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Sammanfattning 

På grund av den globala uppvärmningen och den ökade användningen av plast de senaste årtiondena 

har plastavfallshantering blivit allt viktigare. Eftersom materialåtervunna produkter sparar material och 

naturresurser, såsom den olja som används för tillverkning av plast, är denna återvinningsmetod högst 

aktuell. De begränsningar som finns idag för vad som är möjligt att materialåtervinna gör det allt 

viktigare att anpassa förpackningar för återvinning bättre. Detta visas tydligt av att de svenska målen 

för återvinning av hårda plastförpackningar inte uppnås, trots dagens medvetenhet kring 

miljöproblemen. Denna studie undersöker därför hur Design for Recycling (DfR) kan användas och 

implementeras på bästa sätt för att stimulera återvinning av hårda konsumentplastförpackningar.  

Utifrån litterära referenser har en kartläggning av betydelsen av DfR under alla stadier i en produkts 

livscykel genomförts och genom denna har problemområden identifierats och pågående utveckling 

inom området urskilts. Utifrån detta har slutsatser dragits om vad som i framtiden bör fokuseras på 

inom området för DfR och även en guide har framställts i syfte att underlätta implementeringen av 

DfR. Guiden består av stegvisa rekommendationer för vad designers av plastprodukter bör tänka på 

under de val de gör som kan påverka senare återvinning. Guiden bidrar med att på ett tydligt sätt 

uppmärksamma hur och var Design for Recycling kan göra skillnad och i sin nuvarande form är den 

tänkt att vara en första introduktion för plastdesigners i praktiken.  

Kartläggningen visade att de positiva resultat DfR åstadkommer generellt är underskattade och inte 

utnyttjas till fullo, delvis eftersom direktiv och riktlinjer inte är tillräckligt tydliga idag. Det 

uppdagades dessutom att plastdesigners i allmänhet saknar kunskap om och ansvar för produkternas 

hela livscykel och hur deras arbete påverkar produktens återvinningsbarhet. Vidare finns idag kunskap 

om hur plastmaterialet påverkas av att processas främst koncentrerad hos experter i området. Också 

stegen sortering och separering under återvinningsprocessen är idag långt ifrån optimerade och utgör 

därför en bromskloss men har stor utvecklingspotential. En lösning av dessa problemområden skulle 

förändra förutsättningarna för Design for Recycling positivt. De ringar in vad som är viktigt för att 

DfR ska bli så välfungerande som möjligt och vad som måste åtgärdas för att det ska kunna bli ett 

självklart inslag i designprocessen i framtiden.  
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Abstract 

Due to global warming and the increased use of plastics during the last decades, the importance of 

plastic waste management has increased. Since mechanical recycling saves both material and natural 

resources, this recycling method is of current interest. Today’s limitations of what is possible to 

recycle through mechanical recycling increases the need for packaging with design adjustments for 

easier recycling processes. Despite today’s awareness of our environmental issues, the Swedish goals 

for recycling of rigid plastic packaging are not reached. This study therefore examines how Design for 

Recycling (DfR) can be used and implemented in the best way to stimulate recycling of rigid plastic 

packaging. 

From a literature search a mapping of DfR’s importance during a product’s life cycle stages have been 

drawn. Through this mapping existing problems were identified and ongoing research in the area was 

distinguished. Conclusions were drawn about what needs to be focused on within the area of DfR in 

the future and in addition a guide was produced to ease the implementation of DfR. The guide was 

chosen to consist of step by step recommendations to what plastic designers should have in mind while 

making choices that might affect the product’s recyclability. The guide contributes by clearly 

emphasizing how and where Design for Recycling can make a difference and it can be used as a first 

introduction of DfR for plastic designers in practice. 

The mapping indicated that the positive results DfR brings out generally are underestimated and not 

sufficiently exploited, partly because the directives and guidelines are not specified enough. Moreover 

it showed that plastic designers generally lack knowledge of and responsibility for the whole life cycle 

of their products and how their work affects the product’s recyclability. Further the knowledge of how 

plastic materials are affected by recycling and reprocessing today almost exclusively lies among 

material experts. Also the recycling steps sorting and separating are far from optimized today and thus 

forms an obstacle but with great developing potential. A solution of these problems would mean large 

changes within the conditions of DfR. They encircle what is important for DfR to be a well-

functioning tool and what needs to be done for it to be a future natural part of the design process. 
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Förord 
Denna rapport är skriven som ett kandidatexamensarbete för Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, 

på sektionen för Industriell Ekonomi med teknikinriktning Integrerad produktion. Rapporten har 

skrivits på distans från Wien, Österrike, men med handledning av Jan-Olof Svebeus, Industriell 

Produktion, KTH. 

Tack till Jan-Olof Svebeus för handledning under arbetsprocessen. 

Vi vill även tacka dem som har tagit sig tid att intervjuas till rapporten och svarat på frågor kring 

rapporten under arbetets gång. 

 

Wien, maj 2011  

Ragnhild Ljunggren 

Johanna Wiklund 
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1. Inledning  

Plastmaterials popularitet har ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Krugloff (1995) påstod redan 

1995 att världsproduktionen av plast volymmässigt hade blivit större än den av metall. Speciellt bland 

konsumentplastförpackningar har ökningen varit explosionsartad, vilket har lett till att förpackningar 

är den sektor som idag står för störst andel av den totala plastförbrukningen (se figur 1). Denna ökning 

innebär både fler plastprodukter på marknaden och en ökad mängd restprodukter av plast som vi måste 

lära oss ta hand om på ett effektivt sätt, med minsta möjliga miljöpåverkan.  

 

Figur 1 Förbrukning av plast inom olika sektorer. Bilden visar på hur stor del av plast idag som används till 

förpackningar, vilket gör att det är av stor betydelse att de tas omhand korrekt.  

Källa: (Plast- & Kemiföretagen) 

Det blir dessutom allt viktigare i dagens samhälle att vara medveten om hur vi människor och våra 

handlingar påverkar naturen runtomkring oss. På grund av den globala uppvärmningen som 

uppmärksammats bland annat i den omtalade Sternrapporten (Stern, 2006) blir avfallshantering och 

andra åtgärder att värna om miljön allt viktigare. Tack vare att återvinning minskar energiåtgången vid 

materialens framställning, är det en bra metod att reducera sådan negativ miljöpåverkan.  

Materialåtervinning kan verka vara ett omständligt alternativ jämfört med exempelvis förbränning, 

men det finns starka argument för varför det är ett bättre alternativ. Framförallt sparar materialåter-

vunna produkter naturresurser, som till exempel den olja som idag oftast används för tillverkning av 

plast. Projektioner pekar på att oljan som vi är så beroende av kommer att sina, vilket skulle innebära 

slutet för den oljebaserade plast som vi idag tar för givet (Campbell, 2008). Dessutom sparas vid 

användning av återvunnen plast 75 % av den energi som annars går åt till att göra plast av ny råvara 

och 1 kg återvunnen plast sparar 1 liter olja som i annat fall använts vid framställning av ny 

plastråvara. (Vafab Miljö)  Utöver detta minskar materialåtervinning av 1 kilo plast koldioxidutsläp-

pen med 2 kilo i jämförelse med nytillverkning av plast. För att få perspektiv på vad detta innebär för 

miljön, skulle detta motsvara miljöpåverkan av 34 timmars dammsugning. (Stena Recycling) 

Trots att materialåtervinning är ett avfallshanteringsalternativ att föredra, så finns det begränsningar 

för vad som är möjligt att materialåtervinna. Detta ökar behoven av att tillverka förpackningar 

anpassade för återvinning och att de designats på rätt sätt redan från början. Utan detta minskar 

chanserna att plasten ska kunna användas till nya förpackningar. Scott Horne (2005) menar att ISRI, 

Institute of Scrap Recycling Industries, introducerade konceptet Design for Recycling (DfR) för att ta 

an just denna utmaning. Redan tidigare, under 1990-talet, hade även boken Engineering design: a 

systematic approach uppmärksammats för att behandla design med andra aspekter i åtanke, till 
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exempel att designa för återvinning. (Pahl & Wallace, 2007) Detta koncept har nu blivit en del av det 

som kallas Design for X (DfX) som bygger på att fokus ska läggas redan i designfasen på vissa 

funktioner som kan underlätta för framtiden. Idag finns flera användningsområden för detta och två 

exempel är Design for Manufacturing (DfM), vilket innebär att designa för tillverkning, och Design 

for Assembly (DfA), där designern fokuserar på sammansättning av produktens delar. (Huang, 1996)  

För att understryka kopplingen till dessa välkända koncept, kommer här användas den engelska termen 

Design for Recycling. En översättning av begreppet till svenska till Design för Återvinning eller 

motsvarande, skulle inte på samma sätt kunna dra nytta av det redan etablerade konceptet Design for X 

och målet att designa för förbättring. 

1.1 Problemformulering och syfte 

Trots dagens medvetenhet om miljöproblemen orsakade av vårt avfall uppnås inte de mål för 

återvinning av hårda plastförpackningar som satts upp för Sverige av riksdag och EU. Med tanke på 

dagens kritiska miljöläge och att motsvarande mål inom andra återvinningsområden är uppfyllda med 

råge, bör arbetet med att öka återvinningen av hårda plastförpackningar intensifieras. Med denna 

problematiska situation som grund, har följande frågeställning formulerats: 

Hur bör DfR utvecklas för att materialåtervinningen av hårda konsumentplastförpackningar ska 

stimuleras? 

Med studien vill vi undersöka hur DfR kan användas på bästa sätt för att underlätta för återvinning och 

därmed öka antalet återvunna hårda plastförpackningar. Målet är att kartlägga betydelsen av DfR 

under alla stadier i en produkts livscykel och utifrån detta komma med rekommendationer för framtida 

utvecklingsarbete inom DfR. De funna problemområdena för återvinning under en produkts livscykel 

vill vi sedan sammanställa i en lättförståelig guide för att upplysa designers och föra dem ett steg 

närmare DfR.   

1.2 Begränsningar 

 Design for Recycling 

Som nämndes i inledningen, är DfR ett begrepp som ingår i konceptet DfX. Bland de många verktyg 

som tillhör DfX, inkluderas två huvuddelar. Den första är vilket problemområde verktyget behandlar, 

i detta fall återvinning och det andra handlar om hur och vad inom problemområdet som mäts. Det 

kan vara specifikt, till exempel Design for Assembly Costs, vilket innebär att kostnaden för 

sammansättningen vill minimeras, eller mer generellt. (Huang, 1996) Här har en mer generell vinkel 

valts och fokus har snarare lagts vid att ringa in och prioritera åtgärdsområden än vid hur resultatet av 

åtgärderna mäts och värderas. 

 Materialåtervinning 

För att begränsa studiens omfattning valdes att lägga fokus på design för materialåtervinning. De 

huvudgrupper av återvinning som valts bort är energiåtervinning och återanvändning (se figur 2). 

Detta val motiveras med att materialåtervinning är intressant för framtiden, eftersom det bidrar till 

sparad energi och säkrar vår framtida användning av plast genom att återanvända resurser. Vi vill 

genom denna studie undersöka hur design specifikt för materialåtervinning kan bidra till 

konsumentplastförpackningars återvinningsframtid.  
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 Hårda konsumentplastförpackningar 

En ytterligare begränsning som gjorts är att fokusera på hårda konsumentplastförpackningar (KPF), 

det vill säga förpackningar som till exempel schampoflaskor och andra toalettartiklar. Denna 

begränsning är nödvändig eftersom plast är ett mycket brett begrepp och olika plaster har vitt skilda 

egenskaper och tillämpningar, vilket gör att det inte går att behandla alla typer av plastprodukter i en 

och samma studie. Matvaruförpackningar är ett exempel där många restriktioner finns på grund av 

den hygien som krävs vid behandling av matvaror, vilket gör att de skiljer sig från resterande 

förpackningar. Inför studien uppmärksammades att hårda konsumentplastförpackningar är ett 

problemområde där återvinningsmål inte uppnås och där det idag finns många förpackningar i 

cirkulation som inte är återvinningsbara. Därför har vi valt att begränsa oss till detta problemområde 

för att undersöka om det finns lösningar till dessa problem. 

 Geografisk begränsning 

Tydliga geografiska begränsningar är inte uppsatta, dock har vi valt att använda den svenska 

marknaden som utgångspunkt för denna studie för att utnyttja den kunskap vi redan har på detta 

område. Därför har fokus lagts mer på just denna marknad med dess regleringar och förutsättningar. 

 Infallsvinkel 

Denna studie är gjord utifrån ett strukturellt perspektiv med designerns arbete som utgångspunkt. 

Detta innebär att ekonomiska aspekter inte varit i huvudsakligt fokus, även om dessa oundvikligen 

påverkar återvinningen. Den valda infallsvinkeln gör även att DfRs betydelse och påverkan på 

människors hälsa inte heller varit i fokus. 

1.3 Metod 

För att svara på den formulerade frågeställningen har under arbetets gång litterära referenser samlats 

och ett par kortare intervjuer genomförts. De litterära forskningsrapporterna och referenserna är till 

största del hämtade från Kungl. Tekniska högskolans elektroniska bibliotek. Många av de använda 

litterära referenserna är skrivna under 1990-talet, eftersom stor del av forskningen inom detta område 

skedde under denna tid. Deras resultat är dock fortfarande aktuella idag och hänvisas till i andra 

vetenskapliga rapporter. På grund av denna rapports praktiska karaktär och vinkling har information 

också hämtats från flera branschorganisationer och återvinningsföretag, bland annat från hemsidor och 

informationsmaterial. Detta för att få en tydligare bild av vad som idag görs i praktiken och inte enbart 

behandla teori och forskning som finns inom detta område. 

Intervjuerna är valda för att komplettera den litterära undersökningen och bidra med åsikter och tankar 

kring området. Avsikten var att föra in perspektiv både från organisationer som har inflytande över 

branschen och även mer forskningsinriktade och vetenskapliga källor. Dock var det svårt att väcka 

intresse bland de personer och organisationer vi kontaktade för intervjuer och slutligen fick vi tag i två 

Återvinning 

Materialåtervinning Energiåtervinning Återanvändning 

Figur 2 Bilden ger en överblick av de tre huvudtyper av 

återvinning som används i dagsläget. 
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personer som i varsin intervju erbjöd sina tankar inom detta område. De bidrog med de olika 

bakgrunder vi sökte inför intervjuerna och tillförde intressanta perspektiv till denna rapport.   

För att kunna identifiera befintliga problem och urskilja pågående utveckling inom DfR, valdes att 

genomföra en kartläggning av stegen i en konsumentplastförpacknings livscykel. En såpass 

grundläggande undersökning valdes eftersom denna typ av heltäckande kartläggning med DfR-

perspektivet integrerat i produktlivscykeln inte hittades. Utifrån kartläggningen drogs slutsatser om 

vad som i framtiden bör vara i fokus inom DfR och en guide framställdes i syfte att underlätta 

implementeringen av DfR.  

1.3.1 Disposition av rapporten 

För att introducera läsaren i vad DfR är och vad det innebär, inleds rapporten med en beskrivning av 

DfR i stort. En allmän beskrivning av hur dagsläget ser ut presenteras tillsammans med en 

undersökning av medvetenheten kring DfR. Därefter behandlas DfRs betydelse i designprocessen, en 

del som övergripande beskriver en förpacknings livscykel ur en designers perspektiv. En bild av vad 

som krävs i designprocessen för att en förpackning ska vara designad för återvinning tydliggörs för att 

i senare delar kunna applicera detta på detaljnivå genom förpackningens livscykel.  

Efter de två övergripande delarna redogörs mer detaljerat för stegen i förpackningens livscykel för att i 

varje steg upptäcka de problemområden som finns. Detta för att se om och hur DfR kan lösa dessa 

problem. Först avhandlas plasttillverkning som ger en bild av hur plast som material påverkas av 

återvinning och vad DfR kan bidra med. Därefter beskrivs processen då en plastförpackning tillverkas 

och olika processalternativ. Detta för att få en inblick i hur detta steg påverkar förpackningens 

återvinningsgrad och hur ett DfR-perspektiv kan appliceras. Slutligen redogörs för hur 

återvinningsprocessen ser ut, vilka problemområden som finns där och vad som orsakar dessa. Själva 

användningen av konsumenten behandlas inte i denna studie, då den inte påverkar den slutliga 

materialåtervinningen av plastförpackningen nämnvärt. 

Utifrån kartläggningen har en DfR-guide sammanställts för att underlätta för designers att 

implementera DfR i designfasen av hårda konsumentplastförpackningar. Guiden är tänkt att vara 

lättförståelig och strukturerad för att agera som en checklista för designern. Guiden är uppdelad efter 

problemområden under designfasen, så att designern vid varje steg i designprocessen kan gå in och se 

var det finns viktiga moment att ta hänsyn till för att underlätta för framtida återvinning.   

En ordlista har även sammanställts för att underlätta för läsaren, innehållandes nyckelbegrepp som 

används i texten. Denna hittas i Bilaga 1 - Ordlista. 
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2. Kartläggning av DfR och dess betydelse under hårda konsu-

mentplastförpackningars livscykel 

I en konsumentplastförpacknings livscykel ingår generellt 5 steg (se figur 3). Av dessa är det 

framförallt fyra som påverkas av Design for Recycling, nämligen design av produkten, tillverkning av 

plastmaterialet, formning av plastmaterialet vid tillverkning av själva produkten och slutligen 

återvinningsprocessen. Den kartläggning som genomförts går steg för steg igenom dessa, hur de kan 

påverka en förpacknings återvinningsbarhet och hur DfR kan integreras och åstadkomma en skillnad. 

 

Figur 3 Bilden visar stegen i en plastprodukts livscykel. Den illustrerar det önskade scenariot där plasten går i en 

sluten cykel och återvinns för att designas till nya plastprodukter. 

2.1. Introduktion till Design for Recycling 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av utvecklingen av Design for Recycling. Därefter följer en 

redogörelse för Design for Recycling ur olika perspektiv och en kartläggning av riktlinjer för hur och 

om DfR ska genomföras. Både riktlinjer på internationell och nationell nivå behandlas med DfR i 

fokus för att få en bild av hur DfR regleras idag. Avslutningsvis kommer ett avsnitt som avhandlar hur 

det med hjälp av design går att påverka en förpacknings återvinningsbarhet och den roll DfR och 

designern kan ha för återvinningsbarheten. 

Återvinning av avfallsplast är en relativt ny teknik och bara för ett antal år sedan var det varken 

miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att återvinna alla olika sorter av plast. Den största delen gick 

då till energiåtervinning, som inte är en lika effektiv återvinningsmetod ur miljösynpunkt. (Ingvarsson, 

2010) Även Design for Recycling är därför ett relativt nytt begrepp och tankesätt, som har utvecklats 

ur de begränsningar som fortfarande finns vid återvinning av plast och ur ett högt tryck från samhället 

efter ökad miljömedvetenhet. Detta tryck har gjort att det idag pågår en mycket intressant och snabb 

utveckling av återvinning av plastförpackningar. Produktutvecklare har med detta fått nya perspektiv 

att ta hänsyn till och idag har materialåtervinning fått stor betydelse för samhället. (Carlsson, 2002) 

I jämförelse med andra länder (se figur 4) ligger Sverige relativt bra till sett till total återvinningsgrad, 

men det finns fortfarande områden som måste förbättras för att kunna nå de uppsatta återvinningsmå-

len. Regeringens mål är att 30 % av den plast som sätts ut på marknaden ska materialåtervinnas, men 

år 2009 återvanns endast 27 %. (REPA, 2009) Sverige är trots detta på god väg och ses som en 

förebild i resten av Europa tillsammans med länder som till exempel Tyskland.  

Återvinningen av plastprodukter i Sverige har fått utstå en viss kritik under de senaste åren eftersom 

den inte uppnår återvinningsmålen och dessutom har sämre återvinningsgrad än andra material såsom 

Design 

Plast-
framställning 

Produkt-
tillverkning 

Användning 

Återvinning 
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papper och metall.  Peter Ingvarsson (2010), Informationschef FTI, menar att en viss restprodukt som 

inte går att återvinna uppstår vid alla former av återvinning, men att den andelen idag är störst vid 

plaståtervinning. Dock påpekar han även att det idag är inom plaståtervinning som den utvecklingen 

går snabbast, så förhoppningsvis kommer det inom en snar framtid gå att uppnå de uppsatta målen för 

plaståtervinning.  

 
Figur 4 Bilden beskriver totalt återvunnen plast nivå per land 2008. Bilden visar avfallsplast efter konsumtion, både 

total återvinning och andel energiåtervinning. 

Källa: (PlasticsEurope, EuPC, EuPR, EPRO , 2009) 

2.1.1 Design for Recyclings plats i samhället 

Idag finns delade meningar om hur plastavfall bäst ska tas omhand. I studien Hur skall 

hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder av Sundqvist m.fl. 

konstateras att ur miljöperspektiv är materialåtervinning mer fördelaktigt än förbränning. (Sundqvist et 

al, 2002) Även i en intervju med Thord Görling, försäljningsansvarig FTI, markeras betydelsen av att 

förpackningar ska kunna materialåtervinnas och inte bara energiåtervinnas eftersom ”miljöresultatet 

är mycket bättre vid materialåtervinning än vid energiutvinning”. (Görling, 2011) Detta gäller både 

med avseende på miljöpåverkan och i ett energiförbrukningsperspektiv. Ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv blir dock rangordningen den omvända, då anses förbränning vara mer fördelaktigt än 

materialåtervinning.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det svårt att fastställa om någon metod är bättre än de andra. 

Den ovan nämnda studien tar upp undersökningar som pekar åt båda håll, varför ingen lätt viktning 

kan göras inom detta område. (Sundqvist, J-O. et al, 2002) Anna-Sofia Carlsson (2002) kommenterar 

dock samma studie i sin rapport Kartläggning och utvärdering av plaståtervinning i ett 

systemperspektiv och menar att de båda metoderna verkar vara likvärdiga ur såväl ekonomiskt som 

samhällsekonomiskt perspektiv.  
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Det finns med andra ord flera olika sätt att se på hur plastavfall ska hanteras och olika delar av 

samhället idag ser olika fördelar och nackdelar inom de alternativ som finns. Detta leder till att 

riktlinjer och direktiv har stor betydelse för hur avfallet hanteras, både internationella och nationella. 

Detta påverkar i sin tur hur förpackningar framställs. Eftersom energiåtervinning har visat sig vara mer 

fördelaktigt ur ett företagsekonomiskt perspektiv är inte DfR än en naturlig prioritet hos företagen. Att 

återvinning är i slutskedet av produktens livscykel gör att fördelarna med DfR inte ses direkt av det 

företag som har hand om designen av produkten. Detta ökar betydelsen av regleringar för att DfR ska 

implementeras, så att förpackningar kan materialåtervinnas. Därför redogörs i nedanstående avsnitt för 

de direktiv och riktlinjer som finns för plastförpackningar och DfR idag.  

2.1.1.1 Internationella direktiv och riktlinjer 

Under FN-konferensen i Rio de Janeiro år 1992 togs för första gången fram ett gemensamt 

aktionsprogram för alla medlemsländer för hållbar utveckling genom förbättrad avfallshantering. Detta 

ledde till att EU reagerade några år senare med att upprätta ett förpackningsdirektiv i form av en 

producentansvarslagstiftning som heter 94/62/EC. Dessa direktiv specificerar särskilda krav på 

framställning av förpackningar och förpackningars sammansättning; 

 

2.1.1.2 Nationella direktiv och riktlinjer  

Efter de internationella riktlinjerna satts upp 1997 uppdaterades även den svenska förordningen om 

producentansvar, som hade införts 1993. Den hette 1997:185 och formulerar mer specifikt att 

förpackningar ska designas för återvinning; 

 

Denna förordning upphörde sedan att gälla när den nya förordningen om producentansvar, SFS 

2006:1273, trädde i kraft den 1 januari 2007. Den nya förordningen innehåller till störst del mer 

specifika krav på producenterna att ta ansvar för insamling av sina förpackningar. De ska erhålla 

insamlingsstationer så att deras förpackningar kan föras tillbaka till företaget efter konsumenternas 

användning, för att sedan återvinnas eller återanvändas.  Det finns även ett krav på hushåll att samla in 

och sortera sina plastförpackningar och lämna vid insamlingsstationerna, men delen som reglerar 

design av förpackningar är ytterst liten; 

Förpackningar skall framställas på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas till det 

minimum som krävs för att upprätthålla den säkerhets- och hygiennivå som är nödvändig för 

produkten och godtagbar för konsumenten. 

Förpackningar skall utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt de kan återanvändas 

eller återvinnas, även materialutnyttjas, och så att inverkan på miljön minskas så mycket som 

möjligt i samband med bortskaffandet av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering 

av förpackningsavfall. 

(Direktiv 94/62/EG) 

1§ Förpackningar skall därför utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt att de kan 

återanvändas eller återvinnas, även materialutnyttjas, så att inverkan på miljön begränsas när 

förpackningsavfallet eller restprodukterna från hanteringen av förpackningsavfallet 

bortskaffas  

(SFS 1997:185 ) 
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De tydligaste direktiven riktade till produktdesigners hittas i förordningens syfte, som deklarerar att 

”... förpackningar skall framställas på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas till den nivå 

som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå…” (SFS 2006:1273) Förutom vikt 

och volymbegränsningar finns alltså inga tydliga direktiv för den som designar plastförpackningar.  

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för förpackningsförordningen och rapporterar i sin tur till 

miljödepartementet och till EU:s miljödirektorat i Bryssel. Den enda kopplingen till designprocessen 

är siffrorna som i slutändan rapporteras om hur många förpackningar som har varit möjliga att 

återvinna under året. Enligt en undersökning av Jenny Ählström (2004) har inte förpackningsfyllarna 

heller några designkrav på sina leverantörer när det gäller återvinning, utan kvalitet och pris är de enda 

viktiga faktorerna.  

2.1.2 Varför DfR kan påverka återvinningsbarheten 

Studier har visat att det är de inledande faserna i en produkts livscykel som har störst inverkan på 

produktens kommande miljöpåverkan, till exempel idégenerering, specifikation och konceptutveckl-

ing. (Naturvårdsverket, 2002) Dock skriver Scott Horne (2005), vice ordförande för Government 

Affairs & General Counsel, ISRI, i en artikel att tillverkningsföretagen idag fokuserar mer på 

miljöpåverkan under tillverkning och användning, vilket tydligt visar att designprocessen inte har fått 

tillräckligt stort fokus i dagsläget.  

Regionchefen för PlasticsEurope, tillika ordförande för PlasticsEuropes Resource Efficiency 

Programme, Jan-Erik Johansson (2011) menar att fler aspekter än endast tekniska och ekonomiska bör 

beaktas för att återvinna plastförpackningar. Han menar vidare att deponering inte bör vara ett 

alternativ, eftersom det innebär att oljeresurser slängs bort. För att undvika sådant slöseri med material 

till förmån för materialåtervinning, är därför ingripande redan under designfasen nödvändigt. För att få 

perspektiv på detta slöseri, motsvarade plastförpackningarna som återvanns i Sverige 2004 

årsförbrukningen av olja för ca 35 000 villor och varje kilo materialåtervunnen plast minskar 

koldioxidutsläppen med 2 kilo. (Lunds Renhållningsverk, 2009) 

I dagsläget ersätter dock endast 80 % av den plast som materialåtervinns jungfrulig plast och 20 % går 

till att ersätta produkter som tidigare tillverkats i andra material. Exempel på sådana produkter är trä i 

form av bullerplank, pallklotsar i lastpallar och trädgårdsmöbler. (Sundqvist, J-O. et al, 2002) Det är 

bland annat plastförpackningar av sämre kvalitet och blandade kulörer som ingår i dessa 20 %. 

(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI) Vid denna typ av återvinning uppnås inte samma 

besparing av råolja och naturgas, eftersom plast då ändå behöver nytillverkas för att fylla den 

återvunna plastens tidigare syfte. Detta förtar delvis effekten av materialåtervinning, vilket ytterligare 

understryker vikten av behovet av en design som höjer plastens kvalité vid materialåtervinning.  

4 § För de syften som anges i 1 § skall en producent se till att de förpackningar som 

producenten tillverkar, för in till Sverige eller säljer utformas, framställs och saluförs på ett 

sådant sätt att de är återanvändbara eller återvinningsbara enligt de kriterier som anges i bilaga 

3 till denna förordning så att 

1. utsläppen av skadliga ämnen minimeras när förpackningarna, förpackningsavfallet eller 

restprodukter från hanteringen deponeras eller förbränns och 

2. inverkan i övrigt på miljön begränsas när förpackningsavfallet eller restprodukter från 

hanteringen av förpackningsavfallet bortskaffas.  

(SFS 2006:1273) 
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En stor orsak till varför inte alla produkter materialåtervinns idag, är att produkter ofta innehåller flera 

olika polymerer eller andra material. Dessa är ofta svåra, om inte omöjliga, att återvinna. Ofta är det 

inte heller ekonomiskt försvarbart att återvinna sådana produkter. I detta fall har designern stor 

möjlighet att påverka förpackningens återvinningsbarhet. Ju färre olika komponenter designern 

stoppar in i en förpackning desto troligare är det att den kommer att återvinnas vid livscykelns slut, 

sett ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Framförallt vid materialåtervinning krävs att 

designern har tänkt igenom detta vid den initiala designfasen för att hanteringen vid återvinningsfasen 

ska bli ekonomiskt hållbar. (European Plastics Recyclers Assosiation, EuPR, 2010)  

Även designern Chris Sherwin betonar designerns betydelse för att produkten ska gå att 

materialåtervinna i sin debattartikel publicerad i The Journal of Sustainable Product Design  (2004). 

Han argumenterar att mycket av plastens återvinningsproblem skulle kunna gå att lösa genom att just 

lägga mer ansvar på designern av produkten. Han menar att idag används ofta gamla produkter som 

utgångspunkt och att ingenjörer gör små anpassningar för att produkten ska bli mer miljövänlig. I sin 

artikel belyser Sherwin designerns potential och kunskap som ett viktigt verktyg i processen mot 

förnyelsebara produkter. Han menar inte att ingenjörer inte kan åstadkomma förnyelsebara produkter, 

utan betonar snarare designerns kunskap inom området. Deras innovativa tänkande när det kommer till 

vissa designaspekter och deras förmåga att göra produkter attraktiva är mycket viktigt för att de 

miljövänligare produkterna ska bli tilltalande. Det går inte att utbilda produktdesigners idag utan att ge 

dem stor kunskap inom miljö och miljövänligt tänkande, så därför bör företag låta designers ta ansvar 

och hitta möjligheter för att återvinningsbarheten ska öka bland plastprodukterna. (Sherwin, 2004) 

Sammanfattningsvis menar Chris Sherwin att DfR har stor potential och att designern kan ha stor 

inverkan på produktens återvinningsbarhet och att denna initiala del av produktens livscykel därför 

behöver lika mycket fokus som utvecklandet av själva återvinningsprocessen. Där det finns 

begränsningar i återvinningsprocessen kan designerns kunskap användas som komplement för att 

uppnå högsta möjliga återvinningsgrad.  

2.2. DfR i designprocessen 
Detta kapitel behandlar viktiga delar och val som ingår i designprocessen, både strategier inom 

designområdet och aspekter som hänsyn måste tas till. Det inleds med ett avsnitt om hur 

designprocessen ser ut i dagsläget med avseende på vad som görs idag och vilka strategier som finns 

för framtiden. Detta följs av en redogörelse för hur det går till när material för hårda konsumentplast-

förpackningar väljs av designers samt hur de ur ett DfR-perspektiv bör väljas. Eftersom detta är ett 

komplext ämne med flertalet faktorer att ta hänsyn till, diskuteras materialvalet dessutom utifrån 

andra designkrav så som utseende, hållbarhet etc. Avslutningsvis följer en beskrivning av hur arbetet 

med produktens fysiska utformning går till, samt hur den bör designas för att möjliggöra återvinning. 

Det är av yttersta vikt att ta hänsyn till de aspekter i designfasen som kan minska produktens 

miljöpåverkan och det finns de som hävdar att den initiala designprocessen avgör så mycket som 80 % 

av produktens miljöpåverkan. (Naturvårdsverket, 2002) Dess stora grad av påverkan på produktens 

slutliga egenskaper visar vikten av en väl genomtänkt designprocess och att Design for Recycling bör 

ha goda möjligheter att bidra till förbättring senare under produktens livscykel. Samtidigt uppnås inte, 

som tidigare nämnts, de uppsatta målen, vilket indikerar att DfR inte är tillräckligt uppmärksammat 

och använt. 

2.2.1 Samordning och strategi inför framtiden inom DfR  

Riktlinjer har kommit från både riksdag och EU som fastställer att förpackningar ska designas med 

underlättad återvinning i åtanke, som redogjordes för i avsnitt 2.1.1 Design for Recyclings plats i 

samhället. Då det kommer till att åtgärda detta i praktiken finns dock inga faktiska åtgärder 
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rekommenderade, mer än att förpackningarnas vikt och volym ska begränsas till lägsta möjliga nivå ur 

säkerhets- och hygiensynpunkt. Tanken är att ju mindre material som sätts ut på marknaden, desto 

mindre material blir till avfall som behöver tas om hand.  

I en undersökning om hur plasters återvinning kan ökas framtagen av den Europeiska föreningen för 

plaståtervinnare (European Plastics Recyclers Assosiation, EuPR, 2010), framhålls att konstruktion i 

ett enhetligt material är av mycket viktigt och att detta tillsammans med DfR bör vara företags högsta 

prioritet under framtagning av nya produkter. Dock försvårar detta för designers, då hänsyn även 

måste tas till många andra aspekter såsom funktion, hållbarhet och säkerhet. 

En jämförelse mellan dagens återvinning av hårda konsumentplastförpackningar och av PET-flaskor 

visar att hårda KPF har en lång väg att gå för att komma ikapp den väl utvecklade insamlingen och 

återvinningen av PET-flaskor. I Europa har flera PET-återvinningsföretag och -organisationer gått 

samman och bildat en plattform för produktion, design och återvinning. De menar att flaskorna idag 

rör sig över länders gränser, vilket gör det naturligt och viktigt att ha en gemensam plattform för 

samarbete. De utvärderar nya tekniker som kommer och nya designer för att förbättra återvinningen av 

flaskorna och för att de flaskor som sätts på marknaden inte ska orsaka några problem när de når 

återvinningsfasen. (European PET Bottle Platform, 2011) 

Ett liknande initiativ finns inte inom industrin för tillverkning och återvinning av hårda KPF. 

Införandet av krav på livscykelanalyser för plastprodukter har diskuterats, men Naturvårdsverket 

(2002) anser att det skulle vara för problematiskt eftersom det inte finns några tydliga, enkla, och 

kostnadseffektiva redskap för hur miljöhänsynsaspekten ska hanteras. De rekommendationer som 

finns är i NV:s Rapport ”På väg mot miljöanpassade produkter”, nämligen att  

 

Förslaget för hur detta ska genomföras lyder 

 

NV:s strategi för framtiden är i nuläget att utbilda personal inom området för DfR för att se till att 

framtida personal är medveten om produkters inverkan på miljön och hur negativ sådan går att 

motverka. (Naturvårdsverket, 2002) Tord Görling (2011), FTI, belyser dock att det är viktigt att tänka 

kreativt kring hur begreppet DfR ska spridas då han föreslår en designtävling med inriktning på 

återvinningsvänliga förpackningsegenskaper för både designers och studenter. Han menar att åtgärder 

som detta är viktiga för att skapa ringar på vattnet som sedan kan sprida sig. 

Även Christine Ambell (2011), forskare vid Kungl. Tekniska högskolan, drar paralleller mellan hårda 

konsumentplastförpackningar och PET-flaskor. Hon menar att det, till skillnad från PET-flaskornas 

”Högskolorna bör arbeta vidare inom ramen för sitt miljöledningsarbete med att integrera 

utbildning om miljöfrågor i olika typer av andra utbildningar som till exempel för ekonomer, 

tekniker och designers.” 

(Naturvårdsverket, 2002) 

”För att få öka intresset, kunskapen och tillämpningen av miljöanpassad produktutveckling 

behöver viss samordning och koordinering ske genom samarbete mellan näringsliv och 

berörda myndigheter. Kopplingen mellan miljöanpassad produktutveckling och 

miljöledningssystem måste förstärkas. … Utbildningsinsatser bör rikta sig mot bl.a. teknik, 

industridesign och marknads-/företagsekonomi på universitet och högskola.”  

(Naturvårdsverket, 2002) 
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väl implementerade pantsystem, finns för många alternativ vid konsumentens hanterande av hårda 

KPF och att Design for Recycling borde innebära att ”designa för att det ska vara lätt att göra rätt”. 

Därför är det viktigt att arbetet med detta handlar om mer än endast utveckling av själva 

förpackningen och att utvecklingen sker ur ett konsumentperspektiv.  

2.2.2 DfR under designerns materialval 

Materialvalet vid design av förpackningar har mycket stor betydelse för återvinningsbarheten av en 

förpackning. Det finns idag ett stort antal plaster att välja mellan och många av dessa är också 

återvinningsbara. Dock räcker det inte med att plasten är återvinningsbar, utan något som ofta 

försvårar återvinningsprocessen är om produkten består av blandat plastmaterial. (European Plastics 

Recyclers Assosiation, EuPR, 2010)  Ett så homogent material som möjligt bör användas för att få 

högsta möjliga återvinningsgrad och minska kostnaderna vid återvinning.  

En designer har dessutom flertalet andra aspekter att ta hänsyn till vid materialval för en 

plastförpackning, några grundläggande är  

 Önskad tillverkningsprocess för produkten 

 Dragbelastning produkten kommer bli utsatt för 

 Hållfasthet vid böjning som kommer krävas 

 Materialets rigiditet 

 Risk för utmattning under användning 

 Krav på hållbarhet mot brott (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) 

Utöver dessa är också miljön kring den blivande förpackningen viktig att ta hänsyn till, till exempel  

 termisk påverkan 

 klimatpåverkan 

 hur den förvaras 

 säkerhetskrav från myndigheter och konsumenter (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001)  

För att välja material utifrån dessa faktorer, så finns det s.k. ”verktygslådor” i form av böcker och 

tabeller där det går att slå upp vilket material som passar produkten bäst. (Rosato, Rosato, & Rosato, 

2001) Dock tar dessa inte hänsyn till återvinningsaspekter och det finns inga tydliga ”verktygslådor” 

för material till KPF som tar upp återvinningsbarhet som en faktor.  

Vidare ställs det idag högre krav än någonsin på att tillverkare av plastprodukter ska hitta nya och mer 

miljövänliga materialkällor för plastprodukter istället för det traditionella alternativet olja. Detta har 

bland annat lett till en utveckling av nedbrytbara plastmaterial. (Chanda & Roy, 2006) Utvecklingen 

har nått så långt att den första biologiskt nedbrytbara tandkrämstuben har blivit en verklighet (plastnet, 

2011) och de så kallade bioplasterna har nått sitt genombrott (plastkemiforetagen, 2010). Dessa 

bioplaster, även känt som organiska plaster, framställs från förnyelsebara resurser som till exempel 

vegetabilisk olja eller majsstärkelse. Tanken är att dessa ska kunna bryta ner sig själva. Problem 

uppstår dock när det inte går att skilja på produkter av bioplast och produkter av de oljebaserade 

plasterna. Sådana misstag leder till problem efter återvinningen, eftersom de återvunna produkterna 

kan börja bryta ner sig själva om bioplast av misstag blandats med den oljebaserade plasten. 

(European Plastics Recyclers Assosiation, EuPR, 2010) Följden blir högre kostnader vid 

sorteringsprocessen när bioplasterna måste sorteras ut från de övriga. Enligt Thord Görling (2011) på 

FTI ger bioplasterna dessutom sämst miljöresultat sett till växthuspåverkan totalt genom hela 

livscykeln, ett faktum som han menar att inte många känner till i dagsläget. Han påvisar alltså att det 

idag inte finns något bra, miljövänligare alternativ till oljebaserad plast. 
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2.2.3 Hur plastprodukter bör vara uppbyggda för att öka återvinningsbarheten 

Vid en intervju med Tord Görling (2011), FTI, så lyfter han fram vikten av att designa hårda 

konsumentplastförpackningar ur ett konsumentperspektiv för att underlätta konsumenternas 

delaktighet i återvinningen. Han menar att en förpacknings viktigaste funktioner är att skydda 

produkten, att sälja produkten, det vill säga sticka ut och vara tilltalande, och att i slutänden sorteras 

för materialåtervinning. Det är i detta sista steg som konsumenten kan ge sitt bidrag för en hållbar 

framtid, men svårigheten idag är att bygga in alla dessa tre önskade funktioner i både design och 

materialval. 

Naturvårdsverkets rapport Plast – materialflöden i samhället (1996) behandlar designfasens praktiska 

delar på en mer detaljerad nivå och enligt denna innebär Design for Recycling att produkter 

konstrueras för att vara lätta att sortera och återvinna, detta betyder bland annat att 

 materialåtgången ska minimeras 

 materialen ska hållas så rena som möjligt 

 demontering av produkten ska vara enkel 

 antalet materialtyper i förpackningens olika delar ska minimeras  

(Naturvårdsverket, 1996) 

 

För många blandade material kan ibland göra det tekniskt omöjligt att sära på materialen och därför 

även omöjligt att återvinna på ett effektivt sätt. Om komponenter av andra material eller plaster 

tillsätts, som korkar eller etiketter, är det av samma anledning viktigt att de är lätta att demontera. 

(Horne, 2005) Christine Ampell (2011), forskare vid KTH, förtydligar detta då hon säger att en av de 

viktigaste aspekterna att ha i åtanke för att förbättra återvinningsbarheten är att inte blanda material. 

Detta innebär både att plast inte ska blandas med till exempel kartong och att hårdplast inte ska 

blandas med mjukplast. Även Thord Görling (2011) trycker på vikten att inte fördärva återvinningen 

genom att till exempel använda laminat. Han säger dock att det idag förvisso finns anläggningar som 

kan återvinna metalliserad plast, som påsar för till exempel chips ofta är uppbyggda av, men normalt 

går sådana förpackningar endast att använda för energiutvinning. 

2.3. Plastframställning och DfR 

Detta kapitel behandlar plast som material och tillverkning av plast. För att förstå vad som händer 

med en plast då den återvinns och vad detta kan leda till, är det nödvändigt att vara bekant med 

materialet. Därför ingår nedan ett avsnitt med en redogörelse över vad plast är, samt vilka typer av 

plast det finns. Dessutom ges en beskrivning av olika metoder för syntetisering av plast i praktiken. 

Syntetiseringen är en viktig fas i en plastprodukts livscykel, då studier visat att just denna utgör en 

stor del av produktens miljöbelastning (Sundqvist, J-O et al, 1999) 

Huvudproblemet vad gäller återvunna material i allmänhet idag, så också för plaster, är att effektivt 

kombinera olika kunskapsområden. Sådana områden är till exempel kunskap om materialens 

förändring vid återanvändning och kunskap om materialegenskapers koppling till produktkvalitén.  

Utan detta riskerar okunskap kring materialen försämra återvunna produkters slutkvalité. Detta är extra 

viktigt för hårda konsumentplastförpackningar, då det vid val av material till dessa oftast inte 

genomförs någon djupgående materialanalys. Det anses inte att det krävs eftersom påfrestningarna på 

förpackningarna är förhållandevis små., istället spelar tradition och vanor stor roll för förpackningsde-

signers. (Chanda & Roy, 2006) 

Denna brist i materialkvalité är också en stor anledningen till varför själva framställningen av plast 

inte får glömmas bort i återvinningssammanhang. Som Jenny Ählström (2004) uttrycker det i 
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avhandlingen Återvunnen plast – ingen marknad utan förutsättningar; ”Om man inte ändrar vad man 

får in i systemet kommer man heller inte kunna förbättra kvalitén på vad som kommer ut. Detta 

påstående kan tyckas självklart, men det krävs ökad kunskap om plasters nedbrytning för att vara säker 

på att kvalitén upprätthålls under flera livscykler. Om detta görs, så bör återvunnen plast i framtiden 

bli en lika självklar materialkälla som nytillverkad oljebaserad plast (Vilaplana & Karlsson, 2008). 

2.3.1 Materialet plast 

Tron att plast är ett enda material är förhållandevis vanlig idag, men detta kunde inte vara längre från 

sanningen eftersom plast är en materialgrupp innehållandes ca 700 olika sorters plast med vitt skilda 

egenskaper. (Plast- & Kemiföretagen)  

2.3.1.1 Molekylstruktur hos plast 

Vid klassificering av material utgör plast tillsammans med gummimaterial kategorin polymerer, vars 

gemensamma faktor är en bas av kolvätekedjor. Kolvätekedjorna bildar tillsammans med andra 

ickemetalliska tillsatser mycket stora molekyler. (Callister, 2007) I jämförelse med de övriga 

materialkategorierna metaller och keramer, utmärker sig polymererna framförallt med deras låga 

densitet och värmeledningsförmåga (Harper, 2002). En polymer består till skillnad från en monomer 

av en repeterad mindre enhet och deras uppbyggnad kan liknas vid ett pärlband av dessa monomerer. 

(Callister, 2007).  

Kolvätekedjorna i plaster kan antingen vara linjära, förgrenade, sinsemellan tvärbundna (se figur 5). 

(Callister, 2007) Dessa molekylära strukturer påverkar plastens egenskaper och hur den reagerar vid 

uppvärmning. Utifrån detta delas plaster in i grupperna härdplaster och termoplaster. I en härdplast är 

kolkedjorna tvärbundna i ett tredimensionellt nätverk, vilket leder till att plastens molekylstruktur hålls 

intakt även vid höga temperaturer. Termoplaster, å andra sidan, består av linjära eller delvis förgrenade 

kolvätekedjor, vilket leder till att de mjuknar och så småningom smälter vid uppvärmning. (Harper, 

2002) Detta sker på grund av ökad molekylär rörelse så att bindningar mellan kolvätekedjorna bryts. 

Därför kan termoplaster omformas flera gånger, till skillnad från härdplasterna som vanligtvis har så 

mycket som 10-50 % tvärbindningar. (Callister, 2007) På grund av detta är det framförallt 

termoplasterna som är intressanta vid arbete med återvinning, dock kan härdplaster som återmals till 

granulat användas som stärkande tillsats eller utfyllnad i plastprodukter (Rosato D. , 1997). Dock, som 

tidigare nämnts, leder detta till problem vid återvinningsfasen då blandade plaster är svåra att separera.  

 

Figur 5 Bilden visar de tre kolvätestrukturerna i plast, nämligen linjära, förgrenade respektive tvärbundna 

kolvätekedjor. 

Källa: (Baker & Mead, 2002) 

2.3.1.2 Kategorier av plast 

Bland plaster som används till förpackningar, behållare och flaskor av olika slag finns sju stycken 

plastkategorier. Dessa fastställdes 1988 av Society of the Plastics Industry Inc. (SPI) i USA och 

förpackningar ska helst märkas med dessa för att underlätta vid återvinning. Märkningarna är helt 

frivilliga och garanterar inte att plasten är återvinningsbar, utan är bara till för att identifiering av 

plastsorten. (Hannay, 2002) Dessa plastkategorier är polyetentereftalat (PET eller PETE), 
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högdensitetspolyeten (HDPE), polyvinylklorid (PVC), lågdensitetspolyeten (LDPE), polypropen (PP), 

polystyren (PS) samt övriga plaster (se figur 6). De är alla på olika sätt relevanta för tillverkning av 

hårda konsumentplastförpackningar och en översikt över dessa presenteras i Bilaga 2 - 

Plastkategorier.  

 

Figur 6 Bilden visar de sju olika plastkategorier som används för märkning på plastprodukter idag för att förenkla 

vid sortering inför återvinning. 

Källa: (Leigh, 2011) 

 

Överlag används oftast termoplaster för tillverkning av hårda konsumentplastförpackningar och den 

dominerande sorten är polyeten som står för drygt 75 % av alla plastförpackningar. Både PET, HDPE 

och LDPE ingår i denna plastfamilj. I förpackningar används ofta HDPE, vilket gör just denna till 

mycket intressant i KPF-sammanhang. (Sundqvist, J-O et al, 1999) 

 2.3.2 Tillverkning av plast – nytillverkad och återvunnen 

Som tidigare nämnts tillhör plast materialgruppen polymerer. Den reaktion då polymerer syntetiseras 

kallas polymerisation, vilket innebär att monomerer länkas ihop med hjälp av katalysatorer (se figur 

7). (Callister, 2007) Två exempel på monomerer är som eten och propylen. Det finns framförallt två 

typer av polymerisation, nämligen 

 Kondensationspolymerisation, som utvecklar en biprodukt 

 Additionspolymerisation, som är utan biprodukter  

På senare tid har polymerisation även fått större uppmärksamhet inom forskningen och nya metoder 

som den så kallade supermolekylära polymerisationen utvecklats (Chanda & Roy, 2006). 

 

Figur 7 Denna figur illustrerar polymerisation, det vill säga monomerer som syntetiseras till längre kedjor. 

Källa: (BBC) 

 

De kolväterika grundmaterialen som används vid plastframställning är organiska kol-, naturgas- och 

råoljeprodukter. (Callister, 2007) Dock används mindre än 5 % av världens nuvarande oljeförbrukning 

till plaster (Committee on Polymer Science and Engineering, National Research Council, 1994), varför 

plastframställningen inte bör anklagas för dagens sinande oljeresurser. För att kunna utnyttja råoljan 
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som innehåller tusentals olika komponenter, måste den först processas på oljeraffinaderiet. Denna 

process kallas fraktionerad destillation och separerar olika fraktioner med olika molekylstorlek och 

molekylstruktur. Av dessa fraktioner är det främst nafta som är används plastframställning. För att 

åstadkomma polymerisation måste naftan först brytas ner kemiskt och monomerer fås fram. Detta kan 

ske genom uppvärmning, men idag används oftast katalysatorer. Polymererna formas sedan vanligtvis 

till granulat (se figur 8), men även formerna pulver, pasta och vätska förekommer (Plastics Europe, 

2011). Vid tillverkning av plastprodukter från återvunnen plast, är utgångsformen precis som vid 

nytillverkad plast oftast granulat. Av granulatet tillverkas sedan plastprodukter vanligtvis på samma 

sätt som av nytillverkad plast.  

 

 

Figur 8 Bilden visar granulat från PET, det vill säga PET-plast mald till grynform. 

Källa: (Chintex, s.r.o.) 

2.3.3 Additiv i hårda konsumentplastförpackningar 

I grunden är det polymerkedjornas utseende som avgör en plasts egenskaper, men det går också att 

påverka egenskaperna genom att tillsätta additiv. (Plast- & Kemiföretagen, 2010) Med sådana 

tillsatsmaterial kan mycket större förändringar i mekaniska, kemiska och fysiska egenskaper 

åstadkommas än om endast polymerkedjan ändras. (Callister, 2007) Några exempel på additiv är  

 smörjmedel 

 antioxidanter och andra stabilisatorer 

 pigment 

Stabilisatorer bromsar nedbrytning av materialet (Plast- & Kemiföretagen, 2010) och smörjmedel 

förbättrar viskositeten då plasten är smält för att underlätta formningen av produkten och undvika 

tillverkningsdefekter. (Rosato D. , 1997) Pigment, eller färg, tillsätts för att göra produkten färggrann 

och mer tilltalande för kunden. (Manas & Salil K., 2007) Dock är pigment en nackdel vid 

materialåtervinning eftersom granulatet från den återvunna plasten blir flerfärgat när plaster med olika 

färg blandas (se figur 9). Detta leder till att det inte är lika attraktivt att använda och följden blir oftast 

att det färgas svart och bara används till svarta produkter. (Florman, 2010) Pigmentet hindrar på så sätt 

produkter att återvinnas till samma typ av produkt, vilket minskar värdet av materialåtervinningen. 

Detta är ytterligare något som användandet av DfR under designfasen skulle kunna hindra. 

Det går också att använda mindre tillsatser av andra sorters plaster som additiv. På detta sätt går det att 

kombinera det bästa av de olika plasternas egenskaper för att uppnå en önskad balans överlag. De 

tillsatta plasterna tillsätts dock i så små doser att de egenskaperna hos den slutliga produkten 

fortfarande liknar de hos den huvudsakliga plasten. (Rosato D. , 1997) Att på detta sätt påverka plasten 
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är idag en nödvändighet för att åstadkomma en konkurrenskraftig och produktanpassad plast. 

(Callister, 2007) 

 

Figur 9 Bilden visar flerfärgat granulat.  Då dessa smälts bildas en röra av olika färger, vilket gör det svårt att 

återanvända plasten till förpackningar där en specifik färg önskas. 

Källa: (Silverman)  

 

Som vidare behandlas i nästföljande avsnitt, påverkas även tillsatser i plast av den upprepade 

bearbetning som sker vid återvinning och de kan steg för steg brytas ned och till slut helt försvinna 

eller helt omvandlas till oönskade föroreningar. (Strömberg & Karlsson, 2007)  

2.3.4 Förändringar och kvalité hos återvunnen plast 

Om återanvändning av plast i framtiden ska bli ett naturligt val för tillverkare av plastprodukter, så 

kräver detta att produkterna de tillverkar håller samma standard som produkter av nytillverkad plast. 

Detta för att de inte ska tappa förtroendet hos sina kunder. Därför är det viktigt att veta hur och om 

plastmaterial påverkas av att återvinnas, hur negativa effekter kan undvikas och hur kvalitén kan hållas 

på liknande nivå som nytillverkad plast. 

2.3.4.1 Hur plastmaterialet påverkas av att återvinnas 

Uppehållstid är ett mått för den tid ett material har varit upphettad. Eftersom tillverkning av 

plastprodukter inkluderar smältning av materialet är uppehållstiden en viktig faktor att övervaka. För 

hög uppehållstid kan orsaka nedbrytning av polymerkedjorna. (Hannay, 2002) Detta tillsammans med 

att plastmaterialet påverkas starkt av högt tryck, gör att plastmaterialet får permanenta spår som också 

finns kvar när den ska användas en andra gång. Dessutom bidrar flera andra faktorer till nedbrytning 

av plasten utöver uppehållstid. Sådana är till exempel  

 smältans temperatur och avledning av denna 

 deformationsgrad hos plastmaterialet 

 närvaro av syre eller andra ämnen som påskyndar nedbrytning 

 närvaro av stabilisatorer som bromsar nedbrytning 

Det är mycket viktigt att ha kontroll över dessa faktorer, eftersom nedbrytning av materialet orsakar 

förändringar hos både kemiska, fysiska och mekaniska egenskaper. Även plastmaterialets utseende 

kan förändras och det är vanligt att till exempel plastens färg ändras (Hannay, 2002). Då väl 

nedbrytning börjat ske, kan detta dessutom även agera som katalysator för fortsatt nedbrytning. 

(Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) 

I studien Kvalitetssäkring av återvunnen plast (Strömberg & Karlsson, 2007) undersöktes simulerade 

upprepade återvinningscykler. Plast utsattes för olika påfrestningar som skulle motsvara vad en 

produkt utsätts för under användning och sedan omformades den till en ny produkt av samma sort. Att 

en produkt på så sätt återvinns till samma användningsområde kallas Closed Loop Recycling. För att 
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mäta plastmaterialets kvalité användes foto-oxidation för att undersöka hur plastens egenskaper 

förändrades och kromatografi för att extrahera och undersöka additiv efter den simulerade 

återvinningen.  

Resultaten visade bland annat hur polypropen (PP) och högdensitetspolyeten (HDPE) reagerade på 

upprepade bearbetningar. De visade att plasternas egenskaper överlag bevarades och att endast 

marginella försämringar av de mekaniska och termiska egenskaperna uppstod. Detta trots att förändrat 

smältindex och molekylvikt visade på att molekylkedjorna hos PP successivt brutits ner. HDPE å 

andra sidan visade på stabilare egenskaper.   

Vad som påverkades mer av den upprepade upphettningen än själva plastens egenskaper var additiven. 

Dessa minskade under varje bearbetningssteg och detta visar att risken finns att nedbrytningen av 

plastmolekylerna kan öka då additiven väl är helt förbrukade. Då additiven bryts ner, riskerar inte 

endast deras positiva inverkan på plasten försvinna, utan även nya molekyler bildas. Dessa molekylers 

utseende och egenskaper är idag fortfarande en komplicerad och osäker process att förutsäga. 

(Strömberg & Karlsson, 2007) 

Det är inte bara medvetet tillsatta additiv som kan hittas i återvunnen plast. Även restprodukter från en 

tidigare livscykel eller tidigare tillsatta additiv kan förekomma. Att dessa lågmolekylära ämnen bryts 

ner vid återvinning kan vara positivt och fungera som ett renande för materialet (Strömberg & 

Karlsson, 2007). Andra studier som också studerat närvaron av lågmolekylära ämnen i återvunnen 

plast har funnit flera sorters föroreningar, som till exempel rester av doft- eller smakämnen. Dessa kan 

ha kommit från plastens första användningsområde, men det går inte att utesluta att föroreningarna kan 

ha kommit från kontakt med andra plaster under återvinningsprocessen. (Walker Camacho, 2000) 

2.3.4.2 Kvalité hos återvunnen plast, brister och åtgärder 

Det råder delade meningar om hur plastmaterial påverkas av den upprepade formningen som sker vid 

återvinning. Det finns de som påstår att återvunnen plast inte håller samma kvalité som nytillverkad 

plast, medan företag som tillhandahåller produkter av återvunnen plast föga förvånande påstår det 

motsatta. (Ählström, 2004) Kvalitén hos återvunnen plast är dock fortfarande överlag en kritisk faktor 

och det finns flera strategier hur denna kan säkras, däribland  

 stabilisering 

 återuppbyggnad 

 kompatibilisering 

 tillsatser av elastomerer och fyllnadsmedel (Vilaplana & Karlsson, 2008) 

Mer specifika metoder utvecklas också för att undkomma problemet med lågkvalitativ återvunnen 

plast. Studier har visat att joniserande strålning kan vara ett effektivt verktyg i detta sammanhang. 

Sådan strålningsbehandling kan användas till nästan alla typer av polymerer och stärker de mekaniska 

egenskaperna hos plasten genom att öka antalet tvärbindningar. Detta kan både öka eller minska 

nedbrytning genom att dela på polymerkedjorna samt för att tillverka avancerade miljövänliga plaster, 

beroende på vad som önskas. Författarna menar att detta innebär stora möjligheter att minska dagens 

plastavfallsproblem. (Burillo, 2002) 

Materialåtervinning har visats ha vissa problem med kvalitén på det återvunna granulatet och kan bara 

i vissa fall helt ersätta nytillverkad plast. Som tidigare nämnts utsätts dock inte de här aktuella hårda 

konsumentplastförpackningarna för några i sammanhanget betydande påfrestningar under normal 

användning. Tack vare detta har inte mindre förändringar av värmekänslighet och mekaniska 

egenskaper i de flesta fall en avgörande roll. (Harper, 2002) 
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I teorin kan plastmaterial återvinnas hur många gånger som helst, men i praktiken gör bland annat 

föroreningar att plast beräknas kunna återvinnas upp till 10 gånger. (Stena Recycling) Även om 

plasterna i den tidigare nämnda undersökningen av PP och HDPE bitvis förändrades vid försöken, så 

behöver detta inte nödvändigtvis innebära att återvinning av dem är ett dåligt val. HDPE och PP 

uppvisade märkbar försämring först efter 10 respektive 3 tillverkningscykler, vilket med en 

livscykellängd på 5 år ändå skulle förlänga plastens livstid till 50 respektive 15 år. (Carlsson, 2002) 

Undersökningen visade även att stabiliseringsmedel ytterligare kan förlänga ett materials livslängd, 

under förutsättningarna att materialet är rent och inte utsätts för föroreningar. (Harper, 2002)  

2.4. DfR och tillverkningsprocesser för plastförpackningar 

I detta avsnitt behandlas tillverkningsprocesser för hårda konsumentplastförpackningar. Hur 

processerna bör väljas beskrivs och vilka de vanligaste är. Det redogörs även för metodernas 

eventuella möjligheter och nackdelar ur återvinningssynpunkt samt betydelse av Design for Recycling 

och dess dagsläge. Val av plast påverkar i allra högsta grad valet av tillverkningsprocess. Därför 

redogörs även nedan plastmaterialets roll vid tillverkning av plastprodukter genom en beskrivning av 

hur plastmaterial väljs i förhållande till önskad tillverkningsprocess och av vad som det kan uppstå 

för förändringar i materialet då det bearbetas. 

Även om plastprodukter av alla de slag redan är utbredda över hela jorden, så betyder inte detta att 

utvecklingen kring deras tillverkning kan anses färdig eller ens har stannat av. Det finns en mängd 

nyutvecklade processer och tekniker som bidrar till den snabba tillväxten av plastförpackningar. Den 

höga aktiviteten gör tillverkningen till en viktig fas att inte glömma bort. 

2.4.1 Att välja tillverkningsprocess 

Att välja tillverkningsprocess är ett kritiskt led i en produkts designprocess. Bland de många faktorer 

som påverkar vilken process som kan väljas, finns  

 valt plastmaterial 

 mängd detaljer som ska tillverkas 

 produktens komplexitet 

 dimensioner och toleranskrav 

 kostnads- och tidskrav (Hannay, 2002) 

Precis som då material för processen väljs finns det vid val av process färdigt utformade guider att 

bistå, så kallade ”verktygslådor”. Ofta baseras dock detta viktiga val på individuell erfarenhet, 

traditioner och jämförelser med andra tillverkare, vilket gör att det blir en mer praktisk än vetenskaplig 

kunskap. (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) Detta gör att designern har höga men ofta outtalade 

förväntningar på sig vid val av tillverkningsprocess. Om denne inte är kunnig inom området bör en 

expert rådfrågas löpande under produktens tidiga designfas, annars kan formegenskaper som 

väggtjocklek, ihåligheter, trådar, färger, ytegenskaper med flera orsaka stora problem senare i 

tillverkningskedjan. (Rosato D. , 1997) Detta ökar än mer betydelsen av Design for Recycling i 

samband med val av tillverkningsprocess, eftersom det annars blir ytterligare en expert som måste 

involveras i designprocessen.  

Specifikt för KPF gäller att vanliga plastmaterial och plastformningsmetoder oftast kan användas, 

vilket ofta är positivt ur återvinningssynpunkt. Det är först då specialegenskaper efterfrågas som andra 

lösningar måste hittas. (Hannay, 2002) 

De många metoderna att forma plastprodukter har generellt följande fyra steg gemensamt 

 Blandning, smältning och plasticering av utgångsmaterialet 
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 Transport av smältan och formning av denna genom en matris eller in i en form 

 Eventuellt ytterligare ett formningssteg innehållandes drag- eller blåsteknik 

 Avsvalnande av smältan till fast form (Rosato D. , 1997) 

 2.4.2 Huvudmetoder vid plasttillverkning 

Processer för hur plastprodukter tillverkas kan grupperas på olika sätt. Dock kan de olika grupperna 

ofta tillverka samma sorts produkter och de konkurrerar därför med varandra. (Hannay, 2002) Här 

delas metoderna in i formsprutning, formblåsning, strängsprutning (eller extrudering), gjutning 

respektive formpressning. Gemensamt för alla dessa är att plastens smälta deformeras och att 

värmeutbyte sker, vilket gör att kunskaper i reologi och termodynamik är viktigt vid valet av process. 

(Rosato D. , 1997) 

2.4.2.1 Formsprutning 

Då formsprutning är den allra vanligaste processen för att tillverka konsumentplastförpackningar 

(Krugloff O. , 1997), behandlas denna process närmare än de övriga. Ungefär 32 % av all plast i 

världen processas genom denna metod och det finns cirka 80 000 formsprutningsmaskiner bara i USA. 

Relativt övriga vanliga processmetoder är formsprutning en komplex metod och kräver därför större 

expertis. (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) Att metoden ändå blivit så pass utbredd är tack vare att den 

lämpar sig väl för massproduktion och automatisering, vilket gör den till en ekonomiskt fördelaktig 

process. Den klarar också av att tillverka produkter med komplexa geometrier och toleranser i ett enda 

steg. (Hannay, 2002) 

Formsprutning går till så att plastgranulat smälts i en så kallad plasticeringscylinder som innehåller ett 

uppvärmningssystem och en motordriven roterande skruv som pressar materialet in i ett formverktyg 

(se figur 10). Detta sker under högt tryck, ofta flera hundra bar, vilket gör att en låsningskraft på 

hundratals kilonewton inte sällan krävs. Uppvärmningssystemet tillsammans med friktionen mellan 

den roterande skruven och plasten smälter utgångsmaterialet. Formverktyget har en lägre temperatur 

än plastens smältområde. Värmen leds sedan bort så att plastmaterialet stelnar och efter fullt stelnande 

delas formen och plastdetaljen kan stötas ut. (Krugloff O. , 1997) Processen skapar en plywoodlik-

nande lagerstuktur i plastprodukterna där alla lager är unika och har olika egenskaper. (Rosato, Rosato, 

& Rosato, 2001) 

 

Figur 10 Bilden visar schematiskt hur formsprutning av plast går till. 

Källa: (injectionmoldingonline.com) 
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Vanliga plastprodukter som tillverkas med formsprutning är bägare, hårda och mjuka tuber, 

skruvkorkar och diverse olika stängningsanordningar (Hannay, 2002). Metoden används i störst 

utsträckning till termoplaster men det förekommer även att den anpassas för härdplaster. (Krugloff O. , 

1997) Jämförelser har också visat att formsprutning kan vara skonsammare mot plasten än andra 

processer vid upprepade formningsprocesser, vilket är en positiv egenskap i återvinningssammanhang. 

(Strömberg & Karlsson, 2007) 

Det går också att använda formsprutning som en sekundär process, det vill säga ytterligare en 

bearbetning efter den första formande processen. Genom att till exempel täcka ett hårt material med ett 

mjukare används formsprutning för att få en mer greppvänlig yta eller flerfärgade produkter. Det är en 

metod som främst har slagit igenom bland lyxrelaterade förpackningar (Hannay, 2002), men i och med 

att det är en permanent fogningsmetod försvårar det tyvärr återvinningen av produkten pga. 

separationssvårigheter. 

Stora delar av dagens ansträngningar att skapa mer miljövänliga plastförpackningar, går åt till att 

försöka minska mängden material i förpackningarna. En formsprutningsteknik som kallas Orbital 

Turbulent Injection Process har utvecklats av Demag Ergotech and Poranunt i Thailand som klarar av 

att tillverka behållare med betydligt tunnare väggar utan att för den delen förlora viktiga mekaniska 

egenskaper hos produkten. (Hannay, 2002) 

2.4.2.2 Formblåsning, strängsprutning, gjutning och formpressning 

 

Formblåsning är en tillverkningsmetod vars utgångsämnet är ett halvstelnat rörformat ämne. Detta 

leder till att metoden kräver förbearbetning. Utgångsämnet förs sedan in i ett formverktyg och blåses 

via ett munstycke upp i detta, så att det formas efter formens insida (se figur 11). (Krugloff O. , 1997) 

Förbearbetningen i fråga innefattar framförallt formsprutning eller extrudering, vilket skapar en 

naturlig indelning av metoden i två grupper.  

 Extruderings-formblåsning används främst till tillverkning av behållare. Vanliga använd-

ningsområden inom området för hårda konsumentplastförpackningar är burkar för kosme-

tika och hushållsflaskor och behållare med integrerade handtag.  

 Formsprutnings-formblåsning används för tillverkning av burkar för hälso- och hygien-

produkter högkvalitativa flaskor och av PET som ska innesluta kolsyrad dryck. (British 

Plastic Federation) 

Metoden kan användas till både stora och små serier, vilket gör den flexibel och den används för 

termoplaster. (Krugloff O. , 1997) Att andelen restprodukter från bearbetningen inte sällan ligger 

uppåt 20 till 50 viktprocent gör det dock viktigt att detta spillmaterial tas om hand och mals ner till 

granulat på nytt. (Hannay, 2002) Redan detta innebär en typ av materialåtervinning, men har 

nackdelen att materialet i produkt av ”nytillverkad” plast då redan kan ha processats upprepade 

gånger. 
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Figur 11 Formblåsning. Bilden visar de olika stegen vid denna metod. 

Källa: (Molding Processes, 2007) 

 

Strängsprutning, eller extrudering, är den mängdmässigt vanligaste plastprocessmetoden överlag 

med ungefär 36 viktprocent av all plast. Tekniken går till så att granulat liksom vid formsprutning 

smälts av en elektrisk uppvärmningsanordning kombinerat med friktion mellan plasten och en 

roterande skruv. Skruven genererar även tryck och pressar sedan plasten genom en matris som formar 

plastens profil (se figur 12).   

Metoden används för tillverkning av rör, profiler, kabelmantlar, folier med flera och används 

uteslutande för termoplaster. (Krugloff O. , 1997) Den är som enskild process dock inte aktuell för 

tillverkning av hårda KPF, men är den vanligaste basen för de flesta plastformningsprocesser som 

kräver ett förbearbetat material. Extrudering kan även användas för att blanda olika plaster. (Hannay, 

2002) 

 

Figur 12 Extrudering/strängsprutning. Bilden illustrerar hur en profil tillverkas genom denna metod. 

Källa: (Jahn) 

 

Gjutning av plast innebär att smält plast hälls i en öppen gjutform kallad kokill, där den reagerar 

kemiskt eller hårdnar genom avsvalning (se figur 13). Metoden används oftast till härdplaster, varför 

den ej är att föredra ur ett återvinningsperspektiv. Ytterligare nackdelar med gjutning vid tillverkning 

av hårda konsumentplastförpackningar, är att metoden dessutom är svår att automatisera samt kräver 

högviskösa plaster som är svårare att hantera. (Rosato D. , 1997) 
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Figur 13 Gjutning. Bilden visar hur smält material hälls ned i en kokill vid gjutning för att forma produkten. 

Källa: (Custompartnet) Bilden är delvis beskuren. 

 

Formpressning innebär att ursprungsmaterialet, då kallat pressmaterial, läggs mellan två formhalvor 

och produkten pressas till önskad form genom tillfört tryck och värme (se figur 14). Detta ger en 

härdad slutprodukt, varför metoden används enbart för härdplaster och därför är även denna metod inte 

lämplig ur ett återvinningsperspektiv. (Krugloff O. , 1997) 

 

Figur 14 Formpressning. Bilden visar i tre steg hur formpressning används för att forma en produkt. 

Källa: (Mechanicalarena) 

 

Att ovanstående fyra metoder att processa plast inte behandlats lika grundligt som formsprutning, 

grundas som tidigare nämnts i att formsprutning är en väsentligt vanligare metod för tillverkning av 

hårda konsumentplastförpackningar. Dock bör även tilläggas att det inte heller finns lika mycket 

forskning kring möjligheterna att integrera Design for Recycling i dessa metoder som för 

formsprutning. I dagsläget talar detta för att de metoderna inte bör ha lika stor betydelse för 

utvecklingsarbetet med DfR. Det bör dock påpekas att det istället kan tolkas som att områdena i fråga 

inte är tillräckligt undersökta ur detta perspektiv och framtida forskning skulle kunna avslöja idag 

okända möjligheter. 

2.4.3 Plastmaterialet under tillverkningsprocessen 

Under designprocessen för en produkt utformas oftast produktens delar med välkända tillverknings-

processer i åtanke. Detta för att säkra att den ska gå att tillverka och att det ska kunna genomföras till 

ett önskat pris. (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) Då det kommer till material för plastförpackningar 

har dessa precis som andra förpackningsmaterial höga krav på sig att ha låga kostnader och att 
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tillverkningen ska kunna genomföras effektivt. För hårda KPF är det ofta även viktigt att materialet 

har rätt utseende, till exempel önskad lyster och klarhet. (Hannay, 2002) 

Om plastmaterial skulle väljas utan att ha tillverkningsprocessen i åtanke, kan följderna bli så 

allvarliga att produkten i fråga inte kan tillverkas så som tänkt. (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) 

Detta krav, att en plastsort ska vara processbar, innebär att den generellt ska vara lätt att använda vid 

vald tillverkningsmetod, till exempel att den är lätt att forma i önskad detaljgrad. Även här finns flera 

exempel på egenskaper som påverkar detta, till exempel  

 molekylvikt 

 likformighet i materialet 

 additiv 

 viskositet (Rosato D. , 1997)  

Om en plast med för låg viskositet väljs, kan precisionsmetoder bli tvungna att uteslutas. Vid gjutning 

och formpressning är den tillverkningsbara geometrin begränsad, medan formsprutning ger möjlighet 

till betydligt friare formgivning. (Krugloff O. , 1997)  

Positiva bieffekter kan också förloras eller bli rent av skadliga om relationen mellan plastmaterial och 

tillverkningsprocess överses. Ett exempel på detta är fenomenet plastminne, en typ av tids- och 

temperaturberoende deformation, som kan vara en användbar egenskap hos plaster om det uppstår vid 

rätt tillfälle. Krypning å andra sidan, som är ett annat namn på samma fenomen, används som 

beteckning då plastminnet är oönskat. (Hannay, 2002) 

Temperaturer och tryck under tillverkningen av plastprodukter leder till kemiska förändringar i 

plastmaterialet som är viktiga att känna till eftersom de påverkar plastprodukternas slutliga 

egenskaper. Bland dessa förändringar finns till exempel  

 fortsatt polymerisation  

 ökat antal tvärbindningar 

 depolymerisation 

 nedbrytning av molekyler 

Till och med en helt förändrad kemisk struktur kan uppstå och till exempel orsaka färgförändringar. 

Under formningen påverkas även plasten så att den kan få en förändrad elasticitetsmodul efter 

nedsmältning. (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) 

Då den i avsnitt 2.3.4 Förändringar och kvalité hos återvunnen plast tidigare beskrivna uppehållstiden 

blir för lång eller om temperaturen är för hög kan plasten överhettas och den slutliga produkten 

försämras. För plast som återvinns och därför processas i flera omgångar, ökar uppehållstiden för varje 

ny tillverkningsomgång. (Rosato, Rosato, & Rosato, 2001) De flesta termoplaster kan trots detta 

återvinnas tillräckligt många gånger för att göra återvinningen lönsam, men en del påverkas betydligt 

redan efter första gången. Också om en olämplig granulerings- eller återvinningsmetod använts 

riskerar plasten att brytas ner snabbt. (Hannay, 2002)  

2.4.4 Efterbearbetning av KPF 

Produkter av plast har fördelen att de ofta kan tillverkas i ett enda bearbetningssteg. Dock förekommer 

även efterbearbetning av plastprodukter. Dessa klassificeras i områdena fogning, ytbehandling och 

mekanisk bearbetning. Mekanisk bearbetning är såpass sällsynt inom området för hårda 

konsumentplastförpackningar att den inte beskrivs närmare här.  
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Fogning innebär att permanent eller temporärt sammanfoga två detaljer av en produkt, till exempel en 

kork på en flaska. Vanliga fogningsmetoder är svetsning, limning, nitning, skruvförband och 

snäppning. Av dessa är svetsning vanligast vid tillverkning av plaströr och snäppning är en snabb och 

enkel metod för att sammanfoga en behållare med en förslutningsanordning. (Krugloff O. , 1997) 

Om produkten ska kunna återvinnas är det viktigt att tänka på det vid val av fogning. Mer permanenta 

fogningsmetoder som svetsning eller limning kan till exempel orsaka svårigheter att separera 

plastdetaljer av olika sorters plast vid sortering på återvinningsstationerna. Även nitar eller 

skruvförband av metall bör undvikas för att underlätta för återvinning. Dock är återvinningsbarheten 

bara en av många faktorer som påverkar val av fogningsmetod. Andra är till exempel material, 

delarnas storlek, mekaniska påkänningar, kemisk miljö, arbetstemperatur och tillverkningsförutsätt-

ningar. (Krugloff O. , 1997) 

Ytbehandlingsmetoder används ofta för plastprodukter och det finns en uppsjö av dem. Tre exempel 

som är relevanta i KPF-sammanhang är lackering, tryckning/dekorering/märkning och metallisering. 

Dessa används för att få önskade optiska egenskaper, för att kunna låta plastförpackningen agera 

informationsbärare respektive för att ge ett dekorativt ljusreflekterande intryck. (Krugloff O. , 1997) 

Inte heller ytbehandlingsmetoder som innebär att permanent tillsätta nya material är att föredra ur 

DfR-perspektiv, på grund av svårigheter att separera vid återvinning. 

2.5. Återvinningsprocessen för materialåtervinning 

För att få en överblick över vad som krävs för att en produkt ska vara ”designad för återvinning”, det 

vill säga anpassad enligt DfR, är ett naturligt steg att behandla den slutliga återvinningsprocessen. 

Därför handlar detta kapitel om vad som krävs när en produkt når denna fas, från att de är 

färdiganvända och klassas som avfall till att materialet omformas till nya förpackningar. Även 

forskning inom området tas upp i detta avsnitt för att få en bild över framtiden inom återvinning och 

hur den har utvecklats. 

Materialåtervinningsprocessen för plastförpackningar består huvudsakligen av tre steg. De tre stegen 

är alla tre viktiga att ha i åtanke vid DfR och är 

 tillförsel av materialavfall 

 sortering och separering 

 materialomformning under materialåtervinning 

Utan tillförsel av material till återvinningsprocessen finns till exempel inget att återvinna och utan 

sortering skulle inte heller förpackningarna vara möjliga att materialåtervinna. En sammanställning av 

alla de delstegen dessa tre steg innehåller, finns för överskådlighetens skull att hitta nedan (se figur 

15). 
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Figur 15 Bilden förtydligar återvinningsprocessens alla steg för en hård konsumentplastförpackning. Den beskriver 

schematiskt avfallsplastens väg från hushåll tills ny produkt tillverkas. 

 

2.5.1 Tillförsel av material till återvinningsprocessen  

Materialåtervinningens kanske svåraste del är att samla in material som ska återvinnas på ett effektivt 

och användbart sätt. För att få fart på återvinningen och insamlingen av material krävs att tillverkarna 

känner ansvar för deras produkter när de når slutfasen i produktlivscykeln och att förbrukarna är 

motiverade att ta hand om materialet när innehållet är förbrukat. För att reglera detta infördes i Sverige 

en förordning om producentansvar för förpackningar som senare blev en del av miljöbalken (SFS 

1997:185 ) se vidare i avsnitt 2.1.1 Design for Recyclings plats i samhället. Förordningen föreskriver 

även hushåll och andra förbrukare att sortera ut förpackningar och lämna dem i de insamlingssystem 

som producenterna har skyldighet att tillhandahålla, så att de uppsatta insamlingsmålen för 

förpackningsavfall ska gå att nå.  I den senast uppdaterade förordningen (SFS 2006:1273) är 

minimikravet för återvinning av plastförpackningar 70 % av det totala avfallet, varav 30 % ska 

materialåtervinnas eller återanvändas.   

I Sverige är idag användandet av så kallade bringsystem vanligast. Detta system innebär att hushållen 

själva sorterar ut hårdplasten från de resterande avfallet och fraktar det till en närliggande 

återvinningsstation. Dock sker i vissa kommuner, eller delar av kommuner, hämtning av plastavfallet 

vid huset för att därefter transporteras till återvinningsstationer. Plastavfallet samlas in av 

återvinningsstationerna och fraktas sedan vidare till en sorteringsanläggning. (Carlsson, 2002) En 

faktor som har stor betydelse för kvalitén av slutprodukten efter återvinning är renheten av det 

återvunna granulatet, vilket till stor del beror på hur rent det insamlade avfallet från hushåll och 

företag är. Ett insamlingssystem där till exempel både mjuk- och hårdplastavfall samlas in i blandad 

fraktion gör det svårare att få en ren slutprodukt. (Manas & Salil K., 2007)  
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2.5.2 Sortering och separering av plastavfall 

I den inledande sorteringen inför återvinning blir ungefär 40 % av det material som samlas in för 

materialåtervinning från hushållen klassat som icke återvinningsbart. (Sundqvist, J-O et al, 1999) I 

denna fraktion ingår både plastsorter som inte är lämpade för materialåtervinning och dessutom icke-

plastmaterial så som metall, papper, textilier, glas med mera. Efter sorteringsprocessen återvinns 

antingen den återvinningsbara delen av hushållsavfallet på plats eller så skickas den vidare för att 

processeras i en materialåtervinningsanläggning. Plastavfallet från tillverkare och storförbrukare 

sorteras ut grovt på plats innan det skickas till en av de 20 mottagningsstationer som finns i Sverige för 

näringslivet. 

Mottagningsstationerna klassar materialet efter kvalité och vid behov sker eventuellt en grovsortering 

innan avfallet transporteras vidare till en materialåtervinningsanläggning. När plastavfallet når 

materialåtervinningsanläggningen görs en finsortering. Vid denna sortering sorteras ungefär 15 % av 

avfallet ut som olämpligt för materialåtervinning, vilket främst består av olämpliga plastsorter. 

(Carlsson, 2002) Det material som sorteras ut som olämpligt materialåtervinningsmaterial går vidare 

till förbränning för energiutvinning. (Sundqvist, J-O et al, 1999) 

Det är under sorteringsprocessen de plaståtervinningskoder, introducerade av The Society of the 

Plastics Industry, Inc. (SPI) vilket tidigare nämnts i avsnitt 2.3.1 Materialet plast, kommer till 

användning. Sorteringen ser till att rätt plastmaterial förs vidare och att extra komponenter så som 

lock, etiketter, produktrester och liknande separeras från förpackningen innan förpackningen skickas 

till återvinning. Detta för att resultatet efter återvinningen ska bli ett så rent och användbart granulat 

som möjligt. (AZoCleantech, 2008) Ibland sorteras även plastavfallet efter färg inför återvinningen, 

för att granulatet ska kunna användas på bästa sätt efter återvinningsprocessen. (Carlsson, 2002)  

I Sverige sker idag i de flesta fall både fin- och grovsorteringen för hand. Handsorteringen är ett hinder 

för ökad materialåtervinning, eftersom en viktig grundförutsättning för högkvalitativt granulat är att 

utgångsmaterialet är så oförorenat som möjligt och det är viktigt att effektivisera återvinningsproces-

sen så mycket som möjligt. (Carlsson, 2002) I en artikel publicerad på Ny Tekniks hemsida 

argumenterar Ignacy Jakubowicz på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att problemen 

skulle kunna minskas med hjälp av ett effektivare märksystem. Han menar att ett märksystem likt det 

som finns på kläder idag skulle vara ett sätt att lösa sorteringsproblemet och effektivisera processen. 

(Karlsson-Ottosson, 2009) Andra anser att det är viktigare att utveckla kommersiella automatiska 

sorteringssystem och att dessa krävs för att sorteringen ska bli mer effektiv och för att kunna 

framställa återvunnet material med hög kvalitet. Dessa system används redan idag på vissa 

återvinningsstationer runt om i världen och ständig utveckling pågår inom området. (Carlsson, 2002) 

2.5.2.1 Sorterings- och separeringstekniker 

För att få en bild av hur sorteringen fungerar ges här fyra exempel på tekniker att sortera insamlade 

förpackningar som ska materialåtervinnas med. Dessa tekniker är 

 Sortering med hjälp av luft 

 Flotation 

 NIR (nära infraröd teknik) 

 Sortering med hjälp av plasters unika laddningsegenskaper 

När hårda och mjuka plastförpackningar samlas in tillsammans kan de finsorteras på en automatiserad 

anläggning med hjälp av luft. Detta går förenklat till så att mjukplasten blåses/sugs bort från 

hårdplasten. Genom denna metod går det att öka återvinningsgraden av det insamlade materialet. 

(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI)  



Kandidatexamensarbete inom Teknik och management  Ragnhild Ljunggren 

Kungl. Tekniska Högskolan  Johanna Wiklund 

 

32 

 

Flotation går till så att plasten rivs till handstora flingor efter den första sorteringen för att sedan 

förtvättas och separeras från återstående skräp genom att materialens olika densitet utnyttjas. I 

praktiken innebär detta att polyeten (PE) och polypropen (PP) flyter medan resterande restprodukter 

sjunker. (Carlsson, 2002) Dessa egenskaper går också att utnyttja efter blötmalning då materialet kan 

centrifugeras för att separera materialen.  

Tekniken för NIR (nära infraröd teknik) bygger på plastmaterials olika sätt att reflektera i närheten av 

infrarött ljus, vilket utnyttjas i sorteringsprocessen.  Det finns även en liknande teknik som utnyttjar 

plasters unika laddningsegenskaper och den går till så att blandplast laddas för att sedan separeras i ett 

högspänningsfält. (Carlsson, 2002) 

Utöver dessa exempel finns ytterligare ett flertal alternativa sorteringstekniker som tagits fram. Ett 

problem är dock att plastförpackningar idag ofta är försedda med en avsevärd mängd papper, till 

exempel i form av etiketter och liknande, vilket försvårar återvinningsprocessen och utan ordentlig 

separering kan det försämra kvalitén på det återvunna materialet. Plastavfall med mer än 5 % papper är 

svårt att upparbeta med konventionella plastbearbetningsmaskiner, och vid nivåer över 15 % blir det 

närmast omöjligt.  

Det forskas på metoder som tillåter att vissa nivåer av pappershalt finns kvar när plasten processeras 

och att papperet då bryts ner till små fibrer som kan agera fyllningsmaterial i plasten. På Chalmers 

Tekniska Högskola, Göteborg, har det utvecklats en sådan teknik kallad CUT-metoden som har 

fördelen att pappersmaterialet inte behöver avlägsnas innan bearbetningen påbörjas. Idén bakom 

metoden är att bryta ner papperet till ett nästan pulvriserat stadium med hjälp av en pre-hydrolytic 

behandling av papperskomponenten, som inte påverkar plastens kvalité negativt. (Mathiasson, A. et al, 

1988) Dessutom skulle detta ge ekonomiska fördelar om steget där papper avlägsnas kommersiellt 

skulle kunna elimineras ur återvinningsprocessen. (Manas & Salil K., 2007) 

Trots alla dessa sorterings- och separeringstekniker som forskats fram, visar tidigare analyser som 

Anna-Sofia Carlsson tagit del av i sin studie, att fokus inom materialåtervinningen bör ligga på de 

materialströmmar som kommer från industrier. De är ofta renare, innehållsmässigt, och innehåller 

större stycken än fraktionerna från hushållen och behöver därför inte lika noggrann och kostsam 

sortering och separering. Dessa analyser tar dock endast hänsyn till tekniska aspekter och inte 

ekonomiska eller samhällsekonomiska. (Carlsson, 2002) 

2.5.3 Omformning av material under materialåtervinning 

Efter att plastavfallet har sorterats och nått materialåtervinningsanläggningen så rivs det till mindre 

passande bitar vid behov. Därefter tvättas flingorna, flera gånger behövs för vissa avfall beroende på 

dess renhet sedan tidigare. Tvättvattnet är oftast kallt eller med en temperatur på 30°C och 

tvättprocessen sker utan tillförsel av extra tillsatser så som tvättmedel eller liknande. Plastflingorna 

torkas därefter i anslutande centrifug eller varmluftstork.   

Om plasten är blandad av olika sorter agglomereras den efter tvätt och tork, det vill säga plasten värms 

upp till den grad att partiklarna binds samman på ytan men utan att plasten smälts helt.  

Agglomereringen sker på termisk väg och har till syfte att öka bulkdensiteten och kornstorleken för att 

uppnå en jämn matning i efterkommande processer. I återvinningens sista steg smälts plasten ned helt 

och granuleras i en extruderare. Därefter används granulatet som material vid tillverkning av nya 

förpackningar. (Carlsson, 2002)  
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3. Resultat - guide till att implementera Design for Recycling i 

designfasen av en hård konsumentplastförpackning 

Utifrån kartläggningen som presenterats ovan, har en guide utformats för implementering av Design 

for Recycling i designfasen av en hård konsumentplastförpackning. Denna presenteras nedan och 

består av stegvisa, praktiska rekommendationer för vad designers av plastprodukter bör tänka på i de 

olika handlingar och val de gör som kan påverka senare återvinning.  

Kritiskt steg Hur DfR kan tillämpas 

Riktlinjer 

 

Riktlinjer för produktframställning uppdateras kontinuerligt, därför är det viktigt att 

vara uppdaterad om utvecklingen av dessa. Både nationella och internationella. 

 

Val av  

material 

 

Utöver hållbarhetskrav och andra traditionella materialparametrar bör det även 

strävas efter att använda 

 termoplaster istället för härdplaster 

 endast plast från en enda plastfamilj till hela produkten 

 en plast som klarar av flera återvinningscykler utan att få drastiskt förändrade 

egenskaper 

 en plast som är miljömässigt framställd 

 så lite blandmaterial som möjligt 

 så lite material uppbyggda av flera lager som möjligt 

Additiv 

 

Tillsatser i material bör användas så lite som möjligt. Är de ändå en nödvändighet, 

bör följderna av dessa i nästa produktlivscykel minimeras. Detta genom att  

 undersöka hur lång livslängd materialet som tillsätts har 

 undersöka om additiven bryts ned av återvinningen och undvika sådana som 

riskerar att bilda farliga/oönskade restprodukter 

 tillsätta stabilisatorer som hindrar nedbrytning 

 värdera hur mycket konsumenten önskar till exempel en färgad förpackning 

och helst undvika additiv av estetiska orsaker 

För de två första punkterna kan det vara av värde att konsulta en expert på området, 

då följderna är svåra att förutsäga utan detaljerad kunskap. 

 

Utformning 

 

Då det estetiska utseendet arbetas fram bör detta göras med materialåtgången i 

åtanke. Utan att underskrida hygien- och säkerhetskrav bör materialet begränsas till 

minimal volym och vikt. Exempel på sådana åtgärder är 

 tunnare väggar 

 färre attribut såsom extra handtag etc. 

 val av förpackningsform, t.ex. tub istället för flaska 
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Fogning 

 

Förpackningen bör ha så få permanenta sammanfogningar mellan olika material som 

möjligt för att åstadkomma lättare demontering av produkten, därför bör 

 svetsning undvikas 

 limning undvikas 

 korkar, lock etc. vara lätta att separera från resten av förpackningen, varför 

t.ex. skruvanordningar är att föredra framför snäppanordningar 

Efter- 

behandling 

 

Vid efterbearbetning bör framför allt bearbetningar som försvårar separering av olika 

material undvikas, till exempel 

 ytbehandling bestående av ett skikt av ett nytt material 

 limmade pappersetiketter 

Processval  

 

Produkten bör designas för att passa en tillverkningsprocess som  

 kan tillverka en önskad produkt utan hopfogningar  

 är så skonsam som möjligt mot plasten, så att den kan processas fler gånger 

utan att betydande förändringar uppstår. Idag är formsprutning ett bra 

alternativ. 

 inte orsakar onödigt mycket spillmaterial för att undvika att detta mals ner på 

nytt och därmed processas flera gånger 

 kan tillverka tunnväggiga produkter 

 klarar av att processa termoplast 

 inte kräver förbearbetning, för att undvika flera bearbetningar i samma 

produkt och för att spara energi 

Märkning 

 

Det är av yttersta vikt att tydligt märka förpackningen för att underlätta sortering vid 

återvinning. Att tänka på är att  

 märka ut alla sorters plast produkten innehåller 

 märka ut vilken plast externa delar, såsom handtag, består av 

 tydligt visa eller skriva på förpackningen om produkten består av hård- eller 

mjukplast för att underlätta grovsorteringen i hemmen eftersom bringsystem 

är den vanligaste insamlingsformen 

 inte markera produktens plast som ”övrigt” utan specificera vilken sorts plast 

det är 
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4. Slutsatser – problemområden för DfR inom design för hårda KPF 

Här redovisas de ur kartläggningen ovan dragna slutsatserna om hur DfR bör utvecklas för att 

materialåtervinningen av hårda konsumentplastförpackningar ska stimuleras. Detta görs genom en 

presentation av de viktigaste problemområdena ur de områden som tidigare behandlats, som i 

framtiden behöver bemötas för att DfR inom materialåtervinning ska ha en framtid.  

Idealt vore förstås att alla problem som presenterats i kartläggningen bemöttes med lämpliga åtgärder 

och insatser. Dock är verkligheten sådan att oändliga resurser ej finns att tillgå, varför vi valt att göra 

en prioritering av de problemområden som funnits och nedan presenteras de fyra som vi anser är allra 

mest akuta och skulle leda till störst positiv förändring för DfR. 

1. Trots att kraven i dagens återvinningsriktlinjer generellt har ökat, har de specifikt för DfR 

utvecklats i motstående riktning. Eftersom fler och fler konsumenter idag lägger vikt vid att värna 

om miljön, ökar marknaden för återvunnen plast, trots detta är inte heller forskning kring DfR 

prioriterat vid återvinning. Detta tyder på att DfRs positiva inverkan generellt är underskattad. Att 

andra DfX-verktyg idag är vanligare än DfR skulle kunna bero på att de ofta förbättrar i tidigare 

stadier av produktens livscykel och kan ge direkta fördelar för det tillverkande företaget, till 

skillnad från DfR. Detta problemområde har en tvådelad grund som består av okunskap och brist 

på information hos både ansvariga och utförare. Steg ett är därför att informera ansvariga om 

värdet av DfR och få dem att förstå att det är värt att lägga tid och resurser på utveckling av 

området. Steg två är sedan att informera och utbilda designpersonal om hur detta implementeras.  

2. Designers av KPF saknar i allmänhet kunskap om och uttalat ansvar för produkternas hela 

livscykel och hur deras arbete påverkar produktens återvinningsbarhet. Detta tillsammans med att 

en del av de tekniska valen designers gör baseras på tradition snarare än uppdaterad forskning, 

försvårar införandet av DfR. En fortsatt utveckling av den presenterade guiden till en mer 

uttömmande ”verktygslåda” skulle kunna vara värdefull för designers. Detta eftersom det skulle 

underlätta arbetet med att implementera Design for Recycling om en sådan kunde skräddarsys för 

specifika produkter på detaljnivå. En sådan ”verktygslåda" skulle kunna lösas genom att erbjuda 

databaser anpassade för DfR, där rekommenderade material, tillverkningsprocesser etc. hittas 

genom att söka på önskningar och krav på produkten. Ett sådant verktyg skulle vara värdefullt 

eftersom en designer inte kan krävas ha sådan detaljkunskap som till exempel en materialtekni-

ker. 

3. Kunskap om hur plastmaterialet påverkas av att processas finns idag koncentrerad hos experter i 

området och den forskning som finns kring hur additiv uppför sig under upprepad återvinning är 

fortfarande endast i sin startfas. Detta leder till att kvalitén hos produkter av återvunnen plast 

fortfarande ofta är osäker jämfört med den av nytillverkad. En åtgärd till detta är självfallet 

fortsatt forskning inom området, men även ökad informationsspridning till företag i plastindustrin 

och till samhället i stort. Ökad medvetenhet om återvunnen plast och den kvalité som den har idag 

skulle kunna öka användningen av plasten, eftersom den nuvarande kvalitén passar till fler 

produkter än vad som ofta tros. Även Naturvårdsverkets satsning att utbilda designers inom 

området för DfR är viktig att genomföra. 

4. Sortering och separering under återvinningsprocessen är idag långt ifrån optimerad och utgör 

därmed en bromskloss med stor utvecklingspotential. För vidare utveckling av materialåtervin-

ning är därför bland annat ett bättre märkningssystem av plastprodukter en nödvändighet. Ett 

sådant förbättrat märksystem för plastförpackningar skulle, likt den i avsnitt 2.2.1 Samordning 

och strategi inför framtiden inom DfR nämnda PET-plattformen, behöva sträcka sig över 

landsgränser med tanke på den stora export och import som sker idag. En transnationell 
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märkningslösning inom Europa kan till exempel kräva beslut på EU-nivå för att det verkligen ska 

bli av, vilket kan ta lång tid att införa. Ett bättre märksystem är också viktigt för att öka 

återvinningen i samhället överlag. Idag är det till exempel svårt att urskilja vilken förpackning 

som ska sorteras som mjukplast och hårdplast eller hur många gånger en plastprodukt redan 

återvunnits. Konsumenters osäkerhet kan leda till att allt hamnar bland brännbart avfall, vilket 

inte är att föredra ur miljösynpunkt. Därför är det ännu viktigare att ett bättre märksystem införs 

om de uppsatta återvinningsmålen för plast ska uppnås. 
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5. Diskussion och reflektioner kring resultat och slutsatser 
Vad en guide som den ovan presenterade kan åstadkomma är framförallt att på ett tydligt sätt 

uppmärksamma hur och var Design for Recycling kan göra skillnad. I sin nuvarande form kan den 

vara en första introduktion för plastdesigners i praktiken. Den kan också vara till nytta för managers 

för produktplanering eller liknande då det finns en önskan att införa DfR och det behövs något 

handgripligt för att illustrera vad det innebär och hur det går till. 

En lösning av de ovan beskrivna problemområdena skulle innebära stora förändringar inom 

förutsättningarna för Design for Recycling. De ringar in vad som är viktigt för att DfR ska bli så 

välfungerande och ge tillräckliga och tillräckligt tydliga resultat för att det ska kunna bli ett naturligt 

inslag i designprocessen i framtiden. Detta skulle inte bara underlätta för och stimulera 

materialåtervinning som metod, utan också ha många andra positiva bieffekter. Till exempel skulle 

bättre materialåtervinning leda till säkrare kvalitet, vilket skulle leda till att mer plast skulle kunna 

återvinnas till mer avancerade produkter med högre krav. 

Det skulle krävas mycket för att alla problemområden skulle lösas helt och fullt och det krävs en 

planering på lång sikt för att ens kunna sträva efter detta. Det bör dock noteras att inget av de 

ovanstående problemområdena är omöjliga att lösa, men de går inte alla att lösa samtidigt och på en 

gång. Avvägningen som måste göras är som så ofta den mellan kortsiktiga ekonomiska fördelar å ena 

sidan och värnandet om vår framtida värld för kommande generationer å andra sidan. Med hjälp av 

DfR kan de uppsatta målen uppnås, men det går dock inte att säga exakt hur stor betydelse DfR 

kommer att ha för materialåtervinningen. Idag finns fortfarande begränsningar inom återvinningen 

som gör att DfR inte kan förväntas att leda till 100 % materialåtervinning av plastförpackningar. 

Dessutom går idag forskningen inom plast starkt framåt och även om bioplaster inte är ett bra 

alternativ idag, så går det inte att med säkerhet förutsätta hur innovationer och alternativ till 

oljebaserad plast kommer att påverka plastmarknaden i framtiden.  

Den begränsning i tid och omfång som funnits, har gjort att vår kartläggning inte skulle kunna påstås 

vara heltäckande. Hade det varit fråga om en större studie, hade det varit värdefullt att ha mer kontakt 

med experter och näringslivsrepresentanter. Detta för att få tillgång till fler infallsvinklar och 

synpunkter på de dragna slutsatserna. Dessutom stöttes problem på vid undersökning av hur 

kvalitetsmätningar går till i litteratur. Även kontakt med sakkunniga inom detta har varit svårt att 

upprätta, varför vi inte lyckats fastställa hur, eller ens om, kvalitetsmätningar görs i praktiken.  

Som tydligt framgår av de tidigare presenterade problemområdena, finns också stora behov och 

möjligheter till fortsatt arbete och forskning inom området för Design for Recycling för hårda 

konsumentplastförpackningar. En naturlig linje att arbeta vidare på efter denna studie, skulle vara att ta 

fram områden och egenskaper som kan mätas för att värdera hur väl en designad produkt uppfyller 

DfR-krav. Som nämndes i inledningen, är det också nödvändigt att på ett genomtänkt vis bestämma 

hur dessa ska mätas. Utöver detta finns ytterligare områden som innehåller utvecklingsmöjligheter 

som skulle kunna bidra till en stimulerad materialåtervinning.  

 Närmare undersökningar mellan materialåtervunnen oljebaserad plast och nedbrytbara 

bioplaster eller andra nytillkomna miljövänligare alternativ skulle vara önskvärt. Detta för att 

vidare utröna vilket alternativ som idag kan anses vara bäst för att kunna samla resurser till 

utveckling av ett enda område istället för att splittra upp dem på flera olika.  

 Ytterligare har denna studie sin utgångspunkt i den svenska marknaden för återvinning och 

vidare studier inom andra marknader skulle kunna belysa ämnet ytterligare. Speciellt plastå-
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tervinningssystem i utvecklingsländer skulle kunna vara av intresse, då återvinning där ofta 

inte är ett högt prioriterat område trots att plastanvändningen ökar explosionsartat. 

 Slutligen styrs trots allt den värld vi lever i till mångt och mycket av pengar och för att sprida 

återvinning och Design for Recycling kan regleringar bara göra en del av arbetet. Därför vore 

det intressant med en studie som undersökte möjligheter att spara eller konkret tjäna pengar på 

återvinning. 
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Bilaga 1 – Ordlista 
 

Ord Förklaring 

Additiv Tillsatt material i plast 

Bioplast Organiska, nedbrytbara plaster. Framställs från förnyelsebara 

resurser, såsom till exempel vegetabilisk olja eller 

majsstärkelse 

Depolymerisation Nedbrytning av plastens polymera kedjor 

Design Övergripande beslut om utformning och konstruktion av 

produkten. Detta sett till både estetiska och hållbarhets 

perspektiv 

Design for Recycling (DfR) Design av produkter för att underlätta för återvinning 

Energiåtervinning Förbränning 

Fraktionerad destillation  Separationsmetod som utnyttjar ämnenas olika kokpunkter 

Granulat Här: plast mald till fina flingor 

Hårdplast Plastkategori med högre styvhet. Används till exempel i 

burkar och flaskor. Går att både materialåtervinna och 

energiutvinna 

Hårda konsumentplastförpack-

ningar (KPF) 

Hårdplastförpackningar i hushåll 

Härdplast Plast vars molekylstruktur förändras permanent vid 

bearbetning och därför idag inte kan återvinnas  

Krypning (plastminne) Långsam permanent deformation över tid under mekanisk 

belastning 

Materialåtervinning Insamling och bearbetning av använd plast för att kunna 

använda denna som material vid tillverkning av nya 

plastprodukter 

Mjukplast Till exempel plastpåse eller likande. LDPE är ett vanligt 

material. Går ofta till förbränning 

Nafta En fraktion av råolja ur vilken huvuddelarna till plast utvinns 

Plasticering En så stark deformation att materialets struktur och form 

permanent förändras 

Plastminne (krypning) Långsam permanent deformation över tid under mekanisk 

belastning 

Plastprocessering Att forma plast genom bearbetning 
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Polymerisation Syntetisering av de kolvätekedjor som är basen i 

plastmolekyler 

Producentansvar I Sverige har tillverkare av plastförpackningar ansvaret för att 

dessa samlas in och återvinns 

Produktlivscykel Alla steg i en produkts liv "från vagga till grav" 

Råolja, även petroleum Obehandlad naturolja 

Sorteringsanläggning Anläggning vars syfte är att sortera plastprodukter inför 

återvinning 

Stabilisatorer Tillsatser i plast som hindrar plastens nedbrytning, t.ex. 

antioxidanter 

Termoplast Plast vars molekylstruktur inte förändras permanent vid 

bearbetning och idag väl passar för återvinning 

Uppehållstid Ett mått på den tid plasten har varit utsatt för värme under dess 

bearbetning 

Återanvändning Att en produkt eller förpackning efter eventuell rengöring 

distribueras utan omformning eller modifiering till ny 

användning inom samma område 

Återvinning Tillvaratagande av material från avfall, antingen för att bilda 

nya plastprodukter eller för att utvinna energi. 

Återvinningsanläggning Anläggning som bearbetar insamlad plast inför dess nästa 

produktlivscykel, t.ex. tvättning, smältning och malning 

Återvinningscykel Återvinningsomgång 

Återvinningsstation Insamlingsplast där hushållen lämnar sitt plastavfall 
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Bilaga 2 – Plastkategorier 
 

Kategori Användningsområde 

inom KPF 

Egenskaper Kommentar 

PET - flaskor för kolsyrade 

drycker 

- burkar för kosmetika 

och toalettartiklar  

- behållare för mat som 

skall förvaras i kyl 

PET tillhör plastfamiljen 

polyester och passar väl för 

att hålla flytande innehåll, 

varför den ofta används till 

flaskor. 

 

De senaste åren har PET klart 

dominerat marknaden för hårda 

konsumentplastförpackningar, 

men även denna plast har sina 

brister i form av en skarp 

smältpunkt och en låg viskositet 

i smält form vilket gör att den 

inte passar för alla 

plastformningsprocesser som 

till exempel extrusionsform-

blåsning. 

HDPE - flaskor 

- - behållare för 

hushållskemikalier 

- - flaskor för hälso- och 

sjukvårdsprodukter, 

toalettartiklar och 

kosmetika 

- - tunnväggiga byttor 

och behållare 

- - lock och andra 

stängningsanordningar 

Utan tillsatser är HDPE 

genomskinligt men 

mjölkigt material, vilket 

ligger materialet till last då 

klarhet ofta eftersträvas. 

Dock är det lätt att färga. 

Generellt är HDPE ett 

lågkostnadsmaterial som 

ändå i ett brett 

temperaturspann uppfyller 

en önskad balans mellan 

styvhet och seghet. 

HDPE tillverkas från råolja, är 

starkare än LDPE och nästintill 

PET är HDPE den vanligaste 

plasten i hårda KPF. 

PVC - förpackningar för 

toalettartiklar, 

kosmetika, tvättmedel 

 

PET är en väl fungerande 

ersättare i och med sin 

klarhet, men PP är fullt 

duglig om inga höga krav 

på genomsläpplighet finns 

även om dessa inte har lika 

hög grad av klarhet. 

Egenskaperna hos PVC kan 

utan större problem ändras 

genom tillsatser, varför 

PVC är ett mycket 

mångsidigt material. 

PVC innehåller nästan 57 % 

klor och kräver mindre råolja 

vid tillverkning än övriga 

plaster. Dock har PVC av 

miljöskäl i många fall ersatts av 

andra plaster såsom PET eller 

PP. Plasten är vanlig i många 

olika förpackningsområden. 

LDPE - mjuka behållare LDPE är mjukare än 

HDPE. 

LDPE framställs ur olja. 

Användningen är inte stor inom 

området för hårda KPF, men 

plasten skulle kunna användas 

till packningar, för ytbehandling 

för en mjukare känsla och 

additiv i exempelvis PP. 
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PP - flasklock 

- gängade behållare 

Plasten har en hög 

smältpunkt och smälter inte 

i till exempel diskmaskin, i 

övrigt liknar den HDPE i 

egenskaper såsom kemisk 

motståndskraft och gas- och 

fuktbarriär PP är i sin 

grundform ett styvt och hårt 

material med medel klarhet 

men god ytglans och har 

god styrka. 

Just nu händer det mycket i 

utvecklingen av användning av 

PP i behållare och plastens 

fysiska egenskaper kan varieras 

flexibelt. 

 

PS - flasklock 

 

I sig själv är plasten hård 

och skör, men är därtill 

glasklar. 

PS, eller styrenplast, görs från 

råolja och är en av de 

ursprungliga plasterna som 

användes till hårda 

konsumentplastförpackningar 

men har på senare tid fått ökad 

konkurrens från PP i och med 

att dennas kostnader och 

processbarhet förbättrats. 

(Hannay, 2002) 

 

 


