
 

 

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 19 november 2021 

Essity deltar i initiativ för att förbättra sortering 

och återvinning av plastförpackningar  

Hygien- och hälsobolaget Essity är en del av Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0, ett 
initiativ för digital märkning för att förbättra sortering och öka återvinningsgraden av 
plastförpackningar inom EU. Genom att addera en osynlig märkning på förpackningen kan 
anläggningar för avfallssortering identifiera typen av plast och sortera den rätt. Initiativet är 
ett storskaligt pilotprojekt som drivs av den europeiska varumärkesorganisationen AIM med 
stöd av Alliance to End Plastic Waste.  

Essity arbetar tillsammans med 130 andra företag för att utveckla tekniken med digital märkning 
som kan ge en mer korrekt sortering av förpackningsavfall och med att säkerställa att metoden är 
ekonomiskt genomförbar i stor skala.  

– Initiativet för digital märkning kommer inte bara att öka återvinningsgraden av plastförpackningar, 
utan också bidra till att ge oss mer återvunnet material av högre kvalitet, så att industrin kan 
förbättra förpackningarnas cirkularitet och ta oss ett steg närmare en cirkulär ekonomi. Essitys 
produkter och lösningar är nödvändiga i människors vardag, och vi vill ta ansvar för hela 
produktens livscykel, även efter att den är använd, säger Volker Zöller, chef för Consumer Goods 
på Essity. 

Märkningen är en osynlig kod i samma storlek som ett frimärke. När plastförpackningen har kommit 
till en avfallssorteringsanläggning skannas märkningen av en kamera med hög upplösning och 
sorteras i enlighet med plasttyp. Detta kommer att ge en betydligt mer korrekt sortering av 
förpackningsavfall från konsument och högre kvalitet på det återvunna materialet inför 
återanvändningen. Det kommer också att öka tillgången på återvunnet material i leverantörskedjan, 
så att Essity och andra företag kan använda mer återvunnen plast i sina förpackningar. 

Essitys ambition är att öka välbefinnandet för människor runt om i världen genom sina hygien- och 
hälsoprodukter och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Att utveckla produkter och tjänster för ett 
cirkulärt samhälle kräver kreativt tänkande, nya affärsmodeller och samarbeten. Essitys mål är 100 
procent återvinningsbarhet och 85 procent förnybart eller återvunnet material i förpackningarna till 
år 2025. Under 2020 bestod cirka 77 procent av bolagets förpackningar av förnybart eller 
återvunnet material. Dessa mål är en del av Essitys åtagande till Ellen MacArthur Foundations 
globala initiativ för att eliminera plastnedskräpning.  

Läs mer om HolyGrail 2.0 här: https://www.digitalwatermarks.eu/   

 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 709 426 338, karl.stoltz@essity.com   
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i 
cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, 
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 
122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer 
för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com. 
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