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 Plast är ett material som på senare tid har fått mycket uppmärksamhet och 
som väcker många känslor. Vi behöver mer kunskap för att kunna ta vara på 
plastens positiva egenskaper och för att kunna minimera dess avigsidor.  
Plast är ett mycket användbart material eftersom det är lätt och inte rostar. 
Det leder inte ström, går att forma till nästan vad som helst och är hållbart. 
Men plast skapar också stora problem,  till exempel när plast blir skräp och 
sköljer upp på våra stränder, hittas i valars magar och till och med i små djur 
i djuphaven. Vi har länge vetat att plastskräp är dåligt för marina djur. På se-
nare tid har även den minsta plasten, den så kallade mikroplasten, blivit allt 
mer	uppmärksammad.		Det	finns	stor	anledning	till	oro	för	hur	mikroplas-
ten påverkar de små organismerna i ekosystemen och hur den sprids.  
Plasten	kommer	ut	i	naturen	på	flera	sätt.	Det	sker	bland	annat	genom	att	
saker av plast slängs i naturen och genom nötning av bildäck. Plast sprids 
också vid tvätt av kläder av syntetiska material, från konstgräsplaner, från 
kosmetika	och	från	fiskeutrustning	som	tappas	eller	slängs	i	haven.		Vi	
måste få till en hållbar användning av plast och då krävs en rad åtgärder. 
Dessa ska leda till att minska användningen av plast genom återanvänd-
ning, smartare design och materialåtervinning. Plast ska ses som en resurs 
som kan bli till något nytt istället för att slängas i naturen. Det tjänar vi alla 
på, företag, människor och de ekosystem som vi är beroende av.  

Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Förord   
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Sammanfattning

Plast är inte ett material utan en samling av väldigt många olika material 
med olika egenskaper och olika användningsområden. Ämnena som ingår i 
olika	plaster	samt	vanliga	tillsatsämnen	finns	beskrivna	i	
Naturskyddsföreningens rapport ”Allt du (inte) vill veta om plast”. Förutom 
att den rapporten visar på plasters komplexitet, användningsområden och 
problem globalt, görs även en bedömning av vilka ämnen som kan vara far-
liga för hälsan. Rapporten du läser nu vidareutvecklar resonemangen kring 
de miljöproblem som orsakas av svårnedbrytbar plast, samt plastens plats i 
ett hållbart samhälle. Plast kan både vara bra och dålig, beroende på vad 
den innehåller, vad den tillverkas av och på vilket sätt den används.  Att 
som nu tillverka stora mängder svårnedbrytbar plast av råolja, som oftast 
bara används en gång och sedan antingen bränns eller hamnar i naturen, är 
inte hållbart. I en cirkulär ekonomi måste plastens värde som resurs bibe-
hållas och nya plastprodukter göras av återvunnen plast. Det kräver kun-
skap om vilka ämnen som ingår i plasten, en kunskap som måste följa med 
plasten i alla led från producent till försäljare, vidare till konsument och 
slutligen till återvinningsföretagen. Det kräver också att återvunnen plast 
efterfrågas av tillverkarna och av oss konsumenter. En överordnad design-
utmaning är att tillverka produkter som under sin livstid inte lämnar svår-
nedbrytbar plast i naturen, eftersom det är den största utmaningen idag vad 
gäller plast. För att minska mängden plast som kommer ut i naturen krävs 
en rad åtgärder. Produkter och förpackningar av plast kan designas smar-
tare så att mindre mängd plast används, att den blir lättare att återanvända, 
och att den plast som används blir lätt att materialåtervinna. Kraven för ma-
terialåtervinning	av	plast	behöver	öka	och	utökas	till	fler	områden.	
Dessutom behöver mängden mikroplast som kommer ut via avloppet mins-
ka. När reningsverken renar bort mikroplast hamnar det i slammet, vilket 
ger ännu en orsak till att stoppa slamspridningen på våra åkrar. 
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Naturskyddsföreningen anser:

•	 Mängden plast som används måste minska, framförallt bland engångsartiklar och 

förpackningar.

•	 Det behövs en rejäl satsning på forskning kring hur svårnedbrytbar plast i olika 

storlekar och former påverkar miljön, både på land och i haven, samt hur det i en 

förlängning påverkar människor.

•	 Det behövs en rejäl satsning på innovationsstöd för att få in plasten i den cirkulära 

ekonomin.

•	 Höga krav ska ställas på att farliga kemikalier inte får följa med i materialåtervin-

ningen.

•	 Inga tillstånd ska ges för användning av förbjudna ämnen i återvunnen plast.

•	 Innehållsdeklaration	ska	finnas	för	alla	varor	och	material,	och	den	ska	följa	med	i	

alla led fram till avfallshanteringen. 

•	 Målet för andelen materialåtervunnen plast ökar till 60 % till år 2025.

•	 Materialåtervinningen ska förenklas genom att tillåta endast ett fåtal plastsorter, 

med	väl	definierade	krav	för	tillsatsämnen,	för	plastförpackningar.

•	 Ett långsiktigt mål ska sättas upp för materialåtervinning av alla varor, till samma 

nivå som för bilar, dvs. 95 %.

•	 Krav	ska	ställas	på	teknik	i	tvättmaskiner	som	kan	avskilja	textilfibrer	innan	vatt-

net sköljs ut i avloppet. Tvättmaskinerna ska poängsättas för deras reduktion av 

fibrer	och	mikroplast,	på	samma	sätt	som	för	energianvändning	och	ljudnivå.

•	 Slamspridning snarast bör upphöra och att utveckling och införande av system 

och tekniker för att återföra växtnäring utan spridning av miljögifter och mikro-

plaster ska påskyndas.
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Ord- och begrepp

EPS

Fibrer

Mikrofibrer

Mikroplast

Monomer

Plast

Polymer

PC

PE

PET

PLA

PP

PS

PUR

PVC

REACH

Svårnedbrytbar

Expanderad polystyren, även kallad frigolit. 

Trådar av textil, syntetiska eller naturliga.

Fibrer som är så tunna att en tråd på 10 kilometer väger 1 

gram. Som jämförelse är hårstrån ungefär 20 gånger tjockare.

Plast som är mindre än 5 millimeter i någon riktning.

En byggsten som om den upprepas i en kedja bildar en poly-

merer. Man kan jämföra med ett pärlhalsband. Om en pärla 

är en monomer, är halsbandet en polymer. 

Ett	syntetiskt	material	som	är	gjort	av	en	eller	flera	polyme-

rer med allt från ingen till många tillsatsämnen. 

En kedja, rak eller grenad, av upprepande enheter/bygg-

stenar som kallas monomerer. 

Polykarbonat.

Polyeten.

Polyetentereftalat.

Polymjölksyra.

Polypropen.

Polystyren.

Polyuretan.

Polyvinylklorid.

EU:s kemikalielagstiftning.

Ett material som tar väldigt lång tid att brytas ner i naturen.
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Ett material – många 
användningsområden. 

1

Plast är en samling olika material, allt ifrån svårned-
brytbar plast från fossil råvara till komposterbar plast 
från förnyelsebar råvara. Hållbar plastanvändning 
kräver rätt plast på rätt plats.
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Ursprung
Plast kan göras från både fossil råvara, vil-
ket är det vanligaste idag, och från förny-
bar råvara. Användning av fossil råvara 
medför ett nettoutsläpp av koldioxid. 
Ungefär 8 % av råoljan går till plasttillverk-
ning, varav hälften blir själva plasten och 
hälften används som energi vid tillverk-
ningen.6 Råoljan som används till plast ger 
ett utsläpp av växthusgaser (vid tillverk-
ning och vid förbränning av plasten) på 
cirka 400 miljoner ton7, vilket motsvarar 6 
% av det totala utsläppet av växthusgaser8. 
Plasten bör därför ses som bunden koldi-
oxid och materialåtervinnas i så stor ut-
sträckning som möjligt i stället för att 
brännas upp, för att minska koldioxidut-
släpp från denna fossila källa.

Förnybar råvara blir allt vanligare, även 
om råoljan än så länge är den dominerande 
råvaran. Kemikalieindustrin, inklusive 
plasttillverkningen, har sedan 50-talet 
effektiviserat tillverkningen från just 

6  Andrady et. al., 2015. Plastics in a sustainable society. 
MISTRA.
7  Roadmap on the Strategy on plastics in a circular 
economy, 2017. European Commission.
8  United States Environmental Protection Agency.   
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-green-
house-gases. (Hämtad 2017-04-20)

Plast är inte ett material utan en samling 
av väldigt många olika material med olika 
egenskaper och olika användningsområ-
den. Allt ifrån bilinredningar till tandlag-
ningar består av plast. Gemensamt för de 
olika	plastmaterialen	är	att	de	inte	finns	
naturligt på jorden utan att det är vi män-
niskor som tillverkar och sprider dem. Det 
gör också att vi ansvarar för att de inte ska 
påverka hälsa eller miljö på ett negativt 
sätt. 

Definition	av	plast	enligt	
Nationalencyklopedin1:

Plast (engelska plastic(s), av senlatin 
pla’sticus ’plastisk’, ’formbar’), syntetiskt 
material	bestående	av	en	eller	ibland	flera	
polymerer	samt	ett	flertal	tillsatsämnen.

Historik
Naturliga polymerer2 som till exempel 
gummi har använts av människan i tusen-
tals år, men det var först under 1800-talet 
som vulkaniserat gummi uppfanns (1839) 
och man lyckades syntetisera polystyren 
(1839) och polyvinylklorid (1872). Under för-
sta halvan av 1900-talet uppfanns bakelit 
(1907), polyeten (1933) och polyetenterefta-
lat (PET) (1941). Under 20- och 30-talen star-
tade också den första kommersiella till-
verkningen av plast, men storskalig 
industriell framställning tog ordentlig fart 
först efter andra världskrigets slut, då 
också polykarbonat (1953) och polypropen 
(1954) uppfanns.34

5 

1  Nationalencyklopedin, plast. http://www.ne.se/upp-
slagsverk/encyklopedi/lång/plast (hämtad 2017-04-16)
2  En polymer består av många mindre byggstenar, så 
kallade monomerer, som är polymeriserade (sammanlän-
kade) i en lång kedja, rak eller grenad. 
3  Andrady, A.L., Neal, M.A. 2009. Applications and 
societal benefits of plastics. Phil. Trans. R Soc. B 2009 
364, 1977-1984
 4  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006, av den 18 december 2006, om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH).
5  En kovalent bindning uppstår när två atomer delar 
elektronpar mellan sig.

Definition av plast enligt Nationalencyklopedin 1

Plast (engelska plastic(s), av senlatin pla’sticus 
’plastisk’, ’formbar’), syntetiskt material bestå-
ende av en eller ibland flera polymerer samt ett 
flertal tillsatsämnen.

Enligt EU:s kemikalielagstiftning, REACH 4, defi-
nieras polymerer och monomerer enligt följande:

Polymer: ett ämne bestående av molekyler som 
är uppbyggda av en sekvens av en eller flera typer 
av monomerenheter. Molekylerna skall vara för-
delade över en rad molekylvikter, där skillnaden 
i molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i 
antalet monomerenheter. En polymer utgörs av
a) en enkel viktmajoritet molekyler som innehåller 
åtminstone tre monomerenheter kovalent bundna 
till åtminstone en annan monomerenhet eller an-
nan reaktant, b) mindre än en enkel viktmajoritet 
molekyler med samma molekylvikt. I denna defi-
nition avses med ”monomerenhet” en monomers 
form i en polymer efter reaktionen.

Monomer: ett ämne som kovalent 4  kan bindas till 
en sekvens av andra likadana eller olika molekyler 
under de förhållanden som råder vid den polymerbil-
dande reaktion som används för en given process.
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eftalat (bio-PET).9 Den största miljönyttan 
med plast från förnybar råvara är att det 
inte blir något nettoutsläpp av koldioxid, så 
länge den energi som används vid tillverk-
ningen också är från förnybart ursprung. 
Vissa av de biobaserade plasterna är bio-
logiskt nedbrytbara, men långt ifrån alla.

Biologiskt nedbrytbara plaster
För att plast ska var biologiskt nedbrytbar 
behöver materialet vara gjort så att mikro-
organismer lätt kan bryta ner det till bio-
massa, koldioxid, metan, mineralsalter och 
vatten. Det är bara vissa plastsorter, så som 
plast från stärkelse och mjölksyra, som 
uppfyller dessa krav och de är oftast märk-
ta med en komposteringssymbol. Dock är 
kraven för att få kallas komposterbar plast 
så låga att det oftast inte går att kompostera 
dem i en vanlig hushållskompost i trädgår-
den, utan speciella förhållanden krävs som 
bara kan uppnås i industriell kompostering 
i t.ex. kommunens anläggningar. 

Till vanlig plast som är svårnedbrytbar10 
kan man tillsätta ämnen som gör den min-
dre stabil och därmed lättare att bryta ner, 
den kallas då oxy-nedbrytbar plast. 
Nedbrytningen sker då inte med mikro-    
organismer utan det är solljus och syre som 
gör att bindningarna som håller ihop plas-
ten bryts. Nackdelen är att bara några av po-
lymerens alla bindningar bryts, vilket gör 
att det bildas mikroplast11 som i sin tur inte 
kan brytas ner utan blir kvar och kan ge ne-
gativ effekt på miljön. Denna typ av plast 
ska inte materialåtervinnas då man inte vill 
få in ämnen som gör plasten mindre stabil i 
återvinningssystemet. Den är heller inget 
som bör spridas i naturen t.ex. genom kom-
postering eftersom den bildar mikroplaster.   

9  Guide för bioplaster – från tillverkning till återvinning. 
Cefur 2016. ISBN: 978-91-980961-4-9.
10 Svårnedbrytbart är när något tar väldigt lång tid att 
brytas ner till mindre beståndsdelar i naturen.
11  Mikroplast definieras som plast mindre än 5 mm. Ver-
schoor, A. J., 2015. Towards a definition of microplastics. 
Consideration for the specification of physico-chemical 
properties. RIVM Letter report 2015-0116.

råolja, vilket gör att dessa metoder idag är 
billigare än motsvarande för förnybar 
råvara. Dock kommer priserna på plast 
från förnybar råvara troligen sjunka 
vartefter som innovationer och 
effektivisering görs. 

Oavsett ursprunget på råvara kan ibland 
samma plastsort tillverkas. Ett exempel är 
polyeten som antingen kan göras från rå-
olja eller från socker. Slutprodukten blir 
densamma, vilket kan ses på Arlas mjölk-
paket från Tetrapack, där plastskruvkorken 
på den ekologiska mjölken kommer från 
förnybar råvara, och ser precis likadan ut 
som plastkorken på övriga mjölkförpack-
ningar. Dessa båda plastkorkar, från olika 
ursprung, men som har blivit samma sorts 
plast, kan materialåtervinnas och är fullt 
blandbara med varandra. 

Bioplast
Ordet	bioplast	är	inte	väldefinierat,	och	kan	
betyda allt från att plasten är biologiskt 
nedbrytbar eller att råvaran är förnybar till 
att plasten är biokompatibel och kan an-
vändas som t.ex. proteser i kroppen. Därför 
används i denna rapport uttrycket biobase-
rade plaster för plaster från förnybar råvara 
och biologiskt nedbrytbara plaster för plas-
ter som kan brytas ner i naturen. 

Biobaserade plaster 
Från förnybar råvara så som majs, socker-
rör, biomassa (skogsråvara) och jordbruks-
avfall kan en rad olika plastsorter göras. 
Plast gjord av stärkelse eller mjölksyra 
(PLA) har länge funnits som alternativa 
plaster. Cellulosaacetat och viskos, som 
båda har sitt ursprung i cellulosa som man 
har	modifierat	kemiskt,	är	andra	vanliga	
biobaserade plaster. Även plaster som van-
ligtvis tillverkas av råolja kan göras av för-
nybar råvara, så som polyeten (bio-PE), po-
lypropen (bio-PP), polystyren (bio-PS), 
polyvinylklorid (bio-PVC) och polyetenter-
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Tabell 1. Exempel på plaster från fossilt respektive 
biobaserad råvara, och vilka som är svårnedbrytbara 
respektive biologiskt nedbrytbara plaster.

Ur ett miljöperspektiv bör plaster antingen 
vara hållbara, användas under lång tid och 
sedan materialåtervinnas, så som plaster 
som används i byggnadsmaterial, bilar, 
möbler och elektroniska produkter, eller 
vara biologiskt nedbrytbara, vid de förhål-
landen som råder i naturen, om produkten 
eller dess delar kan förutspås hamna i na-
turen, så som plaster som används i bil-
däck,	kläder,	fisknät	och	kosmetika.	12 13

12 PLA står för polymjölksyra och är en plast som är 
biologiskt nedbrytbar.
13 PGA står för polyglykolsyra och är en biologiskt 
nedbrytbar plast som bland annat används som sutur-
tråd.

Svårnedbrytbara plaster Biologiskt nedbrytbara plaster

Plaster från fossilt  ursprung T.ex. PE, PP, PET, PVC, PS T.ex. Polyalkylendikarboxylater

Biobaserade plaster T.ex. Bio-PE, bio-PP, bio-PET, bio-
PVC, bio-PS

T.ex. Stärkelseplast, PLA12, PGA13, 
PHA
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Produktion  
och användning

2

Plast används allt mer, i allt från förpackningar till 
textilier av syntetmaterial. Än så länge görs den  
mesta plasten från fossil råvara.  
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till byggnadsmaterial, se graf 318. 
Konsumtionsvaror, möbler, sportartiklar, 
leksaker m.m. är samlade i stapeln 
för ”övrigt” och utgör 22 % av allt 
plastmaterial. Av plastförpackningarna 
var så gott som all tänkta för 
engångsanvändning. 

Figur 2.

Olika användningsområden för plast i EU år 2015. 

18  Plastic Europe, Plastics – the Facts 2016. http://
www.plasticseurope.org/Document/plastics---the-
facts-2016-15787.aspx?FolID=2 (Hämtad 2017-04-01)

Produktionen av plast ökar kontinuerligt 
och var år 2015 hela 322 miljoner ton 
globalt, varav 58 miljoner ton producerades 
i Europa.14 Den största andelen, eller mer 
än 90 %, görs från fossil råvara, även om 
förnybar råvara är på frammarsch.15 Man 
skiljer	mellan	plastmaterial	och	plastfibrer.	
Av de 322 miljoner ton plast som 
producerades år 2015 var 269 miljoner ton 
plastmaterial och 53 miljoner ton 
plastfibrer.	

Plastmaterial
Plastmaterial är vad vi vanligen tänker på 
när vi tänker på plast. Det innefattar plast-
förpackningar,	plastflaskor,	leksaker,	delar	
till elektroniska prylar, möbler och kon-
struktionsmaterial. De vanligaste plastma-
terialen i EU är polypropylen (PP), polyeten 
(PE) i olika former från lågdensitet till hög-
densitet (LLDPE, LDPE, MDPE, HDPE), poly-
vinylklorid (PVC), polyuretan (PUR), poly-
etentereftalat (PET) samt polystyren, 
vanlig och expanderad (PS, EPS), se graf 116. 
I ”övriga plastsorter” ingår bl.a. akryl-butyl-
styren (ABS), polykarbonat (PC), polymetyl-
metakrylat	(PMMA)	och	polytetrafluorety-
len (PTFE). Mer information om olika 
plastsorter, vad de innehåller, vanliga till-
satsämnen samt en genomgång av vilka 
som är klassade som farliga för hälsan, hit-
tar ni i rapporten Allt du (inte) vill veta om 
plast från 2014.17

I Europa var efterfrågan på plast 49 
miljoner ton år 2015, varav 40 % som 
förpackningsmaterial följt av 20 % 

14  Plastic Europe, World Plastic Productions 1950-
2015. https://committee.iso.org/files/live/sites/tc61/
files/The%20Plastic%20Industry%20Berlin%20Aug%20
2016%20-%20Copy.pdf (Hämtad 2017-04-10)a världen. 
15  Roadmap on the Strategy on plastics in a circular 
economy, 2017. European Commission.
16  Plastic Europe, Plastics – the Facts 2016. http://
www.plasticseurope.org/Document/plastics---the-
facts-2016-15787.aspx?FolID=2 (Hämtad 2017-04-01)
17  Naturskyddsföreningen, 2014. Allt du (inte) vill veta 
om plast. 

Figur 1.
Efterfrågan av plastmaterial i EU år 2015. 

• Övriga plaster• PP• LDPE, LLDPE

• HDPE, MDPE• PVC • PUR

• PET• PS, EPS 
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Plastpåsar inkluderas i statistiken för 
plastförpackningar. År 2010 användes 3,9 
miljoner ton plastpåsar i EU, det inkluderar 
alla typer av plastpåsar från bärkassar och 
sopsäckar till påsen runt frukt och bröd. 
Den uppskattade mängden plastbärkassar 
är 1,6 miljoner ton. Om vi antar att lika 
många plastbärkassar användes år 2015 
motsvarar det 8 % av alla plastförpackning-
ar som användes det året, eller ca 3 % av allt 
plastmaterial. 

Plastfibrer
Plast används även för tillverkning av syn-
tetiska	fibrer	till	textila	material,	så	som	
tyger,	garn,	rep	och	fisknät.	Dessa	ingår	
inte i statistiken för plastmaterial ovan.  
2015 tillverkades 53 miljoner ton syntetiska 
fibrer	i	världen.	De	syntetiska	fibrerna	utgör	
ungefär 60 % av den globala 
textilproduktionen, följt av bomull med 35 % 
och	övriga	fibrer	5	%.19 

Syntetiska textilier gjorda från fossil 
råvara är till exempel polyester, polyamid 
(nylon)	och	akryl.	Plastfibrer	tvinnas	till	
trådar, som vävs till tyg och slutligen blir 
till textilprodukter. Ibland tillverkas de av 
återvunnen plast men oftast från ny fossil 
råvara.	Produktion	av	syntetiska	fibrer	från	
fossilt ursprung började under andra 
världskriget (precis som all annan plast-
tillverkning) och enligt branschorganisa-
tionen har tillverkningen ökat med nästan 
900 % sedan 1980.20 Polyester utgör idag 
den klart största andelen. Fibrer från fossil 
råvara	finns	i	allt	från	träningskläder	till	
stickade tröjor. Fibrerna kan både utgöra 
den	totala	fibermängden	i	ett	plagg	eller	
blandas	med	naturliga	fibrer	som	bomull	
och ull. 

Regenatfibrer,	så	som	viskos	och	lyocell,	
är gjorda av förnybar råvara men genomgår 
en	kemisk	process	för	att	bli	en	fiber.	

19 The Fiber Year, 2014. World survey on textile and 
nonwovens.
20  Textile World, Man made fibers continues to grow 
(3 feb 2015). http://www.textileworld.com/textile-world/
fiber-world/2015/02/man-made-fibers-continue-to-grow/ 
(Hämtad 2017-04-20)

Liksom	bomull	och	andra	naturliga	fibrer	
är de nedbrytbara i naturen. 

I	Sverige	köptes	128 000	ton	kläder	och	
textilier år 2014, vilket motsvarar 13 kg per 
person. Av dessa textilier går ungefär 2-3 
kg per år till begagnatmarknaden medan   
8 kg per år slängs i vanliga soporna.21

Figur 3:
Tillverkningen av textilfibrer i världen domineras av 
syntetiska fibrer från fossil råvara, så som polyester, 
nylon och akryl, med 60 % av marknaden. Bomull har 35 % 
av marknaden och övriga 5 % utgörs främst av viskos, 
lyocell, ull, lin, hampa och silke.

21  Naturvårdsverket, Textilavfall. http://www.naturvards-
verket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/
Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-
program/Textil/ (Hämtad 2017-04-20)

Olika fibersorter och vad de kan heta:

Syntetiska fibrer kan bland annat vara polyamid 
(Nylon), polyester, akryl, polypropen, elastan (Ly-
cra eller Spandex)

Regenatfibrer kan bland annat heta viskos (Ray-
on), modal, lyocell (Tencel), cupro, acetat. 

Namn inom parentes är varunamn

5 %

35 %

60 %

• syntetiska från fossil råvara        • bomull        • övrigt



Plast i naturen

3

Plast hittas i naturen överallt på vår planet, från Arktis 
till Antarktis, från de högsta bergen till de djupaste 
havsravinerna. Det kan röra sig om allt från större  
saker av plast till mikroplast. 
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näst vanligaste skräpet både i stadsmiljö 
och i parker.25 Slitage från bildäck ger gum-
mipartiklar som hamnar i vägrenarna och 
beräknas till 13 000 ton per år i Sverige.26 
En analys av mikroskräp vid de tre re-
ningsverken Henriksdal (Stockholm), Rya 
(Göteborg) och Långevik (Lysekil), visar att 
det	i	snitt	finns	50 000	plastpartiklar	större	
än 20 µm per kubikmeter inkommande 
vatten och att i snitt 80 % renas bort.27 Om 
man antar att dessa siffror gäller som snitt 
för	alla	de	reningsverk	som	finns	i	Sverige,	
som sammanlagt renar 1,5 miljarder kubik-
meter avloppsvatten per år28, ger det att 60 
triljoner plastpartiklar fångas upp årligen i 
reningsverken och att 15 triljoner plastpar-
tiklar tar sig vidare ut i våra vattendrag. Ett 
annat talande exempel kommer från 
Ryaverket i Göteborg som tar hand om av-
loppsvatten	från	nästan	750 000	invånare.	
Där tar sig 70 miljoner mikroplastpartiklar 
(>20 µm) per timme förbi reningsverket och 
ut i havet.29 Det blir nästan 100 mikroplast-
partiklar per person och timme. Men ännu 
mer, över 200 mikroplastpartiklar per per-
son och timme, hamnar i slammet som 
läggs på våra åkrar. Och då är inte synte-
tiska	fibrer	medräknade.	Hur	all	denna	
plast som hamnar i vägrenar, på åkrar och 
ute	i	marker	påverkar	ekosystemen	finns	
det väldigt lite kunskap om, här behövs re-
surser avsättas till mer forskning. 

Plast i haven
Av de över 300 miljoner ton plast som årli-
gen produceras, antas några procent, eller 
mellan 5 och 13 miljoner ton hamna i natu-

25  Håll Sverige Rent, http://www.hsr.se/fakta/statis-
tikportal/valkommen-till-hall-sverige-rents-statistikpor-
tal. (Hämtad 2017-04-01)
26  Svenska Miljöinstitutet, IVL, rapport C 183, 2016. 
Swedish sources and pathways for microplastics to the 
marine environment. 
27  Magnusson och Wahlberg, IVL, 2014. Mikrokopis-
ka skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk.
28  Svenskt Vatten, Avloppsfakta. http://www.svensk-
tvatten.se/fakta-om-vatten/avloppsfakta/ (Hämtad 
2017-04-18)
29 Magnusson och Wahlberg, Svenska Miljöinstitutet, 
IVL, rapport B 2208, 2014.  Mikroskopiska skräppartiklar 
i vatten från avloppsreningverk.

Plast	i	form	av	syntetfibrer22 och mikro-
fibrer23 i luften vi andas. I Paris uppmättes 
ett nedfall på i snitt drygt 100 partiklar per 
kvadratmeter och dag från luften, där mer-
parten,	90	%,	utgjordes	av	fibrer.	Mest	un-
dersökt	är	plasten	som	finns	i	våra	hav.	

Svårnedbrytbar plast
Oftast är plaster svårnedbrytbara. Det 
beror dels på polymerernas storlek och 
dels på hur de är uppbyggda. I naturen 
finns	flera	nedbrytningsprocesser	(så	som	
UV-ljus och mikroorganismer) som alla ut-
nyttjar svaga kemiska bindningar eller 
funktionella grupper i polymeren som ska 
brytas ner. Svårnedbrytbarheten hos plast 
har tidigare setts som något positivt, både 
som materialegenskap och även för att det 
då ansetts ofarligt för hälsa och miljö. Stora 
polymerer, som plast består av, förväntas 
inte kunna ta sig genom biologiska mem-
bran och barriärer in i kroppen. Därför 
ansåg myndigheterna att svårnedbrytbara 
plaster utgjorde en mindre risk att påverka 
hälsan negativt hos människor och djur, 
och mindre dokumentation krävdes i lag-
stiftningen.24 Dock förbisåg man att ned-
brytning ändå sker, om dock väldigt lång-
samt, och att det med tiden bildas massor 
av mindre och mindre svårnedbrytbara 
partiklar av en större plastbit. Nu fylls våra 
diken, åkrar, sjöar och hav med svårned-
brytbar plast som potentiellt har stora ne-
gativa effekter på djurliv och alla frågar sig 
vad man kan göra åt problemet. 
   
Plast på land
Överallt där mänsklig aktivitet råder ser 
man plastskräp. Plast i olika former är det 
vanligaste skräpet på våra stränder och det 

22  Trådar gjorda av syntetiskt material så som poly-
ester, polyamid eller akryl.
23  Mikrofibrer definieras som trådar som väger 
mindre än ett gram per 10 000 meter. http://www.stan-
dardfiber.com/materials/bedding-basics/about-denier/ 
(Hämtad 2017-04-18)
24  Technical assistance related to the review of 
REACH with regard to the registration requirements 
on polymers, chapter 4. Registration approaches for 
polymers of low concern.
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Plastskräp bryts ner till mindre och mindre plastfragment med tiden. Dock tar det flera hundra år för plasten att helt 
brytas ner. Foto: Rich Carey

Fåglar som fiskar vid havsytan kan få i sig plastskräp som gör att de svälter, får inre skador eller dör. Foto:  Chris Jordan    
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Vanliga plastsorter som hittas i haven
Olika typer av plast hittas på olika ställen i 
vattenmiljön. Polyeten och polypropen har 
en	lägre	densitet	än	vatten	och	flyter	där-
för. Polystyren har ungefär samma densitet 
som	vatten	och	återfinns	i	alla	vattnets	
lager, medan PVC och PET har högre densi-
tet än vatten och sjunker därför till bott-
nen. Storleken på plastpartiklarna har 
också	betydelse	för	var	de	återfinns	i	vat-
tenmassan. Små partiklar påverkas mer av 
vattnets omblandning av vågor och vind, 
och	återfinns	utspridda	från	ytan	ner	till	
många meter under vattenytan. 

Plast	som	finns	i	vattenytan	utsätts	mer	
för UV-ljus, vind och vågor, och bryts därför 
ner	fortare	än	plast	som	finns	längre	ner	
eller på botten. När plasten varit i vattnet 
ett tag bildas oftast påväxt av alger eller 
mikroorganismer som gör att plasten blir 
tyngre och sjunker. Med tiden förväntas all 
plast i haven, som inte spolas upp på land, 
till slut hamna på bottnen. Den syrefattiga 
miljön, avsaknad av UV-ljus, mekanisk på-
verkan av vindar och vågor, och färre mikro-
organismer gör att plasten på havets bott-
nar bryts ner extremt långsamt.

Vilka plastsorter som hittas är olika be-
roende på var provet har tagits, men alla 
vanliga plastsorter hittas och ungefär i den 
fördelning som de tillverkas.34 ,35 Även i 
borrkärnor av is från Arktis hittas mikro-
plast,	och	då	främst	mikrofibrer,	i	en	kon-
centration som är 100 gånger högre än i 
omkringliggande vatten (38 – 234 partiklar 
per kubikmeter is).36 

Varifrån kommer plasten?
All plast i haven har hamnat där eftersom 

34 Enders et al., 2015. Abundance, size and polymer 
composition of marine microplastics ≥10 μm in the 
Atlantic Ocean and their modelled vertical distribution, 
Marine Pollution Bulletin 100, 70–81.
35 Lusher A., 2015. Microplastics in the marine 
environment: distribution, interactions and effects. 
Bergmann et al (eds.), Marine Anthropogenic Litter. 
Springer: Berlin.
36 Obbard et al., 2014. Global warming releases mi-
croplastic legacy frozen in Artic sea ice. Earth’s future, 
2, 315-330.

ren.30 Det mesta av plasten som kommer ut i 
haven beräknas sjunka till botten, medan 
en mindre andel sköljs upp på kuster och 
eller	flyter	i	de	fria	vattenmassorna.	Havens	
vattenströmmar gör att plasten kan färdas 
långa sträckor och med tiden ansamlas den 
på vissa platser. I Sverige samlas mycket 
synligt skräp och plast längs Bohusläns-
kusten. Det beror på att havets ytvatten-
strömmar för med sig skräp från hela 
Nordostatlanten	och	i	Skagerak	finns	en	
virvel som styr skräpet mot Bohusläns kust. 
Hela 8 000 kubikmeter skräp spolas upp där 
varje år.31 Plastpåsar är det vanligaste skrä-
pet som plockas på västkustens stränder 
och utgör drygt 30 % av antalet skräp. Andra 
vanliga plastskräp är plastförpackningar (11 
%), rep av plastmaterial (6 %), skumplast (5 %) 
samt	plastflaskor	(2	%).	32  

I havet ställer plasten till stor skada. Valar, 
sälar och sjöfåglar kan fastna i plastskräpet 
och drunkna, bli uppätna, svälta ihjäl, bli 
skadade eller hindrade i sin tillväxt. Om 
djur äter plastskräp kan de bli fysiskt ska-
dade i mag-tarmkanalen, få mekaniskt 
blockage av matpassagen, ges en falsk 
mättnadskänsla som leder till svält, förgif-
tas av själva plasten eller av farliga kemika-
lier som fäster på plasten. [UNEP, 2016. 
Marine plastic debris and microplastics – 
Global lessons and research to inspire ac-
tion and guide policy change. United 
Nations Environment Programme, Nairobi.] 
Vissa fåglar är hårdare drabbade än andra 
på grund av sitt födosöksbeteende. Både al-
batrosser och stormfåglar plockar föda från 
havsytan. I stormfåglar i Nordsjön har man 
hittat plastbitar i 94 procent av undersökta 
fåglar. Stormfåglarna hade i genomsnitt 34 
bitar till en vikt på 0,3 gram i magarna.33

30 Roadmap on the Strategy on plastics in a circular 
economy, 2017. European Commission.
31 Håll Sverige Rent, Skräprapport 2016.
32 Håll Sverige Rent, Skräprapport 2016, sid 19.
33 OSPAR Commission. Litter in the Marine Envi-
ronment - Plastic Particles in Fulmar Stomachs 2011. 
https://www.ospar.org/site/assets/files/7413/assess-
ment_sheet_fulmar_2014.pdf (Hämtad 2017-04-20)



19

Illustration: Petra Eriksson
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vi människor inte har slängt dem på rätt 
ställe. När plasten som hittas är mindre än 
5 mm i någon riktning, kallas den för 
mikroplast. Den utgörs ofta av syntetiska 
fibrer	och	plastpartiklar	i	olika	storlekar.	
Syntetiska	fibrer	kommer	från	kläder,	rep	
och	fisknät	och	hamnar	i	våra	hav	anting-
en genom att de oavsiktligt tappas där 
(fisknät	och	rep)	eller	via	reningsverken	
(fibrer	från	tvätt	av	kläder).37,38 Plast-
partiklar kan komma från utsläpp vid 
transport av plastpellets från plasttillver-
karen, från nötning av bildäck, från plast-
färg, från kosmetiska produkter med till-
satta plastkorn och från tvätt av syntetiska 
textilier39, men den allra vanligaste källan 
är från större plastskräp som brutits ner till 
mindre partiklar.40	Att	dessa	plastfibrer	
och plastpartiklar kommer ut i naturen 
och till haven är svårt att förhindra. Här 
behövs krafttag genom både lagstiftning 
och bättre design av produkter. Djur som 

37 Strand et al., 2015. Marine Litter in Nordic waters.
38 UNEP, 2016. Marine plastic debris and micro-
plastics – Global lessons and research to inspire action 
and guide policy change. United Nations Environment 
Programme, Nairobi.
39 Strand et al., 2015. Marine Litter in Nordic waters.
40 Magnusson och Norén, 2011. Mikroskopiskt skrap i 
havet - metodutveckling for miljöövervakning.

Mikroplast och fibrer hittas även i magen på havens minsta invånare 

har hittats med plast i sina magar är bland 
annat	fiskar	och	musslor.41

Mer av mindre mikroplast
De undersökningar som gjorts har mätt an-
tingen antalet plastbitar eller vikten av den 
insamlade	plasten.	Det	finns	ännu	ingen	
standardiserad metod för att mäta mäng-
den mikroplast, därför är det svårt att jäm-
föra de olika undersökningarna. Vanligast 
är att mäta plast och större mikroplast 
(>300 µm). Dock visar studier att koncen-
trationen av mikropartiklar blir upp till 
2 500	gånger	högre	om	man	använder	ett	
mer	finmaskigt	nät	(10	µm	jämfört	med	300	
µm).42 Skillnaden är framförallt att små 
svarta partiklar då fångas upp som troligen 
härstammar från bland annat vägslitage 
och förbränningsprocesser. Plastpartiklar 
och	fibrer	som	är	ännu	mindre	(<10	µm)	har	
inte undersökts alls. Mer forskning behövs 
för att klargöra förekomsten av små (10-300 
µm)	och	mycket	små	(<10	µm)	mikroplaster,	
samt om dessa tas upp av organismer och 
påverkar dem. 

41 https://www.instagram.com/p/BOkbwMnDLjH/ 
(Hämtad 2017-04-20)
42 Magnusson och Norén, 2011. Mikroskopiskt skrap i 
havet - metodutveckling for miljöövervakning.



Plastens kretslopp  
i den cirkulära ekonomin

4

Med ett samhälle som idag använder mer av jordens 
resurser än vad som i längden är hållbart, är det 
nödvändigt att ta tillvara mer av det vi kallar avfall  
och återinföra det in i produktionsleden. 
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– och därmed även plastanvändningen. 
Ändrade sätt att distribuera varor skulle 
kunna minska den plast som används. 
Framförallt gäller det alla varor vi köper 
både	i	butik	och	via	nätbutiker.	Det	finns	
goda exempel på mataffärer där livs-
medlen inte är förpackade utan plockas i 
lösvikt i medhavda påsar. Dock är 
plastförpackningar inte alltid något 
negativt, utan kan ge en vara längre 
hållbarhet, så som plasten runt gurkan 
som gör att färre gurkor slängs i butik. 
Även för varor där förpackningar krävs kan 
oftast en mindre mängd plast användas. 
Dessutom har plastförpackningar en stor 
potential att bytas från svårnedbrytbar 
plast till plast som är komposterbar i 
vanliga förhållanden i naturen, då det inte 
är meningen att de ska vara hållbara över 
lång tid. Helt andra material kan användas, 
så som papper. Ett gott exempel är IKEA 
som bytt ut all frigolit till kartong, vilket 
minskat företagets användning av frigolit 
(EPS) med 8 000 ton per år globalt.�43 
Textilier kan göras av biologiskt 
nedbrytbara material, så som hampa och 
viskos, istället för svårnedbrytbara 
syntetmaterial så som polyester, akryl och 
nylon. Dock behöver även 
textiltillverkningen generellt minska om 
den ska bli hållbar. 

Återanvända de produkter vi har
I ett andra steg bör plasten användas/åter-
användas så länge som möjligt, för att 
energi och miljöpåverkan från tillverkning 
och avfallshantering ska utnyttjas så väl 
som möjligt. EU har tagit initiativ till att 
minska antalet plastbärkassar från dagens 
100-200 per person och år beroende på land 
till färre än 90 år 2020 och färre än 40 år 
2026. 

Företagen som skickar varor mellan 
varandra bör kunna återanvända förpack-
ningsmaterial istället för att slänga det. 
Men även konsumenter kan till exempel 

43 https://www.instagram.com/p/BOkbwMnDLjH/ 
(Hämtad 2017-04-20)

Cirkulär ekonomi kännetecknas av en eko-
nomi och ett samhälle där återanvändning 
och återvinning är normen, där fossil rå-
vara byts mot förnybar råvara och där vi 
lever inom ekosystemens gränser. En vik-
tig del i övergången till en cirkulär ekono-
mi är produkter som designas smartare för 
att förbruka mindre råvara och energi, 
hålla längre, vara enkla att laga och enkla 
att materialåtervinna. Här kommer plasten 
in som ett praktexempel på hur vi idag inte 
lever upp till dessa mål.

Plasten kom på 50-talet och blev snabbt 
populär just för att den var billig och kunde 
formas till i princip vad som helst. Att plas-
ten var billig gjorde att efterfrågan på nya 
prylar ökade markant, samtidigt som an-
drahandsvärdet	i	princip	var	obefintligt.	
Gamla prylar blev snabbt skräp som släng-
des precis som tidigare, men det som var 
nytt var att dessa prylar inte bröts ner i na-
turen utan sopbergen bara växte och växte.  
Lösningen i Sverige blev att vi började 
bränna sopor. Då försvinner prylarna, men 
också det material som de utgjordes av. 
Kvar blir vatten och koldioxid, det senare 
bidrar till växthuseffekten och klimatför-
ändringarna.

Nu behöver vi skyndsamt ändra våra 
sätt att tillverka, använda och värdera plas-
ten för att få in den i den cirkulära ekono-
min. Ett sätt att nå dit är att uppfylla EU:s 
avfallshantering där man ska hantera av-
fall enligt den fallande prioriteringsord-
ningen: reduce (minska), reuse (återan-
vänd), redesign (designa smartare) och 
recycle (material- och energiåtervinning). 
Sverige är idag ganska bra på att återvinna 
plast för förbränning, vilket är det lägst pri-
oriterade målet. 

Minska användningen av plast
För att nå en cirkulär ekonomi gällande 
plast bör först och främst användningen av 
plast generellt minska. Istället ökar plast-
tillverkningen och plastanvändningen 
hela	tiden	och	ju	fler	människor	runt	om	i	
världen som får ökat välstånd, desto mer 
kommer sannolikt konsumtionen att öka 
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information om innehållet kan följa med 
produkten i alla led ända fram till 
återvinningen, kanske genom märkning 
eller	att	informationen	finns	lagrad	i	en	
QR-kod eller chip. Så rena plastfraktioner 
som möjligt underlättar återvinning och 
gör att materialet inte förlorar i värde. 
Termoplaster,	så	som	PE,	PP,	PET	m.fl.	är	
bättre än härdplaster så som PUR, 
epoxiplast,	silikonplast,	m.fl.,	då	
termoplaster kan smältas ner och formas 
om till något nytt vilket inte går att göra 
med härdplaster.

Det	finns	exempel	på	plast	som	åter-
vinns och blir till nya produkter, men ofta 
blir det då en ny typ av produkt som inte 
kräver lika högkvalitativt material. På så 
sätt minskar värdet på plasten för varje 
gång den återvinns. Det är inte önskvärt i 
en cirkulär ekonomi. Ett exempel är PET-
flaskor	som	återvinns	och	blir	till	fleece-
kläder. Det vore mycket bättre om plasten i 
PET-flaskorna	kan	återvinnas	och	bli	till	
nya	PET-flaskor.	I	dag	är	10-50	%	av	plasten	i	
PET-flaskor	av	återvunnen	PET,44 men 
målet är att det ska bli nära 100 % för att 
uppnå en cirkulär ekonomi. 

Plastförpackningar kan idag återvinnas 
och bli till nya saker så som järnvägssyllar, 
soppåsar eller dörrmattor. Även här är pro-
blemet att plastens värde minskar vid till-
verkning	av	de	nya	produkterna.	Det	finns	
även en gräns för hur många järnvägssyllar, 
soppåsar och dörrmattor som vi kan an-
vända. Att hela tiden tillverka ny plast och 
tänka att återvinningen löser sig, ”det får 
någon annan ta hand om”, fungerar inte i 
längden. Ett annat tydligt exempel på detta 
är	återvinning	av	bildäck.	85 000	ton	bil-
däck samlas in varje år i Sverige. De får 
inte läggas på deponi och de ska helst inte 
brännas upp utan de ska användas till nya 
produkter. Dock vill inte bildäckstillver-
karna använda återvunna bildäck på 
grund av att de inte vet exakt vad de 

44 Cocacola Enterprises Sverige AB, 2014. 
Hållbara förpackningar. http://cceansvar.se/
wp-content/uploads/2014/07/9_H%C3%A5llbara-
F%C3%B6rpackningar.pdf

fylla på sitt kaffe i sin medhavda ter-
mosmugg, ta med sig en egen låda till 
hämtmaten, eller egna påsar till frukt och 
grönt. Att som konsument ha med sig egna 
förpackningar kan till en början kännas 
bökigt, men är en stor vinst ur miljösyn-
punkt. Andra sätt att sälja varor kan under-
lätta en minskning av plastförpackningar 
och	möjliggöra	användandet	av	flergångs-
förpackningar som tas med av kunden. 

Även andra produkter än förpackningar 
kan återanvändas. Att köpa begagnade 
saker är en stor miljönytta då man spar in 
på energin och råvarorna som går åt för att 
tillverka produkten. Så gott som alla saker 
är bra att köpa begagnade. Det enda man 
ska tänka på är att vissa saker kan 
innehålla farliga kemikalier och att 
lagstiftningen över tid förbättras. Det 
gäller alla varugrupper och inte bara plast. 
Till exempel ska man inte köpa mjuka 
plastleksaker som är tillverkade före 2007 
då de kan innehålla ftalater som idag är 
förbjudna, och gamla ullplädar dränktes 
ofta i DDT för att göra dem malsäkra. Äldre 
bijouterier kan innehålla bly för att kännas 
tunga och ”äkta” och är inte lämpliga för 
barn.

Designa produkterna smartare
Designen av produkter är viktig, kanske 
allra viktigast både för att minska mäng-
den plast och för att kunna materialåter-
vinna mer av plasten vi använder. Företag 
behöver designa sina produkter på ett sätt 
som gör att de används länge, inte släpper 
ifrån sig plast under användningsfasen 
samt materialåtervinns när de inte längre 
kan återanvändas. Här måste aktörer i 
produktkedjan samarbeta för att få till 
produkter som fungerar bra i alla led, från 
råvara till att materialet används igen som 
återvunnen råvara.

Idag	består	de	flesta	plastprylar	av	en	
rad olika material och tillsatsämnen. Det 
försvårar återvinningen av plasten. Därför 
behöver produkter tillverkas av så få plast-
sorter som möjligt och med så få tillsats-
ämnen som möjligt. Det vore även bra om 
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betydligt lägre än för papper (65 %) och glas 
(70 %). Men plast som innehåller farliga 
kemikalier ska inte materialåtervinnas, 
den ska destrueras på ett säkert sätt. För 
att inte få in farliga kemikalier i den 
återvunna plasten måste information 
finnas	tillgänglig	om	den	plast	som	ska	
återvinnas, eller så måste farliga ämnen 
förbjudas i plast. Dock kan ny information 
göra	att	man	i	framtiden	klassificerar	fler	
ämnen som farliga så de förbjuds och då 
kvarstår problemet att gamla produkter 
kan innehålla dessa farliga ämnen. Därför 
vore det bästa om alla produkter hade en 
innehållsförteckning, gärna en för varje 
separat del, så att det blir enkelt att avgöra 
vad som kan återvinnas och till vad.

Eftersom farliga ämnen i plast ska bort 
från kretsloppet och inte materialåtervin-
nas är det olyckligt att EU har gett tillstånd 
till företag att den återvunna plast de säljer 
får innehålla ämnen som idag är förbjudna 
inom EU. Till exempel har det svenska fö-
retaget Stena Recycling AB fått tillstånd att 
sälja återvunnet PVC innehållande det 
förbjudna reproduktionstoxiska ämnet 
DEHP.�47 Samma krav bör ställas på 
återvunnen plast som på ny plast, annars 
kommer konsumenterna inte vilja köpa 
varor av återvunnen plast. Många företag 
vill se tuffare regler kring kemikalie-
innehållet i varor för att kunna konkurrera 
på ett rättvist sätt, visar en global 
undersökning som Naturskydds-
föreningen gjort.48  

47 Tre beslut från ECHA, EU:s kemikaliemyndighet, om 
tillstånd för Stena Recycling AB att använda återvunnen 
PVC innehållande det förbjudna ämnet DEHP till konsu-
mentprodukter. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=EN; 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=EN; http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:520
16XC0622(01)&from=EN (Hämtade 2017-04-20)
48 Saknade bitar, 2017. Naturskyddsföreningen. 
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/
files/dokument-media/saknade_bitar_2016.pdf

innehåller. Här är ett tydligt systemfel. 
Istället används återvunna bildäck till 
konstgräsplaner, lekplatser, i 
vattenreningsanläggningar och som 
fyllnadsmaterial i bilvägar.�45 På så sätt 
sprider vi ut gummi från bildäck med det 
oklara innehållet till oklara följder för 
miljön. Det är inte hållbart.

En annan viktig aspekt i designen av 
produkter är att se till att de inte släpper 
ifrån sig plaster till naturen under sin an-
vändningstid. Till exempel är återvinning-
en	av	PET-flaskor	relativt	hög	(85	%)	medan	
skruvkorkarna lätt hamnar på andra stäl-
len. Korkarna skulle kunna designas så att 
de	hänger	kvar	vid	flaskan,	och	på	så	sätt	
återvinns även de i högre utsträckning och 
riskerar inte att hamna som skräp i natu-
ren. Även annat som ofta hittas i naturen 
skulle med bättre design inte lika ofta 
hamna där. Det gäller allt från godispapper 
till	cigarettfimpar.

Textilier gjorda av syntetmaterial släp-
per	ifrån	sig	fibrer	vid	tvätt.	I	en	nyligen	
gjord studie gav en tvätt (6 kg) av akrylklä-
der	upphov	till	hisnande	700 000	fibrer!�46 
Dessa renas delvis bort av reningsverken 
och hamnar i slammet som sprids på åk-
rarna eller som fyllnadsmassor, eller så tar 
de sig förbi reningsverket och ut i våra vat-
tendrag. I båda fallen hamnar plasten i na-
turen där den inte bryts ner utan blir till 
mindre	och	mindre	plastfibrer	när	den	ut-
sätts för UV-ljus och mekanisk påverkan. 

Materialåtervinning av plast 
Materialåtervinning är ett sätt att spara på 
jordens resurser, därför är det att föredra 
framför energiåtervinning som bränner 
upp plasten och släpper ut koldioxid. 
Andelen plast som materialåtervinns 
måste öka. Idag är materialåtervinnings-
målet för plast i Sverige 30 %, vilket är 

45 http://www.sdab.se/nytta/nytta/ (Hämtad 2017-
04-20)
46 Napper et al., 2016, Release of synthetic micro-
plastic plastic fibres from domestic washing machines: 
Effects of fabric type and washing conditions. Marine 
Pollution Bulletin 112, p. 39-45.
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Cirkulär ekonomi i EU
Många länder har insett att plast måste 
regleras bättre, både som material och som 
avfall. En hållbar användning av plast kan 
komma till stånd med rätt styrmedel som 
främjar förnybar råvara, förbjuder farliga 
ämnen och ställer krav på material-
återvinning. EU har lanserat en vägledning 
till utformandet av en strategi om plast i 
den cirkulära ekonomin.49

För att få till en hållbar användning av 
plast behöver gemensamma globala regler 
utformas och följas. Reglerna ska göra det 
tydligt vilka ämnen som är tillåtna att an-
vända i plast, hur detta innehåll ska dekla-
reras och följa med i alla produktled ända 
fram till återvinningen, samt hur återvun-
net material ska klassas beroende på vad 
det innehåller. För att gemensamma 
globala regler ska kunna antas behöver 
några länder gå före och visa att det är 
möjligt. Här bör Sverige vara ett av 
föregångsländerna.

Politiker behöver skapa styrmedel som 
gynnar de aktörer som går före. Till exem-
pel att de som använder återvunnet mate-
rial, de som designar produkter och distri-
butionssätt smartare och de som minskar 
plastanvändningen ska kunna räkna hem 
den extra kostnad som dessa förändringar 
initialt ger. 

49 Roadmap on the Strategy on plastics in a circular 
economy, 2017, European Commission.
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Vägen till hållbar 
användning av plast

5

Plast behöver ses som en samling av olika material,  
som både kan vara bra och dåliga, och lagstiftningen 
behöver reglera användningen så att rätt plast används 
på rätt plats.
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ning	behövs.	Den	forskning	som	finns	
är oroande, eftersom mikroplaster har 
hittats i en rad olika vattenlevande 
arter. Åtgärder bör sättas in för att 
minska spridningen av mikroplaster 
till naturen.

•	 För	att	kunna	sortera	och	materialåter-
vinna plast på rätt sätt, så att värdet på 
plasten 

•	 	Materialåtervinningsmålet	för	plast	
bör öka till 60 % och därmed närma sig 
målen för andra insamlade material så 
som papper och glas.      

Producentansvar
Producentansvar är ett intressant sätt att 
överlåta ansvaret för de uttjänta produk-
terna på försäljarna. Ett gott exempel är 
bilindustrin, där 95 % av bilen ska återvin-
nas. Bilindustrin har ett gemensamt regis-
ter centralt i EU som har koll på alla ingå-
ende komponenter i alla sålda bilar. Det 
innebär att det går att få ut en innehållsför-
teckning för just din bil, vilket även 
möjliggör säker materialåtervinning.

I Sverige har vi lagstiftat producentan-
svaret	för åtta	produktgrupper:	batterier,	
bilar, bildäck, elektriska och elektroniska 
produkter, förpackningar, läkemedel, ra-
dioaktiva produkter och returpapper. 
Dessutom	finns	det	frivilliga	åtaganden,	
som liknar producentansvar, för kontors-
papper och lantbruksplast. 

Det	vore	intressant	att	ge	fler	produkt-
grupper ett utökat producentansvar där 
försäljaren är skyldig att ta emot gamla 
uttjänta varor och materialåtervinna dem. 
Då blir det ett incitament att designa rätt 
från början, så det blir enkelt att 
återanvända och materialåtervinna. 
Dessutom blir det förorenaren som får 
betala, i och med att material med farliga 
kemikalier i inte kan säljas vidare till 
materialåtervinning utan behöver gå till 
destruktion. 

Att en typ av plast eller ett ämne i plast är 
dåligt gör inte att all plast är dålig. Inte hel-
ler att svårnedbrytbar plast långsiktigt 
skräpar ner vår natur gör att vi ska förkasta 
all plast. Men, vi ska använda plasten klokt.   
  
Förslag på styrmedel för att göra 
plastanvändningen hållbar
•	 Plastens	byggstenar,	monomererna,	

regleras av EU:s kemikalielagstiftning, 
REACH, men inte det färdigbyggda ma-
terialet,	polymeren.	Det	finns	inte	hel-
ler någon annan lagstiftning som tar 
hänsyn till polymerers påverkan på-
hälsa och miljö. Det vore rimligt att 
lagstiftningen ändrades, så att plas-
ters miljöpåverkan så som svårned-
brytbarhet och skadlighet för vattenle-
vande organismer, måste utredas 
innan plasten används i produkter.

•	 För	att	kunna	materialåtervinna	plast	i	
hög utsträckning behöver plasten vara 
fri från farliga kemikalier. EU bör där-
för	förbjuda	fler	farliga	kemikalier,	
både från att användas i produkter till-
verkade i EU och i importerade pro-
dukter. Att gå igenom och förbjuda äm-
nena	som	finns	listade	på	den	så	
kallade Kandidatlistan är ett första 
steg, medan ChemSecs SIN-lista är ett 
andra. Ett tredje steg är att gå igenom 
alla	de	120 000	ämnen	som	används	
inom EU och utvärdera vilka som faller 
inom ramen för att klassas som farliga 
för hälsa eller miljön. Denna utvärde-
ring behöver skyndas på och medel av-
sättas till det arbetet.

•	 Hormonstörande	ämnen	har	ännu,	
2017, ingen av EU-kommissionen anta-
gen	definition.	En	definition	bör	skynd-
samt komma på plats och implemente-
ras i alla relevanta lagstiftningar.

•	 För	plaster	i	mycket	små	storlekar,	som	
mikroplaster, vet vi mycket lite om hur 
de påverkar hälsa och miljö. Mer forsk-
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Naturskyddsföreningen anser:

•	 Mängden plast som används måste minska, framförallt bland engångsartiklar och 

förpackningar.

•	 Det behövs en rejäl satsning på forskning kring hur svårnedbrytbar plast i olika 

storlekar och former påverkar miljön, både på land och i haven, samt hur det i en 

förlängning påverkar människor.

•	 Det behövs en rejäl satsning på innovationsstöd för att få in plasten i den cirkulära 

ekonomin.

•	 Höga krav ska ställas på att farliga kemikalier inte får följa med i materialåtervin-

ningen.

•	 Inga tillstånd ska ges för användning av förbjudna ämnen i återvunnen plast.

•	 Innehållsdeklaration	ska	finnas	för	alla	varor	och	material,	och	den	ska	följa	med	i	

alla led fram till avfallshanteringen. 

•	 Målet för andelen materialåtervunnen plast ökar till 60 % till år 2025.

•	 Materialåtervinningen ska förenklas genom att tillåta endast ett fåtal plastsorter, 

med	väl	definierade	krav	för	tillsatsämnen,	för	plastförpackningar.

•	 Ett långsiktigt mål ska sättas upp för materialåtervinning av alla varor, till samma 

nivå som för bilar, dvs. 95 %.

•	 Krav	ska	ställas	på	teknik	i	tvättmaskiner	som	kan	avskilja	textilfibrer	innan	vatt-

net sköljs ut i avloppet. Tvättmaskinerna ska poängsättas för deras reduktion av 

fibrer	och	mikroplast,	på	samma	sätt	som	för	energianvändning	och	ljudnivå.

•	 Slamspridning snarast bör upphöra och att utveckling och införande av system 

och tekniker för att återföra växtnäring utan spridning av miljögifter och mikro-

plaster ska påskyndas.



Bilaga. Några exempel där svår-
nedbrytbar plast hamnar i naturen

6
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Både plastförpackningar och plastbärkas-
sar omfattas av Svenska Förpacknings-
förordningen (SFS 2006:1273) och det ställs 
krav dels på utformningen och material-
innehåll men även på insamling och åter-
vinning. Som konsument är man enligt lag 
skyldig att sortera sitt skräp.50

I världen produceras drygt 300 miljoner 
ton plast per år, och ökningen har varit 
markant på senare år. Hela 40 % mer plast 
producerades 2015 jämfört med 2005.51� I 
Europa var efterfrågan på plast 49 miljoner 
ton år 2015. Plastförpackningar utgjorde 40 
% av efterfrågan, vilket är mer än all plast 
som användes till jordbruk, elektronik, bil-
tillverkning och byggnadsmaterial till-
sammans.52 Förpackningar är oftast av-
sedda för att användas en gång, vilket gör 
att det bara i Europa behöver tas om hand 
om 16 miljoner ton plastförpackningar 
varje år i återvinningssystemen.

Plastförpackningar
I Sverige användes drygt 200 000 ton plast-
förpackningar	(exklusive	PET-flaskor	och	
plastbärkassar) år 2015. Det motsvarar un-
gefär 21 kg plastförpackningar per person.  
Ökningen av plastförpackningar är mar-
kant med drygt 7 % på bara 3 år mellan 2012 
och 2015 i Sverige.53 Denna utveckling med 
en ökad mängd plast för pack ningar är oro-
ande och åtgärder för att minska den bör tas 
snarast.

50 Konsumentföreningen Stockholm. Myter om skräp, 
2017.
51 http://www.plasticseurope.org/documents/
document/20161014113313-plastics_the_facts_2016_
final_version.pdf
52 Plastic europe 2015. http://www.plasticseurope.
org/Document/plastics---the-facts-2015.aspx
53 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/
Sveriges-atervinning-av-forpackningar-okar/

Mängden plastförpackningar som hamnar 
i naturen är ganska svårt att mäta, men 
uppskattades vara drygt 2 000 ton globalt 
år 2010. När befolkningen ökar så ökar 
också mängden avfall och tyvärr också 
nerskräpningen. Enligt prognoser kommer 
drygt	5 000	ton	plast	att	hamna	i	naturen	i	
stället för i återvinningen eller soporna år 
2025.54

 Material- 
återvinning år 2015

Material-
återvinningsmål

Glas 94 % 70 %

Papper 80 % 65 %

Metall 73 % 70 %

Plast 40 % 30 %

Målet för återvinning av plast är satta till 70 %, 
varav 30 % materialåtervinning och 40 %  
energiåtervinning.55 Då materialåtervin-
ningen av plast redan uppgår till 40 %, bör 
målet höjas till 60 % för att gynna ännu mer 
materialåtervinning. Jämfört med andra 
material som materialåtervinns ligger plast 
långt efter, se tabellen. Ökad materialåter-
vinning skulle också kunna ske om det blir 
enklare för konsumenten att återvinna. Till 
exempel genom att ha sortering även i all-
männa soptunnor, eller att man kan lämna 
tillbaka förpackningar direkt till butikerna 
så	att	det	blir	fler	uppsamlingsställe.	Ett	
stort problem för många är att plaståtervin-
ningen tar stor plats i våra hem. Det är fram-
förallt hårdare plastförpackningar som tar 
plats. Om dessa endast skulle förekomma i 
vissa former, som är stapelbara med varan-
dra, skulle det minska platsen de tar upp i 
våra återvinningslådor. 

För att andelen som materialåtervinns 
ska kunna öka, måste även efterfrågan på 
återvunnen plast öka. Idag är det många 
olika typer av plaster som samlas i återvin-
ningsanläggningarna. Maskiner måste gå 
igenom plastbit för plastbit och analysera 

54 Jambeck et. al. 2015. Plastic waste inputs from 
land into the ocean. Science, vol 347, issue 6223.
55  Naturvårdsverket, 2016, Rapport 6727, Avfall i Sve-
rige 2014. http://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer6400/978-91-620-6727-4.pdf?pid=18783

Exempel plastför-
packningar och  
plastbärkassar
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kassar58 får undantas från de nationella 
förbrukningsmålen.

•	 Ett	antagande	av	instrument	för	att										
säkerställa att tunna plastbärkassar 
senast den 31 december 2019 inte till-
handahålls kostnadsfritt på försälj-
ningsställen för varor och produkter, 
såvida inte lika effektiva instrument 
införs. Mycket tunna plastbärkassar får 
undantas från dessa åtgärde

Naturvårdsverket föreslog i sitt regerings-
uppdrag att ett minsta pris på 5 kronor ska 
tas ut för alla plastbärkassar på försälj-
ningsställen för varor och produkter, oav-
sett hur tjocka de är.59 Tyvärr gick detta 
förslag inte igenom. Istället ska de som till-
handahåller plastbärkassar informera 
kunden om att dessa är dåliga för miljön 
från och med 1 juli 2017. Man hoppas att an-
vändningen därmed ska minska till de av 
EU satta nivåerna (se ovan). Skulle det inte 
ske kan Naturvårdsverket föreslå komplet-
terade åtgärder. 

Flera länder och städer, både i EU och i 
andra delar av världen, har antingen för-
bjudit eller tar ut en skatt på plastbär-
kassar.60,61 

Danmark införde en skatt på plastbär-
kassar redan 1993. Bangladesh var första 
landet att förbjuda plastbärkassar år 2002. 
Samma år införde Irland en skatt på plast-
bärkassar som gjorde att konsumtionen 
minskade med 90 %. Även Nord Irland och 
England märkte av en minskning av plast-
påsar med 72 % respektive 85 % vid               

58  Mycket tunna plastbärkassar är kassar med en 
väggtjocklek under 15 mikrometer som behövs av 
hygienskäl eller som tillhandahålls som primär förpack-
ning för livsmedel som säljs i lösvikt, när detta förhin-
drar matsvinn.
59  Minskad förbrukning av plastbärkassar. Redovis-
ning av regeringsuppdrag. 2016, Naturvårdsverket.
60  http://www.earth-policy.org/data_high-
lights/2014/highlights49
61  http://www.euronews.com/2016/06/30/france-
bans-plastic-bags-what-about-the-rest-of-the-eu

vilken typ av plast det är och sortera den 
därefter. Det tar tid och kostar så klart. Än 
så länge är det enklare och billigare att köpa 
ny plast, som man dessutom har koll på vad 
den innehåller, än att köpa återvunnen väl 
sorterad plast. Därför används återvunnen 
plast idag främst till sådant som svarta sop-
säckar och järnvägssyllar, där material-
innehållet inte spelar så stor roll. Om det 
blir	lättare	att	ta	fram	väl	definierade	frak-
tioner	av	återvunnen	plast	kommer	fler	att	
både vilja och kunna använda det som ma-
terial till nya produkter. Därför vore det bra 
om det endast får förekomma ett begränsat 
antal	plastsorter,	med	väl	definierade	krav	
på tillsatsämnen, till förpackningar och att 
dessa lätt kan skiljas på. 

Då plastförpackningar inte har något an-
drahandsvärde hamnar de lätt i naturen, så 
som godispapper och plastpåsar. Det bästa 
är att skippa plastförpackningen helt. Om 
det inte går, kan svårnedbrytbar plast bytas 
mot plast som är komposterbar vid förhål-
landen som råder ute i naturen. Ett annat 
sätt	är	att	återanvända	förpackningen	flera	
gånger, antingen via pantsystem eller att 
kunden får ha med en medhavd förpackning. 

Plastbärkassar
I Sverige använder vi drygt 130 plastbär-
kassar per person och år.56 Enligt ett EU-
beslut från 201557 ska antalet tunna plast-
bärkassar (de som är vanliga i mataffärer) 
minska på något av följande sätt:
•	 Ett	antagande	av	åtgärder	för	att	säker-

ställa att den årliga förbrukningsnivån 
inte överskrider 90 tunna plastbärkas-
sar per person senast den 31 december 
2019 respektive 40 tunna plastbärkas-
sar per person senast den 31 december 
2025, eller motsvarande mål fastställ-
da enligt vikt. Mycket tunna plastbär-

56  Konsumentföreningen Stockholm. Vilken bärkasse 
är minst dålig för miljön?, 2016.
57  Minskad förbrukning av plastbärkassar. Redovis-
ning av regeringsuppdrag. 2016, Naturvårdsverket.
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Den	plast	som	finns	i	våra	hav	kommer	hu-
vudsakligen från land. Av de havsbaserade 
aktörer som bidrar mest till plast i havet är 
fiskeindustrin	den	största.64 Den beräknas 
bidra med 13 % av all utsläpp av mikroplast 
i Nordatlanten och 14.65  Globalt beräknas 
640	000	ton	fiskeutrustning	förloras	eller	
lämnas i haven varje år, vilket utgör 
ungefär 10 % av den totala plasten som 
hamnar i havet.66	Skräp	från	fiske	kan	vara	
nät, burar, tampar och transportlådor i 
plast och frigolit. Linor, tåg och tampar 
hittas ofta på svenska stränder, inte minst 
på	västkusten.	Det	finns	också	ett	tydligt	
samband mellan antalet havsbaserade 
plastföremål	som	finns	på	stränder	och	
nivån	på	yrkesfisket	i	området.67 

Fiskeutrustning förloras främst på 
grund	av	konflikter	med	annan	sjöfart,	då-
liga väderförhållanden eller att nätet fast-
nar	i	föremål	på	botten.	När	fisknät	förloras	
ute på havet orsakas	att	fisk	och	andra	djur	
bli intrasslade, skadas eller dör i dem – så 
kallat	spökfiske.68 

Fiskeredskaps utgörs i störst utsträck-
ning av polyeten (PE), polypropen (PP) och 
nylon (PA). Vartannat år undersöker SMED 
(Svenska Miljöemissions Data) den totala 
mängden avfall som genereras och samlas 
in	från	fiskerinäringen,	år	2012	samlades	

64  Li et al., 2016, Plastic waste in the marine 
environment: A review of sources, occurrence and 
effects. Science of the Total Environment 566-567, 333-349.
65  Magnusson et al., Swedish sources and path-
ways for microplastics to the marine environment 
– A review of existing data, 2016. IVL Svenska miljö-
institutet, C 183.
66  Li et al., 2016, Plastic waste in the marine 
environment: A review of sources, occurrence and 
effects. Science of the Total Environment 566-567, 333-349. 
67  Li et al., 2016, Plastic waste in the marine 
environment: A review of sources, occurrence and 
effects. Science of the Total Environment 566-567, 333-349.
68  Li et al., 2016, Plastic waste in the marine 
environment: A review of sources, occurrence and 
effects. Science of the Total Environment 566-567, 333-349.

införandet av en avgift på 5 pence.62 
Plastpåseförbud har också införts i EU. 

Italien förbjöd 2011 engångsplastkassar 
som inte är biologiskt nedbrytbara. 
63Tjockare	plastkassar	för	flergångsbruk	är	
undantagna förbudet. Frankrike iförde ett 
liknande förbud 2016. 

Sverige har valt att gå en annan väg där 
affärerna istället åläggs att informera kun-
derna om de negativa konsekvenser som 
plastbärkassar kan orsaka. Då anledning-
en till EU:s krav på att medlemsländerna 
ska minska användningen av plastbärkas-
sar är för att dessa orsakar skada ute i na-
turen, hade det ha varit önskvärt med en 
skatt	eller	avgift	som	kunde	finansiera	
olika forsknings- och innovationsprojekt 
med syfte att minska plasten i naturen och 
öka materialåtervinningen av plast. Hade 
priset satts till 5 kr per påse, som förslaget 
från Naturvårdsverket var, och utformats 
till en avgift som gick till en fond, hade det 
med dagens användning samlats in drygt 
2 miljarder kronor per år.

62 http://www.bbc.com/news/uk-northern-ire-
land-28952146; https://www.theguardian.com/environ-
ment/2016/jul/30/england-plastic-bag-usage-drops-
85-per-cent-since-5p-charged-introduced
63 http://www.dn.se/nyheter/varlden/italien-forbju-
der-plastpasar/

Exempel plast  
från fiskeindustrin
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För att minska mängden skräp från haven 
anser Naturskyddsföreningen att: 
 
•	 planeringen	av	havsområden	bör	skil-

ja	mellan	fiskeområden	för	fasta	red-
skap såsom nät, krokar och burar, samt 
trålar för att i möjligaste mån minime-
ra förlust av redskap;

•	 Havs	och	Vattenmyndigheten	ska	
bygga upp ett smidigt och effektivt 
system	för	fiskare,	även	fritidsfiskare,	
att	rapportera	förlust	av	fiskeredskap.	
Denna information bör följas upp av 
årliga draggningar;

•	 tampar	av	naturmaterial	såsom	hampa	
och bomull i största möjligaste mån 
bör användas där tampar i hög grad 
slits;

•	 syntetiska	tampar,	bojar	och	bryggor	i	
frigolit bör bytas ut och återvinnas 
innan de blivit gamla och fragmente-
rar;

•	 inte	använda	frigolitlådor	för	fisk	till	
havs.

418 ton nät och tampar in. Denna utrust-
ning kasseras på grund av att hållfasthe-
ten blivit sämre då näten till viss del bru-
tits ner. Kasserade nät anses vara i ganska 
god form, med en beräknad viktförlust på 
mellan 1-10 %. Det skulle motsvara ett ut-
släpp av 4–46 ton mikroplaster, både 
mikroplaster	och	mikrofibrer,	per	år	från	
fiskeutrustning.	Uppgifterna	stöds	av	det	
danska företaget Plastix A/S som återvin-
ner	fiskenät.69

Det största problemet ligger därför i för-
lorad	fiskeutrustning,	både	ny	och	gam-
mal. När KIMO Baltic Sea och Håll Sverige 
Rent utförde stickprover år 2012 var de ana-
lyserade mängden spökgarn/nät i svenskt 
vatten i Östersjön 61 m nät per km2. De	fles-
ta näten hittades där det var stenig botten 
(dvs.	platser	lämpliga	för	drivgarnsfiske)	
och den stora mängden kan beror på att 
man undersökte ställen där sannolikheten 
var hög att man skulle hitta spökgarn/nät. 
De	flesta	näten	var	runt	15-20	år	gamla,	vil-
ket visar att även om problemet med ner-
skräpning	från	fiske	är	stort	i	dag	så	var	det	
ännu större förr.70

Både globalt och i Sverige så används 
polystyren	(EPS)	i	bojar	och	flytbryggor	i	
marinor, hamnar och vid vattenbruk. Om 
dessa tappas bort eller nöts kan de brytas 
ner till mindre plastbitar som till slut blir 
mikroplaster.	Många	bojar	och	flytbryggor	
är också gjorda av hårdplast, så som PVC, 
som inte lika lätt nöts sönder. En minsk-
ning av utsläpp av mikroplast från bojar 
och	flytbryggor	kan	ske	om	de	byts	ut	
innan plasten börjar brytas ner.71

69  Magnusson et al., Swedish sources and path-
ways for microplastics to the marine environment 
– A review of existing data, 2016. IVL Svenska miljö-
institutet, C 183. 
70  Magnusson et al., Swedish sources and path-
ways for microplastics to the marine environment 
– A review of existing data, 2016. IVL Svenska miljö-
institutet, C 183. 
71  Magnusson et al., Swedish sources and path-
ways for microplastics to the marine environment 
– A review of existing data, 2016. IVL Svenska miljö-
institutet, C 183. 
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Forskning	på	utsläpp	av	fibrer	och	mik-
rofibrer	vid	tvätt	och	användning	av	kläder	
är så pass ny att ingen ordentlig livscykel-
analys ännu har gjorts som tar med utsläp-
pet av dessa partiklar när miljöpåverkan 
av olika textilier granskas.78 Fleece är ab-
solut en värsting i detta sammanhang. En 
Svensk	studie	visar	att	polyesterfleece	
släpper 0,5 % av dess vikt under de första 
fyra tvättarna jämfört med 0,1 % för vanlig 
polyester.79 En annan studie från England 
visar	att	akryl	släpper	mer	fibrer	än	polyes-
ter som i sin tur släpper mer än en polyes-
ter-bomullsbandning på (65 %/35 %).80 Mest 
fibrer	släpps	under	de	första	fyra	tvättarna,	
troligen	för	att	lösa	fibrer	då	tvättas	bort.	
Efter de första fyra tvättarna släppte akryl-
tyget	120 000	fibrer	per	kg,	polyestertyget	
83 000	fibrer	per	kg	och	polyester-bomulls-
blandningen	23 000	fiber	per	kg.81 
Medelstorleken	på	fibrerna	från	textil	
ökade	lite	med	varje	tvätt,	desto	fler	tvättar	
desto	större	var	medelstorleken	på	fibrer-
na. 

En beräkning gjord på antal kilo tvätt 
som en normalperson tvättar per år, att 
30-50 % av tvätten består av syntetiska tex-
tilier	och	att	mellan	300	och	1500	mg	fibrer	
lossnar för varje kilo tvätt som tvättas, ger 
en	total	mängd	syntetiska	fibrer	som	kom-
mer ut i avloppet på mellan 200 och 2 000 

78  Livscykelanalys  (LCA) är en metod för att granska 
hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts 
livscykel. Påverkan betraktas från råvaruutvinning, via 
tillverkningsprocesser, under användning och till avfalls-
hanteringen, inklusive alla transporter och all energiåt-
gång i mellanleden.
79  Folkö, 2015, Quantification and characterization of 
fibers emitted from common synthetic material during 
washing. Stockholms Universitet och Käppalaförbundet, p. 
12.
80  Napper et al., 2016, Release of synthetic micro-
plastic plastic fibres from domestic washing machines: 
Effects of fabric type and washing conditions. Marine 
Pollution Bulletin 112, p. 39-45.
81  Napper et al., 2016, Release of synthetic 
microplastic	plastic	fibres	from	domestic	washing	
machines: Effects of fabric type and washing 
conditions. Marine Pollution Bulletin 112, p. 39-45.

Textilindustrin är en av de största industri-
erna i världen och tillverkar runt 100 miljo-
ner ton nya produkter per år.72 
Miljöpåverkan från textilindustrin har 
länge varit känd. Det går åt mycket kemi-
kalier, vatten och energi under produktio-
nen av textilier. Teknisk utveckling och 
problemlösning inom branschen har hit-
tills därför präglas av dessa områden. De 
senaste åren har dock ett nytt problem- 
område börjad oroa forskare och det är ut-
släpp	av	mikroplaster/fibrer	via	avlopps-
vattnet från tvätt av kläder tillverkade av 
syntetiska material.7374

Fibrer	och	mikrofibrer	-	små	trådar	som	
släpps från textilier vid användning och 
vid tvätt - har hittats i vattendrag, på strän-
der och även i isen på Arktis.75 ,76 

 En studie på Västkusten i Sverige visade 
att 90 % av de insamlade mikroplasterna 
var	fibrer.77 Alla	textilier	släpper	fibrer	vid	
tvätt men de av syntetiskt ursprung är 
mest oroväckande för att de är svårned-
brytbara	fibrer	och	kan	ackumuleras	i	
natur och organismer som eventuellt äter 
upp	fibrerna.	

72  Roos, 2016, Advanced life cycle assessment of 
textile products to include textile chemicals, Chalmers 
University of Technology,  p. 2.
73  Folkö, 2015, Quantification and characterization of 
fibers emitted from common synthetic material during 
washing. Stockholms Universitet och Käppalaförbundet, 
p. 1.
74  http://www.standardfiber.com/materials/bedding-
basics/about-denier/
75  Obbard et al., 2014, Global warming releases mi-
croplastic legacy frozen in Artic Sea ice. Earth´s Future, 
2, p. 315-320. 
76  Luscher et al., 2015, Microplastics in Arctic polar 
waters: the first reported values of particles in the 
surface and sub-surface samples. Scientific reports, 5, 
14947. 
77  Folkö, 2015, Quantification and characterization of 
fibers emitted from common synthetic material during 
washing. Stockholms Universitet och Käppalaförbundet, p. 
3. 

Exempel  
syntetiska textilier
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skinen är halvfull så blir det mer friktion 
mellan	plaggen	som	bidrar	till	att	fler	
mikropartiklar	och	fibrer	släpper.	
Forskning indikerar också att tvätt- och 
sköljmedel	kan	öka	frisläppandet	av	fib-
rer.83 Därför bör man använd lagom mängd 
tvättmedel och hoppa över sköljmedlet.
Med tanke på att nya kläder släpper mer 
fibrer	är	det	förstås	viktigast	att	köpa	färre	
nya kläder. Därför är det bra att köpa bra 
kvalitet som håller längre. Man kan också 
köpa begagnade kläder eller byta kläder 
med andra för att undvika att köpa nya. Vi 
som konsumenter måste också kräva håll-
bara textilier. Att återanvända textilier 
(genom att sälja och köpa begagnat) är 
mycket bättre än återvinning ur miljösyn-
punkt.84	I	dagsläget	finns	det	några	spän-
nande	innovativa	projekt.	Ett	är	ett	filter	till	
tvättmaskinen som tar bort en del av mik-
rofibrerna	från	avloppsvattnet.85 Ett annat 
är en boll som suger åt sig upp emot 30 % av 
de	släppta	fibrerna	från	tvätten.86	Det	finns	
också en nätpåse som man ska tvätta sina 
syntetiska textilier i och som fångar upp 90 
%	av	alla	fibrer	plagget	i	påsen	släpper	ifrån	
sig.87

83  Napper et al., 2016, Release of synthetic micro-
plastic plastic fibres from domestic washing machines: 
Effects of fabric type and washing conditions. Marine 
Pollution Bulletin 112, p. 39-45.
84  Changing consumer behaviour towards increased 
preventation of textile waste. 
85  http://www.environmentalenhancements.com/
index.html
86  http://rozaliaproject.org/stop-microfiber-pollution/
87  http://guppyfriend.com

ton per år i Sverige.82 Om reningsverken 
renar	bort	80	%	av	fibrerna,	fortsätter	mel-
lan	40	och	400	ton	syntetiska	fibrer	ut	i	
våra	vattendrag.	Då	ett	gram	motsvarar	fler	
tusen	fibrer,	blir	det	en	hel	del.

Vad kan vi göra för att minska 
mikroplastfibrer från textil?
Allt ansvar ska inte ligga hos konsumen-
ten. Textiltillverkare behöver lägga fokus 
på att ta fram textilier som inte bidrar till 
lika	mycket	utsläpp	av	mikrofibrer	och	som	
kan använda återvunnen eller förnybar rå-
vara.	Åtgärder	för	att	fånga	upp	mikrofibrer	
skulle kunna ske industriellt om textiltill-
verkaren ålades att tvätta tygerna innan de 
når konsumenten. Då skulle utsläppen 
under de första tvättarna minska markant. 
Högre krav bör också ställas på tvättma-
skinstillverkare	att	utforma	bättre	filter	
eller	annan	teknik	som	fångar	upp	fibrerna	
redan i tvättmaskinen och som enkelt kan 

avlägsnas och slängas i soporna.  
Det bästa för miljön är att minska an-

vändningen av tyger som innehåller svår-
nedbrytbara	fibrer,	så	som	polyester	och	
polyamid. Det är också viktigt att tvätta 
mindre. Använd en fuktig trasa för att få 
bort	fläckar	och	vädra	dina	kläder.	Om	du	
behöver tvätta är det bäst att tvätta vid låg 
temperatur, använda skonsamma program 
och fylla upp tvättmaskinen. Om tvättma-

82  Magnusson et al., IVL, 2016. Swedish sources and 
pathways for microplastics to the marine environment.

Fibrer och mikrofiber

Grovleken hos textila fibrer mäts i denier. Ju 
tunnare fibrerna är desto lägre denier-värde. Ett 
exempel är strumpbyxor där ett par i 60 denier är 
mycket grövre och tjockare jämfört med ett par 
i 20 denier. Om trådarna/fibrerna väger mindre 
än 1 gram per 10 km klassas de som mikrofiber 
(<1 denier). Som jämförelse är ett hårstrå ca 20 
denier.74

Hos naturfibrer kan man inte påverka tjockleken, 
men när man tillverkar syntetfibrer kan man välja 
att göra allt från mycket tunna till tjocka trådar. 
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innehålla PAHer92 som idag är förbjudna.93 
Det är svårt att få ett grepp om vad bildäck 
verkligen innehåller då det oftast är en 
produkthemlighet, men av de över 3 000 
olika ämnen som används vid gummitill-
verkning	är	10	%	klassificerade	som	cance-
rogena, mutagena eller reproduktionstox-
iska.94 

Konstgräsplaner är uppbyggda av plast-
strån av polypropen och/eller polyeten, 
med fyllnadsmaterial för att få stråna att 
stå upp och för att få rätt stuns på planen. 
Fyllnadsmaterialet kan antingen vara 
gummigranulat av återvunna bildäck, även 
kallat SBR95-granulat, nytt gummi som 
kallas EPDM96-granulat, TPE97 som är en 
termoplast eller organiskt material så som 
kork, bark, kokos eller sand. Det är framför 
allt tillsatsämnena och föroreningar i 
gummit som är problematiska. Det rör sig 
oftast om bland andra zink, bly, koppar, 
klorparaffiner,	nonylfenol,	ftalater	och	
PAHer.98  

Nyligen gjorde Kemikalieinspektionen 
en tillsyn av olika gummiprodukter och 
hittade PAHer i alla de 58 testade varorna, 
varav fem varor hade PAHer som idag är 
förbjudna.99 PAHer är en grupp ämnen som 
innehåller högaromatiska kolväten. Åtta 
av	PAHerna	är	reglerade,	men	det	finns	
många som inte har någon reglering alls 
och	därför	är	tillåtna.	Dock	finns	det	miss-
tankar om att även de oreglerade PAHerna 
utgör en hälsorisk, precis som de reglerade 
PAHerna som är misstänkt cancerogena 

92  PAH står för polyaromatiska kolväten, ett exempel 
är benso(a)pyren. Sedan 2010 får däck inom EU inte 
innehålla mer än sammanlagt 10 mg/kg av åtta regle-
rade PAHer.
93  http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/
Polycykliska-aromatiska-kolvaten-PAH/ (Hämtad 2017-
04-20)
94  Wallberg P. et al., 2016. Däckmaterial i konstgräs-
planer. Sweco Environment AB.
95  SBR står för styren-butadiengummi.
96  EPDM står för etylen-propylen-dienmonomer.
97  TPE står för termoplastisk elastomer och utgörs 
oftast av SEBS dvs. styren-butadienpolymer.
98  Wallberg P. et al., 2016. Däckmaterial i konstgräs-
planer. Sweco Environment AB.
99  Kemikalieinspektionen, 2017. PAH:er i gummi och 
plast - Rapport från ett tillsynsprojekt 2016.

Slitage av bildäck har pekats ut som den 
största källan till mikroplast i Sverige med 
13 000	miljoner	ton	per	år,	följt	av	konst-
gräsplaner	med	mellan	2 000	–	4	000	miljo-
ner ton per år.88 Det är dock oklart hur 
mycket som kommer ut i våra vattendrag 
och hur mycket som hamnar i vägrenar 
och i närområdet kring konstgräsplanerna. 
I vattenprov som analyserats runt om i 
Sveriges hittas svarta oljehaltiga partiklar 
som antagligen kommer från bildäck, as-
falt eller rester av oljeutsläpp, men före-
komsten är olika stor beroende på var pro-
vet tagits. I närheten av vägar, längs med 
avrinningsytor från vägar samt vid dump-
ningsplatser för snö, hittas störst andel 
svarta oljebaserade partiklar.89 En under-
sökning på uppdrag av Norska staten visar 
att	det	finns	i	snitt	41	svarta	partiklar	per	
liter vatten i Skagerak, varav största delen 
är av organiskt ursprung, som skulle 
kunna vara bildäck och asfalt.90

Även utsläpp av mikroplast från konst-
gräsplaner via dagvatten har undersökts 
och beräknats till nästan 300 miljoner par-
tiklar per konstgräsplan och år.91 Med 
Sveriges nästan 700 konstgräsplaner blir 
det	200 miljarder	partiklar	per	år	som	kom-
mer ut i dagvattnet. 

Bildäck är gjorda av gummi, naturlig 
och syntetisk, metallvajrar och textil väv. 
Andra komponenter är fyllnadsmedel, så 
som silika och kimrök, mjukgörare och 
åldringsskydd. Äldre bildäck kan även 

88  Magnusson K. et al., 2016. Swedish sources and 
pathways for microplastics to the marine environment – 
a review of existing data. IVL.
89  Johansson A., 2016. Mikroskopiska antropogena 
partiklar i marina sediment. Göteborgs Universitet.
90  Norén et. al., 2010. Survey on microscopic anthro-
pogenic paricles in Skagerrak. Klima- og forurensnings-
direktoratet. 
91  Svalin J., 2016. En studie kring konstgräsplaner, 
kvantifiering, identifiering samt analys med avseende 
på toxicitet av utsläppta mikroplaster i dagvatten från 
konstgräsplaner. Göteborgs Universitet. 

Exempel bildäck 
och konstgräsplaner
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Plast har många användningsområden 
varav kosmetiska produkter är en av dem. 
Enligt	läkemedelsverkets	definition	är	
kosmetika: “Ämnen eller blandningar som 
är avsedda att appliceras på människo-
kroppens yttre delar (överhud, hår och 
hårbotten, naglar, läppar och yttre 
könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i 
munhålan i uteslutande eller huvud sakligt 
syfte att rengöra eller parfymera dem eller 
förändra deras utseende, skydda dem, 
bibehålla dem i gott skick eller korrigera 
kroppslukt.”.102 Den globala marknaden av 
kosmetika har en omsättning på 443 miljar-
der dollar, och växer med 8 % årligen.103  

Då plasterna som ingår i kosmetiska 
produkter inte alltid är i fast form kommer 
de istället benämnas som polymerer. Dessa 
polymerer kan både ha naturligt ur-
sprung104 eller vara syntetiska, vilket 
innebär att de är påhittade och tillverkade 
av människor. Både naturliga och synte-
tiska polymerer kan vara nedbrytbara eller 
svårnedbrytbara i naturen. Kosmetika-
lagstiftningen	tar	inte	specifik	hänsyn	till	
eventuella miljöproblem, utan det är 
REACH, EU:s kemikalielagstiftning, som 
ska	se	till	att	ämnena	som	finns	på	den	
Europeiska marknaden är säkra för hälsa 
och miljö. Dock är just polymera material i 
princip undertagna REACH, vilket gör att 
det	idag	inte	finns	någon	lagstiftning	som	
reglerar miljöaspekten av polymerer i kos-

102  Läkemedelsverket. Vad är en kosmetisk produkt 
[Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket: 2014 [uppda-
terad 2014-09-22; citerad 2017-03-20]. Hämtad från: 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kos-
metika/Kosmetikalagstiftningen/Vad-ar-en-kosmetisk-
produkt/
103  United Nations Environment Program (UNEP). 
Plastics in Cosmetics: Are we polluting the environment 
through our personal care. Amsterdam: UNEP; 2015.
104  Kadajji VG,  Betageri GV. Water soluble polymers 
for pharmaceutical applications. Polymers. 2011 (3): 
s.1972-2009.

eller mutagena. PAHer i gummi är inte till-
satta med mening utan en förorening från 
ingående ämnen. Det är därför troligt att 
alla gummimaterial, allt från bildäck till 
yogamattan, innehåller PAHer i olika ut-
sträckning. 

Det är tveksamt om det förekommer 
några hälsorisker för fotbollsspelare då 
halterna av de farliga ämnena är i samma 
nivåer som omkringliggande områden och 
under rådande gränsvärden.100 Däremot 
kan vattenlevande organismer påverkas av 
de nivåer som uppmätts och i en förläng-
ning hela ekosystemet då vi tillför låga hal-
ter av svårnedbrytbara miljögifter under 
lång tid.101

Däck och gummi är både svårnedbryt-
bara i naturen och innehåller farliga kemi-
kalier. Därför är det extra problematiska att 
de sprids i naturen. Varje år samlar Svensk 
Däckåtervinning	AB	in	85 000	ton	gamla	
bildäck. Deras uppdrag är att göra något av 
dem då de är förbjudet att lägga däck på de-
poni. Idag går 51 % av de insamlade däcken 
till energiåtervinning, 32 % blir granulat, 9 
% sprängmattor och 6 % fyllnadsmaterial. 
Mindre än 1 % går till regummering. Inget 
går till nya bildäck. Att sprida gamla bil-
däck i naturen genom att använda dem i 
konstgräsplaner, som fyllnadsmaterial och 
i vattenreningsanläggningar är ingen bra 
ide, så länge de innehåller farliga kemika-
lier som PAHer (även om alla ännu inte är 
reglerade), metaller och ftalater. 

100  Wallberg et al., 2016. Däckmaterial i konstgräs-
planer. Sweco Environment AB.
101  Svalin, J., 2016. EN STUDIE KRING KONSTGRÄS-
PLANER - Kvantifiering, identifiering samt analys med
avseende på toxicitet av utsläppta mikroplaster i dag-
vatten från konstgräsplaner. Göteborgs Universitet.

Exempel plast  
i kosmetika
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tenlösliga polymererna som används inom 
kosmetika har inte studerats i lika stor ut-
sträckning som mikroplasterna. Det är of-
tast ämnesgruppen akrylater som inklude-
ras för att göra polymeren vattenlöslig.111 I 
nuläget	finns	inga	kvantitativa	data	på	de	
vattenlösliga polymererna och deras före-
komst i vattenreningsverk eller i akvatiska 
miljöer.	Ett	flertal	studier	har	visat	att	spe-
ciellt	små	mikroplaster	inte	filtrerats	bort	i	
vattenreningsverk utan tar sig igenom re-
ningen vidare till marina miljöer.112,113 För 
de	vattenlösliga	polymererna	finns	idag	
inga uppgifter om hur de beter sig i vatten-
reningsverken, om de avskiljs och hamnar 
i slammet eller om de följer med i utvattnet. 
Det	finns	inte	heller	data	för	hur	svårned-
brytbara de är. Här behövs forskning. 

111  United Nations Environment Program (UNEP). 
Plastics in Cosmetics: Are we polluting the environment 
through our personal care. Amsterdam: UNEP; 2015.
112  Napper I.E, Bakir A, Rowland S.J, Thompson R.C. 
Characterisation, quantity and sorptive properties of mi-
croplastics extracted from cosmetics. Marine Pollution 
Bulletin. 2015; 99: s. 178-185.
113  Leslie H. A, Van Velzen M. J. M, Vethaak A. D. Mi-
croplastic survey of the Dutch environment. Novel data 
set of microplastics in North Sea sediments, treated 
wastewater effluents and marine biota. Amsterdam: 
Institute for Environmental Studies, VU University Am-
sterdam; (2013).

metiska produkter.105		Det	finns	många	va-
rianter av syntetiska polymerer som an-
vänds inom kosmetika, men man kan dela 
in dem i två grupper; plastpartiklar och 
vattenlösliga polymerer. Genom att 
modifiera	polymererna	kan	man	få	de	
egenskaper man eftersträvar. Både 
plastpartiklar och vattenlösliga polymerer 
används i stor omfattning av 
kosmetikaindustrin, och går att hitta i 
majoriteten av de produkter som säljs. 

Plastpartiklar är inte vattenlösliga och 
har en fast form. Storleken på mikroplaster 
är	definierade	som	mindre	än	5	µm.106 
Dessa förekommer oftast i små kulor och 
går att hitta ibland annat i puder och 
skrubbande produkter. Kulorna består of-
tast av polyeten (PE) men andra plaster 
som till exempel polymetylakrylat (PMMA) 
och	polypropen	(PP) är	också	vanligt.107

108109

I många fall tillsätts vattenlösliga polyme-
rer för att skapa gelliknande konsistens. 
Deras huvudsakliga funktion är att de an-
vänds som förtjockningsmedel och emul-
geringsmedel, andra används exempelvis 
för att skapa släthet eller för att användas 
som skydd (solskydds produkter).110 De vat-

105  Naturskyddsföreningen. Hygienbubblan. Stock-
holm: Naturskyddsföreningen; 2016
106  Verschoor, A. J., 2015. Towards a definition of 
microplastics. Consideration for the specification of 
physico-chemical properties. RIVM Letter report 2015-
0116.
107  Fendall L.S, Sewell M.A. Contributing to ma-
rine pollution by washing your face: microplastics in 
facial cleansers. Marine Pollution Bulletin. 2009;29: s. 
1225–1228.
108 Kemikalieinspektionen (KEMI). Förslag till 
nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska 
produkter. Stockholm: KEMI; (2016)
109  Regeringskanliet, 2017. Promemoria - förbud mot 
plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda 
att sköljas av.
110  Patil A, Ferritto M.S. Polymers for personal care 
and cosmetics.

Regeringen har initierat ett förslag till förbud 
mot användandet av plastpartiklar i kosmetiska 
produkter. Förbudet föreslås träda i kraft 1 juli 
2018.108, 109
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Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation 
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger 
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker 
och myndigheter såväl nationellt som internationellt. 
Föreningen har ca 226 000 medlemmar och finns 
i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. 
Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli 
företagssponsor.  

PG 90 19 09-2

Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se

Plast är inte ett material utan en samling av väldigt många olika material 
med olika egenskaper och olika användningsområden. Plast kan både 
vara bra och dålig, beroende på vad den innehåller, vad den tillverkas av 
och på vilket sätt den används. Att som nu tillverka stora mängder svår-
nedbrytbar plast av råolja, som oftast bara används en gång och sedan 
antingen bränns eller hamnar i naturen, är inte  hållbart. I en cirkulär 
ekonomi måste plastens värde som resurs bibehållas och nya plastpro-
dukter göras av återvunnen plast. Det kräver kunskap om vilka ämnen 
som ingår i plasten, en kunskap som måste följa med plasten i alla led 
från producent till försäljare, vidare till konsument och slutligen till åter-
vinningsföretagen. Det kräver också att återvunnen plast efterfrågas av 
tillverkarna och av oss konsumenter. En överordnad designutmaning är att 
tillverka produkter som under sin livstid inte lämnar svårnedbrytbar plast 
i naturen, eftersom det är den största utmaningen idag vad gäller plast.


