
 
 
 

 

 

 

Bakgrundsinformation, Kartongåtervinning 
 
 

Återvinningsstatistik  
Tetra Pak har tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tagit fram en 
ny och mer tillförlitlig metod för att mäta återvinning av kartongförpackningar. Metoden går ut 
på att göra kontinuerliga mätningar med borrprover på det insamlade materialet vid ankomst 
till Fiskeby Board i Norrköping. Totalt görs upp till 500 mätningar per år vilket ger ett bra 
statistiskt underlag även på månatlig bas. 
För 2011 ligger återvinningsgraden på cirka 23 procent i Sverige, att jämföra med ett snitt i 
Europa på 36% (2010). 
 

 
Den svenska statistiken rapporteras månatligen på Facebooksidan Återvinnarna 
(http://www.facebook.com/Atervinnarna). 
 

Konsumentundersökning 
Tetra Pak genomförde en konsumentundersökning i februari (Refina, februari 2012, 1003 
respondenter) för att bland annat förstå vad som hindrar folk från att återvinna 
kartongförpackningar och vad som skulle få dem att återvinna fler kartongförpackningar. 
 
Resultatet av studien visar att det som hindrar återvinning idag främst är praktiska skäl: 

1. Det är för mycket arbete att skölja ur och platta till förpackningarna (27%) 
2. Det är svårt att hitta lämplig lagringsplats i hemmet (21%) 
3. Det är för långt till återvinningsstationen (11%) 

 
Studien visar även att det som skulle få folk att återvinna fler kartongförpackningar är om 
man vet att detta verkligen är bra för miljön (34%) och att få enkla tips på hur man lättast 
hanterar förpackningarna i hemmet (22%). Dessutom skulle man återvinna mer om det var 
närmare till återvinningsstationen (15%). 
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Slutsatser 
Då miljöfrågan ligger högt upp på agendan i Sverige och de svenska hushållen är bra på att 
återvinna t ex tidningar och glasförpackningar finns egentligen ingen anledning till att 
återvinningsgraden för kartongförpackningar skall ligga så lågt som den gör. 
 
Från konsumentundersökningen kan man se att ökad information om miljönyttan med 
återvinning och hjälp med råd och tips runt återvinning bör ge resultat. 
 
Därför gör Tetra Pak nu en fokuserad insats för att sätta återvinningsfrågan på agendan. Ett 
led i detta arbete är ett samarbete med Världsnaturfonden WWF för att sprida kunskap och 
engagemang.  
 
På pressträffen presenteras sex åtgärder för ökad återvinning: 

 Information via WWF:s och Tetra Paks kanaler för att öka viljan att återvinna 
kartongförpackningar. 

 Informationskampanj till konsumenter om hur man återvinner kartongförpackningar, 
inklusive en helt ny sida på Facebook med namnet ”Återvinnarna”. 

 Undervisningsmaterial för att engagera skolungdomar i återvinning. 

 Inbjudan till alla aktörer i hela värdekedjan, från skogen till konsumenten, att delta i en 
kartongkoalition. 

 Förbättrad statistik som möjliggör löpande uppföljning av resultaten. 

 Samarbete med FTI för att förbättra insamlingen. 
 
 
 
 


