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Sammanfattning 

Under den senaste tiden har man tagit upp plastbärkassars negativa miljöpåverkan, i EU men 

även lokalt i Borås. EU anser att plastpåsar är skadliga för miljön och har tagit fram direktiv 

som gör att alla medlemsstater måste vidta åtgärder för att begränsa förbrukningen av 

plastpåsar. För att man ska kunna fatta rätt beslut krävs det att man ökar kunskapen om vilka 

åtgärder som krävs och vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska förbrukningen.  

I detta examensarbete är syftet att jämföra plastpåsars miljöpåverkan mot bärkassar i olika 

material samt att se över hur plastpåsar hanteras idag, presentera en metod för att utföra en 

insamling av plastpåsar för återvinning i Borås och utreda om det är miljömässigt lönsamt.  

Resultaten visar att bestämandet av en bärkasses miljöpåverkan är en mycket komplex fråga 

då väldigt många faktorer måste vägas in. Vi ser även att införandet av ett separat 

återvinningssystem för plastpåsar inte är det ultimata då det skulle försvåra logistiken samt 

kräva komprimering av plastpåsarna för att minska deras volym. Det befintliga 

återvinningssystemet för plast där man blandar hårdplast och mjukplast är mera lämpligt att 

använda då det ger en tätare blandning.  

Nyckelord: Plastpåsar, plastkassar, bärkassar, påsar, miljöpåverkan, miljö. 
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Abstract  

The negative environmental impact of plastic bags has recently been brought up in the EU but 

also locally in Borås. The EU considers that plastic bags are hurtful for the environment and 

has developed directive to reduce the consumption of plastic bags which all member states 

must follow. In order to be able to make the correct decisions it is necessary to have the 

accurate information of what measures are necessary to reduce consumption.  

 

In this thesis, the aim is to compare the environmental impact of plastic bags compared to 

bags in various materials and to review how plastic bags are managed today, present a method 

for how to collect plastic bags for recycling in Borås and investigate whether it is 

environmentally viable.  

 

The results show that the determination of the environmental impact of different bags is a 

very complex issue because so many factors must be considered. We also see that the 

introduction of a separate recycling system for plastic bags is not the ultimate method when it 

would complicate logistics and require compression, to reduce their volume. The existing 

recycling system for plastic which blends hard plastic and soft plastic, is more convenient to 

use as it provides a denser mixture. 

 

Keywords: Plastic bags, carrier bags, environmental impact, environment.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 EU 

På senare tid har plastpåsars negativa miljöpåverkan tagits upp internationellt. Europeiska 

unionen (EU) har tagit fram direktiv på hur medlemsstaterna ska minska sin förbrukning av 

tunna plastpåsar och gett två alternativ som medlemsländerna ska följa. Varje land får själva 

välja hur de ska uppfylla kraven på att minska förbrukningen på plastpåsar, men minst ett av 

de två följande alternativen ska inkluderas i åtgärderna som vidtags.  

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att den årliga förbrukningen per 

person inte överstrider 90 stycken plastpåsar senast den sista december 2019 och 40 

stycken plastpåsar den sista december 2025. Eller motsvarande baserat på vikt. 

2. Medlemsstarterna ska införa åtgärder som senast den sista december 2018 garanterar 

att plastpåsar inte erbjuds gratis eller att motsvarande åtgärder vidtas. 

(Naturvårdsverket  2016c)  

EU anser att dagens förbrukningsvolymer av plastpåsar innebär nedskräpningsproblem och ett 

otillräckligt nyttjande av resurser. För att ge plast de egenskaper man önskar tillsätter man 

olika additiv. Ett vanlig additiv i plasttillverkningen är stabilisatorer som gör att plasten blir 

mer tålig och hållbar. Förutom att traditionellt framställda plastpåsar kräver fossila råvaror är 

det just plasters hållbarhet som blir ett problem om plasten hamnar i naturen. De tillsatta 

stabilisatorerna motverkar de naturliga nedbrytningsprocesserna, vilket gör att det kan ta 

många år för en plastpåse att brytas ned i naturen och i marina miljöer, något som hotar och 

stör våra ekosystem. (Naturvårdsverket  2016b)  

 

1.1.2 Debatt kring problemet i Borås 

Under de senast månaderna har man även i Borås tidning kunnat följa debatten kring om 

huruvida man bör minska förbrukningen av plastpåsar i Borås lokalområde. Vänsterpartiet 

lämnade 2015-08-20  in en motion till kommunfullmäktige där det föreslogs att Borås Stad 

ska öppna för en dialog med butiksinnehavarna i Borås kommun, för att försöka få ner 

förbrukningen av plastpåsar. Som en metod föreslogs en tävling där vinsten skulle gå till den 

butik som procentuellt minskade sin användning av plastpåsar mest. (Kommunfullmäktige  

2016) Allianspartierna och Sverigedemokraterna valde att rösta nej till motionen. (Josefsson 

& Rapinoja  2016) De anser att det inte är Borås kommuns uppgift att lägga sig i hur 

näringslivet väljer att sköta sin egen förbrukning av plastpåsar. (Björklund  2016) Dock håller 

alla med om att frågan är viktig att diskutera. (Tilly  2016) Efter att förslaget om att minska 

mängden plastpåsar i Borås avslogs har man i Borås tidning kunnat följa de olika parternas 

åsikter i frågan.  

Vi har intervjuat Tommy Josefssonen som är en av de två från Vänsterpartiet som lämnade in 

motionen om minskad förbrukning av plastpåsar till kommunfullmäktige och sedan skrivit 

debattartiklar i Borås Tidning om ämnet. Vi har även intervjuat Nils-Åke Björklund som är 
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aktiv inom Moderaterna, sitter i styrelsen för Borås Energi och Miljö och en av rösterna vi har 

kunnat höra i debatten.   

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att se över hur plastpåsar hanteras idag, utreda om det är 

miljömässigt lönsamt att samla in plastpåsar för återvinning och att se om detta är något som 

kan utföras i Borås, samt jämföra plastpåsars miljöpåverkan mellan bärkassar i olika material 

(återvunnen plast, bioplast, papper eller textil). 

1.3 Mål 

Målet är att konsumenterna, stormarknaderna, Borås Stad samt Borås Energi och Miljö ska få 

ökad medvetenhet om plastpåsar negativa påverkan på miljön och ge kännedom om hur 

använda plastpåsar bör behandlas. Vi har även kontaktat dessa partner och tagit del av deras 

synpunkter på vilka åtgärder man bör vidta för att minska förbrukningen av plastpåsar och hur 

man bäst behandlar använda plastpåsar. Slutligen har vi försökt att finna egna, nya lösningar 

på hur vi anser att man bäst bör ta till vara på en plastpåse som har uppfyllt sitt syfte. Vår 

tanke har varit att sammanställa en rapport som innehåller den information som behövs för att 

återvinningsföretag, stormarknaderna, tjänstemän och politiker i Borås ska kunna fatta rätt 

beslut. 

1.4 Problemformulering 

Många av de plastpåsar som används inom dagligvaruhandeln återvinns inte och i Borås antas 

det vara ett problem man bör prioritera. I många andra kommuner energi återvinner invånarna 

vanligtvis sina plastpåsar från dagligvaruhandeln i och med att de fungerar som 

hushållssopornas avfallspåsar och sedan går till förbränning. Men i Borås förser Borås Energi 

och Miljö sina kunder med vita och svarta avfallspåsar för hushållssoporna, vilket gör att de 

flesta plastpåsar från dagligvaruhandeln inte nyttjas ytterligare en gång på samma sätt. 

Vi har valt att se över möjligheterna hur man i Borås skulle kunna samla in de förbrukade 

plastpåsarna för att ta dem till återvinning, vilka metoder man kan använda och vilka problem 

man kan stöta på under tiden.  

Många konsumenter vet inte vilken påverkan deras bärkassar som endast används en gång har 

på miljön. För att ta reda på vilket bärkassalternativ som har minst miljöbelastning har vi 

jämfört de olika alternativen med hjälp av livscykelanalyser som visar en bärkasses 

miljöpåverkan från råvaruuttagningen till avfallsprodukt.  Om man dessutom lyckas uppmana 

samhället att återanvända engångsartiklar flera gånger så kommer nedskräpningen och även 

miljöbelastningen att minska.  

Vi vill alltså utreda de möjligheter som finns för att minska plastpåsars negativa 

miljöpåverkan samt att hitta den återvinningslösning som ger största möjliga miljövinst.  

1.5 Frågeställningar 

 Hur kan man samla in plastpåsar för återvinning i Borås, vilka problem och 

utmaningar kan man stöta på och är det miljömässigt lönsamt? 
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 Hur påverkas miljön av plastpåsarna av t.ex. jungfrulig plast, återvunnen plast, 

bioplast, papper och textil som används i dagligvaruhandeln? 

 Är nedskräpning med plastpåsar ett problem i Borås? 

 Hur kan man minska förbrukningen av plastpåsar i Borås? 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet är inriktat på vad som kan göras i Borås stad. 

Miljöpåverkan av förbrukning och återvinning av plastpåsar jämfört med andra typer av påsar 

har vi valt att begränsa då det är brett om vi ser på problemet i helhet i hela världen. Fokus 

ligger på nedskräpning i Borås lokalområde, CO2 utsläpp och konsumtion av fossila bränslen 

vid tillverkning och återvinning av plastpåsar. 

1.6.1 Återvinningsmetoder 

Återvinningsmetoderna avgränsas till återanvändning, energiåtervinning genom förbränning 

och mekanisk återvinning. Eftersom Borås Energi och Miljö delar ut vita och svarta påsar av  

returplast till Borås invånare för förbränning av hushållsavfall är det intressant att se över de 

två andra alternativen, återanvändning och mekanisk återvinning. 

1.6.2 Benämningar 

Då det finns många olika typer av plastpåsar har vi valt att avgränsa vårt arbete genom att 

fokusera på bärkassar med hängselhandtag, tillverkade av polyeten. Denna typ av plastpåse är 

den vanligaste och används ofta inom dagligvaruhandeln men även vid insamling av 

hushållsavfall. Bärkassarna har en väggtjocklek som ligger mellan 15 till 50 mikrometer och 

kommer hädanefter att benämnas som plastpåsar. 

Benämningen dagligvaruhandeln omfattar stormarknaderna och även Systembolaget, vi har 

valt att inkludera Systembolaget på grund av att deras bärkassar är en av de vanligaste man 

ser i landet och för att de tillverkas av grön polyeten. 

2. Metod  

För att utföra en förstudie om återvinning av plastpåsar i Borås och dess miljöpåverkan 

användes två metoder, litteraturstudier och intervjustudier. Genom litteraturstudiens 

informationssökning skaffade vi förkunskaper inom området för att kunna formulera lämpliga 

intervjufrågor. Under projektets gång utfördes intervjuer med sakkunniga inom området på 

olika företag. 

2.1 Litteraturstudie 

Under litteraturstudien sökte vi i högskolans databas Summon samt tog del av övrig 

information på internet. En datorbaserad sökning genomfördes för att ta del av tidigare 

rapporter och vetenskaps- och tidskriftsartiklar inom området för att få insikt i information 

som redan tagits fram och för få en uppfattning om bakgrunden till problemet. För att få en 
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bättre förståelse av den grund som redan lagts har vi valt att studera rapportern, Minskad 

förbrukning av plastbärkassar (Naturvårdsverket 2016) och Life cycle assessment of 

supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006 (Environment Agency  

2011)är två exempel.  
 

De sökord vi använt oss av är: plastpåsar, plastkassar, bärkassar, påsar, miljöpåverkan, miljö, 

plastic bags, carrier bags, environment.  

För studie inom polymervetenskap använde vi tidigare kurslitteratur från en kurs på 

kemiingenjörsprogrammet Inledande polymervetenskap (Hjertberg, 2005). För att få 

kännedom om de direktiv och förordningar som berör plastpåsar studerade vi material från 

EUR-Lex, Naturvårdsverket och Regeringen (Miljö- och energidepartementet). 

2.2 Intervjustudie 

Under projektets gång har vi utfört intervjuer med sakkunniga inom området på olika företag, 

tjänstemän och politiker som arbetat med frågan i Borås stad samt företag som köper in och 

distribuerar plastpåsar. Vi kontaktade även företag som arbetar med återvinning samt företag 

som tillverkar plastpåsar för att få en inblick i hur det fungerar idag. Intervjuerna bidrog med 

mer kunskap om plastpåsar i dagvaruhandeln och plastavfallshanteringen i Borås, de var 

också ett verktyg för oss att kunna ta del av olika synpunkter på alternativa åtgärder för att 

minska förbrukningen. 

Vi använde oss av en kvalitativ metod där man ”väljer att själv intervjua en mindre grupp 

personer för att därefter tolka sitt intervjumaterial.” (Justesen & Mik-Meyer  2011) 

Intervjuerna var semi-strukturerade där man ställer öppna huvudfrågor som respondenten 

svarar på, om man vill diskutera vidare eller om svaret är oklart kan man ställa följdfrågor i 

efterhand. Vi hade olika frågor beroende på respondenternas olika arbetsroller och företag, 

beroende på vilket område de arbetade inom. I slutet av varje intervju fick alla respondenter 

frågan om sina personliga åsikter kring ämnet. (Justesen & Mik-Meyer  2011)  

De personer som vi intervjuat har tillfrågats om de godkänner att de nämns som källa med 

namn samt företag i vårt examensarbete. Alla personer som omnämns med namn i vår rapport 

har godkänt sitt deltagande. Vid intervjuerna som genomfördes som ett fysiskt möte eller via 

telefon tillfrågades respondenterna om tillstånd att spela in intervjuerna och de försäkrades 

om att inspelningarna inte skulle publiceras någonstans eller dylikt utan de skulle endast 

användas av oss senare vid transkribering av intervjuerna. Att dokumentera intervjuer genom 

inspelning underlättade arbetet för oss, eftersom våra frågor lämnade plats för länge svar och 

diskussioner var det lättare att transkribera i efterhand än att anteckna under tiden intervjun 

genomfördes. 

2.2.1 Möte 

För de respondenter som var lokaliserade i Borås valde vi att först fråga om det var möjligt att 

träffas för en intervju. Ett möte ger en bättre kontakt med respondenten som gör det lättare att 

föra en diskussion. Om respondenten inte hade möjlighet till att träffas så utfördes intervjun 

istället via telefon eller mailkorrespondens. 
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2.2.2 Telefon 

Respondenter som befann sig på andra platser än Borås eller inte var tillgängliga för att boka 

in ett möte intervjuades via telefon, intervjuerna var ungefär 30-60 minuter långa och även här 

kunde man diskutera och ställa följdfrågor. 

2.2.3 Mailkorrespondens 

De respondenter som var väldigt upptagna med eget arbete men ändå ville bidra med sin hjälp 

och information fick frågorna skickade till sig i ett dokument via e-post. Detta gav dem tid att 

tänka igenom sina svar och möjlighet att svara när de hade tid över för det. 

3. Teoretisk bakgrund  

3.1 Plast är en polymer  

Plast består av polymert material och olika tillsatser som ger plasten de egenskaper man 

önskar.  

En polymer är en stor molekylkedja som är tillverkad av många små upprepade 

molekylenheter, så kallade monomerer. När monomerer får reagera med varandra och 

sammankopplas kallas detta för polymerisation.  

En vanlig plastpåse består av kolväteföreningen polyeten som är en av de fyra basplasterna 

och den allra vanligaste plastsorten. Polyeten är den enklaste polymeren och dess upprepande 

enhet är en etenmolekyl. Polyeten är alltså sammansatt av många etenmolekyler. Dessa hålls 

ihop med hjälp av kovalenta bindningar, d.v.s. de delar elektroner. (Hjertberg  2005) 

 

Figur 1:Polyetens polymerisationsprocess.  

Illustration: Carolina Jogner efter information från boken ”Repetitionskurs i kemi”  

 

De plastpåsar som vi använder i Sverige är vanligtvis tillverkade av LDPE, 

lågdensitetspolyeten (Scanlux  2016) men i många länder använder man HDPE, 

högdensitetspolyeten i sina plastpåsar. Det som skiljer de båda åt är deras olika densitet som 

också kommer att ge LDPE och HDPE olika egenskaper
1
.  

                                                 
1
 Professor Ignacy Jakubowicz Materialexpert SP, mailkorrespondens den 17 maj 2016. 
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3.1.1 LDPE 

Lågdensitetspolyeten bildas genom den polymerisationsprocess som beskrivs nedan, kedjevis 

polymerisation med radikalmekanism. (Hjertberg  2005) Denna polymerisationsprocess ger 

kolkedjor som varierar i längd (2 500-10 000 etenmolekyler långa). (Ehinger  2008) LDPE 

plast innehåller mellan 15 och 30 korta sidogrenar som är två till åtta kolatomer långa, för 

varje 1000 kolatomer i huvudkedjan.  De längre sidogrenarna kan vara lika långa som 

huvudkedjan men dyker bara upp 0.5-1.5  gånger under en 1000 kolatomer lång kedja. Vid 

området kring sidogrenarna kommer huvudkedjan ej kunna placera sig i ett kristallgitter vilket 

ger LDPE lägre kristallinitet (30-55 % ) och lägre densitet, 0.912-0.935 g per cm
3
. (Hjertberg  

2005) 

3.1.2 HDPE 

Om man istället låter etenmolekyler genomgå en polymerisation med hjälp av 

kordinationskatalysatorer så kallade Zigler-Natta katalysatorer kommer det att bildas 

högdensitetspolyeten, HDPE. Denna polymerisationsprocessen kräver inte lika högt tryck och 

temperatur och man kommer få en linjär huvudkolkedja som helt saknar långa sidogrenar och 

bara har ett fåtal (0-1 per 1000 C) korta sidogrenar. Bristen på sidogrenar gör att HDPE får 

tätare molekylstruktur och därmed ökad kristallinitet (70-90 %) och högre densitet, 0.940-

0.965 g per cm
3
. (Hjertberg  2005) 

3.1.3 Kedjevis polymerisation med radikalmekanism 

När polyeten (LDPE) bildas sker en så kallad kedjevis polymerisation med radikalmekanism. 

Vid en kedjevis polymersation så bildas en mindre mängd kedjor där en monomer adderas till 

den växande kedjans ände. En kedjevis polymersation sker oftast väldigt fort och sätts 

vanligen igång av någon molekyl, som initierar ett fåtal monomermolekyler som startar 

kedjereaktionen. Molekylen som startar reaktionen kommer att finnas kvar under 

polymerisationsprocessen och förbrukas ej. När man vill bilda polyeten blandar man eten med 

en låg koncentration av syrgas vid hög temperatur och högt tryck, vilket sker antingen i en 

tubreaktor eller i en autoklavreaktor. Detta leder till att organiska peroxider bildas (RO-OR). 

Peroxiderna sönderdelas snabbt till radikaler, som innehåller en oparad elektron(∙ betecknas 

som en fri elektron) vilket gör dem mycket reaktiva.  

 RO-OR2RO∙    

En radikal kommer sedan reagera med en etenmolekyl. Dubbelbindningarna i etenmolekylen 

bryts, sammankopplar sig med radikalen och en ny kovalent bindning har bildats. Detta leder 

till att en ny radikal bildas.  

RO∙ + CH2=CH2RO-CH2-CH2∙ 

Den nybildade radikalen kommer i sin tur reagera vidare med en ny etenmolekyl och så 

kommer det att fortsätta tills mycket långa polyetenkedjor bildats (2 500-10 000 

etenmolekyler långa).  

RO-CH2-CH2∙ + CH2=CH2 RO-CH2-CH2-CH2∙ 

Bindningarna som sedan håller ihop de långa polyetenkedjorna är de intermolekylära van der 

Waals-bindningarna. Van der Waals-bindningar är mycket svaga bindningar men ju större 
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molekylerna som hålls ihop av van der Waals-bindningar är, ju starkare blir den 

sammanhållande kraften. I en så stor molekyl som polyeten blir den sammanlagda kraften 

tillräckligt stor för att hålla ihop polyetenkedjorna.  Det är just dessa svaga van der Waals-

bindningar som ger polyeten dess mjukhet och gör polyeten till en termoplast. (Ehinger  

2008)  

3.1.4 Termoplaster  

Termoplaster är plaster som är lätta att återvinna. (Hjertberg  2005) När en termoplast 

upphettas bryts van der Waals-bindningarna men inte de starka kovalenta bindningarna som 

håller ihop monomermolekylerna i polymeren. (Ehinger  2008) Upphettar man en termoplast 

till flytande tillstånd så finns polymerkedjorna kvar och kan formas om till en ny produkt för 

att sedan hårdna och återfår sina egenskaper vid nedkylning. (Bjärbo  1994) Att polyeten är en 

termoplast gör att den fungerar utmärkt att återvinna. Eftersom i princip alla plastpåsar består 

av polyeten lämpar sig just även dessa för återvinning. Att en plastpåse dessutom i princip 

endast består av en sorts plast gör att den blir enkel att sortera och återvinna rätt.    

 

3.2 Livscykelanalys  

 

När man vill undersöka en produkts miljöpåverkan under hela dess livstid använder man sig 

oftast av en Livscykelanalys. En livscykelanalys eller LCA som det ofta förkortas, är ”ett sätt 

att räkna ut en produkts miljöpåverkan under dess livstid från råvara till avfall”. 

(Nationalencyklopedin)  

 

 Till hjälp har man ISO 14040 som är en internationell standard som visar hur en 

livscykelanalys ska genomföras. (International Organization for Standardization  2006)  

En livscykelanalys är ett verktyg som gör det enklare att jämföra olika produkters 

miljöbelastning ur ett helhetsperspektiv men vid en jämförelse måste man även bedöma och 

se var de olika miljöbelastningarna sker och väga olika faktorer mot varandra. 

(Nationalencyklopedin) 

 

Det finns många studier där man gör jämförelser med plastpåsen och dess konkurerande 

alternativ, men det är ändå svårt att jämföra de olika analyserna eftersom man i studierna har 

använt sig av olika antaganden när undersökningen har gjorts, vilket kan ge helt olika resultat. 

Vid jämförelse måste man ta hänsyn till de olika avgränsningarna för att få ett så korrekt 

resultat som möjligt. 

 

Alla länder har inte samma förutsättningar som vi har här i Sverige gällande avfallshantering, 

återvinning och annan viktig infrastruktur som påverkar en plastpåses miljöbelastning under 

sin livscykel. Man måste även ta hänsyn till att olika länder har olika syn på resursåtervinning 

och att miljöfrågan prioriteras olika högt samt att inte alla länder har samma bärkassalternativ. 

Ingen livscykelanalys inom detta område har genomförts i Sverige och det finns idag ingen 

livscykelanalys som enkelt kan appliceras på Sveriges förutsättningar gällande den svenska 

dagligvaruhandelns olika sorters bärkassar, samt våra villkor beträffande produktion, 

transport, brukning och avfallshantering. (Naturvårdsverket  2016c) 
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3.3 Avfallshierarkin  

EU tog år 2008 fram ett direktiv där en avfallshierarki utformats. Detta ramverk är tänkt att 

fungera som riktlinjer för hela EU och styr vilken prioriteringsordning man bör använda när 

man ska ta hand om avfall. (EUR-LEX  2008) År 2011 antog Sverige beslutet och det är nu 

inskrivet i svensk lagstiftning. (Naturvårdsverket  2015)  

Tanken med avfallshierarkin är att man vill reducera avfallets miljöpåverkan genom en 

korrekt utförd avfallshantering och rätt återvinning. (EUR-LEX  2008) Man har mer och mer 

börjat se avfall som en resurs som man kan bruka ytterligare. För att skydda vår miljö och 

människors hälsa krävs det att vi blir bättre på att hushålla med de resurser vi har och minskar 

uttaget av råvaror. (Europeiska miljöbyrån  2016) Man ska eftersträva att så länge som möjligt 

behålla en produkt i ett slutet kretslopp och förebygga uppkomsten av avfall. 

 Ofta visar man avfallshierarkin som en trappa med fem olika steg. Man strävar hela tiden 

efter att klättra uppåt för att minska sin miljöpåverkan och få ett mer resurseffektivt samhälle. 

Så länge det är miljömässigt befogat och finansiellt försvarsbart så är det denna ordning som 

måste följas. (Naturvårdsverket  2015) 

 

Figur 2: Avfallshierarkin  

Illustration: Carolina Jogner efter information från Europeiska miljöbyrån 

3.3.1 Avfallsförebyggande   

Högst upp i avfallshierarkin är att minska uppkomsten av avfall. Man vill minska 

konsumtionen så att förekomsten av avfall avtar och göra produktionen mer resurseffektiv och 

hållbar.   
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3.3.2 Återanvändning 

Det avfall som ändå uppstår efter man har satt in förebyggande åtgärder för att minimera 

mängderna ska, i den mån det går, först och främst återanvändas som den produkt det är. Vid 

återanvändning så tar man bort den belastning på miljön som tillverkning av och råvaran för 

en helt ny produkt hade genererat.  

3.3.3 Materialåtervinning  

Om en produkt inte längre kan brukas till det som den har som funktion ska dess material 

återvinnas så att det kan bli till en ny produkt. När du återvinner material tar du bort 

råvaruuttaget som har en stor miljöpåverkan. I Sverige har vi ett producentansvar som är ett 

styrmedel som tvingar alla tillverkare att ha ansvar för att samla in och hantera förbrukade 

förpackningar så att de kan i första hand kan materialåtervinnas.  

3.3.4 Energiåtervinning  

När materialet inte längre kan bearbetas och användas till nytillverkning av en ny produkt så 

ska materialet gå till förbränning i ett kraftverk för att ta tillvara på dess energiinnehåll så att 

vi kan få ut el och värme. I Sverige har vi alltför hög andel energiåtervinning och stort fokus 

ligger på att förflytta sig högre upp på avfallstrappan. (Naturskyddsföreningen  2014) 

3.3.5 Deponi  

Att lägga sitt avfall på deponi är något som man vill undvika och bör ses som den sista vägen 

ut. Det är när man inte kan ta tillvara på sitt avfall och utnyttja det som en resurs eller när 

detta inte är lämpligt ur miljösynpunkt man lägger avfall på deponi. Att låta något gå till 

deponi är att skjuta upp ansvaret och under tiden avfallet ligger deponerat ökar risken för 

läckage av föroreningar till närmiljön.  I Sverige har man valt att använda styrmedel där man 

får betala för varje ton man låter deponera. Deponering av avfall kommer dock inte att helt 

försvinna eftersom det finns ämnen man lägger på deponi för att få bort dem ut ur samhällets 

kretslopp. (Naturvårdsverket  2016a) 

3.4 Producentansvar 

Plastpåsar omfattas av producentansvaret i Sverige genom förordning (2014:1073) om 

producentansvar för förpackningar. Förordningen gäller för producenterna och med 

producenterna menar man företagen som tillverkar plastpåsar, importerar plastpåsar från 

andra länder och säljer plastpåsar. 

Enligt riksdagens förordning (2014:1073) ansvarar producenterna för att förpackningarna 

samlas in när de blir avfall och att det finns ett insamlingssystem där konsumenten kan 

återvinna dem. Man ska erbjuda konsumenterna förpackningar som är bättre för miljön, är 

lättare att återvinna och tillverkas med så lite resurser som möjligt. För att minska utsläppen 

av skadliga ämnen vid behandling av de återvunna förpackningarna får de inte innehålla 

miljöfarliga ämnen. På så sätt ser man till att förpackningarna är återanvändbara eller 

återvinningsbara. Återanvändbara förpackningar ska man kunna återanvända flera gånger till 

den tidpunkt då den inte längre uppfyller sitt syfte p.g.a. exempelvis skador på förpackningen, 

då ska den återvinnas. Återvinningsbara förpackningar ska kunna materialutnyttjas genom att 

tillverka produkter av förpackningens material, gå till förbränning med energiutvinning eller 

komposteras. (Riksdagen  2014) Matlådor eller andra förpackningar där konsumenterna själva 

fyller i ingår ej i producentansvaret.  
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3.4.1 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

I Sverige har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvaret att se till att 

förpackningar och tidningar från hushållen samlas in för återvinning. De ansvarar för 

återvinningsstationerna, fastighetsnära insamling och administrerar förpackningsavgifterna. 

Förpackningsavgifterna betalas av producenten i form av en avgift för varje förpackning som 

tillverkas och sätts ut på marknaden. Avgifterna ska täcka kostnaderna för att driva 

insamlingen och återvinningen
2
. Materialbolagen Svensk Glasåtervinning, Pressretur, 

Returkartong, Metallkretsen och Plastkretsen är ägare till FTI, och tanken med verksamheten 

är inte att det ska gå med vinst utan bedrivas för att uppnå kraven på producentansvar och 

ägarna får inte någon ekonomisk ersättning. (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB  

2015) 

FTI anser att företag som tillverkar, importerar och säljer plastpåsar ska ansluta sig till dem 

för att garantera att materialet återvinns till nya produkter och går vidare i kretsloppet. 

Stormarknader som köper in plastpåsar av företag anslutna till FTIs insamlingssystem, har 

inget krav på sig att ansluta sig till FTI
3
. Producenterna betalar en REPA-avgift för varje 

plastpåse som går ut på marknaden, avgiften finansierar bland annat FTIs materialåtervinning 

och återvinningsstationer
4
. 

3.5 Behandling av Borås stads plastavfall 

För att ge en översikt över hur Borås stad idag behandlar sitt plastavfall redovisas här 

hanteringen uppdelad i tre steg, insamling, sortering och återvinning. Insamlingen av 

återvunnen plast i Borås genomförs av olika återvinningsföretag beroende på vad det är för 

plastavfall t.ex. plastavfall från företag och industrier, källsorterad plast från hushåll som 

faller under producentansvaret samt plastavfall från hushåll som inte faller under 

producentansvaret. All plast som samlas in i Borås går till Swerecs anläggning i Lanna för 

sortering och återvinning av så mycket material som möjligt
5
. Återvinning av mjukplast av 

polyeten sker genom materialåtervinning hos t.ex. Miljösäck som tillverkar säckar och påsar 

av återvunnen plast
6
. På Borås Energi och Miljö går plastavfall även till energiåtervinning 

som dock är lägre prioriterat än materialåtervinning i avfallshierarkin
7
. 

3.5.1 Insamling 

Borås Energi och Miljö har ansvar för fem återvinningscentraler. Dessa är belägna i 

Viskafors, Dalsjöfors, Fristad, samt Boda och Lusharpan i Borås. På de bemannade 

återvinningscentralerna kan Borås invånare lämna in sitt grovavfall av plast och det 

plastavfall som inte omfattas av producentansvaret. (Borås Energi och Miljö  2016b) 

Plastavfallet som samlas in på återvinningscentralerna går sedan till Borås Energi och Miljös 

miljöanläggning Sobacken där det komprimeras i containers och därefter transporteras vidare 

till Swerecs sorteringsanläggning i Småland
8
. 

                                                 
2
 Ulrika Eliason Produktchef FTI AB, mailkorrespondens den 20 maj 2016. 

3
 Ulrika Eliason Produktchef FTI AB, mailkorrespondens den 20 maj 2016. 

4
 Lars Kindahl Försäljningschef Miljösäck, telefonsamtal den 11 maj 2016. 

5
 Nils-Åke Björklund Styrelseledamot Borås Energi och Miljö, intervju den 3 maj 2016. 

6
 Lars Kindahl Försäljningschef Miljösäck, telefonsamtal den 11 maj 2016 

7
 Nils-Åke Björklund Styrelseledamot Borås Energi och Miljö, intervju den 3 maj 2016. 

8
 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
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Det finns 50 återvinningsstationer i Borås med behållare för plastförpackningar där hårdplast 

och mjukplast återvinns gemensamt. (Borås Energi och Miljö  2016c) Alla förpackningar av 

plast som faller under producentansvaret ska källsorteras och slängas i behållaren för 

plastförpackningar på någon av de obemannade återvinningsstationerna. FTI ansvarar för 

stationerna men de förvaltas av Borås Energi och Miljö som städar, sköter om och tömmer 

behållare på uppdrag av FTI 
9
. Därefter körs den insamlade plasten till Infinitum Recyclings 

återvinningsanläggning i Viared där det balas för att sedan transporteras till Swerecs 

sorteringsanläggning
10

. 

För att göra det mer bekvämt för invånarna att källsortera sina förbrukade förpackningar och 

tidningar erbjuder FTI Fastighetsnära insamling, förkortat FNI. FNI innebär att man har en 

mindre återvinningsstation i väldigt nära anslutning till där man bor som man tillsammans 

med sina grannar delar på. Det kan arrangeras av fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar 

genom upphandlingar med en entreprenör som tömmer insamlingen. (Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen AB  2016b) I Borås är det LBC Borås som hämtar upp de 

plastförpackningar som faller under producentansvaret och återvinns fastighetsnära
11

. 

LBC Borås hämtar även upp plastavfall från vissa lokala industrier. De samlar in sina kunders 

plastavfall på två olika sätt, kunden samlar antingen plasten i en container som sedan töms i 

LBC Borås komprimator bil eller på en pall som balas direkt hos kunden och transporteras 

med skåpbil. Den första sorteringen sker hos kunden där chauffören klassar materialet och 

avgör och noterar de avvikelser som finns. Bilarna kör plastavfallet till LBC Borås 

återvinningsanläggning Galtbacken. Där sorteras plasten med materialhanterare och oftast 

fördelas plasten i olika fraktioner i separata containers, sedan vägs plastmaterialet per fraktion 

och levereras vidare till mottagaren
12

. 

Återvinningsföretaget som tar emot plastavfall från företag och industriernas lager samlar in 

mycket krymp- och sträckfilm från pallemballage. Återvinningen av dessa filmer är intressant 

för tillverkning av påsar och säckar av återvunnen plast, då krymp- och sträckfilm är 

mjukplast som består av LDPE. Efter transport in till anläggningen som fungerar som en 

mellanstation, balas plasten i en balpress och skickas sedan vidare till en återvinnare.  

3.5.2 Sortering 

För att kunna återvinna plastavfall och tillverka nya produkter av återvunnet plastmaterial 

måste de olika plastsorterna i insamlingen sorteras. Mjukplast av polyeten är den plastsorten 

man är intresserad av för att kunna göra plastpåsar av återvunnen plast. 

Källsorterad plast från Borås stad skickas till Swerecs anläggning i Lanna. Swerec tar emot 60 

procent av allt plastavfall som samlats in för återvinning i Sverige, både från hushåll och 

fabriker samt det produktionsspill som kommer ifrån plastindustrin. Plastavfallet består av en 

blandning av hård- och mjukplast och kommer till anläggningen i stora plastpåsar eller balar. 

De rivs upp i en maskin som kallas för påsöppnaren och innehållet töms ut och hamnar på ett 

transportband, vid bandet plockas större bitar av hård- och mjukplast ut manuellt och sorteras 

i olika fack. De mindre plastbitarna åker vidare till två roterande trummor, ena sidan av 

trummorna suger åt sig plastbitarna och andra sidan blåser bort dem så att mjukplasten blåser 

iväg till ett band medan hårdplast släpps ner på ett annat band. Hårdplasten åker vidare till 

                                                 
9
 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 

10
 Ulrika Eliason Produktchef FTI AB, mailkorrespondens den 20 maj 2016. 

11
 Leif Häggblom Transportledare (Logistik och Drift) LBC Borås AB, mailkorrespondens 12 maj 2016. 

12
 Leif Häggblom Transportledare (Logistik och Drift) LBC Borås AB, mailkorrespondens 12 maj 2016. 
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NIR-sensorer som är placerade ovanför bandet. Polyeten, polypropen och PET är de tre 

plastsorterna som separeras ut med infrarött ljus och blåses ut till olika containers med hjälp 

av högtrycksluft, resterande material av andra plastsorter skickas till förbränning. Polyeten 

och polypropen tvättas i en tvättanläggning och förs därefter vidare till en kvarn som krossar 

plasten till flingor. Plasten av polyeten sorteras ut genom att låta flingorna paddlas fram i en 

bassäng. Eftersom polyeten är lättare än vatten flyter de upp medan andra plastsorter som är 

tyngre, grus och smuts sjunker ned till botten. Plastflingorna transporteras sedan i stora säckar 

till producenter i Europa för att tillverka nya produkter av återvunnen plast. Hela 90-95 

procent säljs till företag i andra europeiska länder. Anledningen till att så mycket exporteras ut 

ur landet är för att det i Sverige inte är lagligt att använda återvunnen plast till att tillverka 

läkemedels- och livsmedelsförpackningar.(Claesson  2015)  

Mjukplasten sorteras i en maskin med färgavläsare i färgat och ofärgat plastavfall, de skiljs åt 

för att sedan gå till malning och smältas ner till två olika slag av granulat. Granulatet säljs till 

återvinningsindustrin för tillverkning av nya produkter av återvunnet plastmaterial t.ex. påsar 

och sopsäckar. Genomskinlig mjukplast har ett högre värde då det kan användas till 

tillverkning av nya produkter i valfri färg, mjukplast i blandade färger kan bara användas för 

att tillverka svarta eller gråa plastprodukter. (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB  

2016a) 

 

Figur 3: Inlastningen till Swerec  

Fotograf: Jesper Sundhall, Swerec AB 
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Figur 4: Manuell sortering  
Fotograf: Jesper Sundhall, Swerec AB 

 

 

Figur 5: Roterande trummor med sug och blåsteknik  
Fotograf: Jesper Sundhall, Swerec AB 
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Figur 6: NIR sensorer 

 Fotograf: Jesper Sundhall, Swerec AB 

 

 

Figur 7: Tvättanläggning  

Fotograf: Jesper Sundhall, Swerec AB 
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Figur 8: Tvättbassäng med paddlar  

Fotograf: Jesper Sundhall, Swerec AB 

 

 

Figur 9: Plastflingor som är tvättade och kvarnade  

Fotograf: Jesper Sundhall, Swerec AB 

 

3.5.3 Återvinning 

Materialåtervinning av polyetenmjukplast är möjligt hos Miljösäck i Norrköping. Miljösäck 

köper in ungefär 10 000 ton återvunnen LDPE plast per år för att tillverka bland annat 

klimatsmarta sopsäckar och plastpåsar. Merparten av företagets produktion och försäljning 

utgörs av svarta sopsäckar, de köper därför in en stor del återvunnet plastmaterial i blandade 

färger. Det genomskinliga granulatet, som oftast görs av återvunnet krymp- och sträckfilm 

från industrier, används för att tillverka vitfärgade påsar. Miljösäck producerar plastpåsarna 
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men det är Tingstad i Göteborg som står för försäljningen och distribuerar idag till ungefär 

350 unika kunder i Sverige
13

. 

Plastpåsar och plastavfall från hushåll går även till energi- och värmeåtervinning på Borås 

Energi och Miljös anläggning Sobacken. I Borås samlar man brännbart avfall i vita plastpåsar, 

plast bör källsorteras men det händer allt för ofta att konsumenten slänger sitt plastavfall 

såsom plastpåsar eller plastförpackningar i den vita plastpåsen som sedan går till förbränning.  

Vid förbränning får man tillbaka energi i form av el och värme med nästan lika stort 

energivärde som den olja plasten ursprungligen tillverkats av. 

Idag energiåtervinner man en stor del av plasten och det minskar den direkta användningen av 

olja. Plasten från hushållsavfallet och de vita plastpåsarna är det Borås Energi och Miljö eldar 

med för det mesta. Plasten fungerar som ersättare till olja då det har motsvarande energivärde. 

Under vintertid måste man elda med olja för att höja temperaturen och klara av 

värmebehovet
14

 då blandat hushållsavfall oftast har ett lågt energivärde. Vid låg temperatur 

bildas förbränningsprodukter såsom dioxiner. Genom att höja energivärdet och öka 

temperaturen i förbränningen undviker man detta och får en mycket renare 

förbränningsprodukt
15

.  

3.6 Bärkassar  

En bärkasse från dagvaruhandeln är till för att konsumenter ska kunna transportera hem varor 

från butiken till hemmet. Vi ställer krav på att vår kasse ska vara stark nog att tåla ett antal 

varor, att den ska vara enkel och bekväm att använda så att den underlättar för oss i vardagen.  

Det finns många positiva fördelar med plast: det är billigt, har låg densitet och har god 

formbarhet. Det är alla egenskaper som passar för något som är till för att transportera gods i. 

En plastpåse förenklar vardagen, regnar det tål din plastpåse väta medan papperspåsen går 

sönder. De är även tåliga nog att brukas fler gånger. Det finns även ett antal olika 

flergångsalternativ på marknaden och de är tänkta att utnyttjas under en längre tid och är 

därför kraftigare i sin struktur och mer miljöbelastande under sin tillverkning.  

3.6.1 Plastpåsar tillverkade av petroleum  

Det traditionella råmaterialet till polyeten är fossilt eten som är en restprodukt från olja och 

naturgasindustrin. Generellt kan man säga att det krävs ett kg råolja till att tillverka ett kg 

plast. Dessutom krävs det ytligare ett kg olja i tillverkningsprocessen för plastprodukten. 

(Förpackning & tidningsinsamlingen  2013)  

Råolja och naturgas bildas genom att dött organiskt material av vattenlevande växter och djur 

blivit liggande på havs- och sjöbottnar. Under lång tid täcks bottnen sen med ett växande 

sedimentlager bestående av partiklar som fallit till botten och sen över tid omvandlats till 

sedimentära bergarter vilket leder till att det döda organiska materialet blir inbäddat i 

berggrunden och tillåts att långsamt brytas ned i en anaerob miljö där det utsätts för ökat tryck 

och ökad temperatur. Efter miljontals år har djur- och växtresterna omvandlats till kolväten i 

flytande form och gas form, råolja och naturgas även kallat petroleum. Det negativa med detta 

är att kolet i det organiska materialet har varit bundet i berggrunden under så lång tid att när 

                                                 
13

 Lars Kindahl Försäljningschef Miljösäck, telefonsamtal den 11 maj 2016. 
14

 Nils-Åke Björklund Styrelseledamot Borås Energi och Miljö, intervju den 3 maj 2016. 
15

 Professor Ignacy Jakubowicz Materialexpert SP, telefonsamtal den 25 april 2016. 
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det sedan plockas upp och bildar koldioxid (CO2) vid förbränning så räcker inte jordens 

växter till att ta tillvara på all koldioxid och balansen rubbas. (Energimyndigheten  2009)  

När man vill utvinna eten från petroleum sker detta i ett raffinaderi. För att få fram olika 

ämnen ur petroleum destillerar man råvaran så att olika komponenter separeras efter 

kokpunkt. De komponenter som har högst marknadsvärde är de som är lättast och har lägst 

kokpunkt. Gasol, bensin och diesel är exempel på de mer värdefulla komponenterna. 

(Nationalencyklopedin  2016b) Det är ur de tyngre mindre värdefulla oljorna man framställer 

eten. Processen för att få fram eten kallas termisk krackning. Här låter man den tyngre oljan 

utsättas för högt tryck under snabb uppvärmning. Detta spjälkar de långa kolvätekedjorna till 

kortare kedjor varav en av dessa kolvätekedjor är eten. Om man väljer att tillsätta vattenånga 

till processen bildas det mer eten än andra ämnen. (Nationalencyklopedin  2016a) 

 

 

Figur 10: Termisk krackning  

Illustration: Carolina Jogner efter information från Nationalencyklopedin  

 

3.6.2 Plastpåsar tillverkade av återvunnen plast 

I Sverige finns det bara ett företag som tillverkar plastpåsar av återvunnen plast, Miljösäck 

AB, hemmavarande i Norrköping. Miljösäck använder endast polyeten (LDPE och LLDPE) i 

sina produkter och köper in den återvunna plasten färdigsorterad. När plasten kommer in 

sorteras den efter kvalité, mals ned till flingor och tvättas i olika steg. Efter torkning smälts 

flingorna ned och går igenom en maskin med ett filter som endast tillåter en viss typ av 
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polyetenplast att transporteras och komma ut som granulat. Detta granulat kan sedan användas 

i nya produkter, bland annat i plastpåsar
16

. 

När man använde sig av återvunnen plast tar man tillvara på den plast som redan finns och 

undviker de utsläpp som uppstår vid primärproduktion från råmaterial av fossila och 

förnyelsebara källor. Hos Miljösäck brukar man säga att ett kg plastpåsar av återvunnen plast 

minskar utsläppen av koldioxid (CO2) med två kg och minskar behovet av råolja med en liter, 

mot jämförande mängd i ny råvara
17

. 

Ibland kan återvunnen plast variera något i kvalité. För att uppnå de krav som 

dagligvaruhandeln har på sina plastpåsar har Miljösäck valt att låta 80 procent av polyetenen i 

plastpåsarna vara av återvunnen plast och de resterande 20 procenten kommer från jungfrulig 

råvara. Påsarna är testade och godkända av Bärkassgruppen på Innventia
18

.    

3.6.3 Plastpåsar tillverkade av förnyelsebar råvara  

Ute i handeln kan man allt oftare hitta andra alternativ till den traditionella plastpåsen eller 

papperskassen. Allt fler handlare har valt att plocka in plastpåsar av grön polyeten i 

sortimentet. Plastpåsar av grön polyeten kallas de plastpåsar som är tillverkade av 

förnyelsebara råvaror. De plastpåsar av förnyelsebar polyeten som vi har i Sverige är vanligen 

tillverkade av sockerrör som med fotosyntesen använder och binder 2,5 ton koldioxid för 

varje ton tillverkad plast. (Plastforum  2010) Det finns ännu bara ett företag som tillverkar 

grön polyeten av sockerrör i global omfattning, nämligen Braskem, ett brasilianskt företag
19

. 

Den gröna polyetenen har identiska egenskaper med polyeten från fossilråvara och tillverkas 

genom att man krossar sockerrör för att få ut sockerrörssaften, saften späds sedan med vatten 

och sockerlösningen fermenteras sedan i en reaktor genom att man tillsätter jäst 

(Saccharomyces Cerevisiae). Invertas är ett enzym som är naturligt förekommande hos 

jästsvampen och som bryter ner sackarosen och bildar glukos och fruktos. Detta socker 

kommer jästsvampen sedan att äta av och producera etanol.  

 

C6H12O62C2H5OH + 2CO2 

Etanolkoncentrationen höjs sedan genom destillering och genomgår sedan en 

dehydratiseringsprocess. Under inverkan av en katalysator, vanligtvis aluminiumoxid, bildas 

eten.  

C2H5OHC2H4 + H2O  

Man låter sedan eten genomgå en kedjevis polymerisation med radikalmekanism för att bilda 

polyeten (LDPE). (Morschbacker  2009) 

3.6.4 Plastpåsar av nedbrytbart material  

Plastpåsar av nedbrytbart material har råvaror som tillverkas ifrån fossila- eller förnyelsebara 

råvaror. (Naturvårdsverket  2016c) För att göra plasten nedbrytbar tillsätter man olika additiv 

med nedbrytbara egenskaper, så kallade prodegradanter. Dessa utgörs av vissa 

                                                 
16

 Lars Kindahl Försäljningschef Miljösäck, telefonsamtal den 11 maj 2016. 
17

 Lars Kindahl Försäljningschef Miljösäck, telefonsamtal den 11 maj 2016. 
18

 Lars Kindahl Försäljningschef Miljösäck, telefonsamtal den 11 maj 2016. 
19

 Professor Ignacy Jakubowicz Materialexpert SP, telefonsamtal den 25 april 2016. 



19 

övergångsmetaller som naturligt förekommer i jorden och som är nödvändiga för levande 

organismer
20

. Mikroorganismerna angriper prodegradanterna vilket gör att molekylstrukturen 

bryts och nedbrytningsprocessen påskyndas. För att mikroorganismer ska kunna bryta ner 

prodegradanterna i plastpåsen behövs plasten först brytas ned till kortare molekylkedjor, detta 

sker genom termiska-, fysiska-, kemiska- eller biologiska processer under speciella 

förhållanden. Förhållanden som man vanligtvis inte hittar i naturen vilket gör att 

komposteringen av plastpåsar av nedbrytbart material ändå kan ta långt tid på sig i naturen att 

brytas ned och fortfarande utgör ett problem.(Folkesson  2015)  

I varma länder som ej har en strukturerad avfallshantering har man mer och mer börjat 

använda sig av nedbrytbara plastpåsar. Där är det solen som hjälper till att bryta ned 

plastmaterialet. En fara med nedbrytbara plastpåsar är att de riskerar att skapa en neutraliserad 

syn på nedskräpning, risken finns att människor inte reagerar på skräp i naturen eftersom de 

tror att det kommer brytas ned
21

.  

3.6.5 Pappersbärkassar  

 

Papperskassar är kassar som är tillverkade av kraftpapper. Papper är ett förnyelsebart material 

som kan varierar mycket i sin miljöpåverkan på grund av råvarans ursprung. 

(Konsumentföreningen  2016) Att tillverka en kasse av papper kräver även stora mängder 

vatten och energi, även här spelar det stor roll vad tillverkningen sker och vilken källa energin 

kommer ifrån. Produceras pappersbärkassen i Sverige består den ofta av en stor del återvunnet 

material. Om den sedan hamnar utanför återvinningssystemet kommer papperskassen att 

brytas ned och är därför ett bra val utifrån ett nedskräpningsperspektiv. (Naturvårdsverket  

2016c) 

3.6.6 Bärkassar för flergångsbruk  

Kassar som är utformade för att användas under lång tid är ofta mer slitstarka och tåligare och 

tillverkas ofta av textil eller plastmaterial. Detta gör att de oftast kräver mer resurser vid 

tillverkningen och även består av mer och kraftfullare material. Exempel på flergångskassar 

kan vara (Konsumentföreningen  2016) 

 Bomullskasse  

 Kasse av non woven polypropen  

 Kasse av woven polypropen  

 Kasse av återvunnen polyester  
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Figur 11: En bärkasse av bomull  

Fotograf: Zin Ibrahim 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Bärkasse i Woven polypropen  

Fotograf: Zin Ibrahim 
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Figur 13: Bärkasse i återvunnen polyester  

Tillåtelse att använda bilden har givits av Anna Lilja, Konsumentföreningen Stockholm  
 

3.7 Jämförelse mellan olika bärkassalternativ  

3.7.1 Förbrukningen av bärkassar i Sverige 

I Sverige finns det inga offentliga siffror över konsumtionen av plastpåsar. Man tror att 

förbrukningen från svensk dagligvaruhandeln ligger på ungefär 670 miljoner plastpåsar per år 

och lägger man till de plastpåsar som kommer från Systembolaget, Pressbyrån, 

bensinstationen och liknande antas siffran stiga till 770 miljoner plastpåsar per år. Detta ger 

en ungefärlig förbrukning av 80 stycken plastpåsar per person och år. (Naturvårdsverket  

2016c)Utöver plastpåsarna tror man sig också använda 57 miljoner papperskassar. 

(Konsumentföreningen  2016) Detta skulle betyda att ca 90 procent av förbrukningen av 

bärkassar i Sverige utgörs av plastpåsar. (Naturvårdsverket  2016c) Något som ändrats är 

dock vilken typ av plastpåse som man numera hittar i livsmedelsbutiker. Den största delen av 

de plastpåsar som säljs i livsmedelsbutiker idag är tillverkade av antingen returplast eller av 

sockerrör. (Konsumentföreningen  2016) 

3.7.2 Olika bärkassar ställda mot varandra  

Vår huvudsakliga jämförelse är tänkt att vara mellan plastpåsar tillverkade av returplast, 

plastpåsar tillverkade av sockerrör, plastpåsar tillverkade av nedbrytbart material, 

pappersbärkassar och några av de vanligaste flergångsbärkassarna, vägt mot en plastpåse 

tillverkad av petroleum. I Sveriges dagligvaruhandel är det vanligast med plastpåsar 

tillverkade av LDPE, men internationellt sett brukar plastpåsarna från livsmedelsbutiker och 

liknande vara tillverkade av HDPE och det är även studier där man använder en HDPE påse 

som jämförelse vi har använt oss av. Vi har kollat upp med en fackman inom området, Ignacy 

Jakubowicz, och det går i princip åt samma mängd olja till att tillverka en HDPE plastpåse 

som till en LDPE plastpåse. Det som kan skilja något är att LDPE och HDPE tillverkas av 

olika polymerisationsprocesser, vilka kräver olika temperatur och tryck
22

. Den energi som går 
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åt vid transport för plast av LDPE är något högre men i princip försumbar. Vid tillverkningen 

av ett kg HDPE respektive LDPE plast är den totala energiförbrukningen (inräknat 

tillverkningsprocessen, transporten och energin från råvaran) enligt PlasticEurope Plastics 

LCI Database, 76.7 MJ för HDPE och 78.1 MJ för tillverkning av LDPE. (Franklin 

Associates  2011) 

Vid jämförelse med en HDPE plastpåse så måste en kasse gjord av bomull användas 131 

gånger för att komma ner i samma miljöpåverkan. Om man återanvänder sin engångspåse 

ytligare två gånger så kommer man behöva använda sin bomullskasse 393 gånger för att den 

ska vara miljömässigt överlägsen. I en bedömning av Environment Agency (2011) 

uppskattades det att 76 procent av alla plastpåsar återanvänds, denna undersökning visade att 

53 procent av respondenterna återanvänder sina plastpåsar som avfallspåsar. 53 procent av 76 

procent uträknas till 40,3 procent. Om man i 40,3 procent av fallen använder sin HDPE 

plastpåse till avfallspåse för hushållssopor som senare går till förbränning kommer 

bomullspåsen att behövas brukas 173 gånger. Om alla traditionella HDPE plastpåsar användes 

som avfallspåsar och sedan gick till förbränning behöver man använda sin bomullspåse 327 

gånger. En HDPE plastpåse från dagligvaruhandeln som återanvänds som avfallspåse minskar 

sin miljöpåverkan mellan 13 och 33 procent beroende på vilken kategori man ser över. 

Exempel på kategorier kan vara övergödning och Global warming potential. Störst positiv 

miljövinning fås i de kategorier där utnyttjandet av råvaran är den dominerande faktorn. 

(Environment Agency  2011) 

Nedan visas en tabell som visar hur många gånger tre olika bärkassar måste återanvändas för 

att de ska ha en mindre miljöbelastning jämfört med en påse tillverkad av HDPE. 

(Environment Agency  2011) 

Typ av 

bärkasse  

HDPE påse 

engångs 

förbrukning 

HDPE påse 

återanvänds 40,3% 

som avfallspåse  

HDPE påse 

återanvänds 

100% som 

avfallspåse  

HDPE påse 

återanvänds 

tre gånger 

som bärkasse  

Papper  3 4 7 9 

Non woven PP 11 14 26 33 

Bomull 131 173 327 393 

 

3.7.3 Global warming potential  

När man vill jämföra olika produkters bidrag till växthuseffekten och uppvärmningen av 

jordens atmosfär använder man sig av en standardskala som visar GWP (Global warming 

potential), som är ett mått uttryckt i kilogram koldioxidekvivalenter. I skalan jämför man 

olika gasers klimatbelastning med effekten av samma massa referensgas (vanligtvis används 

koldioxid som standardgas). De olika GWP värdarna översätts sedan till 

koldioxidekvivalenter som gör det enkelt att jämföra deras klimatpåverkan med varandra. När 

man räknar ut GWP för växthusgaser tar man även hänsyn till deras uppehållstid i atmosfären. 

En gas med ett högt GWP värde är mer miljöbelastande. (Wuebbles  2002)     
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Nedan är en sammanställning av några av bärkassalternativen som visar sin miljöpåfrestning 

uttryckt i kg CO2 eq (koldioxidekvivalenter). X värdet står för hur många gånger en typ av 

bärkasse behöver återanvändas för att få en likvärdig miljöpåverkan som en traditionell HDPE 

påse. (Environment Agency  2011) 

Typ av bärkasse GWP för endast 

primär användning 

Använd X antal 

gånger  

GWP vid X antal 

användningar 

Traditionell HDPE 

påse  

2,082 1 + avfallspåse 0,830 

Papperskasse 5,523 4 1,381 

Bomullspåse  271,533 173 1,570 

Nedbrytbar HDPE påse 2,254 1 + avfallspåse  1,003 

Non woven polypropen 21,510 14 1,536 

 

3.7.4 Allt fler väljer bort fossila alternativ  

Nyligen gick ICA ut med att de inte längre ska ha oljebaserade plastpåsar i sitt centrallager 

(som de flesta handlare köper ifrån), utan istället satsar på plastpåsar tillverkade av sockerrör. 

(ICA  2016) Även Coop har helt tagit bort plastpåsar som är tillverkad av jungfrulig olja och 

har endast plastpåsar av sockerrör och återvunnen plast.(Coop  2014) Axfood har påsar 

baserade på sockerrör i sitt sortiment (Axfood  2010) och alla plastpåsar från Systembolaget
23

 

och OKQ8 är sedan 2015 tillverkade av sockerrör. (OKQ8  2015) 

Plastpåsar med bioråvara av sockerrör blir allt vanligare och därför har vi även valt att ställa 

olika bärkassalternativ emot just denna.  

Om man jämför en plastpåse från fossil råvara med en som kommer från sockerrör så minskar 

sockerrörspåsen koldioxidutsläppen med 70-75 procent jämfört med plastpåsen baserad på 

petroleum. (Plastforum  2012)Om man sedan även låter denna påse gå till förbränning 

kommer koldioxidutsläppen att minska med 85 procent jämfört med en plastpåse baserad på 

olja.(ICA  2016)  

Vid jämförelse med en sockerrörspåse så krävs det att en kasse tillverkad av återvunnen 

polyester används mellan tio till 40 gånger om den ska vara ett bättre miljöval. Siffrorna för 

non woven polypropen kassen är mellan tio och 30 gånger och woven polypropen kassen 

behöver användas minst 50 gånger. (Konsumentföreningen  2016) 

Beroende på varifrån råvaran till påsen kommer och vart den produceras så ändras hela 

miljöbelastningen. I många rapporter framställs en papperskasse som ett dåligt alternativ till 

en oljebaserad plastpåse med argument som att tillverkningen kräver mer energi och 

vattentillgång samt att bruken släpper ut föroreningar som bidrar till försurningen. Dock gäller 

inte detta på en svensktillverkad papperskasse av kraftpapper med råvara från Sverige, och det 
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är just denna typ av papperskasse som är dominerande i Sverige. Här tar vi vara på 

biprodukter från pappersmassatillverkning för att utnyttja som bränsle vid produktionen av 

massa och vi har gott om ytvatten som används resurseffektivt. I Sverige har en papperskasse 

samma miljöpåverkan som en plastpåse av sockerrör. (Konsumentföreningen  2016) I en 

studie från Environment Agency är resultaten helt annorlunda, där måste en papperskasse 

användas tre gånger för att ha lägre miljöbelastning än en HDPE påse baserad på olja. 

(Environment Agency  2011) 

3.7.5 Bärkassars miljöpåverkan  

Alla bärkassalternativ som vi tagit upp här i rapporten har en negativ belastning på miljön. 

Det går inte att hitta en bärkasse som inte påverkar miljön på något sätt. De kategorierna i en 

bärkasses livscykel som har mest inverkan på miljön är valet av råvara, råvarans ursprung och 

hur tillverkningen går till.  

3.7.6 Vikten av val av råvara 

Om man utvinner olja för att tillverka en plastpåse tar man upp kol som inte längre är aktiv i 

ekosystemet. När kolet sedan förbränns kommer det att bildas koldioxid och växter måste 

genom fotosyntesen snabbt försöka ta hand om kol som legat lagrat under flera miljoner år. 

När detta inte klaras med har vi skapat en obalans i kolets kretslopp, vi släpper ut mer 

koldioxid än vad växtriket kan ta hand om. 

Om man istället använder material från förnyelsebara källor från växtriket för att tillverka 

alternativ som uppfyller samma syfte som en plastpåse kommer man att använda kol som 

nyligen varit i atmosfären. Vid förbränning av en förnyelsebar produkt kommer man att 

återföra koldioxid som ändå skulle frigöras vid råvarans förmultning.  

Så länge man låter återplantera sockerrören, skogen eller liknande som på nytt kan binda upp 

koldioxid och fungera som ett kolförråd, kommer man inte att bidra till den förstärkning av 

växthuseffekten som människor skapat. (Naturvårdsverket  2016b) 

3.7.7 Vikten av råvarans ursprung  

Vilket val av råvara är viktigt, men det spelar även roll vilket ursprung denna råvara har. Olja 

som utvinns i exempelvis Ecuador har större negativ inverkan på miljön än flera andra länders 

oljeutvinning då den skövlar regnskog vid etablering och vägdragning. Lätt åtkomliga vägar 

skapar gynnsamma förhållanden för bebyggelse som i sin tur ödelägger ännu mera regnskog.  

På liknande sätt kan man hitta brister överallt. Även om sockerrörsplanteringar i Brasilien inte 

ligger i den del där landet har sin regnskog kan det indirekt bidra till att regnskogsmark 

förstörs. Exempelvis om en bonde som föder upp boskap säljer sin mark för att låta marken 

bli odling för sockerrör och istället flyttar sin verksamhet och köper mark i de områdena man 

jämnar regnskogen med marken. Det är väldigt svårt att ta hänsyn till alla aspekter när man 

gör livscykelanalyser för att jämföra olika alternativ. (Domeij  2011) 

3.7.8 Vikten på hur en produkt tillverkas 

Den andra kategorin som alltid tas upp vid jämförelse av bärkassar är produktionsprocessen. 

Här spelar ett lands teknikutveckling stor roll och den energiform som används för att få fram 

elektricitet. Ett land som har möjlighet och har satsat på produktion av förnyelsebar energi 

som exempelvis vattenkraft kommer få en produkt med lägre GWP värde än ett land som 
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producerar sin elektricitet med olja. (Environment Agency  2011) Även tillgång och rening av 

vatten är avgörande, har man möjlighet att utnyttja ytvatten är det bättre än användning av 

grundvatten. (Konsumentföreningen  2016) 

 

Plastpåsar från dagligvaruhandeln har ofta ett reklamtryck tryckt på påsens sidor. Vid 

tryckning av dessa uppstår utsläpp av VOC (volatile organic compound), lättflyktiga 

organiska kolväten. (Naturvårdsverket  2016d) VOC i atmosfären kommer att bidra till att 

bilda marknära ozon som bidrar till växthuseffekten.  

 

3.7.9 Andra länders ställningstagande 

De senast åren har vi kunnat se allt fler länder som antingen förbjuder plastpåsar eller inför en 

skatt på dem. I exempelvis Kina har staten sedan 2008 förbjudit produktion, försäljning och 

användning av plastpåsar som är tunnare än 25 mikrometer. Övriga plastpåsar får inte längre 

delas ut gratis. (Ying Sun  2008). Det första landet i Europa som helt förbjöd plastpåsar 

tillverkade av polyeten var Italien år 2011, istället har man ersätt plastpåsarna med 

papperskassar eller plastpåsar som är biologiskt nedbrytbara. (Plastics News  2011) I 

Nederländerna har man sett en minskning mellan 50 till 85 procent sedan en ny lag som 

förbjuder gratis plastpåsar har börjat gälla. (Pieters  2016) Irland har sedan 2002 en skatt på 

sina plastpåsar vilket har minskat den nedskräpning som består av plastpåsar med 95 procent. 

(Clarke  2014) I andra länder har man försökt minska konsumtionen av plastpåsar genom att 

bedriva informationskampanjer 

I England har man börjat med något som de kallar ”bag-for-life”, en påse för livet. Denna 

påse har en grövre väggtjocklek, mer kraftfullt uppbyggd och tillverkad av LDPE. Ditt första 

exemplar får du betala för men därefter kan du byta ut din påse mot en ny om du lämnar in 

din gamla för återvinning. De flesta stormarknader erbjuder nu detta alternativ och sköter 

både försäljningen och återvinningen av plastpåsarna. (Environment Agency  2011)   

I Texas, USA håller ett företag som arbetar inom plastområdet på med ett projekt inom 

återvinning där de involverar skolbarnen. Eleverna samlar plastpåsar och för varje pund 

plastpåsar (ca75 st) får de chansen att tävla om biobiljetter och efter varje termin läsplattor. I 

slutet på läsåret hade 600 barn hjälps åt att samla in 262 000 plastpåsar som tillsammans 

väger 3500 pund (ca 1600 kg). Detta är inte tillräckliga mängder för att ge någon ekonomi, 

men syftet från början var att lära en ny generation att materialet kan bli till något nytt. 

(Verespej  2012) 

3.7.10 Nedskräpning med plastpåsar i Borås 

Nedskräpningen med plast förekommer i städer, i naturen, i våra vattendrag, sjöar och hav och 

har en stor negativ påverkan på vår miljö. Plastpåsar har med sin låga vikt lätt för att blåsa 

iväg, vilket har bidragit till att plastpåsen är ett betydande problem i världen när man talar om 

nedskräpning och frågan har tagits upp i EU-parlamentet. Vi har undersökt om 

nedskräpningen av plastpåsar är ett problem i Borås.  
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Figur 14: Viskan 2016-05-31 

Fotograf: Zin Ibrahim 

 

Enligt Anna Säfsten
24

, miljöstrategisk chef i Borås Stad, skiljer sig Borås inte ifrån någon 

annan kommun när det gäller nedskräpning med plastpåsar utan det är ett problem rent 

generellt. Ofta kan man se plastpåsar som flyter runt i Viskan eller ligger utmed stranden.   

Staden har problem med nedskräpning generellt och plasten är en stor del av problemet. Från 

hushållen finns det mycket plastförpackningar som inte källsorteras korrekt utan slängs i den 

vita avfallspåsen som sedan går till förbränning. Borås Energi och Miljö
25

 anser att det stora 

problemet med nedskräpningen med plastpåsar är kopplat till aktiviteter som sker utanför 

hushållet. Plastpåsar som dumpas utomhus när man inte längre har användning för den, 

kvarlämnade hundbajspåsar eller när man låter skräpet ligga kvar efter en picknick. 

Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås 

och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har gått ihop och bildat ”Borås rent och snyggt” 

för att minska nedskräpningen i staden (Borås Stad  2016a). I samarbete med Håll Sverige 

Rent arbetar man för att informera invånarna om avfall och den nedskräpning som sker 

utomhus samt driver kampanjer och aktiviteter som till exempel skräpplockardagar. 

(Naturvårdsverket  2014) 

                                                 
24

 Anna Säfsten Miljöstrategisk chef Borås Stad, intervju den 29 april 2016. 
25

 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
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Figur 15: Tabell över genomsnittligt antal skräpföremål i Borås 

Tillåtelse att använda bilden har givits av Anna Skytt, Borås Stad 

 

 

Figur 16: Tabell över genomsnittligt antal skräpföremål i Borås  

Tillåtelse att använda bilden har givits av Anna Skytt, Borås Stad 

 

Årligen genomförs en skräpmätning av gatumiljön i centrala Borås med hjälp av en metod 

som tagits fram av Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån. De senaste resultaten från 

2015 års skräpmätning visar att andelen plast är mycket låg. Nedskräpning med mjukplast är 
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inte lika vanligt som annat skräp som till exempel glas, metall, hårdplast, fimpar och snus. En 

plastpåse är tillverkad av mjukplast och hamnar därför under den kategorin. Man kan även se 

att skräpet bestående av mjukplast har minskat sedan 2012 från totalt 0,24 per tio 

kvadratmeter till 0,03 per tio kvadratmeter år 2015.  

Ignacy Jakubowicz 
26

anser att nedskräpning med plastpåsar inte är ett lika stort problem i 

Sverige som det är i många andra länder. Anledningen till detta är för att man i Sverige är 

medveten om hur man ska handskas med avfallsmaterial på rätt sätt och att vi ska skydda vår 

miljö. Sverige har en bra infrastruktur för insamling och återvinning av material med tydlig 

information och riktlinjer. Nedskräpningsproblematiken är vanligare i länder där de inte har 

lika bra infrastruktur. 

4. Resultat 

4.1 Minskad förbrukning av plastpåsar 

Efter ett flertal intervjuer med sakkunniga som arbetar inom plast och återvinningsbranschen 

kan vi konstatera att de i princip delar samma åsikter. Ingen tycker egentligen att en plastpåse 

är ett dåligt alternativ om den återanvänds flera gånger och sedan materialåtervinns rätt. Borås 

Energi och Miljö tycker även att energiåtervinning av plastpåsarna efter upprepad användning 

är ett fungerande val även om de helst föredrar materialåtervinning. Dock har man för avsikt 

att i framtiden vara en helt fossilfri stad
27

 och på lång sikt helt ta bort de vita påsarna för 

hushållsavfall för att istället sträva mot att källsortera allt och bara samla in matavfall
28

.  

En plastpåse som används för att sedan materialåtervinnas är ett bra alternativ för en bekväm 

människa, men helst ser man att man använder någon form av bärkasse som är 

återbrukningsbar. En kraftig bärkasse som kan användas år efter år kommer alltid vara det 

ultimata sättet att minimera användningen av plastpåsar.  

Ignacy Jakubowicz 
29

 tror att det bästa sättet för att få ner konsumtionen av plastpåsar är att 

utbilda människor i hur man bör ändra sitt beteende för att minska sin miljöbelastning. Utan 

tillgång till rätt kunskap kommer man att göra fel utan att veta om det. Alla vi har fört samtal 

med är positiva till en informationskampanj och Borås stad har blivit kontaktade av SP om att 

delta i ett projekt som undersöker plastens metabolism i Borås, där även plastpåsen ingår. 

Borås stad vill vara en del av projektet och man ansöker löpande efter kapital för att kunna 

finansiera projektet
30

. 

Även en kraftig prisökning tros få ned antalet plastpåsar i omlopp. Detta var även det förslag 

Naturvårdsverket rekommenderade. Att ge en plastpåse ett högre värde kommer bidra till 

ökad återanvändning, konsumenter kommer söka sig efter ett annat alternativ och många 

kommer gå över till ett flerbruksalternativ, vilket kommer att minska användningen av 

plastpåsar. (Naturvårdsverket  2016c)  

                                                 
26

 Professor Ignacy Jakubowicz Materialexpert SP, telefonsamtal den 25 april 2016. 
27

 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
28

 Nils-Åke Björklund Styrelseledamot Borås Energi och Miljö, intervju den 3 maj 2016. 
29

 Professor Ignacy Jakubowicz Materialexpert SP, telefonsamtal den 25 april 2016. 
30

 Anna Säfsten Miljöstrategisk chef Borås Stad, intervju den 29 april 2016. 
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4.1.1 Borås Energi och Miljös kampanj för minskad konsumtion av avfallspåsar 

Borås Energi och Miljö har på den senaste tiden lagt märke till att de har ett betydande svinn 

av avfallspåsar. Det delas ut alldeles för mycket vita och svarta påsar jämfört med den mängd 

som faktiskt kommer in till Borås miljöanläggning, Sobacken.  

Borås Energi och Miljö har sedan februari 2016 genomfört en informationskampanj där syftet 

är att minska konsumtionen av avfallspåsar. Kampanjen går under namnet ”påssjukan” och 

uppmanar Borås invånare att man även kan använda plastpåsar från handeln till att samla 

brännbart hushållsavfall i, så länge plastpåsarna inte är mörkblå eller svarta. I kampanjen 

ingår även att handtagen på avfallspåsarna byts ut mot snibbar som gör att det inte går att bära 

påsarna i handtagen och för att det inte ska gå att förbruka dem i annat syfte. Det har kommit 

till kännedom att Borås Energi och Miljös avfallspåsar inte används till det de är avseedda för 

t.ex. säljs vidare på secondhandmarknader i andra kommuner
31

. År 2015 köpte man in ungefär 

34 miljoner plastpåsar för avfallshantering, detta till en kostnad på 11,7 miljoner kronor. När 

de nya plastpåsarna utan handtag tas i bruk förväntar man sig att man ska kunna se den mängd 

som tidigare har används till fel ändamål. Om man kan minska antalet utdelade plastpåsar 

med tio miljoner är det en stor vinst både ekonomiskt och miljömässigt
32

. 

Borås Energi och Miljö har sedan 2014 bytt ut sina avfallspåsar till plastpåsar av 100 procent 

återvunnen plast, vilket minskar koldioxidbelastningen betydligt
33

. Borås Energi och Miljö 

vill få bort det fossila materialet ur sina plastpåsar men idag är konsumtionen så hög att detta 

inte skulle vara ekonomiskt försvarsbart. En plastpåse av förnyelsebart material, exempelvis 

sockerrör skulle kosta det dubbla. För att kunna tillmötesgå detta önskemål måste man få ned 

förbrukningen av avfallspåsar och på så sätt minska kostnaderna
34

.   
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 Nils-Åke Björklund Styrelseledamot Borås Energi och Miljö, intervju den 3 maj 2016. 
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 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
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 Nils-Åke Björklund Styrelseledamot Borås Energi och Miljö, intervju den 3 maj 2016. 
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 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
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Figur 17: Borås Energi och Miljös informationskampanj  

Tillåtelse att använda bilden har givits av Jonas Holmberg, Borås Energi och Miljö AB 

4.2 Idé för insamling och återvinning av plastpåsar i Borås 

För att kunna utreda om insamling av plastpåsar för mekanisk återvinning är miljömässigt 

lönsamt presenteras här en fiktiv idé för hur detta skulle kunna genomföras i Borås, samt har 

det förts diskussion med återvinningsföretag om olika fördelar och nackdelar för sceneriet.  

Om en insamling av endast plastpåsar ska genomföras måste det vara på 

återvinningsstationerna som ägs av FTI, eftersom det är deras ansvar att samla in 

förpackningar och plastpåsar ligger under producentansvaret för förpackningar. Borås Energi 

och Miljö
35

 anser att det kan vara möjligt att placera containers för återvinning av plastpåsar 

på återvinningsstationerna, inte i alla områden men främst på stormarknadernas och 

köpcenters återvinningsstationer. Att samla in plastpåsar för återvinning i affärerna blir lite 

mer komplicerat. För att Systembolaget
36

 i Borås ska genomföra en insamling i butik vill de 

att en livscykelanalys tas fram för att undersöka om projektet kommer att ha samma eller 

mindre miljöpåverkan än vad deras hantering av plastpåsar har idag, samt att de behöver en 

utförlig plan för hur detta ska utföras. 

Att samla plastpåsar i en vanlig container är inte det ideala eftersom plastpåsar har stor volym 

och tar mycket plats. För att så många plastpåsar som möjligt ska få plats i en behållare för 

                                                 
35

 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
36

 Emelie Westrup Biträdande kategorichef (Sortiment och Inköp) Systembolaget AB, mailkorrespondens den 19 

maj 2016. 
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återvinning och för att lastbilen inte ska transportera en stor mängd luft måste de 

komprimeras. En lösning till det här problemet är att placera BigBelly Solar 

sophanteringssystem på återvinningsstationerna, BigBelly Solar fungerar som en 

komprimerande container och är solcellsdriven
37

. 

    

Figur 18: BigBelly container. Borås har redan en container av detta slag, stående utanför City ICA i 

Knalleland.  

Tillåtelse att använda bilden har givits av Per Järnbrink, EWF Eco/ BigBelly Solar   
  

Ett annat alternativ är PWS Minimizer, en behållare som också komprimerar mjukplast där 

man måste trycka ner plastpåsarna med handkraft. 

                                                 
37

 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
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Figur 19: PWS Minimizer  

Tillåtelse att använda bilden har givits av Magdalena Nilsson, PWS Nordic AB  

 

Vid fastighetsnära insamling skulle man kunna, med tillåtelse från FTI, placera ut säckställ 

som går att hyra från LBC Borås. Plastpåsarna slängs i transparenta säckar som säljs av LBC 

Borås och passar deras säckställ. När man samlat ihop ett visst antal säckar med återvunna 

plastpåsar hämtar LBC Borås säckarna med komprimatorbil. Fördelen med att samla in 

mjukplast i säckar jämfört med insamlingskärl är att volymen minskas då säckarna pressas 

ihop i komprimatorbilen och chauffören kan bära fler än två säckar till bilen samtidigt. 

Insamlingen blir krångligare med kärl då chauffören måste rulla kärlen till bilen som endast 

kan tömma två kärl samtidigt. 

 

Figur 20: Säckställ  

Tillåtelse att använda bilden har givits av Luke Merrill, Germands Inredningar AB 
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De ihopsamlade plastpåsarna kan sedan transporteras till Swerec som är villiga att ta emot 

insamlingen för att sortera mjukplasten
38

. Man behöver inte ha två olika behållare beroende 

på om plastpåsarna är vita eller färgade, på Swerec har man metoder för att sortera ut till två 

fraktioner i form av en maskin som är färgavläsande. Swerec har en stor sorteringsanläggning 

med kapaciteten att ta emot mer plastavfall. Svårigheten är att få inkommande plastavfall att 

öka hela tiden och att få människor att källsortera mer plast enligt Nils-Åke Björklund
39

. 

Den foliefraktion LDPE plast som sorteras på Swerec kan skickas till Miljösäck som är 

intresserade av att återvinna mjukplast så många gånger som möjligt. Där kan de tillverka 

plastpåsar av den återvunna plasten samt sopsäckar, källsorteringspåsar för 

matavfallsinsamling, täckfilm, pelletsfilm osv. Det enda kravet är att plasten måste vara torr, 

ren och fri från matavfall på grund av miljökrav samt att de inte kan rengöra kontamineringar 

vid deras vattenrening
40

. Plastpåsar har ett sämre återvinningsvärde på grund av att de har 

olika färg, med färgad mjukplast kan man endast tillverka gråa eller svarta påsar av återvunnet 

plast
41

. 

4.3 Nå ut med kunskap 

Ett av det mest effektiva tillvägagångssätten att nå ut med kunskap till flera personer 

samtidigt är genom att utbilda dem. Att informera människor om hur de kan ändra sitt 

beteende för att minska den negativa miljöpåverkan brukar ge bäst resultat anser Ignacy 

Jakubowicz
42

. Han menar att man bör börja prata om återvinning redan i grundskolan så att 

man får en bättre bild av hur man bör hantera material för att gynna miljön. Han menar även 

att elever lär sig mycket om material som till exempel metall och järn, men att det är alldeles 

för dålig undervisning om plast. 

Skolelever i alla årskurser samt människor som är nya i Sverige är välkomna på studiebesök 

hos Borås Energi och Miljö där man får lära sig om kretsloppet och vikten av källsortering. 

Det finns olika material för olika kunskapsnivåer och beroende på vilken för åldersgrupp man 

riktar sig emot
43

. 

Borås Energi och Miljö samarbetar även med Navet där skolungdomar får delta i interaktiva 

utställningar om till exempel VA, energi, miljö och avfall. Där får de lära sig hur man 

sopsorterar och sorterar förpackningar, men även hur lång tid det tar innan en plastpåse eller 

annat skräp bryts ned naturligt. Tanken är att få dem att ta hand om naturen och sortera 

avfallsmaterial rätt. Tidigare hade Borås Energi och Miljö skolinformatörer, men Schön
44

 

förklarar att eftersom det krävde mycket resurser valde dem istället att ekonomiskt stötta 

Navet, som når ut till 25 000 elever varje år. 

Enligt Anna Säfsten
45

 arbetar Miljöförvaltningen med att utbilda lärare, man pratar om plast 

ur ett kemikalieperspektiv i förskolor för att kunna uppnå en giftfri miljö. Borås Stad kan även 

informera barn och ungdomar om materialåtervinning och minskad förbrukning av plast 
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utifrån Orangeriet. Borås Stad kan inte tala om för skolorna i Borås vad de ska ha med i 

undervisningen, men de kan ge råd om vad för utbildningsmaterial man skulle kunna ha samt 

upplysa om vad man skulle kunna göra. 

Håll Sverige Rent arrangerar Vi håller rent-dagarna en gång per år, även kallat 

Skräpplockardagarna för förskolebarn och skolelever, samt Clean-up för privatpersoner och 

företag. Barn och ungdomar uppmuntras till att hålla sin stad ren och fri från skräp, man delar 

ut påsar och säckar som de får samla upplockat skräp i och ser gärna att man källsorterar 

förpackningar av papper, glas, metall och plast. Alla förskolebarn och skolelever som deltar 

belönas som tack för genomförd insats, de får ett diplom, fritt inträde till Borås Djurpark 

under Djurparksdagen samt en chans att vinna andra fina priser i en utlottning. (Borås Stad  

2016b) 

Att uppmuntra och ge beröm för bra beteende, likt Skräpplockardagarnas belöningar, anser 

Anna Säfsten
46

 är trevligare än att bara förbjuda användning av plastpåsar. Borås Stad förslag 

är att skolorna kan sluta ett eget kretslopp kring plastpåsar genom att samla ihop påsar och 

skapa någonting användbart. Genom kreativt tänkande från lärare och elevers sida kan man 

bestämma sig för att tillverka någonting roligt när man har lyckats samla ihop ett visst antal 

plastpåsar. Vid invigningen av Orangeriet hade skolelever gjort sittunderlägg som såg ut som 

ett collage av gamla plastpåsar, vilket också är ett bra exempel på återanvändning. Eleverna 

kan även tillsammans genomföra en insamling av plastpåsar som de kanske tar med hemifrån 

eller plockar med sig en påse som slängts på vägen till eller hem från skolan. När eleverna har 

nått ett visst antal plastpåsar kan man gemensamt gå till närmaste återvinningsstation för att 

lämna dessa samt lära sig hur källsortering fungerar och varför det är viktigt att återvinna 

material, och då kan en belöning ges i form av till exempel glass eller en utflykt. 

5. Diskussion 

5.1 Jämförelse mellan de olika bärkassalternativen  

Efter att ha tagit del av rapporter som redovisar livscykelanalyser som tagit upp frågan om 

vilket som är det minst miljöpåfrestande valet av bärkasse, kan man konstatera att frågan är 

mycket komplex. Olika alternativ som till det yttre ser helt lika ut kan ha helt olika 

miljöbelastning. När man följer alla led i en bärkasses livscykel måste man granska allt, 

vilken råvara som har använts, varifrån denna råvara kommer ifrån, hur råvaran sedan har 

bearbetats för att bli färdig produkt, vilken energikälla som använts vid tillverkningen och 

påsens behandling efter förbrukning. Därefter måste man se över om råvaran utvinns ur mark 

där det förut fanns något som var mer gynnsamt för miljön och som nu har fått flytta på sig 

till följd av utvinningen. En livscykelanalys kan göras oändligt bred, därför är det viktigt med 

tydliga avgränsningar.  

Olika länder har kommit olika långt i utvecklingen inom det tekniska området. Dessutom har 

inte alla länder samma möjligheter att rent geografiskt använda sig av ren elektricitet. 

Samtliga länder har inte de fallhöjder eller tillgång på vatten som krävs för vattenkraft, eller 

den vind och sol som kan producera ren energi. Har man tillgång till rena källor kanske man 

inte har ekonomin till att finansiera det som krävs för att kunna nyttja dem, och då kanske det 

enda valet är fossil olja, vilket kommer ge ett högre GWP- värde. I och med detta finns det 
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inget tydligt resultat på vilken typ av bärkasse som är det bästa alternativet. Det man kan säga 

säkert är att när man använder olja och naturgas tar man upp kol som under en mycket lång 

tid inte varit rörlig i ekosystemet. Detta ger oss ett överskott av växthusgaser. När man istället 

använder sig av förnyelsebar råvara tar man ut kol som nyligen varit fritt i atmosfären och 

ekosystemet, vilket istället binder koldioxid.  

Om man skulle utgå ifrån vilken bärkasse som lämpar sig bäst i Borås och för hela Sverige för 

den delen, så är den svenska papperskassen ett bra val även om en papperspåse tillverkad i ett 

annat land kan anses vara ett sämre alternativ än den oljebaserade plastpåsen. En 

svensktillverkad papperskasse av svensk skogsråvara har samma miljöpåverkan som en 

plastpåse baserad på sockerrör. En sockerrörsplastpåse minskar utsläppen med 70 till 75 

procent jämfört med en plastpåse av petroleum vilket betyder att även en papperskasse från 

Sverige minskar utsläppen med 70 till 75 procent jämfört med en plastpåse av petroleum. 

Även flergångsbärkassar är ett bra val, om man använder dem flera gånger vill säga. Då kan 

en kasse tillverkad av återvunnen polyester vara ett bra alternativ. Om den är tillverkad på rätt 

sätt behöver den bara användas tio gånger för att vara miljömässigt överlägsen, något som inte 

är speciellt svårt att genomföra i och med att den dessutom är helt dominerande när man vill 

ha ett kompakt alternativ som är lätt att ta med sig överallt.  

I Sverige har vi en väl fungerande avfallshantering och nedskräpning är inte ett problem. 

Borås sticker inte heller ut i statistiken utan håller samma profil som övriga Sverige. Därför är 

inte heller en nedbrytbar plastpåse lämplig här. Sverige har inte det klimat som krävs för en 

effektiv nedbrytningsprocess och inblandning av en annan polymer skulle bara störa 

återvinningsprocessen. Vid nedbrytning istället för materialåtervinning tar man inte heller 

vara på den energi plastpåsen innehåller utan låter det försvinna ut i atmosfären i form av 

växthusgas vid förmultning.  

Om man vill behandla sin bärkasse korrekt, oavsett vilken sort, bör man följa avfallshierarkin. 

Man bör alltså först försöka att minska sin användning av bärkassar och därefter återanvända 

sin kasse så många gånger det går för att sedan låta den materialåtervinnas. Det är mycket 

bättre ur miljösynpunkt att återvinna en plastpåse än att använda den som avfallspåse och 

sedan låta den gå till förbränning. En plastpåse från dagligvaruhandeln har en kraftigare 

väggtjocklek än de plastpåsar som är tänkta att användas som avfallspåsar vilket är slöseri 

med resurser. Ett annat problem är de färger som ofta finns på en plastpåse i och med 

reklamtrycket på utsidan. Dessa färger ger utsläpp av VOC (volatile organic compound) som 

är flyktiga organiska kolväten som bidrar till växthuseffekten. Avfallspåsar på rulle saknar 

tryck och ger inte upphov till VOC.  

5.2 Pantsystem 

I de länder där man har börjat ta betalt för sina plastpåsar har man kunnat se en dramatisk 

förminskning av förbrukningen av plastpåsar. Vissa länder kan rapportera om en minskning 

med så mycket som 85 procent. I Sverige har vi redan en befintlig avgift på plastpåsarna från 

dagligvaruhandeln men det är troligt att vi kommer att få ytterligare en prisökning. När man 

får betala mer för en vara så värderar man den högre. En prisökning kommer sannerligen att 

generera en mer sparsam förbrukning och leda till ökad återanvändning. 
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Under samtal med Borås Energi och Miljö
47

 diskuterades möjligheterna om att införa ett 

pantsystem för plastpåsar. Efter att man återanvänt sin plastpåse ett flertal gånger lämnar man 

in den för materialåtervinning mot kompensation. Detta skulle garantera en i princip ren 

polyeten insamling, vilket minskar behovet av sortering. För att minska plastpåsars volym kan 

man komprimera dem, detta är nödvändigt för att få en högre täthet så man inte bara fraktar 

luft.  

I England har man istället ett system som kallas för ”bag for life”. Detta kan också ses som en 

typ av pantsystem. Att byta ut sin använda påse mot en ny kommer att ge en ren polyeten som 

sedan enkelt kan återvinnas. 

Ett av de största problemen när man ser på återanvändning av plastpåsar är att människan är 

för bekväm för att ta med sig de plastpåsar som man redan har hemma för att använda dessa 

igen. Om man nu får kompensation, antingen ekonomisk eller i form av en ny plastpåse 

kommer detta ha en viss effekt. Vi pantar redan våra burkar och flaskor och efter vi har 

handlat ställer vi tillbaka vår kundvagn för att få ut myntet som sitter i. Ett pantsystem för 

plastpåsar bygger på samma princip. 

5.3 Intresse för plastpåsar av återvunnen plast hos konsumenterna 

Det går att diskutera om konsumenterna är intresserade av att välja en plastpåse av återvunnen 

plast i stället för en plastpåse av jungfrulig plast. En plastpåse av återvunnen plast är dyrare än 

de som tillverkas av jungfrulig plast eftersom det är dyrt att återvinna plast, 

produktionskostnaderna är stora och i Sverige finns det särskilda miljökrav att uppfylla. 

Eftersom plastpåsen av återvunnen plast är dyrare är det kanske inte lika många konsumenter 

som väljer det alternativet på grund av ekonomiska skäl, men att ha det alternativet i butik kan 

uppskattas av vissa kunder. 

Miljösäck AB utförde för ungefär fyra år sedan ett pilotprojekt där de undersökte om det 

fanns något intresse för en klimatsmart bärkasse hos konsumenterna. Projektet utfördes på 

fem stormarknader på fem olika platser i Sverige. Urvalet av bärkassar bestod av två olika 

typer, en väldigt neutral plastpåse med enkelt tryck, en kretsloppssymbol samt information 

om att påsen var tillverkad av återvunnet material som samlats in, återvunnits och tillverkats i 

Sverige. Den andra var stormarknadens normala röd-vita plastpåse, med starkare vit nyans 

och finare tryck. Resultatet visade att 80 procent av konsumenterna valde den klimatsmarta 

plastpåsen över den andra då de kostade precis lika mycket, vilket visar att konsumenterna är 

intresserade av ett mer klimatsmart val om priset inte skiljer sig från den typ av kasse man 

väljer i andra fall.
48

  

Konsumenter har makt att påverka, och om kunderna börjar efterfråga ett mer miljövänligt 

alternativ kommer det få effekt. Under mitten av 90-talet togs de extra förpackningarna till 

tandkrämstuberna bort efter protester från svenska folket.(Råd & rön  2009) En folkstorm är 

svår att ignorera och om man börjar bojkotta plastpåsar tillverkade av jungfrulig fossil råvara 

kommer ingen handlare vilja ha dem i sitt sortiment.   

                                                 
47

 Anna-Karin Schön Projektchef (Strategisk Utveckling) Borås Energi och Miljö, intervju den 12 maj 2016. 
48

 Lars Kindahl Försäljningschef Miljösäck, telefonsamtal den 11 maj 2016. 
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5.4 Felkällor  

I konsumentföreningen Stockholms rapport(Konsumentföreningen  2016) har de vid 

jämförelse mellan en plastpåse baserad på sockerrör och en Non woven propen bärkasse och 

vid jämförelse mellan en plastpåse baserad på sockerrör en bomullskasse refererat till 

Environment Agencys rapport: Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of 

the bags available in 2006, något som inte stämmer då man inte ens tar upp en plastpåse med 

sockerrör som råvara i denna rapport. Istället borde man vid jämförelsen använda en 

oljebaserad HDPE plastpåse. I Naturvårdsverkets rapport,(Naturvårdsverket  2016c) som är 

skriven på uppdrag av regeringen, har man refererat till Konsumentföreningen Stockholms 

rapport och därmed fått ett fel i flera led.  

6. Analys 

 Hur kan man samla in plastpåsar för återvinning i Borås, vilka problem och 

utmaningar kan man stöta på och är det miljömässigt lönsamt? 

  

Man kan ha en insamling av plastpåsar på återvinningsstationer, eftersom plastpåsar faller 

under producentansvaret måste de återvinnas på de stationer som ägs av FTI AB. Återvunnen 

mjukplast kan återanvändas i en produktionsprocess för att tillverka klimatsmarta plastpåsar 

på Miljösäck AB. 

Det kan dock vara svårt att få konsumenterna att sortera sina plastpåsar, då man redan har 

flera olika fraktioner man vill att de ska källsortera inom t.ex. glas, plast, metall, 

tidningspapper, osv. 

En annan utmaning man kan stöta på är logistiken. Plastpåsen är lätt och har en ganska stor 

volym som gör att den tar stor plats i en återvinningsbehållare. För att så många plastpåsar 

som möjligt ska få plats i en och samma behållare måste man komprimera dem. Det är även 

för att lastbilen som sedan ska transportera vidare insamlingen inte ska köra runt med en stor 

del luft. 

 Hur kan man minska förbrukningen av plastpåsar i Borås? 

Flera länder har minskat sin förbrukning av plastpåsar genom att antingen införa ett förbud 

eller en skatt på plastpåsar. Åtgärder som dessa är inget vi anser ska införas i Sverige eller 

Borås eftersom plastbranschen själva redan jobbar för att hela tiden minska sin miljöpåverkan.  

Allt fler av våra större kedjor märker av att kunderna blir allt mer miljömedvetna och försöker 

därför förbättra sin miljöprofil, till exempel genom att ta bort plastpåsar med fossil råvara och 

ersätta dem med plastpåsar gjorda på sockerrör. Genom att använda sig av en 

sockerrörsbaserad plastpåse istället för en baserad på petroleum har man redan minskat sin 

miljöpåverkan med 70 till 75 procent. Om man dessutom återanvänder den och därefter 

materialåtervinner den är plastpåsen inget dåligt alternativ. Om man vill få konsumenterna att 

återanvända sina plastpåsar är en kraftig prishöjning ett bra sätt att ändra människors syn på 

värdet av en plastpåse och få ett slut på att en plastpåse ses som en engångsprodukt. Om man 

förutom en prishöjning bedriver en informationskampanj så kommer konsumenterna upplysas 

om varför prishöjningen har skett och att det ska kosta att inte vara sparsam om resurser.  



38 

Man skulle även kunna introducera ett liknande system som de har i England den så kallade 

”bag for life”. Det skulle innebära att konsumenterna endast skulle ha en engångskostnad och 

ökad materialåtervinning.  

För att minska användningarna av plastpåsar ute i samhället vore det bästa att allt fler väljer 

ett flergångsalternativ som faktiskt används. Ett av problemen man möter är att många 

människor är för bekväma av sig för att ta med sig en påse till affären. Det är lättare att köpa 

ett engångsalternativ på plats. Om man har bärkassar av återvunnen polyester behöver man 

bara använda de några få gånger för att den ska ha en lägre miljöbelastning än en plastpåse. 

En bärkasse av återvunnen polyester är dessutom väldigt lätt och kan göras mycket kompakt, 

vilket gör den lätt att alltid bära med sig.  

 Är nedskräpning med plastpåsar ett problem i Borås? 

Ur ett nedskräpningsperspektiv skiljer sig inte Borås från någon annan svensk stad, det är ett 

problem generellt. Enligt den senaste statistiken från 2015 är det inte ett stort problem i Borås, 

utan nedskräpning med cigarettfimpar, snus och glas är mer förekommande. 

 Hur påverkas miljön av plastpåsarna av t.ex. jungfrulig plast, återvunnen plast, 

bioplast, papper och textil som används i dagligvaruhandeln? 

Det går inte att hitta en bärkasse som inte har en negativ påverkar miljön och att bestämma 

vilken bärkasse som har minst miljöbelastning kan vara väldigt svårt eftersom det är väldigt 

många faktorer som spelar in. I Borås har en plastpåse från sockerrör samma miljöpåverkan 

som en svensktillverkad papperskasse med svensk skog som råvara så som engångsalternativ 

är de båda likvärdiga. Absolut bäst är en flergångskasse som man använder år ut och år in.  

 

7. Slutsats  

När man vill undersöka en bärkasses miljöpåverkan under hela dess livstid använder man sig 

oftast av en livscykelanalys. Att utse det bästa alternativet vid jämförelse mellan olika 

bärkassar kan dock vara en mycket komplex fråga. Man måste titta på flera olika faktorer så 

som vilken råvara som har använts, varifrån denna råvara kommer ifrån, hur 

produktionsprocessen har gått till, påsens behandling efter förbrukning och så vidare. Alla 

steg under en bärkasses livstid, från råvara till avfall räknas, och därför är det svårt att 

utnämna någon bärkasse till det bästa alternativet. Något som kan säga är att man bör undvika 

bärkassar baserade på fossil råvara och istället välja ett alternativ vars råvara är förnyelsebar 

och på så sätt undvika att bidra till obalans av koldioxid i atmosfären. Bästa valet är det 

flergångsalternativ som passar en bäst och som faktiskt kommer att användas i flera år.  

För att minska förbrukningen av plastpåsar och uppmuntra till återanvändning ses en 

prishöjning av produkten som ett lämpligt alternativ tillsammans med en 

informationskampanj som upplyser konsumenterna vilken effekt deras val har. Svenska folket 

vill vara miljövänliga men utan rätt information är det inte lätt att fatta rätt beslut.  

Att materialåtervinna sin plastpåse är ett bättre alternativ än att använda den som avfallspåse 

som sedan går till förbränning. Plastpåsar från dagligvaruhandeln har en kraftigare 

väggtjocklek än avfallspåsar på rulle och att använda dem som avfallspåse är ett slöseri på 
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resurser. Vi har i rapporten tagit fram ett alternativt system för separat insamling och 

återvinning av uttjänade plastpåsar. Men vi anser att det befintliga återvinningssystemet för 

plast är att föredra då en separat insamling skulle generera försvårad logistik och dessutom 

kräva komprimering av plastpåsarna för att minska deras volym. Separat återvinning för 

mjukplast och hårdplast har tagits bort på återvinningsstationerna eftersom man inte bara vill 

frakta containers fulla med luft. Att blanda mjukplast med hårdplast ger en tätare blandning.  
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