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Sammanfattning 
 
PET-flaskor är idag en av de vanligaste dryckesbehållarna. Rapporten behandlar, genom studier, 
åtgärder för att öka flaskornas resurseffektivitet inom områdena material, tillverkning och 
återvinning. Resurser som sparas är exempelvis kapital, material, energi och miljö.  
 
Alternativa material och materialkällor till de material som används idag presenteras och diskuteras. 
PET anses vara det mest lämpliga materialet idag för dryckesbehållare. Biologiskt nedbrytbara 
varianter rekommenderas inte eftersom det leder till försämrad återvinningsbarhet. Genom att 
producera PET-flaskor delvis från sockerrör kan resurseffektiviteten höjas samtidigt som 
prisfluktuationer reduceras för de komponenter som producerats av sockerrör.  
 
Tillverkningen av plastflaskor sker i tre steg: torkning, formsprutning och formblåsning. För att 
uppnå en hög resurseffektivitet hos tillverkningen av plastflaskor har litteraturstudier genomförts 
angående optimering av vikt, struktur och tillverkning. Från studierna framgick att en tunnväggig 1,5 
l PET-flaska med sfärisk flaskhals som väger 37 g rekommenderas. Formblåsningsprocessen kan 
också optimeras genom att sänka smälttemperaturen för att spara energi.  
 
Att öka återvinningsandelen är en av de mest effektiva metoderna för att spara material och energi 
vid tillverkning av PET-flaskor. Återvinningsandelen är på många håll i världen låg vilket innebär ett 
omfattande spill av resurser. Den svenska modellen anses föredömlig och bör tas efter av så många 
länder som möjligt, även om motstånd mot detta är att vänta. Generellt har införandet av 
depositionsavgifter visat sig fungera väl. 
 
 
Abstract 
 
PET-bottles are today one of the most common beverage bottles. This report describes, through 
literature studies, measures to increase the resource efficiency in the areas of materials, 
manufacturing and recycling. Resources that are saved are for example capital, materials, energy and 
environmental resources.  
 
Alternative materials and sources for the materials which are used today are presented and discussed. 
PET is considered the most suitable material today for beverage containers. Biodegradable variants 
are not recommended because it impairs recyclability potential. By producing PET bottles partly 
from sugar canes the resource efficiency can be raised at the same time as price fluctuations are 
reduced for the components produced from sugar canes. 
 
The production of plastic bottles is done in three steps: drying, injection molding and blow molding. 
To achieve a high resource efficiency of the manufacturing of plastic bottles a literature study was 
conducted. The aim was to investigate how optimization of weight, structure and manufacturing can 
be achieved. The finding was a thin-walled 1.5 l PET bottle with spherical bottleneck weighing 37 g. 
The blow molding process can also be optimized by lowering the melting temperature. 
 
Increasing the recycling rate is one of the most effective methods for saving materials and energy in 
the manufacture of PET bottles. The recycling rates are in many parts of the world low which is a 
major waste of resources. The Swedish model is considered exemplary and should be followed by as 
many countries as possible, although resistance to this is expected. Generally, the introduction of 
deposit fees has proven to work well. 
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1. Inledning 
 
Eftersom klimatfrågan blir allt mer aktuell behöver tillverkande företag anpassa sig och vidta 
åtgärder för att minska sitt avtryck på miljön. I takt med att forskningen går framåt tas det fram nya 
lösningar och idéer på vad som kan göras i detta hänseende.  
 
Plast är idag ett av de vanligaste materialen som används i tillverkningsindustrin. Sedan 1940-talet 
har plast successivt ersatt glas, trä och metall i en rad industriella tillämpningar. Orsaken till dess 
popularitet är dels på grund av dess mekaniska egenskaper såsom stabilitet och hållbarhet men också 
för att det kan användas i mer kortlivade produkter som t.ex. vattenflaskor. PET (Polyetentereftalat) 
har länge varit det vanligaste plastmaterialet för tillverkning av olika sorters flaskor. Dels på grund av 
önskvärda mekaniska egenskaper och dels på grund av att det lämpar sig bra för återvinning. 
 
På senare år har det dykt upp nya material på marknaden som kan komma att bli ett alternativ till 
PET. Ett sådant material är PHA (Polyhydroxyalkanoates). Detta material är till skillnad från PET 
nedbrytbart och bidrar därför inte till utarmning av jordens ändliga resurser. Dessutom kan material 
sparas och miljö gynnas av mer återvinning och bättre strukturutformning av flaskorna (Daver och 
Demirel. 2012). 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna rapport är att genom en litteraturstudie analysera dagens tillverkning inom 
områdena material, tillverkning och återvinning och föreslå förbättringsåtgärder för att uppnå en 
mer resurseffektiv tillverkning. Följande frågeställning ställs för att uppnå syftet:  
 
"Hur kan en mer resurseffektiv tillverkning av PET-flaskor uppnås?" 
 
För att besvara huvudfrågeställningen delas den upp i underfrågor: 
– Finns det alternativa material till PET som är mer resurseffektiva? 
– Vad finns det för optimeringspotential i tillverkningsprocessen? 
– Kan återvinningsandelen ökas? 
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2. Metod 
 
Den litteratur som används omfattas framförallt av material från avhandlingar, rapporter och 
journaler inom ämnesområdena, men även trovärdiga internetkällor och hållbarhetsredovisningar 
från företag verksamma inom området. Litteraturstudien ligger till grund för analysen och förslagen 
på hur förbättringar inom området skulle kunna genomföras. 
 
 
2.1 Avgränsningar 
 
Rapportens tyngdpunkter ligger på utnyttjandet av material, alternativa material och återvinning av 
flaskor. Optimering av tillverkningsprocessen utgör en mindre del av rapporten där främst designval 
och struktureffektiviseringar diskuteras. För alternativa material behandlas endast ett fåtal 
plastsorter, exempelvis metall eller glas behandlas inte eftersom de inte kan jämföras med plastens 
unika egenskaper och kräver andra tillverkningsmetoder och återvinning. Återvinningen behandlas i 
ett holistiskt-ekonomiskt perspektiv; den industriella processen för återvinning behandlas 
följaktligen inte utan faktorer som bidrar till att allt mer material kan samlas in är det som diskuteras. 
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3. Teori 
 
Detta avsnitt beskriver grundläggande begrepp inom material, tillverkning och återvinning.  
 
 
3.1 Material 
  
Det vanligaste materialet för plastflaskor är idag PET, som är negativt för miljön eftersom det 
baseras på fossila bränslen och inte är nedbrytningsbart. En plast som inte har denna nackdel är 
PHA som dock är svårare att återvinna, men är helt nedbrytningsbar. 
 
 
3.1.2 Plast 
 
Ett problem med syntetiska polymerer är dess påverkan på miljön. Beroende på tillsatsämnen i 
plasten kan det frigöras och skapas en rad olika miljöfarliga ämnen och föroreningar vid 
förbränning. Vid förbränning av t.ex. PVC-material uppstår saltsyra som måste hanteras på ett 
korrekt sätt (Återvinningscentralen. 2007). Ett bra sätt att hantera avfall i form plastflaskor är 
återvinning där man låter produkten ingå i ett kretslopp och därmed minska på material- och 
energiåtgången. PET (polyetentereftalat) är en typ av plast som är mycket vanlig inom 
flasktillverkning och som lämpar sig bra för just återvinning (Returpack).  
 
Allteftersom miljöfrågan blir mer och mer aktuell har det forskats på bättre och mer miljövänliga 
alternativ till syntetiska polymerer. Exempelvis kan ett material vara nedbrytningsbart och inte bidra 
till utarmning av jordens ändliga resurser. Ett sådant material är Polyhydroxyalkanoat (PHA) 
(Ojumu, T.V., Yu, J. och Solomon, B.O. 2004). 
 
PHA 
 
PHA bildas naturligt av ca 250 olika typer av bakterier för att lagra kol och energi. Det kan delas upp 
i två grupper, beroende på antalet kolatomer i monomererna; kort kedjelängd (SCL-PHA) resp. lång 
kedjelängd (MCL-PHA). Beroende på typ och struktur hos monomererna kan materialet få väldigt 
olika egenskaper.  
 
Gemensamt för alla typer av PHAs är att de är nedbrytningsbara; mikroorganismer i jord, 
komposter och diverse vattendrag har förmågan att bryta ner PHA till koldioxid och vatten, vilket 
gör det till en högst intressant typ av plastmaterial ur miljösynpunkt. Tiden för omvandlingen 
varierar beroende på miljö, det tar till exempel sex veckor för att PHA ska brytas ner i anaerob 
avloppsmiljö, och nästan 30 veckor för att det ska brytas ner i havsvatten (Ojumu, T.V., Yu, J. och 
Solomon, B.O. 2004).  
 
PET 
 
Polyetentereftalat (PET) är en termoelastisk polyester som i dagsläget är det överlägset vanligaste 
materialet att använda i plastflaskor. Mycket på grund av goda mekaniska egenskaper vad det gäller 
styvhet och utmattning, men också för att det lämpar sig bra för återvinning (Swerea. 2002).  
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3.1.3 Nya materialkällor 
 
Idag undersöks nya källor för produktion av PET och PHA, där melass som utvinns från sockerrör 
används för bland annat Coca-Colas Plantbottle (The Coca-Cola Company. 2009-2010). För att 
skapa PET används två komponenter: ca 30 % MEG (mono-ethylene glycol, på svenska etandiol 
eller glykol) samt ca 70 % PTA (purified terephthalic acid, på svenska tereftalsyra), där det är MEG 
som Coca-Cola lyckats producera från sockerrör (The Coca-Cola Company. 2012). Exempel på 
fördelar är minskade koldioxidutsläpp och mindre användning av begränsade material från fossila 
bränslen.  
 
 
3.2 Tillverkning  
 
Tillverkningen av PET-flaskor görs i flera steg: torkning, formsprutning och formblåsning. 
 
 
3.2.1 Torkning 
 
Innan själva tillverkningen av flaskan äger rum är det viktigt att se till att fukthalten i PET-plasten 
når ett minimum. PET har en stor benägenhet att absorbera fukt vilket måste tas i åtanke innan 
tillverkningsprocessen påbörjas. Detta för att bl.a. effektivisera formningsprocessen och för att i 
högsta möjliga mån undvika defekter i den färdiga produkten. PET-materialets förmåga att 
absorbera fukt beror på en rad faktorer, t.ex. temperatur, tid och fukt i omkringliggande atmosfär. 
Det beror också på vilken struktur materialet har; amorft eller kristallint. Amorf PET-plast 
absorberar fukt i en högre takt än kristallin. 
 
Det farliga med fukt i tillverkningsprocessen är att det bryter polymerkedjorna vilket leder till 
försämrade mekaniska egenskaper i den färdiga flaskan. Studier har visat att fuktnivån bör hållas 
under 0,004% för att bibehålla maximal prestanda hos plasten (Reliance Industries Limited. 2003).  
Den bästa metoden för att torka PET-material är torrluftstorkning. Ett cirkulärt flöde av luft skapas 
som transporterar bort fukten från materialet. Denna luft kyls av och passerar sedan genom ett filter 
för att återigen transporteras till PET-materialet som torr luft.  
 
Viktiga parametrar att ta hänsyn till vid torkning är lufttemperaturen, som helst ska hållas under 
190˚C, daggpunkten hos den torkade luften som bör ligga runt -40˚C och luftflödet som helst ska ha 
ett minimum på 3,8 m3/kg och som bör vara konstant runt materialet (Reliance Industries Limited. 
2003). 
 
 
3.2.2 Formsprutning 
 
Formsprutningsprocessen är en extremt mångsidig bearbetningsprocess som används flitigt i diverse 
tillverkningsindustrier, t.ex. vid PET-flasktillverkning.  
 
Granulerad plast matas in i en tratt som leder till en cylinder. I denna cylinder drivs plasten sedan 
fram med hjälp av en skruv tills det att önskat tryck och temperatur har uppnåtts. Sedan trycks den 
smälta plasten in i en form. Denna form kyls sedan av och kvar finns nu en produkt som är redo att 
gå in i nästa steg i tillverkningsprocessen. Figur 1 visar en schematisk bild på hur processen går till 
(Magnus Aase A/S). 
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Figur 1. Formsprutning. Bilden visar hur plast matas in överst och den färdiga produkten tas sedan 
ut från cylindern nederst.  (New Engineering Practice. 2011) 
 
 
3.2.3 Formblåsning 
 
Det finns tre typer av formblåsningsmetoder: sträck, -injektion och extruderande formblåsning. Alla 
tre metoderna går ut på samma princip; att låta en form av plast blåsas upp till önskad storlek. Vid 
tillverkning av PET-flaskor används främst sträckblåsning. Fokus i den här rapporten kommer 
därför ligga på denna process. 
 
Under sträckblåsningen kommer den provrörsformade formen från formsprutningen att stängas in i 
en tvådelad blåsform. Plastformen förlängs sedan i längdriktningen vilket gör att de tidigare 
hoptrasslade makromolekylerna sträcks ut och plasten får förbättrade mekaniska egenskaper. I nästa 
steg blåses plastformen upp och trycks ut mot blåsformens innerväggar, se Figur 2. 
 
Sträckblåsning kan utföras genom två metoder; separat eller integrerat. Skillnaden är att vid separat 
sträckblåsning sker formsprutning och formblåsning i två olika maskiner medan de vid integrerad 
utförs i samma. Detta medför att energiåtgången blir lägre vid integrerad sträckblåsning vilket gör att 
det lämpar sig bättre för stora produktionsvolymer. Dock är utrustningen som krävs för integrerad 
sträckblåsning mer komplicerad (Plastforum. 2005). 
 
  

  
Figur 2. Sträckblåsning. (New Engineering Practice. 2011) 
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3.3 Återvinning 
 
För att spara material och energi för att uppnå en effektivare produktion av PET, och för att 
förhindra att plast hamnar i naturen i onödan är det viktigt att materialet återvinns (Amano. 2004). 
Idag pantas 89 % av alla PET-flaskor och aluminiumburkar som säljs i Sverige, vilket gör Sverige till 
ett föregångsland inom området (Returpack). Däremot varierar siffrorna kraftigt beroende på var 
man är i världen, exempelvis återvinns 39,2 % av flaskorna och burkarna i Spanien och 28 % i USA 
(Welle. 2011). Detta kan bero på hur väl uppbyggda system det finns för pantning i de olika länderna 
och vilka som har ansvaret för vad. Sveriges modell fungerar bättre än Japans (77,9 % återvunnet) 
och att förbättra systemen och materialflödena har en tydlig effekt i hur mycket material som kan 
återanvändas (Amano. 2004). Figur 3 visar att antalet PET-flaskor som samlas in skiljer sig markant 
mellan länder. I antal återvunna ton per capita är det relativt jämt mellan USA och Europa, med 
tanke på Europas större befolkningsmängd. Även Japan har ungefär samma antal återvunna ton per 
capita som Europa och USA.  
 

 
Figur 3. Antal återvunna PET-flaskor i Brasilien, Europa, Japan och USA [1000 ton] (Welle. 2011). 

 
 

Att räkna i antal återvunna ton per capita är dock inte tillräckligt för att kunna bestämma vilka länder 
som återvinner mest eftersom det inte tar hänsyn till hur mycket PET-flaskor som faktiskt 
produceras. Ett bättre mått är hur stor andel av alla PET-flaskor som produceras som lämnas in för 
återvinning, se Tabell 1. Tabellen visar tydligt de stora skillnaderna i världen och inom Europa, och 
demonstrerar även att Europa generellt är bättre än USA på att återvinna PET-flaskor, även om 
insamlandet ton per capita är snarlikt om man jämför de båda. Detta skulle kunna förklaras med att 
användningen av PET-flaskor är högre i USA. 
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Tabell 1. Andel producerade PET-flaskor som lämnas in för återvinning (Welle. 2011). 
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4. Analys 
 
I detta avsnitt diskuteras och presenteras åtgärder för hur en mer resurseffektiv tillverkning av PET-
flaskor kan uppnås. 
 
 
4.1 Resurseffektiva material 
 
Förutom Coca-Colas Plantbottle har även företaget Suntory introducerat en flaska som delvis är 
gjord på växtbaserade material (Suntory. 2014). Både Coca-Cola och Suntory nämner att 
växtbaserade material utgör ca 30 % av deras flaskor, vilket tyder på att de båda företagen har ersatt 
de fossilbaserade ingredienserna som MEG ofta baseras på med växtbaserade ingredienser. Dock är 
det svårare att använda växtbaserade material för att tillverka PTA, just nu forskas det om detta men 
exempelvis skriver Coca-Cola (2014) att flera års forskning krävs för att ta fram en kommersiell 
produkt med en större andel växtbaserade material. 30 % kan ändå ses som en stor del av den totala 
materialåtgången och om fler PET-flaskor tillverkas med växtbaserade material skulle det gynna 
miljön. Kostnaden för dessa alternativa material är i dagsläget högre men kostnadsskillnaden varierar 
kraftigt beroende på tidpunkt på grund av de stora prissvängningarna i olja. De växtbaserade 
materialen har en stabilare prissättning vilket kan lyftas fram som något positivt eftersom det hjälper 
företag att med större precision beräkna framtida kostnader.  
 
En annan faktor att ta hänsyn till för att göra PET-flaskor mer klimatanpassade är att bestämma om 
de ska vara biologiskt nedbrytbara eller inte. Biologisk nedbrytbarhet innebär en minskad belastning 
på miljön för flaskor som inte återvinns, men kan i dagsläget inte återvinnas lika bra som 
konventionella PET-flaskor vilket innebär att mer energi krävs för att skapa nya flaskor eftersom det 
inte går att använda återvunnet material i samma utsträckning. Med Plantbottle har Coca-Cola 
bestämt sig för att inte ha biologiskt nedbrytbara flaskor för att ge bättre möjligheter till återvinning 
(The Coca-Cola Company. 2009-2010), vilket är försvarbart i länder med en välfungerande 
återvinningsprocess. I dessa länder sparar återvinningen dessutom mycket pengar och ger en 
stabilare kostnadskalkyl för de producerande företagen då de inte är lika beroende av oljepriset som 
står till grund för att producera nytt material. En minskad åtgång av råvaror sparar även på miljön. 
  
I de länder som inte har en fungerande återvinningsprocess skulle en övergång till biologiskt 
nedbrytbara flaskor kunna vara ett alternativ. Idag är det dyrare att använda PHA än exempelvis 
PET, vilket avskräcker många från att använda det i stor skala (Wageningenur). Detta gör det även 
svårt att motivera en övergång till PHA-baserade flaskor då det är länder med sämre ekonomi som 
generellt är sämre på att återvinna.  
 
 
4.2 Optimering av form och struktur 
 
En plastflaska måste kunna utstå en vis grad av påfrestning för att betraktas funktionsduglig; formen 
på flaskan bidrar i hög grad till hur flaskan kommer att bete sig vid pålagd last. Den största 
bidragande faktorn till strukturell kollaps är i de flesta fall vertikala krafter (Qingchun et al. 2011). 
Fokus i denna analys kommer därför ligga på dem.  
 
Qingchun et al. Utreder hur stora påfrestningarna blir när PET-flaskor av olika form belastas med 
en viss kraft. Verktygen som använts är FEM-programmet Abaqus och en testmaskin som mäter 
kompressivt tryck. 
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För att optimera förmågan att motstå vertikal påfrestning finns två kritiska faktorer att ta hänsyn till: 
väggtjocklek och formen på flaskhalsen. Detta resulterar i tre olika varianter man kan forma flaskan 
på: Tunnväggig konisk hals, tjockväggig konisk hals och tjockväggig sfärisk hals. De namnges TEST-
a, TEST-b och TEST-c. Se figur 4. 
 
 

 
Figur 4. TEST-a, TEST-b, TEST-c. Siffrorna representerar väggtjocklek i millimeter (Qingchun et al. 2011). 

 
 
Dessa tre fick sedan genomgå tester i Abaqus där simuleringar på hur stor knäckkraften blev när 
man applicerade axiell last på flaskorna utfördes. Resultatet visade att knäckkraften hos TEST-a och 
TEST-b blev snarlika (50,06 N och 51,68 N) medan TEST-c klarade en betydligt högre last på 64,56 
N. 
 
I nästa steg testades flaskorna för att se hur stor axiell kraft flaskorna klarar innan kollaps. 
Testmaskinen applicerade ett konstant tryck som gav en kompression på 25 mm/min i en 
omgivning med temperaturen 23 ˚C. Varje flaska genomförde åtta test varvid ett medelvärde på 
belastning och kompressiv förskjutning beräknades. Resultatet blev att TEST-a klarade 117,96 N 
med en förskjutning på 2,35 mm, TEST-b klarade 151,57 N med en förskjutning på 2,78 mm och 
TEST-c klarade 193,31 N med en förskjutning på 2,92 mm. Figur 5 visar belastningen kontra 
förskjutning för TEST-a.  
 

 
Figur 5. Belastning kontra kompressiv förskjutning hos TEST-a (Qingchun et al. 2011). 
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Resultatet av dessa tester säger att om endast stor motståndskraftighet eftersträvas ska flaskan som 
representerar TEST-c väljas. Det är dock inte målet i den här rapporten då hänsyn till miljön och 
den ekonomiska aspekten väger minst lika tungt. Problemet med TEST-c är att flaskan är 
tjockväggig vilket innebär att den kräver mer material än en flaska med tunna väggar. Material kostar 
pengar och ett test av en tunnväggig flaska med sfärisk hals skulle därför vara relevant. Qingchun et 
al. genomför ett sådant test med en sådan flaska och undersöker hur den klarar pålagd last och 
vidare på hur spänningen fördelas i flaskan. Denna nya flaskmodell får namnet TEST-d och klarar 
en axiell kraft på 179,07N. TEST-a som var tunnväggig med konisk flaskhals klarade en kraft på 
117,96N. Spänningskoncentrationer hos TEST-d visas i figur 6.  
 
 

 
Figur 6. Spänningskoncentrationer i TEST-d (Qingchun et al. 2011). 

 
 
 

4.3 Optimering av formblåsningsprocessen 
 
Formblåsning är idag en av de vanligaste plastbearbetningsmetoderna (Tahboub et al.) och 
optimering av denna resulterar i en mer effektiv produktionslinje. För att uppnå detta måste en rad 
faktorer tas i beaktning. Tahboub et al. identifierar två huvudfaktorer som lätt kan påverkas och som 
anses ha störst inverkan på processen: Smälttemperatur och blåstryck. Metoden som används för att 
ta fram optimala värden på dessa är statistisk försöksplanering. För att få en mer grundlig analys togs 
även kylningstid och skruvhastighet med i försöksplaneringen.  
 
Försöksplaneringen resulterade i följande parametervärden: 
 
 
Parameter Värde 
Smälttemperatur 165°C 
Blåstryck 6 bar 

Skruvhastighet 455rpm 
Kylningstid 22s 
 
 
Utöver dessa togs även ett optimalt värde för volymen fram, vilket blev 408,6ml.  
 
Det mest anmärkningsvärda i denna tabell är den låga smälttemperaturen som i vanliga fall brukar 
hamna mellan 200˚C och 260˚C (Ineos). Övriga värden avviker inte från standardvärden i någon 
större grad.  
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4.4 Optimering av vikt 
 
För att åstadkomma en mer miljövänlig plastflaska är det rimligt att göra en analys av vikten. 
Reducerad vikt betyder minskad materialanvändning vilket leder till minskad miljöpåverkan. 
Viktminskningen får dock inte äventyra flaskans strukturella styrka eftersom flaskan fortfarande 
måste uppnå vissa påfrestningskrav.  
 
Daver och Demirel visar i sin studie att det går att minska vikten hos en 1,5l PET-flaska på 40g till 
37g och ändå uppfylla önskade påfrestningskrav. I Sverige väger en 1,5l plastflaska 48g vilket är 20 
% mer än i Australien där studien ägde rum.  
 
 
4.5 Öka återvinningsandelen 
 
Att införa en sorts pant, där konsumenten betalar en deposition som fås tillbaka då konsumenten 
lämnar tillbaka flaskan för återvinning är ett av de bästa sätten att öka återvinningsandelen av PET-
flaskor. Det finns ett tydligt samband mellan länder som inte har ett sådant system (exempelvis 
Spanien) och deras låga andelar av återvunna flaskor (Welle. 2011). Att införa en sorts pant har dock 
visat sig vara svårt, exempelvis har initiativ att införa ett sådant system fått kraftigt motstånd från 
dryckesorganisationer som hotar med att spendera flera miljoner australienska dollar på att 
marknadsföra en negativ bild av olika former av depositioner (Needham. 2014). Det egentliga skälet 
till detta motstånd är oklart, kanske skulle en depositionsavgift kunna avskräcka potentiella kunder 
från att köpa en vara på grund av det högre priset. Ett samhälle som återvinner kräver också 
utrymme för detta i butikerna där flaskorna ska återvinnas och återvinning innebär en del 
transportkostnader (Amano. 2004).  
 
Enligt Amano (2004) är den svenska modellen för återvinning simpel och fungerande. Returpack ägs 
av både industri (Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna samt Svensk Dagligvaruhandel) och 
svenska staten vilket har visat sig fungera väl där industrins nära relation med återvinningen kan vara 
en fördel. Det är många parter som har ansvar för återvinning och i slutändan är det konsumenten 
som väljer om flaskan ska återvinnas eller slängas, där det sistnämnda leder till förbränning, soptipp 
eller att de slängs natur, sjöar och hav. I Sverige återanvänds dessutom PET-flaskor ibland på andra 
sätt än att pantas direkt efter användning, de kan exempelvis vara behållare för saft eller kranvatten. 
En del av de flaskor som inte återvinns via returpack läggs i plastsorteringen vilket också bidrar till 
att materialet kan återanvändas (Dyberg. 2013). 
 
Sverige har dock problem med att andelen mindre PET-flaskor återvinns i en för låg grad, de större 
flaskorna uppnår däremot önskad återvinningsgrad (Amano. 2004). De större flaskorna har en högre 
pant på 2 kr (de små flaskorna har 1 kr), vilket ökar konsumentens incitament för att vilja återvinna. 
En högre pant på flaskorna skulle kunna öka återvinningsgraden då värdet av att återvinna blir 
större, men de högre priserna kan också avskräcka från köp vilket minskar försäljningen för 
dryckesföretagen. I detta fall kan det ses som negativt att Returpack är delvis privatägt av företag 
med vinstintresse då miljövinsterna kan vara för små för att kompensera företagens minskade 
vinster. 
 
För att öka återvinningsandelen för länder med en relativt låg andel behövs påtryckningar från flera 
håll. Om fler blir mer oroade över mänsklighetens klimatpåverkan kommer företag svara med att 
utveckla en grönare profil vilket borde leda till ökat intresse för återvinning för både privatpersoner 
och företag. Dessutom är PET en polymer med högt värde vilket ger starka incitament för att öka 
återvinningskapaciteten om återvinningsandelen ökas (Welle. 2011). Slutligen kan politik styra 
samhällen mot ökad återvinningskapacitet; enligt Welle (2011) har återvinningsbranschen vuxit 
mycket sedan EU år 2008 publicerade bestämmelser om återvinning. 



   
 

16 
 

5. Slutsats och diskussion 
 
PET är fortfarande det mest resurseffektiva materialet för plastflaskor på grund av dess mekaniska 
egenskaper, kostnad och återvinningsbarhet. För att bibehålla en hög återvinningsbarhet 
rekommenderas ej biologiskt nedbrytbara plaster. Genom att producera MEG-komponenten i PET-
flaskorna från sockerrör kan resurseffektiviten höjas ytterligare samtidigt som prisets fluktuationer 
reduceras. En mer omfattande övergång till att använda sockerrör för att producera MEG kan också 
minska kostnader och till slut göra denna mer resurseffektiva MEG-variant till normen istället för ett 
föredömligt exempel. 
 
För att få optimala mekaniska egenskaper hos en PET-flaska bör en sfärisk flaskhals övervägas då 
det resulterar i att flaskan tål axiella påfrestningar i högre utsträckning. Figur 6 visar vidare att 
spänningen är störst i flaskans nedre regioner och är väldigt liten i flaskhalsen. Detta är ytterligare ett 
incitament för att välja en sfärisk flaskhals. 
 
I formblåsningsprocessen skulle en sänkning till 165 ˚C av smälttemperaturen resultera i en stor 
energibesparing eftersom det krävs mindre energi att värma upp något till en lägre temperatur.   
En sänkning från 48g till 37g hos en 1,5 l plastflaska skulle resultera i stora materialbesparingar och 
således också spara både energi och pengar.  
 
Att öka återvinningsandelen är en av de mest effektiva metoderna för att spara material och energi 
vid tillverkning av PET-flaskor, vilket medför att en ökning av återvinningsandelen bör uppmuntras 
så mycket som möjligt. Att skapa ett system med en fungerande återvinningsprocess har visat sig 
svårt och ger ofta upphov till opposition vilket tyder på att det krävs starka påtryckningar från både 
konsumenter och producenter men även politiskt. Ett av de mest effektiva sätten att uppmuntra till 
en ökad återvinningsandel är att införa depositionsavgifter, att införa detta i fler länder är alltså att 
föredra, där en variant av den svenska modellen kan demonstrera hur det kan utformas. 
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