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Välkomna!

Praktisk information:  

• Skriv gärna i chatten, besvaras under frågestunden

• Presentation skickas ut i efterhand

• Utbildningen spelas in, skickas ut efter varje tillfälle

Tillfälle 1 av 4 i kursen om Alternatives Assessment, AoA

Kommande tillfällen: 28/9,  5/10, 12/10 (kl 13 – 14.15)

Målgrupp: Främst producerande företag men även 
kemikaliesamordnare, inköpare och konsulter.

Mål för hela kursen: Ge kunskap om AoA som arbetssätt för att 
hitta och välja mer hållbara alternativ vid substitution. 



Agenda
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• Om oss och substitution 

• Introduktion till metoden  

Alternatives Assessment

• Vägledningen 

– den övergripande planeringen 

av arbetet  

• Frågestund 
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Substitutionscentrum
– Ett initiativ från regeringen

Syfte: Att främja utfasning av 
farliga kemikalier med fokus på 
SMF och konsumentnära varor

www.substitutionscentrum.se
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http://www.substitutionscentrum.se/
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Substitution innebär att du i en process eller produkt:

• Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt (eller 
tar bort ämnet, om det inte fyller angelägen 
funktion)

• Byter till ett annat material, annan produkt/vara 

• Väljer en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte 
längre behövs.

Substitution

RISE - ri.se/substitutionscentrum2
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Varför arbeta med substitution?

• Uppfylla lagstiftningen

• Krav från kunder och konsumenter

• Bättre hälsa och miljö + arbetsmiljö 

• Nya affärsmöjligheter

• Strategi för en cirkulär ekonomi

• Osv.....
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Substitutionstrappan

• Beskriver hur du systematiskt arbetar med substitution av 
farliga kemikalier

1. Ta fram information 
om kemikalieinnehåll

2. Identifiera oönskade
ämnen

3. Inventera möjliga
alternativ

4. Bedöm och välj
alternativ

5. Ta fram nya
alternativ

Steg 1 och 2: Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier,   
https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/event-och-utbildningar
Substitutionsguiden: https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/substitutionsguiden

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


Utmaning:
Undvika osund substitution
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Exempel 1:

Substitution av Bisfenol A i kvitton

Exempel 2: 

Isocyanatfria fogskum

Introduktion



Substitutionscentrum.se10

Mål: Informerad substitution

Säkerhet

Funktion

Energi? Klimat? 
Avfall? Vatten?

Ekonomi
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Alternatives Assessment
Introduktion

Vad?
En metod som kan användas för att hitta, jämföra och välja 
säkrare alternativ.

Hur?
Grund med mål, principer och beslutsregler. Systematisk 
identifiering och hantering av för- och nackdelar mellan 
olika alternativ. Fokus på det oönskade ämnets funktion.  

När ?
Om inte en produkt kan uteslutas direkt ur ditt sortiment 
eller om en kemikalie helt kan uteslutas.



OECD: Toolbox och Vägledning för AoA-arbete
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Toolbox

• Sammanställning av: Verktyg för att jämföra alternativ, befintliga

ramverk och guider, fallstudier samt lagar och regleringar

Vägledning

• Syfte: Harmonisering av kriterier för att välja säkrare alternativ 

med fokus på  ”drop-in” substitution, minimumkriterier för 4 

områden

Introduktion

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals/

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals/


Arbetsflöde för kursen
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Introduktion
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Fundera en stund på ...

Hur ser processen för 

produktutveckling ut i din 

organisation idag?



Planering av arbetet 
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”This step defines 
and documents the 
goals, principles, 
and decision rules 
that will guide all 
of the following 
steps in the 
assesment and thus, 
the outcome of the 
assessment.”
Källa: ”A Framework to Guide Selection of Chemical 
Alternatives”, The National Academies Press 2014”

Behov:
• Funktion och Applikation

Vägledning:
• Identifiera, förstå, prioritera intressenter

• Mål, principer och beslutsregler

• Avgränsningar



1. Identifiera intressenter

• Interna intressenter: Medarbetare på från 

olika delar av företaget som produktion, 

marknad, inköp, ledning, produktutveckling, 

ekonomi …

• Externa intressenter: leverantörer, kunder/

nedströmsanvändare, branschorganisationer, 

intresseorganisationer, myndigheter eller 

specialister som saknas i din organisation, 

t ex R&D-stöd
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Intressent: De som berörs, har kunskap 
om alternativ eller påverkas av beslut

Vägledning



2. Förstå intressenternas förväntning

Beskriv:

• Intressentens förväntningar

• Potentiella problem som kan uppstå samt sätt 

att hantera eller minimera dessa

• Kan de hjälpa till med att hitta eller bedöma 

alternativ?
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Vägledning
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Det här alternativet finns 
på Kandidatlistan och 
SIN-listan. Vi riskerar att 
behöva byta ut det igen 
om ett par år. 

Det här alternativet leder 
till problem i 
produktionen, och kräver 
justerad design för att 
fungera. 

Det här alternativet 
kan vi bara importera 
från land X  och det 
kan bli problem med 
osäkra leveranser.

”Hållbarhetsansvarig” ”Produktionsledare” ”Inköpare”

Vägledning



3. Prioritera intressenterna
Bestäm vilka, när och hur de ska de engageras

Utifrån din kartläggning av de olika 

intressenterna och deras roller:

• Ska intressenten kontaktas?

• Hur ska intressenten kontaktas? 

• Vad hade intressenten för inspel?

Dokumentera 

Substitutionscentrum.se19

Vägledning



Modell 1: 

Prioritera dina 
intressenter
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Intresse

Håll nöjda Engagera 
aktivt

Bevaka 
(minimum)

Håll 
informerade

Lågt

Högt

Högt

• Modell för att 
identifiera nivå av 
engagemang

• Kartlägg: Inflytande 
och intresse

Vägledning



Exempel: Hitta alternativ till BPA i 
kvitton 
Intressenter

• Tillverkare av termopapper

• Tillverkare av kvitton (butiker)

• Tillverkare av ämne

• Tillverkare av kvittoskrivare 

• Kemikalieinspektionen

• Branschorganisationer

• NGOs

• Konsumenter

• Återvinningsanläggningar
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Vägledning
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In
fl
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e

Intresse

Lågt
Högt

Högt

Intresse-
organisationer

Prioriterade 
intressenter 
substitution av 
BPA i kvitton

Bisfenol A påverkan på 
återvinning 

• Åtgärd: 
Informationskampanj 
riktad mot konsumenter. 
Fokus återvinning av 
kvitton. 

Konsumenter

Återvinningsanläggning

Exempel

Håll nöjda

Håll 
informerade

Engagera 
aktivt

Bevaka 
(minimum)
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Intressentgrupp Vägledning Behov Hitta 
alternativ

Miljö & 
Hälsa

Funktion Ekonomi Livscykel

Inköp x x x x

Arbetsmiljö x x x x x

Kemikalie-
samordnare 

x x x x x

Produktutvecklare x x x x x

…

Modell 2: 

Vilka intressenter ska involveras när?

Vägledning
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Fundera en stund på ...

Vilka intressenter / 

kompetenser behöver du 

involvera – och när?



Sätt mål

• Förtydliga främsta drivkrafterna 

för substitutionen. 

• Målen styr också krav i moduler 

och vilka intressenter som kan 

behöva involveras. 
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Lagstiftning
Grön 

upphandling
Bättre 

arbetsmiljö

Miljömärkning
Bidra till Giftfri 

Miljö
Konsumentkrav

Affärsstrategi Marknadsföring

Vägledning



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

Inga 
allergiframkallande 

parfymer eller 
konserveringsmedel i 

leksaker för barn

Minska vårt
klimatavtryck och övergå till 

mer biobaserade
kemikalier

Vägledning



Principer

Exempel: The Commons Principles for 

Alternatives Assessment

• Minska farlighet

• Minimera exponering

• Använd bästa tillgängliga information

• Kräv transparens

• Hantera avvägningar

• Agera!

Läs mer: https://www.bizngo.org (en A4)
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Ska vägleda och genomsyra hela arbetet, i alla moduler

Vägledning

https://www.bizngo.org/


Beslutsregler

Hur och när ska reglerna användas?

• För att sortera ut de mest lovande 

alternativen för en mer djupgående 

bedömning 

• Som stöd ifall det finns många alternativ 

med bra data att välja mellan i slutet av 

bedömningen. 

Substitutionscentrum.se28

Ska vara tydliga och vägleder bedömningen i respektive modul

Vägledning
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Beslutsregler

- Exempel

Fara & Miljö: Inga alternativ 
som är kända särskilt farliga 
ämnen
(tex CMR, PBT, vPvB)

Tillgänglighet: Endast 
alternativ som redan finns 
tillgängliga på marknaden 
och används i liknande 
produkter. 

Inköp: Inga alternativ 
från leverantör X

Exempel:
Beslutsregler

Vägledning



Begränsa arbetets omfattning

• Vilka behöver vara involverade?

• Testmetoder

• Vilka verktyg/metoder? 

• Vilka datakällor?
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Det är omöjligt att göra allt – begränsa arbetet utifrån vad 
vägledningen visat är er prioritet.  

Vägledning



Exempel: Lack för möbler 
– samma mål men olika beslutsregler

Möbelproducent: Sjukvård 

• Förbättra arbetsmiljö vid 

produktion

• Vill byta ut lösningsmedel

• Möblerna behöver desinficeras 

med sprit

Möbelproducent: Kontor

• Förbättra arbetsmiljö vid 

produktion

• Vill byta ut lösningsmedel

• Möblerna behöver inte 

desinficeras
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Resultat: Fortsatte med 
lösningsmedelsbaserat lack

Resultat: Valde ett 
vattenbaserat lack

Vägledning



Exempel: Lack för möbler
– inkludering av  intressent

Möbelproducent: Sjukvård 

• Engagerade intressenter från 

sjukvården

• Intressenten ville byta teknologi

• Sprit behövs inte längre
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Intressent: Sjukvård 

• Vill upphandla miljövänligare 

möbler

• Hittade ny teknologi: UV-

desinficering med robotar

• Miljöbättre möbel

Resultat: Valde ett 
vattenbaserat lack

Resultat: Miljöbättre möbel

Vägledning



Fundera en stund på ...

Har ni mål och principer i 

ditt företag? Vilka?

Substitutionscentrum.se33
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Funktion: Tjänsten som ämnet ger

1. Löser upp solida ämnen

2. Ökar vidhäftande egenskaper

3. Hämma mikrobiell tillväxt 

Applikation: Ämnets särskilda användning 

1. Lösningsmedel i en rengöringsprodukt 

för vården

2. Lim i en elektronisk produkt

3. Beläggning i en aluminiumburk för 

livsmedel

Identifiera: Funktion vs applikation

Behov



Frågor att 
överväga
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Vad är funktion och applikation av ämnet?

Är ämnet nödvändig för produkt eller process?

Är ämnet medvetet tillsatt eller är det en biprodukt från
en process?

Påverkas funktionen av lagstiftning?

Går det att minska mängden av ämnet?

Behov

Flödesschema för frågor på 

engelska (s27-32):

http://theic2.org/article/download-

pdf/file_name/IC2_AA_Guide_Version_1.1.pdf

http://theic2.org/article/download-pdf/file_name/IC2_AA_Guide_Version_1.1.pdf


Sammanfattning: vägledning och behov
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• Engagerade intressenter bidrar till 
bättre bedömning, mer information och 
högre acceptans av beslut. 

• Mål,principer och beslutsregler
vägleder och påverkar val av alternativ. 

• Identifiera ämnets funktion och 
applikation

• Substitution är inte ett 
ensamjobb

• Varje substitution är unik! 

Intressenter Karaktärisering

Mål, principer, beslutsregler Avgränsningar

Del 1



Nästa tillfälle 28/9: Identifera alternativ
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• Funktion, 

användningsområde och 

teknisk prestanda

• Substitutionsstrategier 

och funktionell 

substitution

• Verktyg för att hitta 

bättre alternativ



• Utbildning av forskare från Toxic Use Reduction 

Institute (TURI) som arbetat med AoA i över 20 år.  

6 timmar film + läsning, på engelska.

(https://echa.europa.eu/sv/online-training-on-

analysis-of-alternatives)

• Introduction: The Case for Informed Substitution 
(20 min)
(https://www.youtube.com/watch?v=PzukeT7qo_
M&feature=youtu.be )

• Session 1: Scoping your
assessment (40 min)
(https://www.youtube.com/watch?v=6TffUSe5uR0
&feature=youtu.be)
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Utbildning från ECHA

https://echa.europa.eu/sv/online-training-on-analysis-of-alternatives
https://www.youtube.com/watch?v=PzukeT7qo_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6TffUSe5uR0&feature=youtu.be
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Webbinarium: 
Alternatives Assessment
• Joel Tickner, professor på University 

of Massachusetts Lowell, USA

Frameworks and tools to support 

informed substitution 

(15 min, på engelska)

• Maria Åkerfeldt, Global Product 

Compliance Specialist – Chemicals, 

H&M Group

How H&M Group use Alternatives 

Assessment (15 min, på engelska)

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/utbildning
sfilmer/webbinarium-alternatives-assessment

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/utbildningsfilmer/webbinarium-alternatives-assessment


Frågestund
Skriv din fråga i chatten
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Tack! 
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Substitutionscentrum

www.substitutionscentrum.se
substitutionscentrum@ri.se

Har du frågor?
Kontakta oss!



Länklista
• Substitutionscentrum.se: https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum

• OECD toolbox och vägledning: https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals/

• The Commons Principles for Alternatives Assessment: https://www.bizngo.org/alternatives-assessment/commons-principles-alt-assessment

• BizNGO ramverk: https://www.bizngo.org/static/ee_images/uploads/resources/BizNGOChemicalAltsAssessmentProtocol_V1.1_04_12_12-1.pdf

• IC2 Alternatives Assessment guide – Stakeholder involvement module (sid 23-33): 
http://theic2.org/article/download-pdf/file_name/IC2_AA_Guide_Version_1.1.pdf

• ECHAs utbildning: https://echa.europa.eu/sv/online-training-on-analysis-of-alternatives

• ECHAs utbildning Introduction: The Case for Informed Substitution: https://www.youtube.com/watch?v=PzukeT7qo_M&feature=youtu.be

• ECHAs Session 1: Scoping your assessment: https://www.youtube.com/watch?v=6TffUSe5uR0&feature=youtu.be

• Webbinarium Alternatives Assessment med Joel Tickner och Maria Åkerfeldt: 
https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/utbildningsfilmer/webbinarium-alternatives-assessment
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https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals/
https://www.bizngo.org/alternatives-assessment/commons-principles-alt-assessment
https://www.bizngo.org/static/ee_images/uploads/resources/BizNGOChemicalAltsAssessmentProtocol_V1.1_04_12_12-1.pdf
http://theic2.org/article/download-pdf/file_name/IC2_AA_Guide_Version_1.1.pdf
https://echa.europa.eu/sv/online-training-on-analysis-of-alternatives
https://www.youtube.com/watch?v=PzukeT7qo_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6TffUSe5uR0&feature=youtu.be
https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/utbildningsfilmer/webbinarium-alternatives-assessment

