
PLASTEN I VÅRA FÖRPACKNINGAR I 
 
Mattias Philipsson, Delegationen för cirkulär ekonomi     
Cirkulär ekonomi -hur kan plasten bli en del av den cirkulära ekonomin? 
Vad är cirkulär ekonomi och hur kan plasten bli en del av den? Mattias Philipsson berättar 
hur han och delegationen ser på cirkulär plaståtervinning och kopplingen till 
resurseffektivitet och klimatpåverkan 
 
Amanda Persson, Oatly 
Oatlys hållbarhetsambitioner för 2029 – vägledda av vetenskapen 
Vårt mål på Oatly är att adressera klimatkrisen rakt på sak genom att driva den 
växtbaserade revolutionen och ställa om till en mer hållbar värdekedja för matproduktion.  
Till 2030 behöver världens koldioxidutsläpp halveras för att den globala uppvärmningen skall 
kunna hållas inom 1,5-gradersmålet. Därför har Oatly satt ambitionen att nå sina 
hållbarhetsmål 2029, för att föregå med gott exempel, som ett framtidsföretag, väglett av 
vetenskapen. När det kommer till förpackningar specifikt betyder detta att upphandla 100% 
förnybara och återvunna material som är fullt återvinningsbara. Vi samarbetar därför nära 
våra förpackningspartners för att hitta framtidens förpackningar, men också med 
återvinningsföretag, EPR-system och NGO’s för att påverka insamling, sortering och 
återvinning på de marknader där våra produkter säljs, som idag saknar infrastruktur för en 
cirkulär hantering av konsumentförpackningar.  
  
 
Andreas Malmberg, Trioworld  
Rätt sorts plast i din förpackning  
På Trioworld är vi övertygade om att plast kan göra världen tryggare och hälsosammare för 
alla. Vi strävar efter att göra transporter och livsmedel säkrare, jordbruket smartare, 
förpackningar mer effektiva och skyddet inom sjukvård optimalt. Men plastanvändningen 
måste bli cirkulär. Tillsammans med våra kunder och leverantörer tänjer vi på gränserna för 
vad som är möjligt att göra med återvunnen plast. Frågan vi ställer oss när förändringen 
efterfrågas av kunder, organisationer, myndigheter och samhället i stort är: Vad kan vi göra, 
som företag och som del av plastindustrin, för att få en än snabbare utveckling inom cirkulär 
plast? 
 
 
Anette Löhnn, FTI  
Mer hållbara förpackningar redan idag 
FTI och dess ägare, till exempel Svensk Plaståtervinning, bidrar till att fler och fler företag 
som omfattas av producentansvaret för förpackningar kan ta sitt ansvar – i hela kedjan – 
från val av design, via insamling till återvinning. Anette ger bland annat exempel på hur var 
och en kan göra sina förpackningar mer återvinningsbara, redan idag! 
 
 


