
PROBLEMET

Oatly vänder upp och ner på mejeriindustrin med 
sina växtbaserade produkter och transportindu-
strin övergår successivt till att bli eldriven. Däre-
mot förblir en av de mest förorenande industrierna 
mer eller mindre oförändrad - rengöringsindustrin.

En nyligen genomförd studie1 visar på att tre utav 
de tio största bidragarna till plastföroreningar glo-
balt är producenter av dagliga rengöringsproduk-
ter. Dessa företag står för majoriteten av världens 
alla städprodukter vilket resulterar i att miljontals 
hushåll använder produkter som är skadliga för 
både hälsan och miljön. Produkterna som erbjuds 
består till stor del av kemikalier som blandas ut 
med 95% vatten som sedan förpackas i engångs-
plast. Med andra ord, en industri i desperat behov 
av förändring. 

Alla steg mot en mer hållbar konsumtion behövs, 
stora som små. Stora varumärken inom rengö-
ringsidustrin börjar i större utsträckning se över 
sina förpackningar och successivt rulla ut återvin-
ningsbara alternativ. Genom Global commitment 

programmet2 har storföretagen som står för 20% 
av plastförpackningsmarknaden satt mål för 2025 
att minska användningen av jungfruplast. Ett steg 
i rätt riktning, absolut, men en stor fråga kvarstår. 

Vad är vitsen med att erbjuda återvinningsbara 
förpackningar, om vi inte faktiskt återvinner dem i 
slutändan? Totalt sett återvinner vi endast 10%3 av 
all plast vi producerar i världen. 2019 producerade i 
genomsnitt4 en europeisk medborgare 20 kg plas-
tavfall som inte blev återvunnet. Vad händer med 
all denna resterande plast?

Under 2021 samlade BFFPs plastplockare5 in 
330,493 plastförpackningar spridda över hela värl-
den. 58% av dessa förpackningar kunde spåras till 
stora varumärken varav en stor del var producen-
ter av rengörings- och hushållsprodukter. Detta vi-
sar på att även om vi i större utsträckning börjar 
producera återvinningsbara förpackningar så löser 
det ändå det största problemet, att majoriteten 
inte återvinns. 

Lösningen är tydlig. Vi måste börja återanvända. Nu 
i April nådde vi på Skosh målet av att rädda över 
100.000 plastflaskor från att bli plastavfall. Hur? 
Genom våra innovativa rengöringstabletter som 
eliminerar behovet av rengöringsflaskor i engångs-
plast. 

Kontakt:
Simon Ziolkowski
0750394028
press@skosh.se

Klicka här!

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Losningen_SV.pdf?v=1649432056
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Losningen_SV.pdf?v=1649432056


PROBLEMET

Källor

1 Break Free From Plastic. (2021). 
Brand Audit Report 2021.(Vol IV). https://www.
breakfreefromplastic.org/wp-content/
uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf 

2 Ellen MacArthur Foundation and UN 
Environment Programme. (2021). The Global 
Commitment 2021 Progress Report. https://emf.
thirdlight.com/link/n1ipti7a089d-ekf9l1/@/
preview/1?o

3 UN Environment Programme. (2021). 
From pollution to solution a global assessment 
of marine litter and plastic pollution.(DEP/2379/
NA). https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/36963/POLSOL.pdf

4 Eurostat. (27 October 2021). EU recycled 41% 
of plastic packaging waste in 2019. https://ec.europa.
eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-
20211027-2  (Hämtad 5/4-2022)

5 Break Free From Plastic. (2021). 
Brand Audit Report 2021.(Vol IV). https://www.
breakfreefromplastic.org/wp-content/
uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf

Kontakt:
Simon Ziolkowski
0750394028
press@skosh.se

Klicka här!

https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf
https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf
https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf
https://emf.thirdlight.com/link/n1ipti7a089d-ekf9l1/@/preview/1?o
https://emf.thirdlight.com/link/n1ipti7a089d-ekf9l1/@/preview/1?o
https://emf.thirdlight.com/link/n1ipti7a089d-ekf9l1/@/preview/1?o
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36963/POLSOL.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36963/POLSOL.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211027-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211027-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211027-2
ttps://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf
ttps://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf
ttps://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Losningen_SV.pdf?v=1649432056
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Losningen_SV.pdf?v=1649432056

	Button 5: 
	https://cdn: 
	shopify: 
	com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Losningen_SV: 
	pdf?v=1649432056: 



	Button 3: 
	Button 4: 


