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Substitutionscentrum har regeringens 
och styrelsens uppdrag att … 

… inspirera och
motivera företag och 

offentlig verksamhet till 
substitution av farliga 

ämnen 

… sprida
kunskap och goda 

exempel på 
substitution

… samverka och 
vara en nod för 
substitution i 

Sverige
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Substitutionstrappan

Ta fram
information om 
kemikalieinnehåll

Identifiera 
oönskade ämnen

Inventera möjliga
alternativ

Bedöm och välj
alternativ

Ta fram nya
alternativ



Sätt mål
Ska vara tydliga och konkreta

Vad vill företaget uppnå och varför?

- Definiera ditt företags mål och 

drivkrafter för substitution

Vad och vilka påverkas av företagets 

val av alternativ?

- Identifiera eventuella krav på 

information, tester och intressenter 

som behöver involveras.
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Lagstiftning
Grön 

upphandling
Bättre 

arbetsmiljö

Miljömärkning
Bidra till Giftfri 

Miljö
Konsumentkrav

Affärsstrategi Marknadsföring



Exempel på mål och drivkrafter
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Fasa ut all 
användning av PFAS 

till 2022.Svanenmärka
10% av vårt 

sortiment

Uppfylla kemikaliekrav i 
offentlig upphandling, för 

att kunna sälja till offentlig 
sektor

Etablera oss
på en ny marknad, där 
konsumenterna är väl 

medvetna om 
kemikalieinnehåll

Minska vårt
klimatavtryck och övergå till 

mer biobaserade
kemikalier



Substitutionsstrategier
– vilka alternativ finns?

• Vilka funktioner är det vi vill uppnå?

• Finns alternativ som uppfyller 

motsvarande funktion? 

– Kemikalie, material, design 

eller process?

• Behövs verkligen alla funktioner?
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Uteslut funktion

Ändra process

Ändra produktdesign

Ändra material

Ny kemikalie

Inventera alternativ
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Inventera alternativ

https://marketplace.chemsec.org/

https://marketplace.chemsec.org/
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Inventera alternativ

https://marketplace.chemsec.org/

https://marketplace.chemsec.org/
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Mål: Informerad substitution

Säkerhet

Funktion

Energi? Klimat? 
Vatten? Avfall? 

Ekonomi

Bedöm och välj alternativ



Återanvändning
och återvinning

Råmaterial

Produktion

Förpackning

Distribution

Marknadsföring

Försäljning

Konsumtion

Lagstiftning
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Informerad substitution 
– ur ett livscykelperspektiv

Bedöm och välj alternativ



Alternativ
som finns idag

• Keramisk yta

• Emaljerad yta

• Kolstål

• Gjutjärn

• Lättviktsgjutjärn (tunnare gods)

• Rostfritt

• Aluminium

• Nonstick- silikon

• …
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• Nonstick funktion?

• Låg vikt?

• Klara diskmaskin?

• Reptålig?

• Klara höga temperaturer?

• Lång livslängd? 

• Minskat fettbehov?

• …

Bedöm och välj alternativ

Vilken funktion
vill vi uppnå?



Testbäddar 
och demomiljö
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Testbädd = Fysisk eller virtuell miljö 

där företag, akademi och andra 

organisationer kan samverka vid 

utveckling, test och införande av nya 

produkter, tjänster, processer eller 

organisatoriska lösningar inom 

utvalda områden.

Testbäddar i Sverige
https://www.vinnova.se/m/testbadd-sverige/landets-
testbaddar/
Testbäddar vid RISE
https://www.ri.se/sv/sok?q=&types=test_demo
https://swedishtestbeds.com/testbed/rise-ytanalys-och-
ytdesign/

Bedöm och välj alternativ

https://www.vinnova.se/m/testbadd-sverige/landets-testbaddar/
https://www.ri.se/sv/sok?q=&types=test_demo


• Inom RISE finns expertis inom hela 
substitutionstrappan från kemisk analys, till 
tester av nya produkter.

• Här finns kunskap om substitution, 
Alternatives Assessment men även 
utveckling av nya material som är giftfria från 
början, sk ”safe by design”.

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/substitution-
av-oonskade-kemikalier
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RISE erbjudande 
inom substitution

Digital rundvandring
Se filmen om RISE erbjudande 
inom substitution, 
Alternatives Assessment och 
testbäddar.
https://youtu.be/ame8zus4ouQ

Ta fram nya alternativ

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/substitution-av-oonskade-kemikalier
https://youtu.be/ame8zus4ouQ
https://youtu.be/ame8zus4ouQ


Utbildningar och event

3/6: Grundkurs i substitution 

19/5: Branschseminarum: Möbler och inredning

8/9: Grundkurs i Alternatives Assessment

Mer info och anmälan: Substitutionscentrum.se

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/event-och-utbildningar


Utbildningar och rådgivning

Utbildningsfilmer och webbinarier

Substitutionsguide

Stödmaterial för varor

Sammanställning av positiva listor 

och användbara verktyg

Goda exempel på substitution
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Besök oss på
substitutionscentrum.se

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/event-och-utbildningar
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Substitutionscentrum

www.substitutionscentrum.se
substitutionscentrum@ri.se

Har du frågor?
Kontakta Substitutionscentrum!


