
Fokus på ökad 
återvinning 
Använda kartongförpackningar 
är en värdefull råvara 
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Sverige kan bli bättre på återvinning 
 Värdefull råvara går till spillo 
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*Genomsnitt EU-27 + Norge & Schweiz 2010, Källa: ACE  



Det är lätt att återvinna kartong 
 Enkel process baserad på vatten och omrörning 
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Det är rätt att återvinna kartong 
 Returfibrer blir till nya produkter 
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WWF - for a living planet 

Global 



Världsnaturfonden WWF 

Samarbete mellan WWF och Tetra Pak 

• Startade 2005 

• Klimatsamarbete i Climate Savers 

• Stöttar ansvarsfullt skogsbruk och 

skogscertifieringen FSC 

• Medlem i nätverket Global and 

Forest Trade Network, GFTN 

• Återvinning viktigt för att använda 

resurser effektivt 
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Världsnaturfonden WWF 

WWF vill minska vårt ekologiska fotavtryck 

• Få beslutsfattare, företag och 

privatpersoner att ta mer hållbara 

beslut 

 

• Minska konsekvenserna av vår 

konsumtion – svenskarna lever 

som om vi hade 3 planeter 

 

• Ge utbildning och information i 

Sverige och världen 
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Världsnaturfonden WWF 

Ansvarsfullt skogsbruk och återvinning   

• Stötta FSC- certifiering för småbrukare 

• GFTN Global Partnership - Forests for 

Life Partnership Programme 

• Bidra till skydd av skogar med höga 

bevarandevärden, HCV 

• Återvinning viktigt  
 

 

 
 

©
 J

 L
in

d
b
la

d
 j
r 



  
 



Praktiska skäl upplevs som hinder 
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Det är för mycket arbete att skölja ur och platta till 
förpackningarna

Det är svårt att hitta lämplig lagringsplats i hemmet

Det är för långt till återvinningsstationen

Osäkerhet om förpackningarna verkligen återvinns till nya 

produkter

Det är för skräpigt och fulla containrar på återvinningsstationen

Man vet inte hur man skall hantera plastkorkar

Osäkerhet om återvinning verkligen är en vinst för miljön

De använda förpackningarna luktar illa

Man vet inte att kartongförpackningar kan återvinnas

Annat
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Fråga: Om du tänker på kartongförpackningar för mjölk, vad tror du människor tycker är det största hindret 

för att återvinna dessa förpackningar? Källa: Refina, februari 2012, 1003 respondenter  



Kunskap & tips ökar motivationen 
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Att jag vet att detta verkligen är bra för miljön

Enkla tips på hur man lättast hanterar förpackningarna i 
hemmet

Om det vore närmare till återvinningsstationen

Jag återvinner redan allt

Enkla tips på hur man kan lämna in förpackningarna till 
återvinning

Tydlig information om var närmaste återvinningsstation ligger

Om det fanns en återvinningsstation vid min arbetsplats

Att mina barn skulle hjälpa mig att göra det

Att mina vänner gör det

Annat

Fråga: Om du tänker på kartongförpackningar för mjölk igen, vad skulle vara det viktigaste för att få dig att 

återvinna fler mjölkförpackningar? Källa: Refina, februari 2012, 1003 respondenter  
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Sex åtgärder för att öka återvinningen 
av kartongförpackningar i Sverige 

1. Information via WWF:s och Tetra Paks kanaler för att öka 

viljan att återvinna kartongförpackningar. 

2. Informationskampanj till konsumenter om hur man 

återvinner kartongförpackningar, inklusive en helt ny sida 

på Facebook med namnet ”Återvinnarna”. 

3. Undervisningsmaterial för att engagera skolungdomar i 

återvinning. 

4. Inbjudan till alla aktörer i hela värdekedjan, från skogen till 

konsumenten, att delta i en kartongallians. 

5. Förbättrad statistik som möjliggör löpande uppföljning av 

resultaten. 

6. Samarbete med FTI för att förbättra insamlingen. 
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Fem tips för lättare återvinning 
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Töm förpackningen väl, skölj om du vill. 

Vik ihop förpackningen ordentligt för att undvika lukt och 

minska utrymme. Sortera den lösa korken som plast. 

Samla förpackningarna på ett sätt som passar dig och ditt 

hushåll, t ex i en papperspåse. 

Ta reda på vilka återvinningsstationer som finns nära din 

bostad, arbete, affär. 

Var stolt över din insats och dela med dig av dina erfarenheter 

bland vänner och kollegor - eller varför inte på 

http://www.facebook.com/Atervinnarna?  

http://www.facebook.com/Atervinnarna
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