
Hitta bättre alternativ 
och goda exempel på 
substitution



Hitta bättre 
alternativ med hjälp 
av vår webbplats

Substitutionsguiden
Steg 3 – Hitta bättre alternativ

www.substitutionscentrum.se
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Substitutionsguiden

Steg 3 – hitta bättre 
alternativ

• Marknadsplatser

• Positiva listor

• Databaser

• Fallstudier

• Verktyg

• Tjänster
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Exempel på 
marknadsplats

marketplace.chemsec.org
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Exempel på guide: 
Hitta alternativ till 
farliga ftalater

• Om kemikaliegruppen

• Användning/funktion

• Skadliga egenskaper

• Lagstiftning

• Alternativ

• Närmre titt på alternativ

www.chemsec.org
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Fallstudier och 
fler goda exempel

• En databas med över 400 

exempel på substitution

www.subsportplus.eu
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• För små och medelstora företag 

med internationella ambitioner

Hitta en partner 
– European Enterprise 
Networks Partnerdatabas

www.eenmatch.eu
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Hitta goda exempel 
på vår webbplats

• Goda exempel från företag 

som arbetar med substitution 

www.substitutionscentrum.se
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Gott exempel

• Införde ett kemikalie-

hanteringssystem 2013

• Hittade CMR och allergena 

ämnen i härdplaster

• Jobbade tätt med sina 

leverantörer för att hitta 

alternativ vid tillverkningen

~50-100 substitutioner
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Tips från Maud Stridh, 
arbetsmiljöingenjör, 
Husqvarna

1. Inför ett kemikaliehanteringssystem, gärna ett som har en 

lista på produkter som går att ersätta med andra bättre 

alternativ. 

2. Utse miljöombud, som utbildas i riskbedömning av kemikalier 

och som håller koll på det som används i verksamheten och för in 

kemikaliefrågan på agendan i skyddskommittéerna.

3. Riskbedömning av kemiska produkter är viktigt och det 

behövs rutiner för hur helt nya kemiska produkter får köpas in.

4. Delta i nätverk med andra företag inom din bransch för att ta 

del av deras kunskap, det finns ofta mycket att lära och inspireras 

av andra som redan arbetar systematiskt med ersättning.

5. Anledningen till att det är så viktigt att jobba med 

kemikaliefrågan är för att främja en god arbetsmiljö.
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Gott exempel

• Upptäckte att 45% av 

sortimentet innehöll skadliga 

PFAS-ämnen

• Vattenavvisande effekt i 

funktionskläder

• God dialog med leverantörer 

för att hitta alternativ

~50-10 substitutioner
Fasade ut 85% av PFAS
Ska bli 100% till 2025
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Tips från 
Åsa Andersson, 
hållbarhets- och 
kvalitetschef, 
Peak Performance

1. Hitta samarbetspartners för 

substitutionsarbetet. I synnerhet textilbranschen 

har väldigt få kemister, så se till att knyta till dig 

bra kompetens externt, annars kan det bli svårt att 

få tillgång till den senaste forskningen på området.

2. Upprätta en lista över de kemikalier du vill 

ersätta i din produktion. Det gör det mycket 

enklare att ta fram en strategi och att få en bättre 

dialog med dina leverantörer. Det finns färdiga 

listor som du kan utgå från eller kopiera rakt av.

3. Se till att ha en tydlig process för kontroll, så att 

kemikalielistan inte bara blir ett dokument i 

mängden utan att det verkligen efterlevs av hela 

produktionskedjan.
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Gott exempel

• Inlett samarbete med 

Naturskyddsföreningen och 

IVL Svenska Miljöinstitutet för 

standardiserad testmetod av 

PFAS i stekpannor

• Arbetar aktivt med att fasa ut 

produkter med detekterbara 

nivåer av PFAS

~50-10 substitutioner
Stänger inte ute leverantörer

- samarbetar
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Tips från Huyen Vu, 
hållbarhetsansvarig, 
Cervera

1. Samarbete. Arbeta gärna gränsöverskridande med olika 

leverantörer, branschkollegor, organisationer. 

Samarbeta internt inom organisationen för att skapa 

efterfrågan och engagemang.

2. Kunskap. Många har inte tillräcklig kännedom om 

problematiken med t ex PFAS- kemikalierna. De vet inte 

varför de finns, varför de inte är reglerade samt vad de 

bör ersättas med. Informera och utbilda tydligt om 

varför frågan är viktig för Inköpare, leverantörer och 

kunder.

3. Erfarenhetsutbyte. Våga byta erfarenheter med andra i 

branschen.

4. Vision. Det allra viktigaste är att konkretisera vad som 

är viktigt för ditt företaget och hur ni ska agera för att nå 

fram till ert mål.
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Sammanfattning: 
Grundkurs i substitution

• Lagstiftning som gäller varor (REACH, 
POPs, Biocider) och ditt ansvar som 
företag

• Leverantörintyg och dess uppbyggnad 

• Databaser för att undersöka kemikaliers 
egenskaper

• Nyttan med att dokumentera 
systematiskt och hur du gör det

• Goda exempel och information om var 
du kan hitta alternativ
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Fler kurser från 
Substitutionscentrum

• 30 min långa utbildningsfilmer på vår 

webbplats

• Grundkurs i Alternatives 

Assessment , start 10 februari 2021 

– anmäl dig nu!

• Tipsa kollegor: Grundkurs i 

substitution, nästa tillfälle 

18 mars 2021
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https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/utbildningsfilmer/hitta-och-valj-alternativ
https://www.ri.se/sv/utbildning/grundkurs-i-alternatives-assessment-valj-battre-alternativ-till-skadliga-kemikalier
https://www.ri.se/sv/utbildning/grundkurs-i-substitution-sa-tar-du-reda-pa-om-dina-varor-innehaller-skadliga-kemikalier
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Frågestund
Skriv din fråga i chatten
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Tack för oss!



RISE— Research Institutes of Sweden AB · info@ri.se · ri.se

Substitutionscentrum

substitutionscentrum@ri.se
Substitutionscentrum.se

Anna Jacobs

Centrumledare
anna.jacobs@ri.se
+46 10 228 45 30


