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UPPLÄGG
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• Kort om Coop

• Ansvarsfull plastanvändning

• Några krav på kemikalier

• Exempel på utfasning



KORT OM COOP
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Dagligvaruhandel med ca 800 butiker från 

norr till söder

Kooperativt bolag som startade 1899



VÅRA MEDLEMMAR
ÄR VÅRA ÄGARE

4

3,7 miljoner konsumenter i Sverige är

medlemmar i 28 konsumentföreningar (KF).

KF jobbar för att skapa ekonomisk nytta för 

medlemmarna och bidra till en hållbar utveckling 

för människor och miljö.

”Tillsammans gör vi en bättre affär”
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EGNA VARUMÄRKEN

• Mest mat, även andra produkter

• Förpackningar – stor plastanvändning

• Förhindra matsvinn

• Plast engagerar



6

Coops användning av plast ska vara resurseffektiv, innovativ och ansvarsfull. Vi ska ständigt 
jobba för att minska vår plastanvändning där så är möjligt.

Vårt mål är att alla plastförpackningar under egna varumärken och alla förbrukningsvaror för 
mat och dryck förpackad i butik ska vara materialåtervinningsbara år 2025 och av 100 % 
förnybar eller återvunnen plast år 2030.

Vi ska aktivt bidra till att öka våra medlemmars kunskap om plastens påverkan och 
tillsammans ska vi arbeta för att alltmer plast återvinns och återbrukas i cirkulära system.

Ställningstagande för ansvarsfull plastanvändning



2022-09-217

Minska plasten
Förnybara alternativ och flergångsanvändning



ÖKA FLERGÅNGSANVÄNDNINGEN
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2022-09-219

Efterfråga förnybar eller 
återvunnen plastråvara

Plast - förpackningslösningar och 

bärkassar | Coop

https://www.coop.se/hallbarhet/hallbarhetsarbete/forpackningar/plast/


KRAV PÅ KEMIKALIER
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EXEMPEL PÅ KEMIKALIER COOP VILL UNDVIKA

• Ämnen på REACH kandidatlista

• Bisfenoler 

• Antibakteriella ämnen

• Mikroplaster

• Klorerad plast

• PFAS
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Kemikaliska ämnen | Coop

https://www.coop.se/hallbarhet/hallbarhetsarbete/vara-produkter/kemikaliska-amnen/


BISFENOLER
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• Utfasning av bisfenol i förpackningar 

egna varumärken,

polyesterlack vanlig ersättare

• Kvitton – bisfenolfritt papper sedan 2011

Byte till Pergafast 201 (CAS 232938-43-1)

• Utveckling - digitala kvitton
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PVC

Plastfolie

- PVC ersatt med PE, Coop och Xtra

- I charken PVC ersatt med PE

Leksaker, inredning, förpackningar

- Ständigt arbete! 



PFAS

• Utmaning - många ämnen och få analysmetoder

• Mål: 2024 är PFAS utfasat från förpackningar 

och varor!

• Nuläge: Kartläggning och utfasning pågår

PFAS Movement – ChemSec
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Satsning på keramiska pannor

https://chemsec.org/pfas/
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STÄNDIG FÖRBÄTTRING

• Ställa krav utöver lagstiftning

• Revision av leverantörer

• Stickprovskontroller

• Efterfråga alternativ

• Utfasningsarbete



TACK FÖR MIG
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Lena.Nohrstedt@coop.se


