
Rapport
Allt du (inte) vill veta om plast

Sammanfattnig



Introduktion 
Plast har många fördelar och utan plast skulle ett modernt samhälle inte se ut som det gör idag. Men en hel del 
plast har även stora nackdelar. Giftiga ämnen kan läcka ut från plast och påverka människor och andra 
organismer. Plast har väldigt lång nedbrytningstid; det kan ta hundratals år för en bit plast att helt försvinna i 
naturen. Detta innebär att mycket av den plast som tillverkats fortfarande finns kvar i en eller annan form i vår 
miljö. Världen över hittar vi därför plast som nedskräpning nästan överallt – vid vägrenen, omkring soptippar, i 
hav och sjöar och i fåglarnas svältande bukar. När en plastbit slits sprids små plastfragment, så kallad 
mikroplast. Miljögifter som finns i vatten kan fastna på mikroplast och kan därigenom ledas in i vattenlevande 
organismer som misstar plast för mat. 

Få miljöproblem i världen är så märkbara som plastnedskräpning. Så gott som vart man än reser så ser man 
spår av människors närvaro i form av plastskräp. Plastproblemet har också en mer subtil men klart 
problematisk sida i form av farliga kemikalier som döljer sig i plasten. 

I ett globalt samarbete finansierat av SIDA har miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, EcoWaste 
Coalition från Filippinerna, ESDO från Bangladesh, groundWork från Sydafrika och Toxics Link från Indien, 
beskrivit plastens närvaro och påverkan på olika plan i samhället, utifrån varje enskild organisations perspektiv. 
I samhällen i Nord rör problemen främst kemikaliesäkerhet och diffus spridning av kemikalier från varor av 
plast i vår nära omgivning och inomhusmiljö, medan det i Syd dessutom finns en rad andra problem, 
exempelvis igenkorkade vattenvägar på grund av problem med slentrianmässig användning av plastpåsar och 
bristfällig avfallshantering. Alla fem organisationer har tilldelats var sitt kapitel för att fritt beskriva plastfrågan 
utifrån sitt perspektiv.  

 

 

Plast 
Plaster och gummin är uppbyggda av polymerer 
som består av mindre enheter, så kallade 
monomerer, vilka är sammanlänkade till en lång 
kedja. I dagsläget framställs monomererna till 
största delen av petroleum (råolja/mineralolja) och 
är därför i huvudsak icke-förnybara. Även biomassa 
kan användas som råmaterial till monomerer, men 
denna är ännu begränsad Förutom monomerer 
tillsätts olika typer av så kallade additiv till 
tillverkningsprocesserna för plaster och gummi. 
Additiv är kemikalier som är nödvändiga för själva 
tillverkningen av plasten, eller för att ge 
slutprodukten önskade egenskaper. Exempel på 
additiv är mjukgörare, flamskyddsmedel, värme- 
och UV-stabilisatorer, biocider, pigment, fyllmedel, 
med mera. Polymerer är inte särskilt reaktiva och 
är så stora att de i regel inte passerar över 
biologiska membraner. De anses därför i regel inte 
giftiga. Däremot kan rester av monomerer, 
lösningsmedelsrester och additiv, eller additivens 
nedbrytningsprodukter, läcka ut och påverka 
människor och miljö.  

 

 

Flera vanliga additiv är klassificerade som farliga 
enligt EU:s regler (CLP)

1
. De kan till exempel vara 

mutagena, cancerogena, reproduktionstoxiska, 
giftiga för vattenlevande organismer, eller ge 
skadliga långtidseffekter i miljön. Additivets 
kemiska och fysikaliska egenskaper, den 
omgivande miljön, om additivet är bundet, 
plastpolymerens struktur med mera, avgör om och 
hur additivet sprids. Det finns tusentals olika 
additiv i olika kombinationer med olika monomerer 
i polymerer tillverkade på olika sätt. Det gör att 
plaster och gummin är mycket svåra att beskriva 
med avseende på hälsa och miljö. Eftersom 
människor över hela världen utsätts för farliga 
kemikalier är det märkligt att inte mer görs från 
politiskt håll för att förbättra situationen. 
Åtminstone inom EU ska tillverkaren av ett kemiskt 
ämne visa, så långt som det är möjligt, att ämnet är 
helt säkert för hälsa och miljö innan det sätts på 
marknaden. Uppenbarligen är lagstiftningen än så 
länge relativt tandlös. 

                                                           
1 CLP (Classification, Labelling and Packaging ) är EUs system för att 

faromärkning av kemiska substanser och blandningar, i grundet baserat 
på FNs GHS (Globally Harmonized System). 



Hälsa och miljö 
För att en kemikalie ska kunna skada en 
organismmåste organismen exponeras för den. 
Upptag av kemikalier kan ske via hud, lungor och 
mag-tarmsystemet. Få reflekterar nog över att 
detta sker konstant, trots att hemmen är fyllda 
med kemikalier – inte bara hushållskemikalier, 
kosmetika och läkemedel – utan också kemikalier 
från vanliga ”prylar” och inredning så som 
byggmaterial, färger och lacker, mattor, tapeter, 
möbler, leksaker, elektronisk utrustning, livsmedel, 
med mera. Diffus spridning och exponering för 
kemikalier från konsumentprodukter av plast sker 
bland annat i hög grad i inomhusmiljöer med 
mycket plast och elektronik (elektronik är till stor 
del plastbaserad), exempelvis på förskolor, kontor 
och i bilar. Det utgör en betydande del av 
kemikaliebelastningen hos människor och miljö, 
och är ett erkänt problem. Eftersom människan är 
en del av ekosystemet utsätts vi även indirekt för 
plastkemikalier, till exempel via den mat vi äter.  

Det finns ett stort antal farliga kemikalier i den 
uppsjö av plastmaterial i konsumentnära produkter 
och andra tillämpningar som kan vara källor till 
människors kemikalieexponering. Antingen genom 
diffusion av löst bundna additiv eller monomerer, 
eller genom bortslitna plastpartiklar. För flertalet 
av dessa finns relativt lite data, men ftalater, 
bisfenol A, bromerade flamskyddsmedel och 
högfluorerade kemiska ämnen, som vi valt att 
fokusera på här, är relativt väl undersökta. De har 
olika egenskaper som gör att de påverkar 
människor och miljö negativt, och undersökningar 
visar att en stor del av befolkningen är konstant 
exponerad. När kemikalierna utsöndras från alla 
prylar, inredning och byggmaterial som finns i ett 
hem, fungerar damm som en kemikaliereservoar 
som avspeglar de kemiska ämnen som man kan 
exponeras för i hemmet. Förorenat damm kommer 
även att inandas, ätas genom att det hamnar på 
livsmedel eller sväljas efterson de fastnar i 
munhålans slemhinnor vid inandning eller när barn 
stoppar dammiga föremål i munnen. Vidare kan 
det hamna på huden, genom vilken fettlösliga 
kemikalier från dammet kan tas upp. I EU finns 
begränsningar för vissa kemikalier i vissa typer av 
produkter. De farligaste ftalaterna får till exempel 
inte användas i leksaker och bisfenol A får inte 
användas i nappflaskor. Eftersom ämnena används 
i andra varor utsätts ofta barn likväl, bland annat 
genom damm.  

 

 

Exponeringsnivån från varor är oftast så låg att 
omedelbara (akuta) effekter sällan uppstår. Dock 
kan denna typ av exponering vara av stor betydelse 
när det exempelvis gäller hormonstörande kemiska 
ämnen, eftersom hormoner kan verka vid extremt 
låga koncentrationer. Denna så kallade lågdos-
exponering är oftast betydligt lägre än den 
dosering som används vid traditionell testning av 
kemiska ämnen och som ligger till grund för nästan 
all kemikaliereglering, varför det finns anledning 
att tro att vi kanske inte är tillräckligt skyddade 
genom dagens lagstiftning. En annan betydelsefull 
faktor i detta sammanhang är den sammanlagda 
exponeringen för alla kemiska ämnen från alla 
olika produkter man kommer i kontakt med. Även 
om exponeringen för ett enskilt kemiskt ämne från 
en vara är liten och i sig kanske inte orsakar några 
negativa konsekvenser, är den sammanlagda 
exponeringen sannolikt allvarligare, särskilt när 
kemikalierna i blandningen verkar på samma eller 
likartat sätt. Mätstudier visar entydigt att 
människor (och djur) kontinuerligt utsätts för 
blandningar av kemiska ämnen, och då gäller det 
förstås alla kemikalier, inte bara de som kommer 
från plast. 

Kemikalieexponering vid tillverknings-, 
användnings- och avfallsfasen i ett plastmaterials 
livscykel kan vara ett direkt hälsoproblem, men det 
kan också vara ett indirekt hälsoproblem, som 
kopplas till felaktig plastanvändning på en större 
skala. I kapitlen om plast från Filippinerna, 
Bangladesh och Indien (bilaga 2, 4 och 5) beskrivs 
sambandet mellan förekomsten av plastskräp i 
urbana vattenvägar och översvämningar i samband 
med regelbundna monsunregn i regionen. Utöver 
uppenbara materiella kostnader och akut fara, 
ökar översvämningar förekomsten av en rad 
vattenburna sjukdomar som kolera, malaria och 
tyfoidfeber. 

Kroppsfrämmande kemikalier utsöndrar kroppen 
via urin och avföring, direkt, nedbrutna
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, eller 

konjugerade
3
. Urin och avföring är därmed en källa 

till plastrelaterade kemikalier till avloppet. En hel 
del av dessa kemiska ämnen bryts inte ned 
ordentligt i avloppsreningsverken, utan passerar 
genom verken och ut i miljön. Bland annat hittas 
ftalater, nonylfenoler och BPA allmänt i vatten som 
renats i avloppsreningsverk.  

                                                           
2
 Nedbrutna i detta fall innebär att kroppen brutit ned de 

kroppsfrämmande kemikalierna till andra, vilka lättare kan utsöndras 
med urin eller avföring. 
3 Konjugering innebär att molekyl/er kopplats på de kroppsfrämmande 
kemikalierna så att vattenlösligheten ökar och de kan utsöndras med 
urin och avföring. 



Avloppsrenings-verkens ofullständiga rening för 
vissa plastrelaterade kemikalier, gör att 
kemikalierna även hittas i det slam som 
uppkommer i reningsprocesserna. I många länder 
används avloppsslam som växtgödning och 
jordförbättrings-medel på åkermark, men riskerna 
med slam-spridningen i miljön diskuteras allt mer, 
däribland i Sverige. Förutom potentiellt innehåll av 
farliga kemiska ämnen, finns plast- och 
gummipartiklar i slammet. 

I medeltal utgör plast runt 10 viktprocent av 
kommunalt avfall, baserat på uppskattningar från 
ett stort antal länder.  Plast som inte återvinns eller 
förbränns, deponeras vanligen, men där det saknas 
ordentliga sopinsamlings- och hanteringssystem, 
såsom i många länder i Globala Syd, riskerar 
plasten att okontrollerat spridas i miljön. 

Nedskräpningen med plast är omfattande, 
framförallt i världshaven. Vissa stränder visar på en 
absurd nedskräpning, till exempel finns det 
stränder på Hawaii som till en tredjedel (i vikt 
räknat) består av plast. En tumregel är att ungefär 
15 % av allt marint plastskräp flyter iland, 
ytterligare ca 15 % flyter på ytan och resterande 70 
% sjunker. Problemet med mikroplast är att den 
suger åt sig miljögifter som DDT, PCB, 
flamskyddsmedel, BPA, dioxiner, etc. från den fria 
vattenmassan. Undersökningar har visat 
koncentrationer av vissa miljögifter som är flera 
tusen gånger högre på mikroplast än i själva 
vattnet. Djur, framförallt fiskar, musslor och andra 
filtrerare, misstar lätt plastpartiklarna för mat. När 
mikroplasten kommer in i organismen finns risken 
att miljögifterna lämnar plasten och lagras in i 
djurets fettvävnad. Därifrån riskerar giftet att 
sprida sig i näringskedjan. 

Den mycket långa livslängden hos plastmaterial, i 
kombination med den omfattande användningen 
och bristfälliga hanteringen av plast, kan förorsaka 
långtgående negativa konsekvenser i miljön både 
lokalt och globalt. Den rådande situationen innebär 
stora utmaningar för samhället i framtiden. Det 
gäller att minska plastkonsumtionen och 
mångfalden av plasttyper, samt att fasa ut dagens 
ohållbara linjära från-vagga-till-grav-flöden av 
varor. Målet bör vara, att likt naturliga kretslopp, 
uppnå ett system som bara innehåller produkter, 
där det som idag betecknas som avfall har ett 
värde, som till exempel råvara, för att tillverka nya 
konsumentprodukter.  

 

 

Den stora variationsrikedomen hos plastmaterial 
gör det svårt att entydigt uttala sig om vilka 
plastsorter man bör undvika i ett vanligt hem – 
enbart tillsatsämnena, som ger olika plaster dess 
egenskaper och som kan läcka från plasten, kan 
räknas i tusentals. Vi anser att plastmaterial, som 
är så pass vanliga i ett hem, borde vara lättare att 
bedöma. Att föräldrar idag inte kan känna sig 
trygga med att deras barn inte utsätts för farliga 
plastkemikalier, som misstänks kunna bidra till 
exempelvis allergier, astma, diabetes, fetma eller 
störd fortplantningsförmåga, är inte acceptabelt. 
Situationen är kostsam både för den enskilde och 
för samhället. 

Sverige och EU anses många gånger vara 
föregångare gällande miljöfrågor, men ändå är 
barnen inte tillräckligt skyddade. Utgångspunkten 
för politiken måste alltid vara att skydda foster och 
barn – de känsligaste individerna, och de som inte 
själva kan råda över sin situation. 

Naturskyddsföreningen anser därför att det behövs 
en stärkt lagstiftning, som begränsar användningen 
av de mest problematiska plasterna och 
plastkemikalierna. I rapporten redovisar vi förslag 
på vilka plaster och plastkemikalier som behöver 
fasas ut, i först hand från konsumentprodukter. Vi 
lyfter också upp förslag på hur plastskräpet kan 
minska. Just eftersom plaster är viktiga material är 
det extra viktigt att arbeta aktivt för att kontrollera 
och minska deras negativa inverkan på hälsa och 
miljö. 

Diskussion 
Det är uppenbart att den tekniska utvecklingsnivån 
i samhället till stor del är förknippad med de unika 
egenskaper som kan tillskrivas plast. Datorn som 
den här rapporten skrivs på skulle förmodligen inte 
gå att tillverka utan plast. Åtminstone inte med 
den kravspecifikation, som materialet plast gjort 
oss vana att kunna ställa på en dator – lätt men 
ändå hållbar, den ska inte brinna eller ge 
användaren elektriska stötar, och sist men inte 
minst ska den vara billig. En slutsats man kan dra, 
är att det inte är möjligt eller finns anledning att 
kategoriskt vända sig mot all typ av 
plastanvändning. Däremot är det viktigt att inse att 
en stor del av vår plastanvändning är onödig och i 
många fall hälso- och miljöskadlig. 

Ett viktigt syfte med rapporten är att belysa den 
enorma komplexiteten som ligger i plastfrågan. De 
sociala, ekonomiska och inte minst miljö- och 
hälsorelaterade problemen som är kopplade till 
dagens plastanvändning beskrivs.  



Rapporten behandlar också komplexiteten i själva 
materialet. Angående det sistnämnda blir 
slutsatsen att kemin bakom plaster och 
gummimaterial med tillhörande additiv är så 
komplex att materialen både ur konsument-, hälso- 
och miljöperspektiv i praktiken är omöjliga att 
entydligt och fullständigt rangordna. Vår 
genomgång visar att det används en mängd farliga 
kemikalier vid tillverkning av plast och som i olika 
utsträckning kan finnas kvar i den färdiga 
produkten (se bilaga 6), men att det samtidigt är 
mycket svårt att avgöra i vilken grad konsumenten 
exponeras för dessa skadliga ämnen. Plaster som 
är baserade på farliga monomerer är potentiellt 
skadliga, eftersom oreagerade monomerer, som 
kan avges, fortfarande kan finnas kvar i det färdiga 
materialet.  

Dessvärre är det omöjligt för den vanlige 
konsumenten att veta hur mycket sådana 
monomerer det finns i plasten. Ett sätt att minska 
risken är att minska användningen av plaster med 
särskilt farliga monomerer, speciellt om materialen 
är i kontakt med livsmedel, hud, munhåla eller 
används som medicinska implantat.  

Det som i slutänden sannolikt mer avgör hur farligt 
ett plastmaterial är, är vilka additiv som finns i 
materialet och dessa varierar från produkt till 
produkt. Ett plastmaterial framställt med ofarliga 
monomerer, kan således vara farligare än ett 
plastmaterial från farliga monomerer, om farliga 
additiv tillsätts. Som konsument går det i dagsläget 
inte att få veta vilken mängd eller typ av additiv ett 
plastmaterial innehåller. Något man kan göra som 
konsument, åtminstone inom EU
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, är att fråga i 

affären om en vara i plast innehåller något av 
ämnena som finns på EU:s lagstadgade så kallade 
kandidatlista, vilket man har rätt att få veta inom 
45 dagar. Kandidatlistan under EU:s REACH-
förordning omfattar en rad särskilt farliga ämnen, 
men täcker inte på långa vägar alla farliga additiv, 
så lagstiftningen räcker bara en liten bit på vägen. 

Komplexiteten hos plaster har bäring på hur 
kemikalier och användningen av kemikalier i varor 
av plast riskbedöms, och de stora osäkerheter som 
finns förknippat med det. Det är komplicerat att 
riskbedöma ett kemiskt ämne, men det framstår 
som relativt okomplicerat jämfört med den 
omöjliga uppgiften att på ett heltäckande sätt 
försöka kvantifiera riskerna (riskbedöma) med 
användningen av en komplex produkt/vara.  

                                                           
4 I huvudsak används kemikalielagstiftningen inom Europeiska Unionen 

(EU) som utgångspunkt i denna diskussion eftersom den allmänt 
bedöms vara en av de mest utvecklade i sitt slag i världen. 

Plastmaterial utgör ett bra exempel på detta 
problem. Inom EU bedöms kemiska ämnen var och 
en för sig trots att människor och miljö utsätts för 
en blandning av kemikalier, såsom 
växtskyddsmedel, biocider, industrikemikalier

5
 och 

kemikalier i kosmetiska produkter. Under senare år 
har såväl forskare som myndigheter insett det 
orimliga i att inte ta hänsyn till att många 
substanser med stor sannolikhet interagerar med 
varandra och att det därmed kan leda till större 
negativa konsekvenser för hälsa och miljö.  

Hos EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, finns omkring 
145 000 kemiska ämnen registrerade. Tiotusentals 
av dessa används på marknaden idag, vilket i teorin 
ger ett mycket stort och ohanterligt antal 
kombinations-möjligheter. Som en konsekvens av 
detta blir det mer och mer uppenbart att det 
traditionella sättet att riskbedöma kemiska ämnen 
hamnar allt längre ifrån verklighetens komplexa 
exponeringssituation.  

Dagens riskhantering av tillåtna ämnen bygger 
dessutom på att gränsvärden kan etableras, under 
vilka exponeringsnivån bedöms som säker. Mycket 
forskning tyder på att det är svårt att fastställa 
gränsvärden, inte minst för cancerframkallande 
och hormonstörande ämnen eftersom de kan 
verka vid så låga koncentrationer att ett 
gränsvärde blir praktiskt oanvändbart. Inom EU 
pågår ett arbete med att ta fram kriterier för 
hormonstörande ämnen. Lovvärda initiativ till 
trovärdiga och vetenskapligt robusta kriterieförslag 
finns, såväl från forskare som från politiska 
grupperingar och miljöorganisationer. 
Kriterieförslagets utformning som är utlovat blir 
viktigt för hur hormonstörande kemikalier kommer 
att beaktas i framtiden, och kommer sannolikt 
också att få genomslag i arbetet med 
hormonstörande ämnen utanför EU:s gränser. 
Hormonstörande ämnen har identifierats som en 
”emerging issue” inom den globala 
kemikaliestrategin SAICM

6
. FN, tillsammans med 

WHO, har släppt en rapport om hormonstörande 
ämnen vilket ytterligare aktualiserat frågan och 
förhoppningsvis påverkat utvecklingen i positiv 
riktning. 

 

                                                           
5 Kemikalier som bland annat används för att tillverka daglivaror. 
6 SAICM - Strategic Approach to International Chemicals Management. 

Det övergripande syftet med SAICM är att minska skillnaderna vad 
gäller fungerande kemikaliehantering i olika delar av världen genom en 
global kemikaliestrategi. Därmed ska negativa effekter på hälsa och 
miljö till följd av användning och produktion av kemikalier minimeras till 
2020. 



Givet de stora osäkerheter som finns kring 
riskbedömning i dagsläget, och i väntan på bättre 
metodologiska förutsättningar för arbetet, är en 
snabb utfasning av de farligaste kemikalierna 
genom substitution det mest effektiva 
tillvägagångssättet att hantera oönskade risker 
med kemiska ämnen, under förutsättning att 
substitutionen sker till kemiska ämnen som är 
minst lika väl kända och som har inte har lika 
farliga egenskaper. För att undvika onödig och 
resurskrävande substitution, där alternativen kan 
ha liknande egenskaper som originalkemikalien, 
kan grupper av ämnen från samma 
kemikaliegrupp, i vilken en eller flera kemikalier 
påvisats problematiska, hanteras gemensamt. Till 
exempel finns minst ett 15-tal olika bisfenoler, där 
bisfenol A och bisfenol S troligen är de mest kända. 
De övriga är dåligt undersökta och det vore 
olyckligt att ersätta bisfenol A med en annan i 
samma grupp.  Ett annat exempel är 
flamskyddsmedlen i gruppen polybromerade 
difenyletrar, där alla mer eller mindre uppfyller 
PBT

7
-kriterier i REACH.  

Rekommendationer 
Den något retoriska frågan vi ställde oss inför 
sammanställningen av rapporten var: ”Är dagens 
plastanvändning hållbar, och om inte, vad kan man 
göra för att den ska bli hållbar?” Svaret på den 
första frågan är nej, dagens användning är inte 
hållbar, men det finns en stor potential att 
förbättra nuvarande situation avsevärt. Som svar 
på fråga två identifierades två huvudproblem: 
toxiska effekter av plastkemikalier och 
nedskräpning med plast. Även om det är inte går 
att ge några generella rekommendationer rörande 
all plast, så går det att precisera krav och råd som 
rör dels ett antal vanligt förekommande 
problematiska plastkemikalier, dels plast utifrån ett 
avfallsperspektiv.  

Polymerer och monomerer 
Plast är en polymer som är uppbyggd av 
monomerer. Om monomererna klassificerats som 
farliga enligt CLP-förordningen

8
 eller enligt SIN 2.1
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blir plasten potentiellt problematisk under hela sin 
livscykel och bör därför substitueras, dvs. antingen 
byggas upp av monomerer som inte på samma sätt 
kan anses farliga, eller att en annan typ av polymer 
används.  

                                                           
7 PBT – persistenta, bioackumulerande, toxiska 
8 CLP (Classification, Labelling and Packaging ) är EUs system för 

faromärkning av kemiska substanser och blandningar, i grunden 
baserat på FNs GHS (Globally Harmonized System). 
9
 SIN står för ”Substitute It Now” och är en databas där ChemSec 

(International Chemical Secretariat) har listat ämnen som troligen 
kommer bli begränsade enligt REACH. 

Problematiska plaster och gummin: 
Till de problematiska plasterna räknar 
Naturskyddsföreningen de vars monomerer är 
faroklassade enligt CLP eller SVHC eller finns med i 
SIN-listan 2.1. Nedan listas några av dessa plaster: 

 Akrylnitril-butadien-styren (ABS) 

 Akrylnitrilbutadiengummi 

 Aminplaster och aminhartser (t.ex. 
melamin, UF-plast och MF-plast) 

 Butylgummi 

 Epoxiplaster och epoxihartser (t.ex. 
DGEBA med BPA som en monomer) 

 Fenolplaster och fenolhartser 

 Fluorerad etenplast (FEP) 

 Fluoropolymergummin 

 Nitrilgummi 

 Omättad polyester – om styren används 

 Polykarbonat (PC) 

 Polyeter eterketon (PEEK) 

 Polypropenkarbonat (PPC) 

 Polystyren (PS) 

 Polytetrafluoreten (PTFE) 

 Polyuretan (PUR) 

 Polyvinylklorid (PVC) 

En mer komplett lista, med faroklassning av 
monomererna, finns i bilaga 6. Tillkommer farliga 
additiv blir plasten genast problematisk, enligt 
föreningens uppfattning.  

Additiv 
Additiv som klassificerats som farliga enligt CLP-
förordningen, SVHC eller enligt SIN 2.1 är 
problematiska och bör därför substitueras. 
Eftersom additiven oftast inte är bundna till 
polymeren kan de migrera ut till ytan och avges till 
omgivningen. Plast innehåller ofta en stor andel 
additiv. Därför är det oftast mer problematiskt, 
åtminstone för hälsan, om plasten innehåller 
farliga additiv än om den innehåller farliga 
monomer. De farligaste additiv vi känner till i dag 
är:  

 ftalater,  

 bisfenoler,  

 bromerade flamskyddsmedel,  

 högfluorerade ämnen.  

Representanter från dessa fyra grupper av ämnen 
hittas med all sannolikhet i var persons hem, i 
dammet och i luften. En bra början för 
konsumenter är alltså att i möjligaste mån försöka 
undvika produkter som innehåller dessa ämnen. I 
bilaga 1, Plast i barns vardag, ges viss vägledning 
kring vad du kan tänka på för att minska 
exponeringen.  



Slutsats 
Allt fler forskare oroas över exponeringen av kemikalier som används vid plasttillverkning med negativa 
effekter på människor och miljö som följd. Mot bakgrund av det anser Naturskyddsföreningen (Sverige), ESDO 
(Bangladesh), groundWork (Sydafrika), EcoWaste (Filippinerna) och Toxics Link (Indien) att: 

- försiktighetsprincipen bör tillämpas och plast- och gummitillverkare bör ersätta oklassificerade 
kemikalier med kemikalier som man på vetenskaplig grund vet är bättre alternativ (det vill säga med 
färre farliga egenskaper), 

- substitution och utfasning av farliga additiv och monomerer för plasttillverkning ska ske, till säkrare 
och mer hållbara alternativ ur hälso- och miljösynpunkt, 

- kemikalier i en grupp med liknande egenskaper bör regleras samlat, om så endast ett av ämnena i 
gruppen visats farligt, 

- kemikalier som listats i bilaga 6 till denna rapport, bör fasas ut från konsumentnära produkter snarast, 
i enlighet med substitutionsprincipen, 

- ett förbud ska införas mot farliga ftalater, i första hand när det gäller konsumentnära produkter eller 
produkter som barn kommer i kontakt med, 

- bisfenoler ska förbjudas i material som kommer i kontakt med livsmedel och barn, och på sikt i fler 
konsumentnära produkter såsom kvitton, 

- företagen ska ta ansvar för att minska onödig plastkonsumtion, eftersom detta kan minska 
exponeringen av farliga kemikalier; framförallt finns potential i att minska konsumtionen av 
förpackningsmaterial av engångstyp, 

- återvinningen av plast måste effektiviseras; den återvinningsbara andelen av plast skulle öka om 
plasten inte innehåller farliga kemikalier 

- full information om ingående kemiska ämnen ska krävas för alla konsumentnära produkter. 

Förutom den estetiska aspekten med nedskräpning med plast är den ett naturvårdsproblem av global 
omfattning. Vi anser att: 

- konsumtionen av plast måste minska, framförallt plastförpackningar av engångstyp. Det spar resurser i 
form av minskad användning av råvaror och belastning på sophanteringssystemet och kan stimuleras 
med lagstiftning. 

- återvinningssystem behöver utvecklas så att de förskjuts från deponering och förbränning, till 
återanvändning av plast. Det skulle minska sopmängderna och därmed också nedskräpningen. För att 
detta skall vara möjligt krävs substitutionsplaner av farliga, i plast frekvent förekommande, ämnen. 
Därtill krävs utveckling av sophanteringssystemet, till exempel märkning av plast i större utsträckning 
för att underlätta sortering, såväl som förbättrad teknik för materialåtervinning. Dessa åtgärder kan 
stimuleras med både lagstiftnings- och marknadsorienterade styrmedel. 

- en reduktion av antalet blandmaterial i plast skulle öka volymen av återvinningsbar plast. Rena 
fraktioner av de olika polymererna är nödvändigt för effektiv återvinning utan kvalitetssänkningar hos 
materialet. Det kan stimuleras med lagstiftning. 

- stimulans av forskning och teknikutveckling inom området biologiskt nedbrytbara plaster är nödvändig 
för att öka denna användning. Framförallt gäller det förpackningsmaterial av engångstyp, eftersom 
dessa har relativt låga krav på hållbarhet. 

- forskning inom området mikroplast bör stimuleras. Särskilt viktigt är att kartlägga vilken betydelse 
mikroplast har som transportör av miljögifter in i näringskedjan, samt att utreda vilka huvudkällorna 
är, för att effektivisera åtgärder.  

Ett tredje stort problem med plast idag, är att den huvudsakliga råvaran är fossil råolja. Därför är 

- det nödvändigt att öka andelen plast som baseras på förnyelsebara råvaror, eftersom det skulle 
minska plastens klimatpåverkan, då en stor andel av dagens plastavfall bränns eller bryts ned relativt 
snabbt. De potentiella hälso- och miljögiftseffekterna av ingående kemikalier kan dock vara desamma 
för förnybart baserad som för konventionellt producerad plast. 
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