte var lika
utbyggd som idag. På senare år har intresset för kemisk
återvinning fått en renässans. En bidragande orsak är
att Kina häromåret förbjöd import av plastavfall, som
inneburit att det globalt finns stora volymer obearbetat plastavfall. Men Henrik Thunman ser också ett växande intresse för klimat och hållbarhet i efterdyningarna av Parisavtalet.
– Även multinationella bolagsledningar har börjat
ta hållbarhetsfrågor på allvar. Det har inneburit att det
idag finns en stark drivkraft att hitta nya lösningar.

Hög värme omvandlar
plastavfall till kemikalier
Vad innebär då kemisk återvinning? Egentligen är det
ett paraplybegrepp för olika metoder att på kemisk väg

BOREALIS anläggning
i Stenungsund
FOTO: © BOREALIS
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spjälka plast i sina ursprungliga beståndsdelar – in går
plast, ut kommer kemikalier. De två alternativa tekniker som övervägs i Stenungsund – pyrolys och förgasning – fungerar lite olika, men båda bygger på principen att plastavfall matas in i en anläggning som håller
mycket hög temperatur; 500 grader, eventuellt mer än
1 000 grader. Vid så hög värme sönderdelas de stora
plastmolekylerna sekundsnabbt i sina byggstenar.
Temperatur och uppehållstid – från några tiondelar av
en sekund till några sekunder – bestämmer hur mycket
av de stora plastmolekylerna som bryts ned och vilka
typer av byggstenar som blir resultatet.
Henrik Thunman jämför med att plocka isär ett legobygge. Man vill få tillbaka enskilda legobitar (plastens
byggstenar) men inte förstöra själva legobitarna. Dessa
legobitar – kemiska molekyler som exempelvis eten –
kan petrokemiindustrin använda som råvara, konstaterar Elin Hermansson. Det är alltså inte självklart att
kemiskt återvunnet plastavfall skulle bli ny plast. Det
blir möjligt att producera även andra kemiprodukter.
– Eten är vår största råvara i Stenungsund, och den
skulle kunna tillverkas av plastavfall genom kemisk
återvinning. Ett plastreturraffinaderi skulle kunna ge
oss precis samma molekyl, samma råvara, som vi idag
får från olja och naturgas, säger Elin Hermansson.

Stora investeringar krävs
och tydliga spelregler
Att uppföra ett plastreturraffinaderi, och att koppla
ihop anläggningen med befintlig industri i Stenungsund, kommer att kräva en stor investering. En exakt
summa är för tidigt att säga, men det rör sig sannolikt
om många miljarder kronor. Pengarna ska i första hand
komma från industrin, men enligt Elin Hermansson
kommer det också att behövas statligt stöd.
– Det rör sig om en väldigt stor investering, som
innebär en stor risk som det inte är rimlig för enskilda
företag att ta. I Holland till exempel, där man håller på
att bygga en liknande anläggning, är man helt beroende av statligt stöd, säger hon.
Förutom ett ekonomiskt stöd pekar Elin Hermansson också på behovet av tydliga styrmedel och en samlad politisk strategi.
– Vad ska vi egentligen göra med plastavfallet? Vad
är mest lönsamt och miljömässigt motiverat? Ska det
eldas upp? Eller ska det materialåtervinnas? Politiker
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både i Sverige och EU behöver hjälpa oss att peka ut
riktningen. Vi tror också att det behövs en kompletterande politisk utredning som är inriktad på vad som
krävs för att få till kemisk återvinning i Sverige, säger
Elin Hermansson.
En viktig fråga rör hur plastavfallet ska klassas.
Inom överskådlig tid kommer den övervägande delen av
plasten vara baserad på fossil råvara. Samtidigt har Sverige satt upp målsättningen att vara fossilfritt till 2045.
– Hur definieras återvunnen plast? Anses det som
en miljöfördel i lagstiftningen att använda plastavfall?
Vad händer i framtiden? Svaren på de frågorna är avgörande för att kunna satsa på ett returraffinaderi, säger
RISE-forskaren Johan Berg.

Politik snarare än teknik avgör
framtiden för returraffinaderi
Vilken betydelse skulle då ett svenskt plastreturraffinaderi kunna få för en mer hållbar plastanvändning i Sverige? Det beror delvis på den framtida anläggningens
kapacitet. Forskarna vid RISE utgår för närvarande från
att returraffinaderiet skulle ta emot 200 000 ton plastavfall. Det motsvarar drygt tio procent av dagens avfallsmängd – och med tanke på att plastkonsumtionen ökar
successivt kommer andelen att sjunka successivt.
Det är inte troligt att råvaran till returraffinaderiet uteslutande kommer att vara svenskt plastavfall.
För petrokemiindustrin i Stenungsund, som varje år
använder 1,4 miljoner ton råvara, är en långsiktigt säkrad råvaruförsörjning en avgörande faktor för att våga
satsa på ett plastreturraffinaderi. Plastavfallet kommer
därför att inhandlas på en global marknad – som idag
omfattar 300–400 miljoner ton plastavfall per år.
De fem företagen som står bakom Hållbar Kemi
2030 hoppas att en anläggning ska stå klar senast
2030. Tekniken behöver självklart fortsätta att finslipas och optimeras, men ett plastreturraffinaderi är
ändå främst inte en teknisk utmaning, enligt Henrik
Thunman. Framförallt handlar det om att få till stånd
en investering och det bygger i sin tur på långsiktiga
politiska spelregler och att idén stöds av konsumenter.
– Ingenting av planerna i Stenungsund kommer att
bli verklighet utan ett nära samspel med politiker och
det övriga samhället, säger Henrik Thunman.
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Byggbranschen:
Stora möjligheter
till återvinning
På många håll i samhället pågår arbete för att öka
materialåtervinningen av plast. I den här boken har vi
valt att beskriva några initiativ från byggbranschen
– en bransch med stor potential för att öka
återvinningsgraden.
I flera av projekten samarbetar akademi och näringsliv
för att hitta nya lösningar. I två av dem står bättre
omhändertagande av spill och emballageplast i fokus.
Men också ett exempel på den verkligt stora utmaningen
för ett samhälle som strävar mot en cirkulär ekonomi:
att materialåtervinna även uttjänta produkter.
OM PLAST
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Gamla golv får
nytt liv med
unik metod
Golvtillverkaren Tarkett har utvecklat en ny metod som gör
det möjligt att återvinna använda plastgolv. Visionen på
sikt är att göra produktionen av PVC-golv helt cirkulär.

–E

fterfrågan är det enda som kan lösa
plaståtervinningen på sikt. Ökad insamling, att skapa bättre kvalitet och att
åstadkomma en effektivare sortering räcker inte. Om
det inte finns kunder som efterfrågar produkterna står
vi med högar av välsorterad plast som ingen vill ha!
Det säger Dag Duberg, hållbarhetschef på Tarkett, en
av världens största golvtillverkare och en stor leverantör
av PVC-golv till svenska byggnader. Bolaget har nyligen
introducerat en metod att återvinna använda golv. Den
nya metoden innebär att använda golvmattor, tillverkade 2011 eller senare, samlas in och transporteras till
fabriken i Ronneby. Här finns en anläggning som tvättar
plastmattorna rena och sedan maler ner dem till granulat som sedan används som råvara i tillverkningen av nya
PVC-golv. Ett cirkulärt system, utan att tumma på kvaliteten, säger Tarketts hållbarhetschef Dag Duberg stolt.
– Vi kan producera lika bra mattor, utan downgrading. Vi åstadkommer en sluten loop av materialet och
ersätter jungfrulig plastråvara, säger Dag Duberg.
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Anläggningen i Ronneby kan enbart ta emot Tarketts
egna homogena plastgolv, men de används i stora
mängder i sjukhus och på skolor och i andra offentliga
miljöer. Än så länge har dock bolaget bara kunnat få tag
på enstaka använda golvmattor.
– Vi vill ha varenda kvadratmeter golvmatta som
rivs ut. Den stora flaskhalsen än så länge är att hitta
plastmattor som lagts efter 2010. Det är ovanligt att
golv och byggnader renoveras efter så kort tid. säger
Dag Duberg.
Tarkett har arbetat länge för att öka materialåtervinningen. Under flera decennier har man återvunnit installationsspill – remsor som uppstått vid mattläggningar i samband med renoveringar och nybyggen
runtom i Norden. Totalt har man den vägen samlat in cirka 375 ton PVC-plast per år – motsvarande
100 000 kvadratmeter färdigt golv.
– Men den stora potentialen är att ta hand om gamla
golv, säger Dag Duberg.
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PVC-golv en av de vanligaste
plastprodukterna i byggsektorn
IVL har räknat ut att det totalt i svenska byggnader ligger omkring 145 miljoner kvadratmeter PVC-mattor.
Det motsvarar 500 000 ton plast, säger Dag Duberg.
Plast är ett vanligt golvmaterial i svenska hus och
byggnader, bara trä är vanligare. Och de allra flesta
plastgolv är tillverkade av PVC – vilket är den vanligaste
plastsorten i byggsektorn. Årligen installeras ungefär
sex miljoner kvadratmeter golvmattor av plast i Sverige. Lika mycket rivs ut varje år. Dessa utrivna mattar
har i första hand transporterats till förbränning. Även
med en varsam, selektiv, renovering fastnar lätt rester
av spackel och lim på mattorna, ämnen man inte vill ha
in i produktionen.
För att utveckla sin nya anläggning har Tarkett deltagit i olika forskningsprogram, bland dem Mistra Closing the loop. Enligt Dag Duberg är det dock främst ett
målmedvetet internt FoU-arbete som ligger bakom den
nya metoden.
– Vi tror på principerna bakom en cirkulär ekonomi,
och vi jobbar medvetet med materialåtervinning. Att
återvinna produktionsspill är ett steg på vägen, men
den stora visionen för oss är att ta hand om alla våra
gamla plastgolv, säger Dag Duberg på Tarkett.
– Ur ett globalt perspektiv är Tarkett en liten aktör,
men vi vill vara en förebild. Fast det vi gör måste vara
kommersiellt gångbart.

Tryggad råvaruförsörjning
bakom vision
Återvinning av PVC-golv minskar behovet av jungfrulig plastråvara och därmed behovet av fossil olja. Dessutom minskar utsläppen av koldioxid – motsvarande
cirka 2 ton koldioxid för varje ton återvunnen golvmatta. För Tarkett är den cirkulära visionen också ett
sätt att trygga framtida tillgång på råvaror.
– Kan vi hitta en råvarumarknad som inte är beroende av jungfruliga material är det en fördel. Det ger
oss som företag en mer förutsägbar framtid.
Dag Duberg konstaterar att råmaterial, framför allt
olja, under en stor del av 1900-talet blev allt billigare,
men att det förändrades efter millennieskiftet.
– Råvarupriserna stiger och fluktuerar mer än tidigare. Oavsett om det beror på politisk osäkerhet eller
oro för klimatet finns idag inget trovärdigt framtids-

scenario som säger att oljan kommer att bli billigare. På
sikt kommer det enbart bli dyrare och dyrare att vara
beroende av fossila råvaror.
En stor utmaning för Tarkett att nå sin vision om att
producera och återvinna plastgolv i en cirkulär process
är tillsatsämnen. Exempelvis innehåller PVC tillsatser
av mjukgörande ämnen, som gör den annars styva plasten mer böjlig och hanterlig. Fram till runt år 2000
innehöll Tarketts mattor ftalater – som nu är förbjudna
enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach – och därefter
användes fram till 2010 en annan slags ftalat som fortfarande är tillåten, men ändå oönskad.
Dag Duberg framhåller vikten av att varken förbjudna, potentiellt miljöfarliga eller hälsostörande
ämnen eller andra oönskade ämnen återvinns och cirkuleras i samhället.
– Normallivslängden för ett plastgolv är 20–30 år.
Då var det en annan kemikalielagstiftning som gällde.
Vad ansågs vara bra tillsatser då? De ämnen som tillsattes golv då kanske inte ens är tillåtna idag.

Vill se styrmedel för att öka
efterfrågan på återvunnen plast
Enligt Dag Duberg är ökad efterfrågan på återvunnen
plast helt avgörande om man vill uppnå en högre materialåtervinningsgrad av plast. Han efterlyser tydliga
styrmedel, exempelvis i form av upphandlingskrav på
offentliga byggnader.
– Marknaden måste ställa krav på återvunnet material. Det räcker inte som idag att enskilda kommuner
gör det. Drömmen vore att staten via Upphandlingsmyndigheten ställde krav på att alla plastgolv och
andra plastprodukter måste innehålla ett visst antal
procent återvunnet material.
Dag Duberg jämför med hur politiker har startat
en positiv utveckling genom reduktionsplikten för
bränslen, som för att få säljas måste minska koldioxidutsläppen med en viss andel.
– Upphandlingskrav på återvunnen plast skulle
åstadkomma något liknande i vår bransch också. Folk
skulle börja undra var man hittar sådant material, och
vilka processer som behövs för att tvätta det rent.
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Emballageplast
perfekt för
återvinning
Emballageplast är förhållandevis ren plast och borde lämpa
sig väl för materialåtervinning. Ändå är återvinningsgraden låg.
Forskare inom Mistra Closing the loop har, i samarbete med
bland annat byggföretag, återvinnare och plastproducenter,
visat att det finns goda möjligheter att öka den andelen.

–V

i måste materialåtervinna mer, och vi
måste bli mer resurssnåla, säger Max
Björkman vid Chalmers Industriteknik
och projektledare för Constructivate som är ett projekt inom Mistras forskningsprogram Closing the loop.
Många av de varor som levereras till landets byggarbetsplatser, fönster, isolering, golv och mycket annat,
kommer insvepta i plast. Emballageplasten, krympoch sträckfilmer, ser till att produkterna blir kvar på
lastpallarna, hindrar dem att bli för skrymmande och
skyddar från väder och vind. Väl framme på byggarbetsplatserna skärs plasten bort, och läggs nästan alltid i en container märkt ”brännbart”.
– Vi är otroligt slösaktiga i samhället. Jag tycker
inte att vi känner för plast som vi borde. Mycket för-
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bränns, men när plasten skickas till värmeverken
eldar vi i princip olja. Vi måste ge oss på att material
återvinna mer, vi måste bli mer resurssnåla, säger Max
Björkman.
Inom Constructivate har man på olika sätt försökt
öka materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall.
Max Björkman framhåller att emballageplasten istället
för att eldas upp kan bli prima plastråvara igen.
– På de flesta byggarbetsplatser idag sorteras den
här plasten i fraktionen för brännbart. Det råder ofta
platsbrist på byggarbetsplatser, och det problemet ska
man inte förringa, men rent tekniskt finns goda förutsättningar för materialåtervinning av emballageplast,
säger han.
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Helhetslösning demonstrerad
I samarbete med byggföretaget NCC, återvinningsentreprenören Ragnsells och plasttillverkaren Polyplank
har man demonstrerat en helhetslösning.
– Vi har visat hur materialåtervinning för den här
typen av plast skulle kunna gå till, från insamling till
återvinning och avsättning för återvunnet plastmaterial i nya produkter.
Som en del av projektet placerades särskilda containrar ut vid två stora byggarbetsplatser i Göteborg – ett
nytt barnsjukhus intill Östra sjukhuset samt Mölndals
Galleria. Under de två månader som försöket pågick
samlades all emballageplast in från de två byggena,
totalt fyra ton. Containrarna hämtades, plastmaterialet granskades och tvättades, varpå det transporterades till ett återvinningsföretag i Holland – eftersom det
då (tidigt 2019) ännu saknades kapacitet i Sverige –
för att malas ner och bli återvunna plastpellets.
Plastpelletsen levererades sedan till företaget Polyplank på Öland, där det återvunna materialet blev
råvara i deras löpande produktion av plastprofiler,
såsom balkongräcken och bullerplank.
– De kunde sälja en produkt till ett pris som var
högre än priset för emballageplast, så de har verkligen
förädlat plastråvaran, säger Max Björkman.
Totalt tillverkade Polyplank cirka tre tusen löpmeter plastprofiler med råvara från projektet. För Annika
Fernlund, styrelseordförande i Polyplank, var det ett
väldigt bra och intressant upplägg.
– Vi letar hela tiden efter mer svensk återvunnen
plastråvara, och emballageplasten höll hög kvalitet.
Samtidigt har byggindustrin en utmaning att minimera
sitt ekologiska fotavtryck. Vi erbjuder ett sätt att hålla
kvar plasten i det tekniska kretsloppet istället för att
skicka det till förbränning, säger Annika Fernlund.

Låg återvinning inom byggbranschen
Många av oss förknippar byggsektorn med betong, stål
och gips. Men det går också åt stora mängder plast för
att uppföra byggnader och annan infrastruktur. Byggsektorn står för ungefär tjugo procent av plastanvändningen i Sverige, visar Naturvårdsverkets rapport från
2019 – Kartläggning av plastflöden i Sverige. Den
största delen är plastgolv av PVC, som är vanliga i
offentliga lokaler, men plast ingår också i en lång rad
andra byggvaror; rör, fönster, dörrar och isolering för

att nämna några exempel. Trots att byggbranschen är
en av de samhällssektorer som använder mest plast,
materialåtervinns fortfarande en väldigt liten andel.
Enligt Naturvårdsverkets kartläggning uppgår den
totala mängden plast i bygg- och rivningsavfall till
152 000 ton per år. Lite drygt tusen ton uppskattas
gå till materialåtervinning. Det motsvarar en material
återvinningsgrad på mindre än en procent.
Plastanvändningen i byggnader och andra infrastrukturer skiljer sig åt på ett avgörande sätt jämfört
med mycket annan plast i samhället, eftersom den
under lång tid blir kvar i byggnader. Det ställer också
krav på ett delvis annat omhändertagande än dagens
återvinningssystem som framför allt är uppbyggt för
att hantera kortlivade konsumentprodukter. Bara en
del av sektorns plastanvändning faller ur användning
varje år, så att nå hundra procents materialåtervinning
är inte ens möjligt. Men det finns ändå mycket som
återstår att göra, konstaterar Max Björkman.
– Plast som material och resurs har generellt sett
fått för lite kärlek utifrån ett återvinningsperspektiv.
Det var en av anledningarna till att vi valde att fokusera
inte bara på betong utan också på plast i projektet Constructivate, säger han.
De politiska incitamenten för att materialåtervinna
plast har varit låga, konstaterar Max Björkman. Enligt
EU:s avfallsdirektiv (och svensk avfallsförordning), ska
minst 70 procent av bygg- och rivningsavfallet sorteras och materialåtervinnas senast 2020. Men återvinningsmålet är viktbaserat, och därför har branschen
prioriterat återvinning av betong, snarare än den viktmässigt lättare plasten, hävdar Max Björkman.
– Andelen plast vid nybyggnation utgör bara några
enstaka procent av den totala vikten byggmaterial.
Eftersom återvinningsmålen hittills har varit vikt
baserade diskrimineras plasten, säger han.

Emballageplast lågt hängande frukt
Man pratar ofta om två typer av byggavfall: installationsspill, som uppstår vid nybyggnation, och rivningsavfall,
som uppstår vid framförallt renovering och rivning. Fördelen med installationsspill är att det i princip är oanvänt
material, och lättare att återvinna. Rivningsavfallet innehåller betydligt större volymer, både plast och annat material, som skulle kunna återvinnas. Å andra sidan krävs en
mer noggrann, selektiv, rivning för att komma åt detta.
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Emballageplast är en typ av installationsspill, och därför en lågt hängande frukt, konstaterar Max Björkman.
Bortsett från exempelvis etiketter, som försvårar återvinning, är den lätt att identifiera, relativt ren och tillverkas ofta av återvinningsvänlig polyeten (LDPE).
Hur mycket emballageplast som används idag inom
byggindustrin är det ingen som vet. Erfarenheterna
från Constructivate-projektet talar för att svensk byggsektor årligen använder hundratals ton, kanske tusentals ton. Emballageplast är ingen av de större plastströmmarna i byggsektorn, men mängden är långt
ifrån försumbar. För Max Björkman har det varit ett
bra referensprojekt.
– Om vi inte ens klarar av att materialåtervinna
emballageplast hur ska vi då klara av svårare utmaningar i byggsektorn?
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Byggbranschen jobbar med
kunskap och standardisering
Byggentreprenören NCC var ett av de företag som deltog i Constructivate. Företaget försöker följa principerna bakom avfallstrappan och successivt minska
innehållet av plast i fraktionerna ’brännbart’, ’blandat’
och ’deponi’, förklarar företagets hållbarhetsstrateg
Pernilla Löfås.
– Vi vill bidra till ökad plaståtervinning. Ett sätt att
göra det är att delta i olika forskningsprojekt.
NCC har som generellt mål att öka återbruk och
materialåtervinning, men har inte satt upp några tydliga målnivåer för hur byggavfallet ska behandlas. De
senaste åren har sorteringen av olika byggmaterial
ökat med fem procent per år. Huruvida den utsorte-
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rade plasten materialåtervinns eller går till energiåtervinning kan hon därför inte säga.
– Vi följer inte upp efterbehandlingen på samma sätt
som vi gör med sorteringsgraden. Våra lokala byggprojekt saknar möjlighet att påverka efterbehandlingen.
Därför har vi istället valt att driva dessa frågor centralt
med vår avfallsentreprenör.
Enligt Pernilla Löfås ökar inte materialåtervinningen i den takt hon skulle önska. Brist på kunskap
och standarder är en anledning till att så lite plast återvinns i byggsektorn idag. NCC jobbar därför tillsammans med konkurrenter och kollegor i branschen med
kunskapshöjande insatser. Det handlar, enligt Pernilla
Löfås, bland annat om att grundläggande information som rätt enheter – kilo, densitet och volym – ska
ingå i alla byggvarudeklarationer och följa med genom
hela byggprocessen. NCC deltar också i branschgemensamma insatser för standardisering inom innovationsprogrammet Smart Built Environment. Men det
finns också praktiska utmaningar med att sortera plast,
bland annat behövs kunskapen om plastsorter höjas på
enskilda byggen, konstaterar Pernilla Löfås.
– Vilken plast ska läggas i vilken container? På sikt
behövs tydlig märkning av plast.
Hon pekar också på den fysiska platsbristen som är
påtaglig på byggarbetsplatser i stadsmiljö.
– Vi måste också arbeta för att utveckla mer intelligenta och kompakta containerlösningar. Många av de
materialströmmarna vi måste bli bättre på att sortera
ut blir inte så stora volymer.
NCC arbetar för att sortera avfall som uppstår vid
byggen ”så långt vi har rådighet”, det vill säga fram till
de avfallscontainrar som står uppställda på byggarbetsplatser. För att öka graden av materialåtervinning,
exempelvis av plast, är man beroende av andra aktörer. NCC:s avfallsentreprenör har svårt att få avsättning
för återvunnet plastmaterial och ville länge inte ens ta
emot utsorterad plast.
– Vår avfallsentreprenör har tagit emot emballageplast. Hittills har det varit svårt att hitta lösningar för
annan plast, men vi har startat upp fler pilotprojekt där
vi testar att samla in och materialåtervinna även annan
plast, säger Pernilla Löfås.
NCC deltar i de befintliga system som finns inom
byggsektorn för återbruk och materialåtervinning.
Nordiska plaströrsgruppen, NPR, tar exempelvis hand

om installationsspill från plaströr (omkring 80 ton
återvinns årligen i Sverige). Även golvbranschen har
ett system för att samla in och återvinna installationsspill från plastgolv (2018 återvanns 340 ton i Sverige). Återvinningsgraden i båda systemen är dock låg.
Pernilla Löfås skulle gärna se en förändring till en mer
generell, materialspecifik återvinning.
– Vi kommer aldrig att få fart på materialåtervinningen om det baseras på att varje leverantör tar emot
sitt eget avfall. För att få större volymer är det viktigt
att man fokuserar på enskilda materialslag och samlar
hela branschen på nationell nivå.

Mer kunskap om
avfallshantering behövs
Vilka lärdomar går att dra från projektet Constructivate? En är att sortering av plast på byggen måste ske
betydligt mer standardiserat än idag, konstaterar Max
Björkman.
– Det är många aktörer som är inblandade när du
bygger nytt, det räcker inte att en eller två aktörer sorterar emballageplast. Byggarbetsplatser är som tillfälliga fabriker, det råder olika förutsättningar på
varje bygge. Sveriges Byggindustrier har riktlinjer för
avfallshantering. Om alla aktörer följde dem, skulle det
bli mycket lättare att göra rätt, säger Max Björkman.
Men en avgörande fråga för att på sikt kunna öka
materialåtervinningen, handlar om bristande efterfrågan på återvunnen plast, och det rör inte bara byggsektorn.
– Olja och tillverkning av ny plast är så billig att det
blir väldigt svårt att ta fram återvunnen plast till ett
konkurrenskraftigt pris. Det är en jättestor utmaning.
Återvunnen plast kan vara prima råvara men om efterfrågan inte finns, om ingen köper ...
Ett sätt att stimulera efterfrågan i byggsektorn vore
att ställa krav på en viss andel återvunnet material i
nybyggnation. En försiktig ambition skulle räcka långt,
säger Max Björkman.
– Säg att en procent av all plast som används i hus
och konstruktioner skulle vara återvunnet material.
Det är ingenting egentligen, men det skulle ändå vara
ett viktigt steg i rätt riktning!
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Värdefulla
plaströr hamnar
i soporna
Det saknas varken tillgång eller efterfrågan på återvunnen
plast inom landets rörindustri. Bristande lönsamhet gör att
nästan allt spill från landets byggarbetsplatser, omkring fem
tusen ton varje år, förbränns. Forskningsprojektet Repipe har
undersökt hur en kostnadseffektiv materialåtervinning av
plaströr skulle kunna gå till.

V

arje år tillverkas omkring 100 000 ton plaströr i Sverige. Rören används för vatten- och
avloppsledningar i hus, bergvärmeanläggningar
och annan infrastruktur. I samband med installationer
uppstår ungefär 5 000 ton spill årligen. Plastspillet
håller hög kvalitet och är tekniskt möjlig att använda
för att tillverka nya plaströr – det har forskningsprojektet Repipe kunnat visa. Ändå läggs idag så gott som
allt rörspill i containrar för brännbart.
– Det är pengarna som styr. Ny plast idag är oförskämt billigt, och ingen är intresserad att betala mer
än nödvändigt, säger Henrik Oxfall, forskare vid RISE,
och projektledare för Repipe, som finansierats av det
strategiska innovationsprogrammet RE:Source.
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Stort intresse för återvinning,
men svårt få lönsamhet
Intresset för att återvinna spillet är stort på alla håll i
rörbranschen, hävdar Henrik Oxfall. Ändå går en stor
del av rörspillet till förbränning och energiutvinning.
Bristande lönsamhet är en viktig förklaring, säger han.
– Erfarenheten från första delen av Repipe-projektet är att logistiken är avgörande för att nå lönsamhet.
Att sortera plastspill är inte svårt, däremot är det en
lång kedja, från insamling via återvinningsföretag till
rörtillverkare, innan det kan bli nya plaströr.
Långa värdekedjor och logistik är stora utmaningar
för att nå en ökad plaståtervinning – rörinstallationer
inom byggsektorn är inget undantag. Återvinningspro-
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cessen, där material sorteras, samlas in, transporteras,
tvättas, mals och smälts ner, involverar många aktörer
i flera led som är beroende av varandra.

Resurseffektivt system viktigt
En viss insamling, sortering och materialåtervinning av
spill från rörinstallationer sker idag genom branschorganisationen NPG, Nordiska Plaströrsgruppen – den
årliga volymen understiger dock hundra ton, mindre än
två procent av allt spill. Projektet Repipe har därför, tillsammans med branschens aktörer, testat olika insamlings- och återvinningsmetoder. Att hålla nere transportavstånden har varit en del i att skapa ett kostnads- och
resurseffektivt system – projektet har konstaterat att 80
procent av rörspillet i Sverige uppstår söder om Uppsala.
– Vi har tittat på hur långt man kan transportera
plastspillet och ändå behålla lönsamhet. Lönsamheten
påverkas också av hur noggrant man sorterar plasten
på plats på bygget, och hur mycket plast man får ner i
varje container. Det är också sådana konkreta frågor vi
kommer att studera vidare i demonstrationsprojektet.

Ökad materialåtervinning sparar
pengar, gynnar klimat och skapar jobb
Enligt Repipe finns möjlighet att göra besparingar
på omkring 50 miljoner kronor genom att återvinna
rörspillet och tillverka nya plaströr. Det skulle också
skapa 50 nya jobb och minska klimatpåverkande
utsläpp med motsvarade 10 000 ton koldioxid – jämfört med energiåtervinning. På samhällsnivå är det
en positiv kalkyl. Utmaningen handlar om hur alla de
olika aktörerna i värdekedjan ska kunna få ekonomi i

återvinningen, exempelvis underentreprenören som
ansvarar för rörinstallationen och som måste sköta den
första viktiga sorteringen.
Materialvärdet på den återvunna plasten sjunker
drastiskt när plastfraktioner blandas hop, enligt Henrik Oxfall. Å andra sidan är det ofta platsbrist på byggarbetsplatser och att placera ut flera olika containrar
blir dyrare.
– Om du lägger all plast i en container fylls containern snabbare och du betalar mindre containerhyra,
men du får samtidigt mindre betalt för plasten hos
återvinningsföretaget. Om du å andra sidan levererar
välsorterad plast, får du mer betalt men har också en
högre containerhyra.
Första delen av Repipe är avslutad, men arbetet
fortsätter i ett demonstrationsprojekt som finansieras
av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Ett trettiotal företag – grossister, installatörer, återvinningsföretag och rörtillverkare – ska demonstrera hur insamling, sortering och återvinning kan ske i större skala.
– Vi måste hitta flöden och insamlingssystem som
fungerar och samtidigt är ekonomiskt bärkraftiga. Vi
kommer bland annat att försöka utnyttja överkapacitet i transportsystemet. Det går förvånansvärt många
tomma lastbilstransporter på våra vägar.
Till dess hoppas Henrik Oxfall att branschsamarbeten ska fördjupas och att en mer permanent material
återvinning av rörspill kan komma till stånd.
– 2021 avslutas demonstrationsprojektet, och först
därefter får vi ett kvitto på hur vi har lyckats. Men vi
kommer inte prova något som inte är ekonomiskt bärkraftigt, säger Henrik Oxfall.

Plastprodukters livslängd inom olika användningsområden
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Efterlyses:
Smart design
och kloka
upphandlingar
Hur ska vi göra för att de negativa effekterna av plasten
ska bli mindre? Det finns möjligheter, inte minst för dem
som jobbar med eller nära plast.
För en produktutvecklare handlar det främst om att
tänka till tidigt i processen. Besluten där och då avgör
om den produkten kommer att kunna återvinnas eller
inte. Lika viktigt är att skapa standarder för plast, färre
och mer väldefinierade plastsorter skulle underlätta
för alla. Smarta upphandlingar och kloka investeringar
är andra vägar som kan leda till en mer hållbar
plastanvändning.
OM PLAST
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Redan på skissbordet avgörs
återvinningen
Genom att göra rätt från början kan designen bidra till en
mer hållbar plastanvändning. En av de saker företag behöver
tänka på är att välja plast som går att återanvända, en annan
att inte blanda material mer än nödvändigt.

D

e flesta produktutvecklare tänker på funktion i
först hand. Det gäller oavsett om de skapar en
komplex produkt eller en enkel matförpackning som är tänkt att kastas bort så snart den är tömd.
Hur materialet i sig ska återvinnas är oftast en mer
sekundär fråga, möjligen något de ägnar en tanke i slutet av designprocessen.
– Den första frågan som en designer måste ställa sig
är om den plast de tänkt använda överhuvudtaget går
att återvinna, säger Malin Baltzar, chef Hållbara affärer
på Stena Recycling.
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Gör man inte det där och då är det oftast försent att
skapa en produkt som är möjlig att återvinna, framförallt om det ska ske om och om igen. Ett fungerande
kretslopp kräver att man planerar för slutet redan i
början.
Framförallt gäller det att tidigt bestämma vilken
eller vilka plaster som ska användas. Gör man inte det
då blir det betydligt svårare att skapa ett miljö- och
kostnadseffektivt system för plaståtervinning.
– Som designer har du även stora möjligheter att
underlätta återvinning genom att använda färre plast-
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sorter, och helst bara de vanligaste. På så vis kan vi få
ihop tillräckligt stora volymer av varje plastsort för att
återvinning ska bli effektiv. Men även tillräckligt stora
mängder för att den återvunna plasten ska bli en attraktiv råvara.
Den stora utmaningen är att plast inte är ett enhetligt material. Snarare ett i det närmast oändligt antal
varianter som kan bestå av ett flertal olika polymerer
med olika sammansättning och molekylvikt. Att varje
variant dessutom kan blandas med en lång rad olika
tillsatser gör det varken lättare eller bättre. I praktiken
betyder det att det finns plaster som är lätta att sortera och återvinna, några som kan efterbehandlas för
att få ett nytt liv medan andra oundvikligen kommer
att sorteras bort och eldas upp. Det finns även en kommersiell faktor att ta hänsyn till, olika plaster är mer
eller mindre efterfrågade hos de företag som tillverkar
plastprodukter.
Hon får medhåll av professor Mattias Lindahl, programchef för forskningsprogrammet Mistra REES och med
över 25 års erfarenhet av miljödriven produktutveckling.
– Det är i designfasens tidiga del som en produkts
framtida totala miljöpåverkan till största delen bestäms
och det är i den delen det är enklast att göra förbättringar. Inte minst i frågan om vilka material som ska
användas. Att göra förändringar senare blir ofta både
dyrt och dåligt.
Nästa fråga för en designer att fundera på är om den
produkt eller förpackning som de är på väg att skapa
kommer att hamna under producentansvaret eller inte.
Svaret kommer nämligen att avgöra hur produkten
kommer att hanteras när den senare kasseras.

Massor av plast hamnar i soppåsen
Producentansvaret infördes på 1990-talet för att
motivera producenter att ta fram förpackningar som är
mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Men även för att de flesta som
bor i Sverige ska kunna bli av med sina ketchupflaskor
på promenadavstånd från hemmet.
Något motsvarande system finns inte för andra
plastprodukter. Det betyder att kunden själv har ett
ansvar för vad som händer med en uttjänt produkt. Ett
alternativ är att åka till en återvinningsstation, som
ofta ligger en bilresa bort, för att där bli av med den på
ett mer hållbart sätt. En annan, och betydligt enklare,

möjlighet är att kasta allt i soppåsen. Det visar åtminstone uppskattningarna att var och en av oss slänger 28
kilo plast i soppåsen varje år.
För den designer som vill vara med och skapa ett
mer cirkulärt system för plast räcker det inte heller att
ha kunskap om vilka material som teoretiskt är möjliga att återvinna, det gäller även att ha koll på att det
fungerar i praktiken. För att komplicera frågan ytterligare måste designern även ha kunskap om vilka material som fungerar att kombinera och vilka som kommer att förorena varandra när materialen senare ska
tas tillvara. Men även välja hur olika material ska fästa
vid varandra.
– Det vanligaste misstaget som produktdesigner
gör är att limma, skruva eller gjuta ihop olika plastmaterial på ett sätt som gör att det senare blir svårt
eller omöjligt att separera dem. Även kombinationen
av olika material, till exempel plast och träfibrer, gör
det betydligt svårare för oss att skapa rena fraktioner,
säger Malin Baltzar.
Målet för en designer bör därför vara att skapa produkter i så enkla material som möjligt, anser Helena
Norin på Enviroplanning.
Som om inte ovanstående utmaningar vore nog,
även färgen på produkten kommer att påverka möjligheten att återvinna. Framförallt bör man som designer undvika svarta förpackningar, ett antal sådana i en
fraktion med transparent plast gör plasten missfärgad,
och därmed mindre attraktivt att använda.

Förbränning av restplaster oundviklig
Att en del av den insamlade plasten, oavsett hur effektiv sorteringen är, kommer att skickas till förbränning
är oundvikligt.
– Det finns idag ingen återvinningsteknik som klarar av att ta till vara på all den plast som kommer in till
återvinning.
Men vi kan öka mängden genom om vi gör rätt från
början. Det är viktigt, både för att öka återvinningsgraden och för att människor ska känna en tilltro till systemet. Malin Baltzar menar att företag som vill använda
återvunnen plast i sina produkter även har ett ansvar
att designa dem på ett sätt som gör att de kan återvinnas i så hög grad som möjligt.
– Om inte annat för att säkra tillgången till råvara
för de egna produkterna i framtiden.
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Upphandling
fungerar, men
plastkunskap
behövs
Upphandling kan vara ett användbart verktyg för offentliga
aktörer som vill att den egna plastanvändningen ska bli mer
miljövänlig. Nackdelen är att krångliga lagkrav ofta stjälper
goda ansatser.
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S

vante Axelsson, som är nationell samordnare på
Fossilfritt Sverige, hävdar att upphandlingar är
det bästa verktyget vi har för att styra de offentliga inköpen.
– Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster till ett värde av omkring 900 miljarder kronor per år.
Det ger dem alla möjligheter att ställa krav, och ett sådant
skulle kunna vara att säga att de inte köper in något som
är fossilbaserat. Det är också något de borde göra. Att
den skattefinansierade konsumtionen driver på utvecklingen är rimligt, det är ett sätt att ta samhällsansvar.
Där är vi inte, och kan inte heller vara, medger han.
Åtminstone inte än. Vägen från mål till verklighet går
därför via en trappa där kraven hela tiden blir tuffare.
– Börjar vi inte den vandringen nu kommer vi inte
att nå det svenska nationella målet om att vi ska vara
fossilfria 2045. Hur snabbt vi kan gå fram vet jag inte
idag men vi vet att företagen ställer upp på målet. Förutsatt att de får veta i god tid vilka villkor som gäller.
Ett exempel där upphandling som verktyg först
misslyckades och sedan blev till en framgång hämtar
vi från Region Skåne. Regionen köper varje år in cirka
sex miljoner engångsförkläden, i landet som helhet
handlar det om 100-tals miljoner. Traditionellt är
dessa tillverkade av fossilbaserad plast och därmed
bidrar de till utsläpp av koldioxid.
När Region Skåne för några år sedan skulle göra
en ny upphandling av skyddsförkläden ställde de som
krav att dessa skulle vara fossilfria. Den blev en besvikelse, ingen leverantör anmälde sitt intresse.
De valde istället att göra en innovationsupphandling. Ett lyckat drag, visade det sig, plötsligt klev det
fram ett företag som både kunde öka andelen förnybart
material i förklädena och sänka priset med 25 procent.
Dessutom förbättrades förklädets utformning, design
och upplevda kvalitet avsevärt.
Det här är ett exempel där upphandling har bidragit till produktutveckling. Att det är en region, eller ett
landsting som man sa förr, som tog ett steg för att göra
den egna plastanvändningen mer miljövänlig är heller
ingen slump. Sjukvården är nämligen storförbrukare
av plast vilket har bidragit till att frågan om hur verksamheten ska kunna bli mer miljövänlig har varit på
tapeten i många år.
Även på kommunal nivå pågår försök att använda
upphandlingar som verktyg för en mer hållbar plast

användning. Ett exempel är Uppsala, där kommunen
tillsammans med ett flertal s amarbetspartner under
två år har drivit projektet Klimateffektiv plast
upphandling. Syftet var att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att
utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.
Ett annat att ta fram verktyg som visar produkternas
klimatpåverkan och gör det möjligt att jämföra produkter med varandra – ett mål som de själva nu när projektet är avslutat anser att de har uppnått.
Efter projektet har de infört en stegvis process som
börjar med att den som ska upphandla en vara först ska
fundera på om den behöver vara av plast över huvud
taget. Och när plast är det enda alternativet ska de i
första hand välja produkter tillverkade av återvunnen
plastråvara. Allt för att minimera klimatpåverkan.

Upphandlare har sällan fokus på plast
Helena Norin är konsult på företaget Enviroplanning
och ansvarig för en förstudie som forskningsprogrammet RE:Source initierat för att se om upphandlingar
kan vara ett verktyg för dem som vill vara mer aktiva
inom plastområdet. Enligt henne har plast blivit en
allt hetare fråga, även inom andra områden än vården,
under senare år.
– Möjligen är det den senare tidens uppmärksamhet
på mikroplaster som har fått intresset att öka. Plötsligt
är det som om många kippar efter andan och vill veta
vad de kan göra för att bli bättre.
Den förstudie som hon ansvarar för ska undersöka
om det går att utveckla upphandlingskriterier som
bidrar till en minskad miljöpåverkan. Tre sektorer ska
studeras, dels kommuner och landsting dels byggnäringen och handeln. Områden med väldigt olika förutsättningar.
– Ett bekymmer för den offentliga sektorn är att det
finns mängder av regler kring hur upphandlingar ska
genomföras och vilka villkor som kan ställas.
För en region, eller företag, som ska köpa in en komplex produkt finns det betydligt större förutsättningar
att sätta press på leverantörerna jämfört med om det är
en stapelprodukt som engångshandskar.
– När det gäller engångsmaterial är det mer effektivt
att titta på flödet av materialen internt än att försöka
påverka produkten i sig. Minskad användning är ofta
en bättre och enklare väg att gå.
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Inte heller det är en enkel utmaning. Åtminstone inte
för sjukvården som alltid måste fungera och där kraven
på hygien är höga.
En lag som syftar till att skapa en spårbarhet för alla
de material som ingår i en produkt och det genom hela
leverantörskedjan kommer att införas 2020. Förhoppningen är att det ska bli lättare att få koll på materialflöden och att det därmed ska bli möjligt att ställa tydligare krav när produkter upphandlas.
– Bra tänkt men det kommer inte att bli lätt att följa
en komplex produktionskedja som kanske börjar i
köket hos en familj i Bangladesh och sedan går via en
lång rad leverantörer i olika länder innan de till sist når
fram till slutkunden, säger Helena Norin.
För privata företag inom byggbranschen och inom
handeln är det både enklare och tuffare att hantera
plastmaningen.
Fördelen är att de inte behöver ge sig i kast med
byråkratiskt besvärliga upphandlingar, istället kan de
ganska rakt av köpa in de produkter de vill ha. Nackdelen är att många företag, åtminstone i handelssektorn
är små och saknar resurser att väga olika produkter och
lösningar mot varandra.
– Jag vill därför ta fram ett flödesschema som ger
mindre företag en vägledning när de ska ta ställning
till om och i så fall vilka plastprodukter de ska köpa in.
Men att större företagen har bättre möjlighet att
göra kloka plastval är möjligen en illusion.
– Många av dem är konservativa och vill helst göra
som de alltid har gjort, därför är det ett ganska besvärligt arbete att införa nyheter på bred front. Företagen
lyfter dock gärna fram enstaka prestigeprojekt men det
är betydligt svårare för dem att återföra kunskapen till
den ordinarie verksamheten.
För ett byggföretag gäller det även att hantera att
vissa plaster byggs in i husen medan annat slängs
direkt på arbetsplatsen.

Kompetens försvinner när
produktionen flyttar
Andra utmaningar för företagen, är enligt Helena
Norin, att de förlorar kompetens om hur produktionen
går till ifall tillverkningen flyttar ut ur landet.
– Inköpare och upphandlare är ofta bra på frågor
som rör priser och leveransvillkor men de har ofta en
mer begränsad kunskap om miljö. Större företag kan
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ha den kompetensen men för mindre är det mer eller
mindre omöjligt att ställa relevanta krav.
Att driva fram förändringar genom innovationsupphandlingar, som Region Skåne gjorde med engångsförkläden, låter bra, menar Helena Norin. Men i verkligheten är det få som väljer den vägen.
– Ett bättre alternativ kan vara att först sätta upp
mål för den egna plastanvändningen och sedan skapa
partnerskap med andra för att på så sätt få till en
sökande process där både köpare och producenter til�låts göra misstag på vägen mot målet.
Även om Helena Norin ser fördelar med upphandlingar är hon tydlig med att de inte löser alla problem.
– Mikroplaster kommer man varken åt med livscykelanalyser eller upphandlingar. Det kan man bara
göra genom att fundera på lösningar hela vägen tillbaka till källan.
Tyvärr stannar offentliga upphandling ofta vid att
kräva att det ska finnas en viss mängd återvunnen plast
produkterna, men det är inte den mest relevanta frågan, menar Mattias Lindahl, programchef för Mistra
REES.
– Istället borde upphandlare ställa större krav på att
produkter ska hålla längre för att på så sätt få till lägre
livscykelkostnader.

Plast?
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”Alla måste
vara med om
vi ska lyckas”
Vi har absolut ett ansvar men att få till en verkligt hållbar
plastanvändning är ingenting vi klarar på egen hand, säger
Johanna Håkansson, Product Compliance & Sustainability
Specialist på Clas Ohlson.
– För att klara det måste politiker, företag, privatpersoner
och hela samhället, ja alla, vara med och ta ansvar.

Ä

r plastanvändning en levande
fråga inom Clas Ohlson?

– Absolut, du skulle bara höra de diskussioner
vi har inom företaget! De handlar ofta om hur vi ska
kunna använda mindre resurser, inte minst inom plastområdet. Men det är stora och komplicerade frågor och
därför kommer det att ta tid innan våra samtal slår igenom fullt ut i butikerna.
Vilket ansvar har ni för er egen
plastanvändning?

– Vi har helt klart ett ansvar. Men den förändrade synen
på konsumtion som krävs för en verklig förändring kan
vi inte driva fram på egen hand. Ska vi komma dit måste
alla vara med och ta ansvar. Det handlar inte bara om
ett tungt och tråkigt ansvar som tynger axlarna utan
mer om att vi måste lyfta blicken till ett större sammanhang. Komplicerat ja, det är precis vad det är.

Vad gör ni mer konkret?

– Om vi ska ta fram en förpackning börjar vi med att
fundera på vilken funktion den ska fylla. Det handlar
som regel om att skydda, exponera och ge information
om produkten. Dessutom ska den vara utformad på ett
sätt som gör att de inte så lätt vandrar ut ur butiken
utan att passera kassan.
Nästa steg blir att bestämma vilket material vi ska
använda. Handlar det om plast, väljer vi polyeten, polypropen eller PET. Fördelen med dem är att de är möjliga att återvinna och att det finns en efterfrågan på det
återvunna materialet. Dessutom undviker vi sådant
som försämrar återvinningen. Det kan handla om att
välja bort färgad plast, eller se till att vi inte klistrar fast
etiketter med besvärliga limtyper. Vi arbetar även hårt
med vår egen interna plastanvändning, bland annat
har vi skapat ett system för de backar som vi använder
på lagret. När de är utslitna smälts de ner och blir till
krattor som vi sedan säljer i våra butiker.
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Är det skillnad på den plast som används till förpackningar och den som används i produkter?

– Generellt är det svårare med den plast som finns i
en komplex produkt, dels för att kraven på funktion
är högre dels för att den mest miljövänliga plasten
inte fungerar till alla applikationer. Därför måste vi
ofta utgå från funktion och sedan göra bästa miljöval
utifrån det.
Nästa svårighet är att det inte finns något fungerande system för återvinning av den plast som är en
del av en produkt. Även om det skulle finnas möjlighet
att enkelt lämna den plasten till återvinning är det svårt
att tänka sig att våra kunder ska ta sig tid att skruva isär
produkter med många olika material för att varje del
ska hamna i rätt behållare.
Vi samarbetar därför nära med avfallsledet för att
hitta fungerande lösningar, parallellt arbetar vi med att
göra det lättare att reparera våra produkter. Under de
senaste decennierna har intresset för att laga det som
är trasigt inte varit så stort, istället har det handlat om
att pressa ner priset för att få kunder att köpa nytt så
ofta som möjligt. Det är inte hållbart och därför blir jag
glad att intresset att reparera saker och ting nu ökar.

År 2021 blir det förbjudet att sälja
engångsbestick, bomullspinnar och
sugrör. Hur påverkar det er?

– Enligt mig som arbetar med hållbarhet är förbudet
bra, även om det i sig inte löser alla problem. Poängen
med lagen är att de tvingar oss att tänka till. Det är även
ett första avsteg från en lång tradition av obekymrad
konsumtion. Det är ett intressant trendbrott och kan
kanske bidra till att vi så sakteliga kan vända skutan i
en mer hållbar riktning.
Finns det fördelar med plast
som vi måste värna?

– Plast i sig behöver inte vara dåligt, ibland är det
tvärtom. Det är starkt, skyddar produkten och har låg
vikt vilket är fördelar vid transporter. Istället är det
våra beteenden som skapar problem. Därför måste
både privatpersoner och företag börja ta ansvar för
både konsumtion och avfall. Och regeringar, presidenter, kungar, drottningar, politiker och alla som har
makt. Det kan inte läggas på företag och konsumenter
att lösa detta själva.

Hur viktig är designen för en mindre
miljöbelastande plastanvändning?

– Frågor om plast måste komma in tidigt i designprocessen. Men det handlar mindre om att revolutionera
produkterna, mer om att hela tiden försöka göra dem
lite bättre. Ett sätt kan vara att inte blanda ihop så
många olika material. I och med att vi säljer så många
saker får även små förbättringar stor effekt.
Om vi ska lyckas är det inte bara vi som företag som
måste ändra oss, lika viktigt är att kunderna är med på
tåget. Frågan är om de kommer att acceptera produkter som ser lite tråkigare ut för att de ska vara enklare
att återvinna?
Vilka krav ställer ni på leverantörerna
när det gäller plast?

– Vi har vårt stora fokus på de produkter som vi själva
tillverkar, där kan vi göra skillnad. Svårare är det att
påverka de globala företagen som vi köper märkesprodukter ifrån. Vi försöker diskutera med dem men i det
sammanhanget är vi en för liten aktör för att de verkligen ska lyssna.
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Många företag är aktiva
Även bland andra företag rör det nu på sig.
Bland annat har affärskedjan Lidl, som en av de
första aktörerna inom dagligvaruhandeln, börjat
byta ut engångsartiklar av plast mot produkter
av alternativa och återvinningsbara material.
Även Duni, som tillverkar servetter och andra
engångsprodukter kommer att från 2020 börja
fasa ut plast medan Systembolaget höjer priset
på sina plastpåsar. Andra konkreta exempel är
att Borealis, Sveriges enda tillverkare av polyeten, arbetar för att deras förpackningar ska
kunna materialåtervinnas till 100 procent
medan snustillverkaren Swedish Match testar
en pantlösning för sina snusdosor.
Små steg kan tyckas men möjligen är det början
på en trend som i förlängningen kan ge effekt.
Samtidigt är det svårt att bortse från att nedskräpningen av haven, oberoende av om det är
plast eller något annat material, är en konsekvens av vår konsumtion.

5. VÄGAR FRAMÅT

Effektiv
återvinning
kräver
standardisering
Senast 2030 ska alla plastförpackningar i EU kunna
återvinnas. Det är innebörden av EU:s första plast
strategi. Men för att komma dit räcker det inte med
goda intentioner och tekniska framsteg. Lika viktigt
är att skapa fler standarder inom plastområdet.

V

åren 2018 släppte EU-kommissionen en handlingsplan för att minska plastens miljöpåverkan.
I den kan man bland annat läsa att alla förpackningar antingen ska vara återanvändbara eller återvinningsbara år 2030, att engångsanvändning av plastfö-

remål ska begränsas och mängden tillsatser av mikroplaster i kosmetika, färg och tvättmedel ska vara lägre.
För att lyckas krävs det fler standarder inom plastområdet, inte minst för plaster som är tänkta att
användas om och om igen.
OM PLAST

93

5. VÄGAR FRAMÅT

Syftet med standardisering är att förenkla verksamheter i samhället. Så fungerar det också inom många
områden i samhället idag, till exempel hade det varit
absolut omöjligt att rulla ut ett fungerande globalt
5G-nät utan långtgående standardisering.
Alternativt, ingen samordning av teknisk utveckling, leder till att alla aktörer drar åt olika håll och att
utvecklingen både kommer att halta och spreta.
Så ser verkligheten ut inom plastområdet idag.
Eftersom det har funnits få standarder har vi idag tusentals olika plastsorter vilket gör det nära nog omöjligt
att få till ett fungerande återvinningssystem.

Standarder en gemensam lösning
på ett återkommande problem
Johan Dahlgren, projektledare på Svenska institutet för
standarder, SIS, menar att vi måste arbeta för tydligare
definitioner kring plast i en cirkulär ekonomi. Målet är
att alla aktörer i värdekedjan ska använda samma terminologi, bland annat för att kunna jämföra och utvärdera resultat.
Standard kan definieras som en gemensam lösning
på återkommande problem. Och som ett sätt att undvika missförstånd och för att vi ska slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.
Enligt Emma Lindahl, projektledare på SIS, behövs
standarder för att säkra jämna inflöden av material som
ska återvinnas, vilket i sin tur är nyckeln till högkvalitativa utflöden. Det låter enkelt, svårigheten är att man
måste ta hänsyn till vilken typ av plast det är, kemikalieinnehåll och en hel del andra parametrar. Med standarder skulle det bli enklare att ta tillvara plastresur-
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ser på bästa sätt. På så sätt kan läckage av material ur
återvinningsflödet minska, och mängden återvunnet
material öka.
Vägen till standarder kräver ett hårt arbete. Det förutsätter samarbete och samförstånd mellan företrädare för producenter, konsumenter, handel och olika
samhällsintressen. Inte bara nationellt, det viktigaste
arbetet sker internationellt.
Vinsten med väl fungerande standarder är inte bara
ökad lönsamhet för företag, lika viktigt är att det bidrar
till ökad säkerhet för individer och samhälle. Det kan
även främja innovationer och bidra till att produkter
når en större marknad. Det ger också en möjlighet att
påverka hela värdekedjan.
Plast är en global industri och för att få den till att bli
mer hållbar krävs effektiva internationella s tandarder.
Att ett land eller några aktörer tar initiativ räcker inte,
alla måste jobba på samma sätt och ha samma regler för
att det ska fungera effektivt, säger Mattias Lindahl på
Mistra REES som även menar att standarder är en
förutsättning för en övergång till en mer cirkulär
ekonomi.
Sverige har fått ansvar för en internationell arbetsgrupp för standarder inom området plaståtervinning.
Ett tiotal länder har redan visat intresse för att delta
i den internationella arbetsgruppen, däribland Tyskland, Kina, Frankrike, Indien och USA. Standardiseringsarbetet kommer att fokusera på mekanisk och
kemisk återvinning inklusive de steg som kommer precis före återvinningen. Lyckas de ökar möjligheten att
använda återvunnen plast, vilket i sin tur leder till en
mer hållbar plastanvändning.

5. VÄGAR FRAMÅT

”Certifikat
öppnar för mer
återvinning”
Materialåtervinningscertifikat skulle kunna öka
efterfrågan på återvunnen plast, ungefär som elcertifikatsystemet gynnar så kallad grön el, säger Hanna Ljungkvist
Nordin på IVL Svenska Miljöinstitutet och ledare för ett
projekt inom innovationsprogrammet RE:Source.

V

ad är materialåtervinningscertifikat? Och hur kan de bidra till ökad
materialåtervinning av plast?

– Upplägget liknar certifikatsystemet för grön el, och
går ut på att staten sätter en kvotplikt (ett mål) för hur
mycket plast som ska återvinnas varje år. Återvunnen
plastråvara säljs ihop med certifikat, och de som köper
certifikaten redovisar varje år hur mycket certifierad
återvunnen plast de har använt.
– Tanken är att kravet att uppfylla kvotplikten ska
generera ökad efterfrågan på återvunnen plast och att
försäljningen av certifierad plast ska ge ett ekonomiskt
mervärde för dem som producerar återvunnen råvara.
Vilka utmaningar finns för att införa
materialåtervinningscertifikat?

– Det finns många utmaningar. Dels måste man notifiera till EU och få godkänt att införa ett certifikatsystem på nationell basis, dels är det klurigt att hitta rätt
nivå för kvotplikten: kanske ska den vara olika för olika
plaster eller branscher. Man måste också besluta om
vilka aktörer som ska ingå i systemet och vilka roller

de ska ha, så att systemet blir tydligt och rättvist. Dessutom krävs kvalitetsstandarder för återvunnen plast
som komplement, något som är under utveckling men
inte finns i större utsträckning ännu.
Finns sådana certifikat någonstans i världen idag?

– I Storbritannien finns så kallade Packaging Recycling
Notes som är något liknande. Annars är det svenska
elcertifikatsystemet det som kommer närmast i en jämförelse. El är dock mycket enklare än plast eftersom
plast finns i så många varianter och produkter.
Hur jobbar ni i ert projekt inom RE:Source?

– Vi försöker ta fram mer detaljerade förslag på hur
ett certifikatsystem skulle kunna utformas och göra en
enklare utvärdering av miljömässiga och ekonomiska
effekter samt juridiska utmaningar. Vi tar hjälp av ett
antal industriaktörer såsom avfallshanterare, plastproducenter och produktproducenter. Målet är att våra
resultat kan ligga till grund för vidare utredning, kanske i en statlig utredning.
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Banker och
förvaltare viktiga
för en hållbar
plastanvändning
Investerare har ett medansvar för att vi alla ska få en
hållbar framtid. När de väljer vilka som de ska köpa aktier
av eller låna ut pengar till styr de även utvecklingen.

I

över 25 år skickade rika västländer mycket av sitt
plastavfall till Kina, men i början av 2018 satte landet
plötsligt stopp för importen. Beslutet kom med kort
varsel och hos de företag och länder som hade vant sig vid
att kunna dumpa sitt plastavfall långt borta i fjärran öster
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uppstod en tydlig panik. Hur skulle de nu ta hand om
det problematiska materialet? När även andra asiatiska
länder senare meddelade att de inte heller ville ta ansvar
för västvärldens plastproblem ökade oron i de länder
som hade satt i system att exportera sitt plastavfall.

5. VÄGAR FRAMÅT

Det här är bara ett exempel på hur förändringar i
omvärlden plötsligt kan skaka om företag, och ställa
dem inför en situation som direkt påverkar deras lönsamhet. Långsiktighet och hållbarhet har därför kommit att bli honnörsord inom finanssektorn. Inte nödvändigtvis av välvilja, snarare av nödvändighet. Den
som inte har koll på utvecklingen riskerar helt enkelt
lägre avkastning på investerat kapital.
MSCI, ett globalt analysföretag med hållbarhetsfrågor i fokus, hör till dem som pekar ut plastavfall som en
affärsstrategisk utmaning. Dels opinionsmässigt eftersom nedskräpningen av haven oroar kunder och allmänheten, dels för att de räknar med att det kommer
nya kostsamma lagkrav inom området. Analysföretaget konstaterar samtidigt att företag som aktivt möter
plastutmaningen kan bli en vinnare.
Även Emma Sjöström, forskare inom Mistra-centret
Misum vid Handelshögskolan i Stockholm och biträdande programchef för Stockholm Sustainable Finance
Center, menar att plast är en tuff utmaning för företag.
– Plast finns överallt, och det har funktioner som vi
behöver samtidigt som vi ska minimera användningen.
Dessutom är materialet sällan den primära verksamheten för bolag utan mer något som kommer på köpet
inom alla branscher och verksamheter.

Utgå från att plast blir dyrare
Investerare bör utgå från ett antagande om att det
kommer att bli dyrare att använda och hantera plast i
takt med att regelverk och producentansvar skärps. De
måste därför undersöka vad tillverkning och användning av plast betyder inom varje sektor, vilka negativa
effekter den skapar och vad som krävs för att minska
miljöproblem vid tillverkningen, hälsorisker vid
användningen, och nedskräpningen när den funktion
plasten har för ögonblicket inte längre är efterfrågad.
– Sannolikt kommer det vara en stor fördel för
investerarnas portföljbolag att bli mer resurseffektiva
när det gäller plast, och för att komma dit bör investerare stödja innovationer som syftar till att lösa de problem som finns.
En annan fråga, förutom den finansiella aspekten,
är enligt Emma Sjöström, om investerare har ett medansvar för att vi alla ska få en hållbar framtid.
– Svarar man ja på den frågan blir det självklart att
även lyfta frågan om företagens plastanvändning.

Oavsett bevekelsegrund så är det hög tid för de investerare som inte redan gjort det att fundera på hur företag
hanterar plast idag, hur de ser på framtiden och inte
minst hur de agerar för att nå det globala hållbarhetsmålet om att vi ska minska mängden avfall.
– Det gäller att förstå vilka företag som är väl positionerade för att hantera nya krav. Exempelvis kom en
ny FN-reglering i maj 2019 som tvingar fler länder
att ta hand om sitt plastavfall inom landets gränser.
Det kan få återverkningar på bolag som tillverkar och
använder plast, men även på återvinningsindustrin.
Emma Sjöström menar att det inte bara är i rollen
som investerare i noterade aktier som kapitalfinansiärer kan agera. Det kan även göra det i rollen som långivare.
– Investerare pratar gärna om sina ägarstrategier
och om hur de kan påverka företagens vägval som
aktieägare. När samma institut lånar ut pengar är de
inte lika aktiva att ställa krav. Det förklaras ofta med
att man inte har samma makt om man inte är en ägare
men jag tror att det går att styra utvecklingen i båda
rollerna. Även som långivare kan man villkora tillgången på kapital.
Ett hinder för alla olika finansaktörer är att de ofta
saknar djupare kunskap om plast.
– Idag har många inom finansbranschen goda kunskaper om klimat- och vattenfrågor, färre har motsvarande kompetens inom plastområdet. Därför kan vi
som är forskare inom kapitalförvaltning hjälpa till med
analyser om var plasten finns i värdekedjan, dess roll i
ett livscykelperspektiv och vilka vägval som är rimliga
att göra för olika branscher och företag.

Misum
Misum (Mistra Centre for Sustainable Markets)
är ett internationellt forskningscentrum med säte
på Handelshögskolan i Stockholm. Centrumet
ska bidra med kunskap och utbildning inom
hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag.
Programmet startade 2015.
Läs mer: www.hhs.se/misum
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Rådet till fondförvaltare som vill göra en insats är att
börja ställa kritiska frågor till bolagen. Ett sätt kan vara
att begära att företag gör en plastinventering för att se
vilka risker och möjligheter just de har inom området,
och hur framtidsplanerna ser ut.
– För varje sektor de undersöker gäller det att analysera var plasten finns i värdekedjan, vilka är riskerna
och möjligheterna på både kort och lång sikt, och vad
bolagen bör sträva efter. I Japan, som tillverkar näst
mest plast per capita, växer intresset inom förpackningsindustrin att ta fram lösningar för att ersätta
plast med papper. Även bolag här på hemmaplan har
smarta lösningar på gång. Som investerare skulle jag
ställa mig positiv till bolag som lägger utvecklingsresurser på det.
Emma Sjöström anser att investerare har ett egenintresse i att hålla koll på hållbarhetsfrågor. Många studier pekar på positiva samband mellan bolagens hållbarhetsprestanda och deras finansiella resultat. Över
huvud taget finns skäl att göra en mer långsiktig investeringsanalys än vad som ofta är fallet idag, och då
kommer hållbarhetsfrågorna naturligt in.
– Som aktör inom finansmarknaden fyller man en
viktig samhällsfunktion, därför kan man inte bara titta
på kortsiktig avkastning. Jag tror att det nu är dags för
oss att börja prata mer om samhällsansvar igen. Det
betyder att vi måste lyfta blicken och se hur kapitalströmmarna på finansmarknaden bör riktas för att
framtida generationer ska få en bra tillvaro.

Investerare möter Mistra-forskare
Även aktiva kapitalförvaltare har insett att plast är ett
område som de måste få koll på. Några av dem har gått
från tanke till handling och börjat skaffa sig den information de behöver. För att hjälpa dem har Mistra vid
några tillfällen sammanfört personer från finansbranschen med forskare knutna till Mistra-programmet
STEPS. Både med aktörer på den svenska finansmarknaden och med investerare knutna till PRI, ett internationellt nätverk av investerare som arbetar för en ökad
finansiell hållbarhet.
En av dem som fick en möjlighet att träffa och diskutera plast med aktiva Mistra-forskare var Maria Nordqvist från Lannebo Fonder.
– Vi kan inte vara experter inom alla områden och
därför är det bra för oss att få träffa dem som verk-
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ligen kan något om plast, ett material med både föroch nackdelar och som berör de flesta företag i någon
form. Det här är en typ av informationsutbyte jag gärna
skulle vilja se mer av.
Hon får medhåll av Ellinor Hult, som arbetar som
fondförvaltare på Öhman.
– För att komma fram till vilka företag vi ska satsa på
använder vi oss både av en negativ process där vi väljer
bort investeringar som vi bedömer är tveksamma, och
en positiv där vi väljer ut bolag som kan vara intressanta. I det arbetet är kunskap om plast viktigt.
På ett plan blev mötet ändå något av en besvikelse
för de båda investerarna. De fick inte något facit för vad
som är rätt och fel i plastens värld, mer en insikt om att
vad som är bra och dåligt inte alltid är självklart.
– Kanske förvirrade vi mer än skapade klarhet. Eller
rättare sagt, vi gav dem en sanningsenlig bild av hur
komplex frågan om plast är. Men förhoppningsvis fick
de ändå några nyttiga lärdomar med sig hem, säger
Lars J Nilsson, professor vid Miljö- och energisystem
på Lunds universitet och aktiv inom Mistra STEPS och
en av de forskare som har varit med på mötena.
Ellinor Hult säger att hon fick ut mycket av mötet
med plastforskare. Inte minst ny kunskap och hjälp att
formulera kontrollfrågor som hon kan ha med sig när
hon möter företag för att se om de är medvetna om de
risker som finns med plast.
Maria Nordqvist trycker på att hon fick en insikt om
att det inte finns en enda enkel lösning när det gäller
plast.
– Tidigare trodde jag att om vi bara får bioplaster
är alla problem lösta. Nu inser jag att det inte är riktigt så enkelt.

Investerares makt är stor
Lars J Nilsson anser att mötet med investerare var
fruktbart även för de forskare från Mistra STEPS som
var på plats.
– Vi brottas ofta med frågan om vilken roll investerare har i omställningsprocessen. Är de bara följare
eller formar de framtiden med de investeringar de väljer att göra. Personligen tror jag att fondförvaltarna
har en stor makt.
Gemma James, som arbetar inom det internationella nätverket PRI, har även hon deltagit i möten med
forskare knutna till Mistra STEPS.
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På en punkt är hon lika tydlig som sina svenska kollegor; investerare måste lära sig mer om plast.
– Det är bara genom ökad kunskap vi kan få till en
övergång till en mer cirkulär ekonomi. Inom plastområdet handlar det dels om vilken riskexponering företag har gentemot plast, dels om att hitta de möjligheter
som finns i materialets värdekedja.
Enligt Gemma James måste företag hantera två olika
risker. Det ena är kommande regleringar som kan bli
ekonomiskt betungande, det andra är uppkomsten
av rykten, sanna eller osanna, som företagen sedan
tvingas att anpassa sig efter.
– Investerare som är engagerade i plastfrågor har
en större möjlighet att bedöma riskerna vilket i sin tur
ökar förutsättningarna för dem att skapa ett långsiktigt värde.
Övergången till en cirkulär ekonomi kan även innebära ökade investeringar i form av innovationer, teknik och infrastruktur, något som investerare med rätt
kunskap kan dra nytta av. Finanssektorn kan även
bidra med lösningar genom att uppmuntra företag att
öka sina ansträngningar för att få fram återvinningsbar
plast och en ökad användning av återvunnet material.
PRI har inrättat en arbetsgrupp, som har fått namnet Plastics Investor Working Group, som består av 29
finansiella aktörer som gemensamt förvaltar 6 miljarder dollar. Gruppens mål är att bygga upp kunskap och
förståelse inom området för att på så sätt skapa strategier och engagemang.

Ingen kan lösa plastproblemet
på egen hand
Det Gemma James framförallt fick ut av mötet med de
svenska forskarna var att ingen kommer att lösa plastproblemet på egen hand.
– Men även att en minskad användning av plast kan
leda till en ökad användning av andra resurser. En övergång till en mer hållbar plastanvändning kräver därför
flera olika lösningar.
Internationellt kan man nu allt oftare höra företag och investerare tala om plast. Inte sällan om att
plastanvändningen både måste minska och bli mer
hållbar. Ett exempel är rapporten ”The New Plastics
Economy – Catalysing action” som Ellen MacArthur
Foundation presenterade 2017 på World Economic
Forum i Davos.

Rapporten, som har godkänts av över 40 ledande företag inom den globala plastindustrin, slår inledningsvis fast att plast har blivit en integrerad del av vår globala ekonomi. Sedan att plast, trots sina obestridliga
fördelar, har betydande ekonomiska och miljömässiga nackdelar. Men slutsatsen är att lösningen på alla
utmaningar som finns kräver att hela det globala plastsystemet omprövas.
Rapporten innehåller bland annat tre olika strategier för att kunna öka återanvändningen och återvinningen av plastförpackningar till 70 procent, från
dagens 14 procent. Andra konkreta åtgärder som företagen som har undertecknat aktionsplanen pekar på är
behovet av innovation och design för att öka återvinningen av plast.

Fakta: hållbara
investeringar
Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar, är ett
samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som
investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.
Vanliga metoder i fonders hållbarhetsarbete:
● Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska
frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av
bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett
speciellt hållbarhetstema, till exempel vatten
eller miljöteknik.
● Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex.
handla om att man väljer bort företag inom
vissa branscher som vapen, tobak, alkohol,
spel eller pornografi.
● Fonden använder sitt ägarinflytande för att
påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan
handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i
fabrikerna.
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”Plasten måste
bli fossilfri”
Än så länge finns det inte fossilfri plast i
tillräcklig mängd, i väntan på den måste vi fånga
in och lagra koldioxid från traditionell plast.

2045

Det menar Svante Axelsson, nationell samordnare på
Fossilfritt Sverige, ett initiativ som vill verka för att Sverige
ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

R

egeringen har satt som mål att
Sverige ska vara fossilfritt 2045,
hur går det då med plasten?

– Målet är givet, plasten måste bli fossilfri. Där är vi inte
idag och därför måste vi börja fånga in och lagra den
koldioxid som frigörs vid förbränning av fossil plast.
En specialrapport från IPCC, som publicerades i augusti 2019, säger att vi bör
låta skogen stå. Finns det då utrymme
att börja tillverka plast av bioråvara?

– Skogen kan inte räcka till allt, det är sant. Men i takt
med att efterfrågan ökar stiger priserna vilket i sin tur
sätter fart på den tekniska utvecklingen. Därför måste
vi ha en dynamisk syn på skogen som resurs.
Jag är även lite tveksam till rapportens slutsats.
Att låta skogen stå, för att på så sätt maximera kolbindningen, leder bara till att vi tvingas fortsätta att
använda olja längre än nödvändigt. Hade vi haft ett
alternativ hade jag köpt deras resonemang men så
länge vi inte har det måste vi välja det för ögonblicket
bästa möjliga. Och det är biomassa från skogen.
Finns det inte några andra alternativ?

– Vi måste absolut bredda råvarubasen för nya plaster.
Elektrobränsle, där rötgaser från skogsbruket fångas
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in och omvandlas till metanol för att sedan bli plast, är
en möjlighet. Vi kommer även att få se olika typer av
refill-lösningar när det gäller förpackningar.
Hur man minska de klimatproblem
som finns med dagens plast?

– Frågan är komplex. Men om Sverige ensidigt väljer
att begränsa produktionen av plast kommer vi att få
en större import av plast från Kina och andra länder
istället. Då har vi inte vunnit något, och därför måste vi
nog acceptera att plasten finns kvar under flera år. Det
vi kan göra nu är att införa en reduktionsplikt likt den
som finns för drivmedel. Vi kan börja med en måttlig
inblandning för att sedan höja kravet i den takt det går.
Finns det fördelar med plast
som vi måste värna?

– Absolut, plast fyller flera viktiga funktioner. Inte
minst gäller det inom livsmedelssektorn där plast
bidrar till att minska matsvinnet. Sedan är det inte
säkert att plasten finns kvar för evigt, plötsligt kan
det dyka upp helt nya typer av material. Att vi skulle
ha kommit till slutstationen när det gäller nya material
har jag svårt att tro. I ett första skede kommer vi att få
se att olika typer av pappersförpackningar kommer att
ersätta plast.

Fördjupning
om plast
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Ordet plast

kommer från grekiskans Plastikos
och betyder lämplig för gjutning och
materialet kan anta olika former.
Många av oss ser plast som ett
bestämt material men är snarare en
hel grupp av material med varierande egenskaper och användningsmöjligheter.
Gemensamt för alla är att den
minsta delen är enskilda små molekyler som har namnet monomer.
I stort antal bygger dessa sedan
upp jättemolekyler, polymerer.
I dagsläget framställs monomererna till största delen av olja. Runt
fyra procent av världens oljekonsumtion används till plastproduktion och
nästan lika mycket som energi i tillverkningsprocessen. I raffinaderier
separeras råoljans kolväten genom
destillation till fraktioner av olika
molekylvikter. Där sönderdelas större
kolväten till mindre, till exempel, eten,
propen, samt aromatiska föreningar,
såsom bensen, toluen och xylen, vilka
är baskemikalier för produktion av
monomerer.
Även biomassa kan användas för
att tillverka plast, men än så länge är
dessa volymer små.
När plast tillverkas tillsätts även
olika tillsatsämnen. Deras uppgift
är att ge slutprodukten önskade
egenskaper, exempel på tillsats
ämnen är mjukgörare, flamskyddsmedel, värme- och UV-stabilisatorer,
kompatibiliseringsmedel, biocider,
pigment och fyllmedel.
Polymerer är som regel så stora
att de inte passerar över biologiska
membraner och anses därmed inte
vara toxiska. Däremot kan rester av
oreagerade monomerer, lösningsmedelsrester och additiv, eller additivens nedbrytningsprodukter, läcka ut
och exponera människor och miljö
under produktens livscykel.

Det finns ett nästan
oändligt antal typer av
plast, den gemensam
definitionen av plast är:
Syntetisk eller naturlig organisk polymer. Materialet består av antingen en
enda polymer eller kombination av
flera olika polymerer. Råvaran kan
vara både organiska eller oorganiska
kemikalier, eller en kombination av
båda.

Plast delas in i två
huvudgrupper:
Härdplast kan inte smältas ned eller
formas om efter att den har tillverkats. Ofta, för att få mer hållbara produkter, använder man härdplast tillsammans med olika typer av armeringsmaterial som glas- eller kolfiber.
Produkter som båtar, flygplan och
vindkraftverk är exempel på produkter där härdplaster används.
Några exempel på härdplaster:
epoxiplast, fenoplast, karbamidplast,
kiselplast, melamin, uretanplast och
vinylesterplast.
Termoplast kan, till skillnad från
härdplast, både smältas ned och formas om efter tillverkning. Termoplast
är vanligare och några exempel på
produkter av termoplast är plastpåsar, plastflaskor, glasögonbågar och
mobilskal.

Plast kan även
sorteras efter ursprung
och nedbrytbarhet.
Några exempel:
Traditionella plaster. Tillverkas
främst av fossila bränslen. Tillverkas
ofta för att hålla länge, vilket gör att
de är mycket svårnedbrytbara när
de hamnar i miljön.
Bioplaster. Samlingsbegrepp för
biobaserade plaster och biologiskt
nedbrytbara plaster.
Biobaserade plaster. Plaster som
är gjorda helt eller delvis av förnyelsebara råvaror istället för fossila

råvaror. Viktigt att komma ihåg är att
inte alla biobaserade plaster bryts
ner i naturen.
Biologiskt nedbrytbar plast.
Även kallat komposterbar plast vilket
innebär att den kan brytas ned av
mikroorganismer och dess enzymer.
Kan vara tillverkad av både förnyelsebar och fossil råvara. Många tror felaktigt att de bryts ner snabbt i naturen men för att den ska omvandlas
till koldioxid och vatten krävs industriella processer eller speciella kompostsystem.
Bionedbrytbara plaster är därför
ingen lösning på problemen med ned
skräpning. Däremot kan egenskapen
utnyttjas för att få ut plastens byggstenar, förutsatt att processen körs
under kontrollerade förhållanden
Oxo-nedbrytbar plast. Oxo-nedbrytbar plast är traditionell plast där
metallsalt tillsatts för att påskynda
nedbrytningen. Det betyder inte att
plasten försvinner, bara att den
omvandlas till osynlig mikroplast. Det
är därmed en ifrågasatt lösning.
Återvunnen plast. Plast som återvunnits ur plast. Om den tillverkas av
en och samma typ av plast kan kvaliteten vara nästan lika bra som vid
jungfrulig plast. Ofta blandas dock
olika plasttyper innehållande färg
pigment och andra additiv i återvinningen vilket leder till att kvaliteten
på den återvunna plasten blir lägre.
Oftast måste viss del jungfrulig
plast tillsättas för att produkter av
återvunnen plast ska få samma kvalitet som den som är tillverkad enbart
av ny råvara. En förklaring till det är den
mekanisk återvinningsmetoden som
används idag bryter sönder de polymerer som plasten är uppbyggda av.

Några vanliga
plastsorter
Polyeten (PE) är den vanligaste termoplasten och används framför allt i
produkter som köksredskap, leksaker, rör, kablar, plastpåsar, plastfolie
och flaskor. Polyeten är elastiskt och
absorberar inte vatten samt har goda
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mekaniska egenskaper samt tål kontakt med många olika ämnen.
Polypropen (PP) är en termoplast
som används i produkter som matbehållare, förpackningar, leksaker,
möbler och textilier. Är slitstarkt,
genomskinligt och tål kemiska
påfrestningar, till exempel att sura
livsmedel ligger länge i en förpackning.
Polystyren (PS) är en vanlig och billig termoplast som förekommer i
många olika typer av plastprodukter.
Vanliga exempel är livsmedelsförpackningar, plastbestick, och värmeisoleringsmaterial. Polystyren har bra
elektriska egenskaper samt är hårt
och styvt.
Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS)
är en termoplast som används
främst i elektroniska och tekniska
produkter. Exempel är dataskärmar,
tangentbord och skrivare. Typiskt för
ABS är att den är enkel att producera, forma samt går att variera så
att den får flera olika egenskaper, till
exempel att den ska vara slagtålig.
Polyetentereftalat (PET) är en av
de absolut mest använda plasterna
och förekommer i produkter som
burkar och plastflaskor. Kännetecknande för PET är att det nästan inte
väger någonting och att det är slagtåligt. PET används också i textilier
och förpackningar.
Polyamid (PA) förekommer mycket
inom textilbranschen och är mest
känt som det huvudsakliga materialet i nylonstrumpbyxor. Det används
dock också i produkter som skruvar
och kugghjul, köksmaskiner, fisknät
och fiskelinor, bränsletankar och i
elektronisk utrustning. Polyamid är
färglöst men är enkelt att färga, väger
inte så mycket och är tåligt.
Polyvinylklorid (PVC) är den tredje
mest använda plasten i världen efter
polypropen och polyeten. PVC är i
grunden en så kallad styv plast, alltså
att den är hård.
Styv PVC används mycket i vatten- och avloppsrör och hårda plats-
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leksaker. Mjukgjord PVC, alltså när
man tillsatt mjukgörare i plasten,
används till exempel i slangar, golv,
höljen till elektriska kablar, tryck på
kläder, i regnkläder, skor, väskor och
bälten samt i mjuka plastleksaker
och i sjukvårdsmaterial som stomioch blodpåsar. PVC är också den
plast som användes i samt gav namnet till vinylskivor.
Merparten av de mjukgörare som
används i plastmaterial går till tillverkningen av mjuk PVC.
Polykarbonat (PC) används i produkter som till exempel CD-skivor,
glasögon och trafiklampor. Polykarbonat används också till skottsäkra
fönster samt till visir, maskinskydd
och flygplansfönster.
Gummimaterial. Plastmaterial inkluderar även gummimaterial. Gummi
består liksom plast av en eller flera
polymerer och en rad olika tillsatsämnen och kännetecknas av sina
elastiska egenskaper. Polymeren kan
antingen vara naturlig eller syntetisk.
Beroende på val av polymer och tillsatsämnen får gummimaterialen
olika egenskaper, från mjuka till hårda
och styva material. Den största
enskilda produkten där gummi
används är gummidäck.
Polyuretan (PUR). I de flesta fall
används polyuretan (PUR) som skum
i isolering för fjärrvärmerör, kylskåp
och frysar samt till möbler, madrasser, golv och skor. Styvt skum av PUR
används bland annat till fordonsdelar
för till exempel stötfångare.
Polytetrafluoretylen (PTFE) har
fysikaliska egenskaper som gör den
mycket hal (låg friktion). Materialet är
känt från varumärken som till exempel Teflon och Gore-Tex.
PTFE är kemikaliebeständigt och
kan användas inom ett brett temperaturområde. PTFE används i till
exempel i stekpannor för att hindra
maten från att bränna fast.

Mikro, makro eller
nano, storleken avgör
Storleken har betydelse för hur plast
påverkar miljön. Här är några viktiga
definitioner:
Makroplast. Plastbitar större än 5
millimeter, det kan vara små detaljer
och uppkomma när större plastsaker
bryts ner till mindre.
Mikroplast. Ett samlingsnamn för
små plastfragment i intervallet 0,1
mikrometer till 5 mm. Mikroplast kan
redan från början vara tillverkade
som små partiklar eller bildas vid slitage eller nedbrytning av plast.
Nanoplast. De allra minsta plastfragmenten är nanoplaster, de är 0,1
mikrometer eller mindre.

Återvinning
Det är möjligt att återvinna betydligt
mer plast än vad som görs idag. Om
en komponent eller produkt från början designas och tillverkas på rätt
sätt kan den återvinnas och bli till
nytt material. Utmaningen är att olika
typer av plast har olika egenskaper
och därmed inte möjliga att återvinna tillsammans.
Materialåtervinning. Materialåtervinning är normalt en flerstegsprocess
där användaren av ett material, i det
här fallet plast, först källsorterar och
sedan lämnar till återvinning. Efter
det sker fraktionering, finsortering,
tvättning och torkning av plasten.
För att kunna använda plasten ställs
stora krav på att varje plastsort hamnar i en egen fraktion. Därefter säkerställs kvaliteten med nya tillsatser för
stabilisering och blandbarhet varvid
plasten kan bearbetas på nytt. Detta
är enkelt att göra med termoplaster
men mycket svårt att göra med
gummi och härdplaster.
Processen kan bli dyr beroende
på hur väl man sorterat respektive
plastsort. Enklast, och därmed mest
ekonomisk, är det att använda spill
från plastindustrin som inte blandats,
inte åldrats eller har försetts med
olika tillsatser.
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Hinder för material
återvinning
Många av de hinder för materialåtervinning som finns är gemensamma
för flera typer av plastmaterial. Några
av de generella hinder som begränsar materialåtervinning av plast är:
● Svart plast är svår att sortera med
dagens tekniska system
● Färgad plast missfärgar övrig ofärgad plast.
● Laminat består ofta av flera olika
typer av plast som sammanfogats i
lager vilket försvårar återvinning.
● Nedbrytbar plast passar inte i
dagens återvinningssystem.
Mekanisk återvinning. En form av
materialåtervinning där plastmaterial
vanligen mals ner för att sedan återvinnas. Under processen sker ingen
direkt förändring av materialets struktur (polymer och eventuella tillsatser
i plasten finns kvar). Däremot kan
indirekta förändringar uppstå på grund
av mekanisk och termisk spänning.
Kemisk återvinning. Med kemisk
återvinning menas att ett plastmaterial på kemisk väg bryts ner till de
kemiska beståndsdelar, molekyler,
som en gång var ursprunget till materialet. En återgång till de ursprungliga
beståndsdelarna betyder samtidigt
att det blir möjligt att bygga nya
material utan kvalitetsförlust.
Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt
system inspirerat av naturens kretslopp. En grundtanke är att resurser
systematiskt ska återställs eller regenereras i syfte att minska mängden
avfall. Detta innebär en ekonomi som
bygger på effektiv användning av
resurser ur ett livscykelperspektiv i
syfte att minska samhällets miljöpåverkan. Målet är att ingenting ska
betraktas som avfall utan snarare
ses som en råvara för nya processer
och produkter.
För att uppnå detta måste samhällets produkter, tjänster och affärsmodeller anpassas. Det kan innebära
att produkter är designade för ökad
livslängd, att system för att dela pro-

dukter skapas, att det blir enklare att
serva och renovera det som är trasigt
samt främja återtagande av utslitna
produkter. Kortfattat handlar det om
att hålla produkter, utrustning och
infrastruktur i bruk längre för att på
så sätt förbättra produktiviteten för
de naturresurser vi använder.

Återvinningssymboler
för plast
Vad betyder de olika återvinningssymbolerna som ofta finns på plastförpackningar?

01

02

03

04

PET

HDPE

V

LDPE

05

06

07

PP

PS

OTHER

01 står PET-plast, 02 för High Density polyetylenplast, 03 för PVCplast, 04 för Low Density polyetylenplast, 05 för Polypropylenplast, 06
för polystyrenplast, 07 för Other, kan
vara t ex ABS-plast.

Lagar och policyer
som påverkar
återvinning av plast
Internationellt
Baselkonventionen är en global
konvention om gränsöverskridande
transporter och hantering av avfall.
Konventionen, som trädde i kraft
1992, styr import och export av
avfall, och reglerar därmed den globala handeln med plastavfall.
En samlad information om
konventionen på svenska finns här:
www.naturvardsverket.se/
Miljoarbete-i-samhallet/EU-ochinternationellt/Internationelltmiljoarbete/miljokonventioner/
Konvention-om-gransoverskridandetransporter/

EU
Plaststrategi. Som en del i EU:s
handlingsplan för en cirkulär ekonomi presenterades 2018 en europeisk plaststrategi. Fler mål i strategin rör ökad plaståtervinning, bland
annat:
● Senast 2030 ska alla plastförpackningar i EU kunna återanvändas
eller återvinnas kostnadseffektivt.
● Senast 2030 ska över hälften av
allt plastavfall som uppstår i EU
återvinnas.
● Fram till 2030 ska sorteringsoch återvinningskapaciteten ha
fyrdubblats sedan 2015.
www.ec.europa.eu/environment/cir
cular-economy/pdf/plastics-strategy.
pdf
Avfallspaket. Som en del i EU:s
handlingsplan för en cirkulär ekonomi beslutades 2018 om en revidering av det så kallade avfallspaketet.
Ändringarna innebär bland annat
höjda mål för återanvändning och
återvinning av använda förpackningar.
För till exempel plastförpackningar gäller att 50 procent ska återvinnas senast 2025 och 55 procent
senast 2030.
Ekodesigndirektiv. De krav som hittills ställts på produkters utformning i
ekodesigndirektivet (infört 2009) har
hittills fokuserat på att successivt
förbättra energiprestandan. Framöver väntas direktivet även inkludera
andra designkrav, som på sikt kommer att öka möjligheterna till återvinning och återanvändning; exempelvis
krav som rör produkters livslängd,
möjligheter till reparation och enklare demontering.
Regler för kemiska ämnen i lek
saker. Reglerna i EU tar hänsyn till
att barn är extra känsliga för kemiska
ämnen. Reglerna för plastvaror tillverkade för barn upp till tre år tar
också hänsyn till att barnen gärna
stoppar saker i munnen, och är därför ännu striktare. De regler för leksaker som finns i EU är mer omfattande
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och begränsar fler kemiska ämnen
än någon annan lagstiftning för varor
i EU. Det är därför det oftast säkrare
att låta små barn leka med leksaker
istället för med andra varor.
Läs mer reglerna för leksaker här:
www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterli
gare-eu-regler/leksaker
Regler för plast i kontakt med
mat. Reglerna för plast i kontakt
med mat tar hänsyn till att tillsatser i
plasten kan vandra från plastmaterialen till livsmedel.
Läs mer på Livsmedelsverkets
webbplats om reglerna för plast som
är i kontakt med livsmedel: www.livs
medelsverket.se/livsmedel-och-inne
hall/tillagning-hygien-forpackningar/
forpackningar/plast?
Regler för kemikalieinnehållet i
alla varor. Kemikalieförordningen
Reach styr bland annat vilka ämnen
som inte får finnas i alla varor för privatpersoner. Det är bra att känna till
att du som privatperson har rätt att
få information om särskilt farliga
ämnen i alla varor som säljs i EU.
Läs mer här om din rätt till information: www.kemi.se/privatpersoner/
tips-for-en-kemikaliesmart-vardag/
din-ratt-att-fa-information
Läs mer här om Reach-förordningen: www.kemi.se/lagar-ochregler/reach-forordningen
Regler för kemiska ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Plasten i elektriska och elektroniska produkter kan ibland innehålla
olika kemiska ämnen som exempelvis ska hindra plasten från att ta eld
om den blir överhettad. Det kan också
finnas behov av en mängd andra
kemiska ämnen med olika funktioner
i denna typ av varor. Det finns ett särskilt regelverk som, utöver Reach,
begränsar vilka ämnen som får finnas
i den här typen av varor. Regelverket
heter RoHS-direktivet.
Läs mer om direktivet för elektriska och elektroniska produkter
här: https://www.kemi.se/lagar-ochregler/ytterligare-eu-regler/elektriskoch-elektronisk-utrustning-rohs
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Regler för plastvaror som är
behandlade med biocider. Alla
varor i EU som är behandlade med
antibakteriella ämnen eller andra så
kallade biocidprodukter måste vara
märkta med information om varans
innehåll. Denna bestämmelse finns i
ett regelverk som heter biocidförordningen. Ibland används biocider i
varor där de egentligen inte behövs.
När du ser en vara som är behandlad
för att vara till exempel antibakteriell
kan du fundera på om du verkligen
behöver denna funktion. Biocider kan
påverka både hälsan och miljön.
Läs mer här om regler för biocidprodukter: www.kemi.se/lagar-ochregler/regler-for-biocidprodukter
Läs mer här om biocidbehandlade varor: www.kemi.se/lagar-ochregler/reach-forordningen

Sverige
Producentansvar för plast
förpackningar. Producentansvar
innebär att tillverkaren av exempelvis
en plastförpackning ska bekosta
insamling och återvinning. Produ
centansvaret, som regleras genom
olika förordningar, infördes 1994 och
omfattar idag åtta produktgrupper,
bland annat plastförpackningar.
Från 2019 gäller en ny förordning
(2018:1462) om producentansvar för
förpackningar. Förordningen innebär
att insamlingen av plastförpackningar ska ske i anslutning till bostaden, istället för som idag via återvinningsstationer. De nya reglerna införs
i två omgångar, först 2021 och ska
vara helt genomförda 2025. Den nya
förordningen kommer också att ge
Naturvårdsverket större möjlighet till
tillsyn och att ställa krav på produkternas utformning för att öka materialåtervinning.

Andra aktörer med plast på
programmet:
Fossilfritt Sverige är en plattform
för dialog och samverkan mellan
företag, kommuner och andra typer
av aktörer som vill göra Sverige fritt
från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker
runt om i landet. Fossilfritt Sverige
arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt
utan också för att det är ekonomiskt
lönsamt.
Delegation för en cirkulär
ekonomi.
www.tillvaxtverket.se/amnesom
raden/affarsutveckling/delega
tionen-for-cirkular-ekonomi.html
Samverkansprogram för en
 irkulär och biobaserad ekonomi.
C
www.vinnova.se/m/cirkular-biobase
rad-ekonomi/

Om Mistra
Årligen investerar Mistra omkring 200 miljoner kronor i olika
forskningssatsningar där samarbeten sker mellan vetenskapliga
discipliner, liksom mellan akademi och företag, myndigheter och
andra aktörer.
Mistras investeringar har som mål att:
● Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass.
● Lösa viktiga miljöproblem. Många miljöutmaningar är komplexa och nya lösningar kräver forskning
av strategisk betydelse som kombinerar olika kunskaper och synsätt från en rad olika områden.
● Stärka svensk konkurrenskraft. Företag, offentliga aktörer och andra användare ska utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till sysselsättning.
● Vara värdefulla för användare.
Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling. För att
forskningen ska komma till praktisk användning är användare
och andra nyckelpersoner delaktiga i forskningen.
Mistra arbetar även för att stiftelsens kapitalförvaltning ska vara
en förebild inom hållbara investeringar.

Plötsligt är plast på allas läppar. Nedskräpning,
djur som dör intrasslade i fisknät och mikropartiklar i våra
kroppar både oroar och engagerar. I klimatkrisens spår har
plast dessutom pekats ut som en av de källor till koldioxid
utsläpp som vi måste få stopp på. Allt detta är sant men det
finns fler aspekter på plast att reflektera över.
Utifrån aktuell forskning inom ämnet visar den här skriften på
de problem som finns men skissar också på deras lösningar.
Nya bioplaster är en, bättre återvinning en annan. Inte minst
behöver vi nyttja den plast vi redan har omkring oss bättre
genom att använda den längre och till rätt saker.
Förhoppningen är att du som läsare ska få en större kunskap
om vad plast är, oavsett om du är forskare, privatperson,
kommunal tjänsteman med plastansvar eller beslutsfattare.

Sveavägen 25, Stockholm
www.mistra.org
Twitter: @mistraforskning

