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FÖRORD

99 procent av all plast som tillverkas idag är baserad på olja eller naturgas som är fossila 
råvaror. Plasten bidrar till betydande koldioxidutsläpp, både vid tillverkning och när 
den går till energiåtervinning efter användning. Det finns flera sätt att gå tillväga för 
att minska klimatpåverkan från användningen av plastprodukter. 

Denna guide riktar sig till personer som jobbar med upphandling och inköp i 
Karlstads kommun och Region Värmland. Syftet är att öka kunskapen om plast 
och dess klimatpåverkan för att skapa förståelse för hur plast kan användas på 
ett mer klimateffektivt och hållbart sätt.

Karlstads kommun har som mål att inom några årtionden bli en fossilfri
kommun. Som en del i att uppnå detta driver Karlstads kommun ett projekt, Koll på 
plasten, som delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Projektet löper 
till hösten 2020 och sker i samverkan med Region Värmland. Projektets syfte är att 
minimera användningen av engångsprodukter av fossila material. Syftet är också att 
förbättra sorteringen av olika plastförpackningar och aktivt arbeta med att ersätta 
fossila material med förnybara produkter. Ett viktigt verktyg för långsiktigt arbete är 
att utveckla klimateffektiva upphandlings- och inköpsrutiner.

Materialet är framtaget tillsammans med det Uppsalabaserade projektet Klimateffektiv 
plastupphandling. Tack också till Klimatklivet. 
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Växthuseffekten 
Runt jorden ligger ett täcke av koldioxid 
och andra gaser. Detta täcke gör att solens 
värme stannar kvar på jorden, som glaset 
på ett växthus. Utan denna naturliga 
växthuseffekt skulle jorden vara ungefär 
30 grader kallare än den är idag, vilket 
skulle omöjliggöra liv på jorden. 
Koldioxiden är alltså en del av det 
kretslopp som är avgörande för allt liv på 
jorden.  
 
Med hjälp av energi från solen omvandlar 
 gröna växter koldioxid och vatten till 
 kolhydrater och i processen frigörs syre 
till luften.  Kolhydraterna ger i sin tur 
energi till växten och fungerar som 
byggstenar för växtens uppbyggnad av 
blad, löv och frukt. När växten äts av djur 
eller människor omvandlas den till 
byggstenar för uppbyggnad och energi för 
aktivitet. När växten dör och förmultnar, 

eller förbränns på annat sätt, frigörs den 
bundna koldioxiden vilken då kan tas upp 
av andra växter.
 
Den fossila koldioxiden som är bunden i 
kol, olja och gas, har lagrats under många 
miljoner år och frigörs under 
industrialismens drygt 200 år. Det gör att 
nivåerna av koldioxid i atmosfären ökar 
när fossila råvaror förbränns. Det 
resulterar i att det värmehållande 
atmosfärskiktet blir allt tjockare och 
håller kvar ännu mer värme på jordens 
yta, vilket rubbar hela jordens 
klimatsystem. Det är därför viktigt att vi 
minimerar utsläppen av koldioxid i 
atmosfären.

Växthuseffekten förstärks av mänsklig 

aktivitet, främst genom utsläpp av 

koldioxid i samband med användning av 

fossila bränslen. 

PLASTEN OCH KLIMATET
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Vad är plast?
Plast är inte ett material utan en stor 
grupp material, alla baserade på 
kolatomer, men har vitt skilda egenskaper. 
Det är ett relativt nytt material som 
människor började använda för cirka 150 
år sedan. Idag har plasterna blivit en 
viktig del av vårt moderna samhälle. Plast 
kan användas till nästan vad som helst 
med egenskaper som skräddarsys för den 
aktuella produkten. Plast kan exempelvis 
vara mjukt och formbart som 
genomskinlig plastfolie, eller hårt och 
beständigt som ett vattenrör. 

Fossil plast  
Plast som är tillverkad av olja eller 
naturgas kallas för fossil plast. 
Användningen av fossila råvaror ger 
konsekvenser oavsett om oljan raffinerats 
till drivmedel eller använts som råvara i 
plast. Vid förbränning frigörs bland annat 
växthusgasen koldioxid som påverkar 
klimatet.

Cirka 99 procent av all plast som tillverkas 

är av fossil råvara. 

Förnybar plast 
Plast som kallas förnybar eller biobaserad 
kommer från till exempel majs, sockerrör 
eller cellulosa. Även om råvaran är 
förnybar frigörs koldioxid vid förbränning. 
Eftersom den förnybara råvaran har växt i 
nutid, och förbrukat koldioxid under sin 
tillväxt, ger den inte något nettotillskott 
av koldioxid till atmosfären vid 

förbränning. Däremot används bland 
annat odlingsmark, energi och vatten i 
produktionen vilket påverkar  klimat 
och miljö. 

Det finns flera typer av förnybar plast 
och den mest använda är förnybara 
polyetenplasten (PE) som tillverkas av 
till exempel sockerrör eller majs. Samma 
kolatomer och samma tillsatser används 
oavsett råvarans ursprung. Den 
förnybara PE-plasten kan återvinnas 
tillsammans med fossil PE.

Polylactic acid (PLA) är en annan 
förnybar plast, baserad på mjölksyra som 
namnet anger. Egenskapsmässigt liknar 
den polyetentereflalat (PET) och 
polystyren (PS). Då PLA är nedbrytbar 
lämpar den sig inte för återvinning, 
eftersom den försämrar kvaliteten på det 
återvunna materialet.
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Återvunnen plast 
Många produkter går alldeles utmärkt att 
tillverka av återvunnen plastråvara, alltså 
plast som varit någonting annat i ett 
tidigare liv. Idag kan återvunnen plast 
hittas i till exempel soppåsar, säckar, 
hinkar, bullerplank och utomhusmöbler. 
Oftast är färgen på den återvunna 
produkten grå, brun eller svart eftersom 
insamlade produkter med olika färger 
blandas vid tillverkningen av nya 
produkter.

Återvunnen plast får inte användas i 

direktkontakt med livsmedel då det inte 

går att garantera att det inte finns ämnen i 

råvaran som är olämpliga i kontakt med 

livsmedelsprodukter. 

Oavsett vilken råvara plasten är baserad 
på uppnås allra bäst klimat- och 
miljönytta om resurser används igen och 
igen samt om materialet återvinns och blir 
till nya produkter. Produktionen av 
återvunnen plast kräver betydligt mindre 
resurser, så som energi och vatten, jämfört 
med ny råvara. Återvunnen plast har på så 
sätt lägre klimat- och miljöpåverkan. Det 
handlar helt enkelt om att hushålla med 
naturens resurser.

 

Återvinningsbar plast 
För att en plastprodukt ska vara intressant 
för återvinningsmarknaden ställs en rad 
olika krav. Produkten ska helst vara 
tillverkad av PE eller PP. Plasttyperna PE 
(polyeten) och PP (polypropen) är de mest 
efterfrågade. Består produkten av någon 
av dessa plaster är chansen större att 
materialet används i en ny produkt. För 
att plastprodukten ska kunna identifieras i 
sorteringsanläggningen bör den endast 
bestå av ett enda plastmaterial och allra 
helst vara transparent eller i ljusa färger.

En ideal plastförpackning 
för återvinning:
• är helt transparent

• är tillverkad av ett enda plastmaterial 

istället för blandmaterial (PP eller PE)

• har korkar, lock och etikett i samma 

material som förpackningen

• har en etikett som lätt kan separeras 

från förpackningen

Mer om detta hittar du i Förpacknings- 

& Tidningsinsamlingens (FTI) 

snabbguide för plastförpackningar på 

FTI:s webbplats, ftiab.se. 



7

Nedbrytbar och komposterbar plast 
Nedbrytbar och komposterbar plast kan 
produceras av både fossil och förnybar 
råvara. Den ska alltså inte förväxlas med 
biobaserad eller förnybar plast. 

Trots namnet bryts inte nedbrytbar och 
komposterbar plast ner i naturen utan 
kräver specifika industriella förhållanden 
för att nedbrytning ska ske. I Norden 
finns idag inga anläggningar med dessa 
förutsättningar.

Om nedbrytbar plast skulle hamna i 
naturen finfördelas den genom 
nedbrytning och nötning, till 
mikroplaster som sprids och förorenar våra 
vatten och jordar precis som annan plast. 

Skillnaden är att det tar ungefär hälften så 
lång tid för nedbrytbar plast att brytas 
ned, jämfört med fossil plast, det vill säga 
200 år istället för 400 år. Under all 
nedbrytning frigörs även koldioxid till 
atmosfären.

Nedbrytbar plast kan låta bra men vid 
materialåtervinning försämrar nedbrytbar 
plast kvalitén på den återvunna plasten. 
Den lämpar sig därför inte i vanliga 
plastförpackningar eller i andra produkter 
som ska gå till återvinning. Den ska inte 
heller läggas bland matavfallet då den inte 
bryts ner vid biogastillverkning. 
Nedbrytbar eller komposterbar plast ska 
sorteras som brännbart avfall.
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Plast är på många sätt ett bra material. 
Även om plast har en miljö- och 
klimatpåverkan hjälper den oss att minska 
påverkan i andra delar av kedjan. 

Livsmedel
Som förpackning till livsmedel gör 
plasten stor nytta. Plasten ger bättre 
hygien, längre hållbarhet, mindre 
matsvinn och hjälper till att behålla 
livsmedlets näringsvärde under en längre 
tid. Plastförpackningen är oftast en liten 
del av klimatpåverkan i förhållande till 
produktionen och transporten av 
livsmedlet. Det är därför viktigt att 
förpacka vissa livsmedel så inte hela, eller 
delar av produkten, går förlorad på vägen 
från producent till konsument. Idag 
används omkring 40 procent av all plast i 
Europa till förpackningar. 
 
Sjukvård
Plast är ett uppskattat material i 
medicintekniska produkter tack vare hög 
hygiennivå. Plasten har unika egenskaper 
som gör att plast-materialet blir mjukt 
och kan användas i tunna sondslangar, 
suturer som bryts ned i kroppen och, inte 
minst, accepteras av den mänskliga 
kroppen på ett bra sätt.  

Teknik 
Plaströr för distribution av vatten, avlopp, 
energi, el, tele och data är ett annat 
exempel där plastens funktion och 
egenskaper är överlägsen andra material. 

Plastpåse
Om du köper en plastpåse i matbutiken, 
bär hem maten och sedan slänger 
plastpåsen så är ditt köp av plastpåsen 
inte effektivt ur klimatsynpunkt. Om du 
däremot köper en plastpåse i matbutiken, 
bär hem maten och sedan använder 
plastpåsen så många gånger som möjligt 
 innan den till slut går till 
materialåtervinningen, är köpet av 
plastpåsen betydligt mer klimatsmart. 
Det kan faktiskt vara mer effektivt att 
använda en plastpåse flera gånger än att 
köpa en bomullspåse för flergångsbruk 
och använda lika många gånger. Det beror 
på att bomullsproduktion kräver mer 
resurser jämfört med plastproduktion. 
Huvudsaken är dock att använda det du 
har så många gånger som möjligt och 
undvika att köpa nytt.

Genom att efterfråga material och 

produkter som är klimateffektiva minskar 

vi efterfrågan och fasar ut dem som är mer 

klimatbelastande.

KLIMATSMART PLASTANVÄNDNING
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En av de första sakerna som behöver 
säkerställas när ett nytt 
upphandlingsarbete startar är att det finns 
tillgång till rätt kompetens. Precis
som i vilket annat projekt som helst krävs 
en väl sammansatt projektgrupp. 
Upphandlaren är ofta projektledare i 
upphandlingsprojektet men kan inte 
förväntas ha all kunskap som krävs inom 
olika områden för en upphandling. 
Behovet av kompetens är i hög grad 
kopplat till ambitionsnivån för 
upphandlingen. 

Det är den samlade kompetensen i 

upphandlingsprojektet som ger 

förutsättningar för en bra upphandling.

Den kunskap som behöver tillföras gäller 
både vad produkten ska användas till och 
vilka effekter användandet kan föra med 
sig. Många aspekter behöver beaktas, som 
miljömässiga, arbetsmiljömässiga, sociala, 
ekonomiska och juridiska förhållanden.

KLIMATSMART UPPHANDLING

9
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En behovsanalys ska svara på frågor om 
produkten verkligen behövs, varför den 
behövs samt på vilket sätt. Den ska också 
svara på i vilken omfattning produkten 
behövs, alternativt hur många tillfällen 
eller hur länge produkten kommer att 
behövas eftersom antalet beror på hur 
många gånger, eller hur länge, produkten 
kan användas eller återanvändas. 

För flertalet produkter är det här enkelt 
och tydligt. Vi vet att vi behöver pennor 
och vi kan utgå från att vi behöver 
ungefär lika många som förra året. I andra 
fall kan det finnas olika
alternativ och möjligheter som vi kanske 
inte tänkt på tidigare. 

Exempel skoskydd
Syftet med skoskydd är att behålla golven 
rena. Genom att köpa in skoskydd som 
används flera gånger behövs inte lika 
många. Rena golv kan åstadkommas 
genom att be besökare att ta av sig skorna, 
genom att lägga in en dörrmatta eller 
genom att städa oftare. Då behövs inte 
längre några skoskydd. Behovsanalysen 
kan hjälpa till att identifiera om det finns 
alternativa produkter eller lösningar som 
kan undersökas i den efterföljande 
marknadsanalysen. 

Frågor att besvara i behovsanalysen:
• Vilken är produktens funktion och 

vad är syftet med en eventuell 
upphandling, det vill säga, vilket 
behov täcker produkten eller vilket 
problem ska produkten lösa? 
(Skoskydd är till exempel inte ett 
behov, men smutsiga golv kan vara 
ett problem och och då är behovet 
något som håller golven rena.)

• Om produkten är en engångsprodukt, 
kan den ersättas av ett 
flergångsalternativ?

• Kan produktens funktion uppnås på 
annat sätt? Finns det alternativa 
lösningar eller arbetssätt?

• I vilka situationer ska produkten 
användas?

• Finns det några begränsningar för 
vilket material produkten kan 
tillverkas av så länge den har rätt 
funktion?

• Finns några utmärkande 
förutsättningar för användningen av 
produkten som till exempel höga 
hygieniska krav? 

BEHOVSANALYS
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Obs! Om upphandlingen omfattar ett 
flertal produkter behöver en kartläggning 
göras för att identifiera vilka produkter 
som innehåller plast.
För att kunna mäta den effekt en 
upphandling resulterar i (före eller efter) 
kan det vara värdefullt att fundera kring 
hur livscykeln ser ut för produkten.

Några aspekter som kan beaktas i en 
sådan livscykelanalys är följande:
• råvara (fossil, förnybar, återvunnen 

eller återvinningsbar)
• plastmaterial (typ, homogen och 

blandning)
• användning (en gång eller flera gånger)
• avfallshantering (återanvändning, 

återvinning eller förbränning)

För vissa produkter finns det en 

livscykelanalys, eller Environmental 

Product Declaration (EPD), som är 

framtagen av tillverkaren eller

leverantören.

11
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När det är klart att produkten behövs, 
eller den funktion som produkten fyller, 
är det dags att göra en marknadsanalys för 
att få kunskapom vad olika leverantörer 
har att erbjuda.

Marknadsanalysen ska svara på frågorna:
• Vilka tänkbara leverantörer, produkter 

eller lösningar finns på marknaden 
som skulle kunna motsvara det behov 
som finns?

• Hur långt har dessa leverantörer 
kommit i utvecklingen av 
klimateffektiva produkter och 
lösningar?

 I marknadsanalysen bör en dialog föras 
med ett antal representativa leverantörer 
på marknaden för att få information om 
deras marknad och produkter. Ett sätt kan 
vara att bjuda in valda leverantörer till 
dialog eller att skicka en skriftlig 
förfrågan med ett antal frågeställningar, 
så kallade Request For Information (RFI). 
Samtalen kan föras gemensamt med 
samtliga valda leverantörer eller 
individuellt. Det finns för- och nackdelar 
med båda alternativen.

Med möten i grupp skapas ofta mer 
dynamik i diskussionen medan 
leverantörer tenderar att vara mer generösa 
med information i individuella möten. 
Det är också bra att ta kontakt med en 
branschorganisation om det finns en 

sådan, till exempel Svensk 
Plastindustriförening eller Innovations- 
och kemiindustrierna i Sverige (IKEM).

Tänk på att ha många olika typer av 
leverantörer representerade:
• stora och små
• nya och etablerade
• lokala, nationella och även 

internationella om det är relevant

Följande frågor bör besvaras i
marknadsanalysen:
• Hur ser marknaden och 

marknadsutvecklingen ut? 
Konservativ, följsam, cirkulär eller 
innovativ? 

• Vilka råvaror, material och tekniker 
använder olika leverantörer för 
produkten?

• Finns alternativa produkter?
• Finns alternativa lösningar, till 

exempel hyra eller köp av funktion 
istället för produkt?

• Finns ett system eller ett tänk kring 
avfallshantering och återvinning?

• Kan produkten återvinnas genom att 
leverantören tar tillbaka den eller 
genom etablerade 
återvinningssystem? 

• Hur förpackas produkten och vilket 
material används i förpackningen? 

MARKNADSANALYS
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Olika förhållningssätt av marknad och 
leverantörer

Konservativ = Säljer etablerade produkter 
men medverkar i liten utsträckning till 
utveckling av klimateffektiva produkter 
och förnyelse av produktsortiment.

Följsam = Säljer etablerade produkter och 
förnyar produktsortimentet med 
klimatsmarta alternativ allt eftersom de 
blir tillgängliga.

Cirkulär = Arbetar aktivt med utveckling 
eller förnyelse av produktsortimentet och 
har ett tydligt cirkulärt förhållningssätt 
vad gäller produkter samt tillhörande 
aspekter som förpackningar, emballage 
och logistik.

Innovativ = Driver utvecklingen och 
framtagningen av nya klimatsmarta 
produkter och affärsmodeller.

13

Den viktigaste frågan att ställa är om produkten, helt 
eller delvis, finns tillverkad av andra råmaterial än av jungfrulig fossil plast.
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En strategi för klimatsmart 
plastupphanding handlar om målet med 
upphandlingen, hur upphandlingen ska 
utformas för att målet ska uppnås och 
varför den aktuella utformningen väljs.

Strategin ska beskriva viktiga
förutsättningar och aspekter i 
upphandlingen och hur den ska utformas 
för att på bästa sätt hantera dessa. 
Strategin ska också förklara varför ett 
specifikt krav ställs eller en viss 
utvärderingsmodell väljs. Genom att 
beskriva förutsättningar (vad), 
upphandlingens utformning (hur) samt 
motiven till utformningen (varför) kan 
strategin användas för att tidigt i 
processen förankra utformning och 
genomförande av upphandlingen hos alla 
som medverkar eller är berörda.

Om det finns en synbar uppdelning av 
marknaden med leverantörer som är 
konservativa eller följsamma, och 
leverantörer som är cirkulära eller 
innovativa, är det bra att redan i strategin 
bestämma vilken typ av leverantör som är 
önskvärd att teckna avtal med.

Exempel vid upphandling av tjänst
En leverantör av en tjänst levererar 
sannolikt samma typ av tjänst till många 
kunder. Det kan göra det svårt att ställa 
långtgående krav på delar i leveransen när 
det till exempel gäller krav på material i 
produkter som används i tjänsten. Då kan 
strategin istället vara att försöka välja 
leverantörer med en tydlig cirkulär 
inriktning och en hög mognadsgrad 
avseende miljöarbetet. Det säkerställer 
indirekt att leverantören gör miljöriktiga 
val av de produkter som används.

I strategin ska det även framgå om 
upphandlingen avser en produkt, en tjänst 
eller om båda alternativen är möjliga. Det 
gäller speciellt om det i behovs- och 
marknadsanalysen
framkommit att det finns, eller kan 
finnas, alternativa produkter eller 
lösningar. 

I exemplet skoskydd, som egentligen 

handlade om rena golv, skulle 

produktleverantörer av skoskydd och 

dörrmattor kunna konkurrera med 

leverantörer av städtjänster. Den som på 

bästa sätt och till lägst kostnad kan hålla 

golven rena vinner upphandlingen.

STRATEGI FÖR KLIMATSMART  
PLASTUPPHANDLING
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Med en funktionsupphandling 
(innovationsvänlig upphandling) finns 
ingen risk att nya, bättre eller billigare 
alternativ, som det tidigare inte funnits 
kännedom om, stängs ute. I en 
funktionsupphandling blir 
kravställningen enklare eftersom den har 
formen av en problembeskrivning än 
detaljerade produktkrav. Upphandlaren 
beskriver problemet eller behovet och 
leverantören föreslår en lösning. Mer tid 
måste istället läggas på hur anbuden ska 
utvärderas för att den mest fördelaktiga 
och lämpliga produkten eller lösningen 
ska kunna identifieras då anbuden kan 
skilja sig åt. 

I en strategi för klimatsmart upphandling 
ska följande dokumenteras:
• Bakgrund till, och omfattning av, 

upphandlingen.
• Vilka miljöaspekter eller miljömål 

som upphandlingen ska beakta.
• Hur marknaden ser ut.
• Kritiska framgångsfaktorer för 

upphandlingen och hur dessa ska 
omhändertas.

• Risker som identifierats och hur dessa 
ska omhändertas.

• Vilket upphandlingsförfarande som 
ska användas och varför.

• Vilka egenskaper hos leverantören som 
är viktiga och hur dessa ska 
omhändertas i kraven på leverantören 
(eventuellt också vilken typ av 
leverantör som söks).

• Vilka produktegenskaper som är 
centrala och hur dessa ska 
omhändertas i kraven på produkten.

• Hur det bästa anbudet kan identifieras 
och hur tilldelningskriterierna 
därmed ska utformas.

• Vilka aspekter och situationer som är 
viktiga att reglera och hur dessa ska 
omhändertas i avtalsvillkoren.

För att hitta en lämplig ambitionsnivå bör 
hänsyn, förutom till information från 
behovsanalysen och marknadsanalysen, 
tas till organisationens miljömål med 
fokus på:
• Bästa miljöval i dagsläget till en 

rimlig kostnad.
•  Spetsprodukter som får kosta lite mer.
• Incitament som möjliggör utveckling 

under avtalstiden.
• En upphandling som driver 

utvecklingen framåt.

15
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MILJÖKRAV
Krav kan ställas på produkt, tjänst och 
leverantör i en upphandling. Kraven kan 
handla om leverantörens
kapacitet och erfarenhet att leverera
den typ av vara eller tjänst som
efterfrågas.

I en upphandling ska viktiga
produktegenskaper, till exempel
klimatpåverkan eller krav på
leverantören som identifierats,
omsättas till konkreta krav i
förfrågningsunderlaget, till exempel
miljö- eller kvalitetsledningssystem.

Tänk på att leverantören ska kunna
visa ett systematiskt arbete, där
hänsyn tas till miljö- eller
klimataspekter vid leverans av
produkter eller tjänster. Leverantören
ska kunna visa konkreta exempel på
effekterna av detta arbete i leveransen.

Om det finns anledning att ställa mer 
detaljerade krav på material eller ämnen 
bör kraven omfatta vad produkten inte får 
innehålla i form av oönskade material eller 
ämnen. Inte vad produkten måste 
innehålla.

Allt för många eller alltför omfattande 
krav ökar risken för att inte få några 
anbud alls eller att bra anbud måste
förkastas då leverantörerna inte
förstått eller lyckats uppfylla kraven. 
Försök därför koncentrera kraven till de 
faktorer som identifierats som kritiska. 
Hellre ett fåtal krav som är 
genomarbetade än en mängd allmänt 
hållna krav. Fundera på om kravet ska 
utvärderas eller vara ett avtalsvillkor. 

En bra upphandling har tydliga 

krav som är lätta att besvara och 

lätta att kontrollera men inte  

nödvändigtvis lätta att uppfylla.
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I en klimatsmart upphandling ska kraven 
vara att minimera eller, om möjligt, 
utesluta produkter med jungfrulig fossil 
råvara. Beroende på vad som finns på 
marknaden och ambitionsnivån i 
upphandlingen kan krav ställas på att 
produkter endast får bestå av återvunnet 
eller förnybart material. Alternativt kan 
krav ställas på att produkterna minst ska 
bestå av en viss andel återvunnet eller 
förnybart material.

Mest klimatsmart är produkter av 
återvunnen råvara, det vill säga 
användning av material som redan 
förädlats en gång. Det är därför önskvärt 
att inköpta produkter innehåller så hög 
andel återvunnet material som möjligt. 
För vissa produkter kan det redan nu 
ställas krav på att de inte får vara 
tillverkade av plastmaterial.

I och med införandet av EU:s plaststrategi 
kommer till exempel dessa produkter att 
förbjudas från och med 2021:
• Bomullspinnar i plast
• Plastpinnar till ballonger
• Engångsmuggar av plast
• Expanderad polystyren (muggar,               

matlådor)
• Sugrör av plast
• Engångstallrikar och engångsbestick av 
plast 

TIPS!
I ett avtal gällande produkter kan det
vara en fördel att i avtalsvillkoren
förbehålla sig rätten att, under en
begränsad tid och omfattning, prova
nya och alternativa produkter från en
annan leverantör. Ett tips kan också
vara att i avtalsvillkoren avtala med
leverantören om produktutveckling
under avtalstiden.
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Vid utvärderingsgrunden ”pris” utvärderas 
endast det pris som anbudsgivarna 
offererat för produkten eller tjänsten.

Med utvärderingsgrunden ”kostnad” kan 
andra kostnader inkluderas som uppstår 
för kommunen i samband med 
produktens eller tjänstens livscykel.

Vid utvärderingsgrunden ”bästa 
förhållande mellan pris och kvalitet” kan 
andra kvalitativa aspekter och mervärden 
utvärderas och viktas mot priset eller 
kostnaden. Om ”bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet” används finns behov av 
att ta ställning till hur mycket kvalitén (i 
detta fall graden av klimatpåverkan) är 
värd i pengar.

Ur ett klimatperspektiv är det ideala att 
göra valet av produkt endast utifrån vad 
som är mest klimatsmart. Det är normalt 
inte möjligt eftersom det antagligen finns 
fler aspekter att ta hänsyn till vid valet av 
produkt. 

I den här vägledningen visas därför några 
exempel på utvärderingsmodeller förutom 
lägst pris. I exemplen används 
belastnings-priser för sämre alternativ. 
Det går också att vända på det och 
reducera anbudspriset för bättre material.

Utvärdering av klimatpåverkan kan ske 
för enskild produkt eller samtliga 
produkter. Ett monetärt belastningsvärde 
per CO2-ekvivalent läggs då till 
produktpriset.

Exempel: 2 000 plastpåsar och ett 
belastningsvärde om 5 kronor per kilo 
CO2
Leverantör 1: 2 kronor och 50 gram CO2 
per styck, det vill säga, (2 kronor + 0,05 
kilo CO2 * 5 kronor) * 2000 stycken = 4 
500 kronor

Leverantör 2: 1,50 kronor och 100
gram CO2 per styck, det vill säga (1,50
kronor + 0,1 kilo CO2 * 5 kronor) *
2000 stycken = 4 000 kronor

Modellen utesluter inga produkter. De 
produkter som har minst klimatpåverkan 
får lägst utvärderingspris. 

Utvärdering om plastråvarans ursprung 
(fossilt, förnybart eller återvunnet) kan 
göras för enskild produkt eller samtliga 
produkter. Ett monetärt belastningsvärde 
för alternativen fossilt och förnybart läggs 
till produktpriset.

UTFORMNING AV  
UTVÄRDERINGSMODELL
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Exempel: 2 000 plastpåsar och ett 
belastningsvärde om 1 krona för fossil 
råvara och 50 öre för förnybar råvara
Leverantör 1:
2 kronor och återvunnen råvara, det
vill säga, 2 kronor och inget
belastningsvärde *2000 stycken
= 4 000 kronor

Leverantör 2: 1,75 kronor och förnybar
råvara, det vill säga (1,75 + 0,50) * 2000
stycken = 4 500 kronor

Leverantör 3: 1,50 kronor och fossil
råvara, det vill säga, (1,50 + 1) * 2000
stycken = 5000 kronor.

Modellen utesluter inga produkter, och de 
produkter som är tillverkade av råvaran 
med lägst klimatpåverkan i förhållande 
till vad vi är beredda att betala, får lägst 
utvärderingspris.

Om det inte är möjligt att tillverka en 
produkt av 100 procent förnybar eller 
återvunnen råvara kan villkoret sättas att 
det ska vara en viss andel av dessa, till 
exempel 80 procent.

Om det är önskvärt att förenkla 
utvärderingen, men ändå premiera 
leverantörer med produkter av alternativa 
och mer klimatsmarta material, kan 
andelen produkter tillverkade av 
återvunnet eller förnybart material 
utvärderas. Ett monetärt belastningsvärde 
per procent av efterfrågat sortiment som 
utgörs av produkter tillverkade av 
jungfruligt fossilt material adderas då till 
priset för produkterna.



20

Det finns ett stort urval av 
miljömärkningar och certifieringar för 
olika typer av produkter.

Hallå konsuments märkningsguide
På Hallå konsuments webbplats, 
hallakonsument.se,  finns en 
märkningsguide med information om 
vanligt förekommande miljömärkningar. 
Det är även möjligt att filtrera efter 
märkestyper och produktområden.   

Medveten konsumtions märkningsguide 
På Medveten konsumtions webbplats, 
medvetenkonsumtion.se, finns 
märkningsguider och information om de 
vanligaste märkningarna när det kommer 
till miljö, djuromsorg, hälsa och 
arbetsvillkor. 

Gröna punkten
Gröna punkten är 
 en märkning som  
talar om att den  
som tillverkat, sålt  
eller importerat en förpackning är 
ansluten till ett insamlingssystem och har 
betalat en licensavgift. Symbolen är 
internationell och kan även förekomma på 
importerade varor. I Sverige är det 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI) som ansvarar för Gröna punkten. 

FTI:s rekommendation till producenter är 
att skriva på förpackningen hur den ska 
återvinnas. 

MILJÖMÄRKNINGAR OCH CERTIFIERINGAR 
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PRODUKTSPECIFIKA RÅD
Engångs- och flergångsprodukter 
Generellt ska engångsprodukter undvikas 
och ersättas av flergångs-produkter. Det 
gäller bland annat köksutrustning som 
tallrikar, bestick, muggar, servetter, 
matlådor och förvaringsförpackningar. 
Försäljning av flera engångsprodukter av 
plast kommer från och med år 2021 att 
vara förbjudet inom EU. Förbudet gäller 
bland annat muggar, tallrikar, bestick, 
bomullspinnar, ballongpinnar
och sugrör av plast.

Engångshandskar 
Engångshandskar har relativt hög 
klimatpåverkan. I dagsläget finns inget 
bra förnybart alternativ till engångs-
handskar och därför är nitril (fossil 
gummi) det bästa alternativet ur miljö-  
och hälsosynpunkt. Vinylhandskar bör 
undvikas eftersom de innehåller PVC 
(polyvinylklorid), som ofta innehåller 
mjukgörande ämnen. Det är därför viktigt 
att se över och minska användningen av 
handskar, vilket kan göras om personalen 
får ökad kunskap om handhygien, 
rengöring och handhavande. Många 
gånger går det lika bra, om inte bättre, att 
hålla god handhygien. Läs mer på 
Folkhälsomyndighetens hemsida om när 
och hur engångshandskar ska användas.

Avfallspåsar  
Det är ibland onödigt att ha en avfallspåse 
i papperskorgen. Ofta räcker det att bara 
tömma innehållet i papperskorgen utan 
att slänga plastpåsen. Fundera på om 
avfallspåsar behövs. Om det gör det välj 
avfallspåsar av förnybar eller återvunnen 
plast. Tunnare plast i avfallspåsen innebär 
mindre råvara och ger mindre påverkan på 
miljö och klimat. En centralt placerad och 
tydligt uppmärkt sorteringsmöbel kan 
ersätta många avfallspåsar och göra det 
enklare att källsortera direkt istället för 
att slänga allt som brännbart.

Sopsäckar 
Sopsäckar finns i både återvunnen och 
förnybar råvara. Välj en lämplig storlek. 
Det är onödigt att slänga en säck som 
bara är fylld till hälften. Går det att 
minska antalet tömningar per vecka för 
att minska åtgången? Är det lätta sopor 
behövs inte tjocka säckar som tål tunga 
laster. En del kärl fungerar dessutom lika 
bra utan sopsäck.

Skoskydd 
Är det nödvändigt att använda skoskydd? 
I många fall kan det vara en bra idé att 
titta på alternativ till skoskydd. Det kan 
vara så enkelt att personalen bestämmer 
sig för att det är skoförbud inne. Det 
kanske går bra att ställa fram en bänk 
som skogräns där skorna tas av? 
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Engångsförkläden
Är det alltid nödvändigt att använda 
engångsförkläden? Enligt 
Folkhälsomyndigheten ska engångs-
skyddsförkläde av plast eller patient-
bunden skyddsrock användas för att skydda 
arbetsdräkten vid risk för kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt 
material. Behövs skyddsförkläden så är 
flergångsförkläden eller förkläden av 
förnybar råvara ett bättre alternativ för 
klimatet.

Konservburkar och aluminiumburkar 
Konservburkar, aluminiumburkar och 
metalltuber har en plastbeläggning på 
insidan som kan innehålla miljö- och 
hälsoskadliga ämnen. 

Köksredskap 
Då tillsatser i plast lättare frigörs när de 
upphettas är det klokt, av 
försiktighetsskäl, att undvika plast i 
samband med matlagning. Välj istället 
redskap i trä eller metall och matlådor av 
glas eller metall. Var även vaksam på 
stekpannor med ytbeläggning som Teflon 
och non-stick, dels då tillverkningen av 
dessa termoplaster är miljöskadlig och 
dels för att det finns risk att hälsoskadliga 
ämnen utsöndras vid upphettning. Välj 
istället en stekpanna av gjutjärn eller 
rostfritt stål.

Plastinköp i kommunen 
under 2018

• 5 miljoner engångshandskar 

av fossil plast.

• 1,8 miljoner avfallspåsar  

och sopsäckar.

• 1,3 miljoner skoskydd  

av fossil plast.

• 300 000 engångsförkläden.

• 130 000 plastmuggar  

och 15 000 plastlock.

• 17 000 hårda plastmappar.
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VÄLJ BRA MATERIAL  
SOM KAN LEVA VIDARE

Vid val av produkter av plast 

1. Minska 
Minska användningen av onödiga 
engångsprodukter.

2. Ersätt 
Välj annat material än plast, som till 
exempel trä, metall och porslin.

3. Välj återvunnen plast
Om du ska välja en plastprodukt, välj i 
första hand en av återvunnen plast.  
I och med att materialet redan är i 
omlopp så tillför den inte någon extra 
lagrad koldioxid till atmosfären och kan 
cirkulera cirka fem till sju gånger innan 
den är utsliten. PE (Polyeten) är den plast 
som efterfrågas mest av 
återvinningsmarknaden.

4. Välj förnybar eller biobaserad plast
Välj i andra hand plastprodukter av 
biobaserat material, exemeplvis Bio-PE 
som är tillverkad av förnybar råvara. Den 
har samma struktur och funktion som 
fossil PE.

5. Undvik
De flesta produkter tillverkade av så 
kallad nedbrytbar eller komposterbar 
plast bryts ej ned i naturen eller 
hemkomposten, endast i industriell 
process. Undvik därför dessa där det är 
möjligt.
 
6. Välj bort
Produkter av PVC (polyvinylklorid) och 
PS (polystyren) bör aldrig väljas. PS kan 
innehålla hormonstörande ämnen och ska 
därför inte användas i kontakt med 
livsmedel.
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OLIKA PLASTER
Plasttyper Förklaring Möjlighet till återvinning Är den här plasten okej?

PE 
polyeten och grön 
polyeten

Polyeten, mjuk (LD eller LLD) samt hård (HD). PE är en av våra vanligast  
använda plaster i förpackningar, både som film och burkar/flaskor. Hit hör 
även Bio- PE, vilken är tillverkad av sockerrör.

JA  
PE och Bio- PE har samma kemiska uppbyggnad och går utmärkt 
att återvinna tillsammans.  

 

HDPE 
högdensitetspolyeten

Att återvinna HDPE är okomplicerat. Det finns en välutvecklad marknad för  
blandade konsumentförpackningar av HDPE. De används till flaskor och burkar 
för rengöringsmedel, personliga hygienprodukter och olika kemikalier. 

JA   
Om det är ren HDPE eller en blandning med LDPE.

NEJ   
Om det är inblandning av PP.

LDPE-film  
lågdensitetspolyeten

Detta är det överlägset vanligaste plastmaterialet. LDPE-plastfilm kan vara av 
enkelskikt eller flerskikt med barriärmaterial. Så få skikt som möjligt är  
önskvärt.

JA  
Dock med så få skikt som möjligt. 

PP 
polypropen och grön
polypropen

PP är en av våra vanligast använda material i förpackningar, både som film och 
burkar/flaskor. Produktionen av grön PP är väldigt liten, men ökar.

JA 
PP är ett av de material som efterfrågas som återvunnen råvara.

PP-film Finns i många produkter. NEJ 
PP-film finns det ingen återvinningsmarknad för.

PET 
polyetenteraftalat 

PET används mycket i hårda förpackningar. Finns i flera olika material-
beteckningar. Finns i tråg och flaskor (färglösa), begränsad marknad.

JA OCH NEJ 
Begränsad marknad för ofärgat återvunnet PET-material.

PET-flaskor PET-flaskor används i stor omfattning vid försäljning av vatten, läsk, saft osv.
JA 
 Dessa sorteras i eget insamlingssystem med pantersättning. PET-
materialet återvinns och blir till nya dryckesflaskor och andra produkter.

PS 
polystyren

Används en hel del i bägarförpackningar och för engångsartiklar som plast-
muggar.

NEJ 
Finns i för liten mängd. Finns ingen marknad för återvunnen 
polystyren.  

EPS
expanderad  
polystyren

Frigolit används till fyllnadsmaterial samt portionstråg för take- away och  
isolering.

NEJ 
Kan sorteras, därefter saknas teknik för återvinning.

PA 
polyamid (t.ex. nylon)

Används i textilier blandat med andra material. Används även som barriär-
material i vissa förpackningsfilmer.

NEJ   
Om PA använts som laminat tillsammans med andra plastsorter går 
det inte att återvinna utan att viktiga egenskaper går förlorade. 
Därmed finns ingen efterfrågan på marknaden. INTE önskvärt.  

PLA, PHA, PBS 
stärkelsebaserad

PLA (poly lactid acid, Mjölksyra), PHA (polyhydroxyalkanoat), PBS 
(Polybutylene succinate). Kallas även bioplaster som samlingsnamn. Dessa 
plaster är baserade på polymerer som är nedbrytbara i sig självt. Polymeren 
skiljer sig kemiskt från de vanliga förpackningsplasterna och går efter  
sortering till energiåtervinning.

NEJ   
Egenskapen att den är nedbrytbar försämrar kvaliteten på den åter-
vunna produkten. Kan sorteras i sorteringsanläggning, därefter saknas
teknik. Dessa kommer att gå till förbränning.

PVC 
polyvinylklorid

Innehåller klor som kan ge upphov till skadliga ämnen, t.ex. dioxin, vid 
ofullständig förbränning. Används sällan som förpackningsmaterial men  
förekommer inom sjukvården (sondslang) och i mattor. Ämnen i PVC kan även 
avges under användning. PVC bryts delvis ned vid smältning och kan 
ge upphov till bl.a. saltsyra som är korrosivt och kan skada maskiner.

NEJ
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Plasttyper Förklaring Möjlighet till återvinning Är den här plasten okej?

PE 
polyeten och grön 
polyeten

Polyeten, mjuk (LD eller LLD) samt hård (HD). PE är en av våra vanligast  
använda plaster i förpackningar, både som film och burkar/flaskor. Hit hör 
även Bio- PE, vilken är tillverkad av sockerrör.

JA  
PE och Bio- PE har samma kemiska uppbyggnad och går utmärkt 
att återvinna tillsammans.  

 

HDPE 
högdensitetspolyeten

Att återvinna HDPE är okomplicerat. Det finns en välutvecklad marknad för  
blandade konsumentförpackningar av HDPE. De används till flaskor och burkar 
för rengöringsmedel, personliga hygienprodukter och olika kemikalier. 

JA   
Om det är ren HDPE eller en blandning med LDPE.

NEJ   
Om det är inblandning av PP.

LDPE-film  
lågdensitetspolyeten

Detta är det överlägset vanligaste plastmaterialet. LDPE-plastfilm kan vara av 
enkelskikt eller flerskikt med barriärmaterial. Så få skikt som möjligt är  
önskvärt.

JA  
Dock med så få skikt som möjligt. 

PP 
polypropen och grön
polypropen

PP är en av våra vanligast använda material i förpackningar, både som film och 
burkar/flaskor. Produktionen av grön PP är väldigt liten, men ökar.

JA 
PP är ett av de material som efterfrågas som återvunnen råvara.

PP-film Finns i många produkter. NEJ 
PP-film finns det ingen återvinningsmarknad för.

PET 
polyetenteraftalat 

PET används mycket i hårda förpackningar. Finns i flera olika material-
beteckningar. Finns i tråg och flaskor (färglösa), begränsad marknad.

JA OCH NEJ 
Begränsad marknad för ofärgat återvunnet PET-material.

PET-flaskor PET-flaskor används i stor omfattning vid försäljning av vatten, läsk, saft osv.
JA 
 Dessa sorteras i eget insamlingssystem med pantersättning. PET-
materialet återvinns och blir till nya dryckesflaskor och andra produkter.

PS 
polystyren

Används en hel del i bägarförpackningar och för engångsartiklar som plast-
muggar.

NEJ 
Finns i för liten mängd. Finns ingen marknad för återvunnen 
polystyren.  

EPS
expanderad  
polystyren

Frigolit används till fyllnadsmaterial samt portionstråg för take- away och  
isolering.

NEJ 
Kan sorteras, därefter saknas teknik för återvinning.

PA 
polyamid (t.ex. nylon)

Används i textilier blandat med andra material. Används även som barriär-
material i vissa förpackningsfilmer.

NEJ   
Om PA använts som laminat tillsammans med andra plastsorter går 
det inte att återvinna utan att viktiga egenskaper går förlorade. 
Därmed finns ingen efterfrågan på marknaden. INTE önskvärt.  

PLA, PHA, PBS 
stärkelsebaserad

PLA (poly lactid acid, Mjölksyra), PHA (polyhydroxyalkanoat), PBS 
(Polybutylene succinate). Kallas även bioplaster som samlingsnamn. Dessa 
plaster är baserade på polymerer som är nedbrytbara i sig självt. Polymeren 
skiljer sig kemiskt från de vanliga förpackningsplasterna och går efter  
sortering till energiåtervinning.

NEJ   
Egenskapen att den är nedbrytbar försämrar kvaliteten på den åter-
vunna produkten. Kan sorteras i sorteringsanläggning, därefter saknas
teknik. Dessa kommer att gå till förbränning.

PVC 
polyvinylklorid

Innehåller klor som kan ge upphov till skadliga ämnen, t.ex. dioxin, vid 
ofullständig förbränning. Används sällan som förpackningsmaterial men  
förekommer inom sjukvården (sondslang) och i mattor. Ämnen i PVC kan även 
avges under användning. PVC bryts delvis ned vid smältning och kan 
ge upphov till bl.a. saltsyra som är korrosivt och kan skada maskiner.

NEJ
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JA

Ballonger, tops med plast-
skaft, glitter, plastfi ckor,  
plastmuggar på toaletten, 
giveaways i plast är exempel 
på sådant som kan tas bort. 

Ta bort papperskorgar i 
kontorsmiljö men spara dem 
på toa letten. Använd hand-
desinfektion eller tvätta 
händerna när det går,  istället 
för att ta handskar. 

Att byta engångsprodukter till fl ergångs-
produkter som till exempel plastfolie mot  
burk med lock gör skillnad för klimatet. 
 Engångsmuggar, bestick och tallrikar kan 
bytas ut mot fl ergångsalternativ.

Skoskydd kan ersättas med 
entré mattor eller skogräns. 
Köksredskap är lätta att 
hitta i andra material som 
till exempel metall, trä, 
bambu eller glas, utan att 
funktionen förändras.   

Produkter som fi nns i 
återvunnen plast kan vara 
kontorsmaterial och soppåsar.

Produkter som fi nns i 
förnybart material 
kan vara fryspåsar, 
 engångsförkläden och tejp.

Även om du inte hittat ett sätt att 
minska användningen av plast, är det viktigt att 
du sorterar alla plastförpackningar så de går 
till materialåter vinning. All annan plast ska 
sorteras som brännbart, till exempel 
diskborsten, rakhyveln och matlådan.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

Kan du minska 
användandet av 

produkten?

Kan den 
ersättas med 
något annat?

Finns 
produkten i 

förnybar 
plast?

Sortera 
ditt plastavfall 

rätt!

Finns 
produkten i 
återvunnen 

plast?

Produkter av 
återvunnen eller 

förnybar plast har 
hälften så stor klimat-
påverkan som fossil 

plast.

Kan du byta 
engångs- till 
fl ergångs-
produkter?

Kom ihåg att 
informera berörda 
om förändringen 

och varför ni 
genomför den.

Kan du 
ta bort plast-
produkten?

Använd de produkter 
du har till de är slut och 
nya behöver köpas in. 
 Miljö och klimat tjänar 
på att alla produkter 

används så länge som 
möjligt.

Materialet kommer från Uppsala kommun. 
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