
Grundkurs:

Alternatives Assessment
– Leta bättre alternativ (2/4)

En utbildning från Substitutionscentrum, 28 september 2022
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Välkomna!
Tillfälle 2 av 4 i kursen om Alternatives Assessment, AoA

Kommande tillfällen: 5/10 och 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. 

Praktisk information:  

• Skriv frågor i chatten, besvaras under frågestunden

• Presentation skickas ut i efterhand

• Utbildningen spelas in, skickas ut efter varje tillfälle



Metoden Alternatives Assessment
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Del 1
• Mål: Informerad substitution

• Metod för att hitta, jämföra 

och välja säkrare alternativ 

• Del 1: Vägledningen = Den 

övergripande planeringen av 

arbetet

Återblick, Del 1



Del 2: Identifiering
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Dagens genomgång

• Funktion, 

användningsområde och 

teknisk prestanda

• Substitutionsstrategier 

och funktionell 

substitution

• Verktyg för att hitta 

bättre alternativ



Vad är funktionen av ämnet?
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• Funktion och applikation

• Behövs funktionen i din produkt eller process 

eller kan ämnet uteslutas direkt? 

• Är ämnet som ska ersättas avsiktligt 

tillsatt eller är det en oönskad biprodukt?

Behov

Genom att förstå funktionen 
av ämnet som ska bytas ut 
så kan vi överväga olika 
alternativ, ifrågasätta 
funktionen och utesluta 
användningen direkt.



Uppdatera den tekniska 
specifikationen

• När var kraven senast uppdaterade?

• Finns det ny lagstiftning eller standard 

att ta hänsyn till?

• Kan tidigare krav varit för strikta men 

att det inte funnits anledning till att 

ifrågasätta förrän nu eller för att ”ni alltid 

gjort så”?
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Onödigt strikta krav kan 
utesluta säkrare 
alternativ. Vi vill se 
till att ha lagom många 
alternativ att välja 
från. 

Behov
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För vagt ställda krav →
För många alternativ, kan medföra att du väljer ett 
alternativ som inte uppfyller funktionen på bästa sätt 

För strikt ställda krav →
Få alternativ, säkrare alternativ kan uteslutas för tidigt i 
processen

Vad är en lämplig kravnivå? 

Lämplig kravnivå →

Bra urval av alternativ som uppfyller önskad funktion och

prestanda

Kravnivån hjälper 
att screena fram 
alternativ 
effektivt. Att 
definiera kraven är 
en iterativ process.

Behov



Substitutionsstrategier
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Uteslut funktion

Ändra process

Ny produktdesign

Nytt  material

Ny kemikalie

Vilka 
strategier 
finns?

F
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Behov
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Ändra material

Vad ska substitueras?
Skadlig mjukgörare i PVC-golv

Alternativ:
Ett golv i ett annat material

Ändra process

Vad ska substitueras?
Lösningsmedel vid avfettning av t ex 
metalldelar

Alternativ:
Ultraljudstvätt

Ny kemikalie

Vad ska substitueras?
Bisfenol A i termopapper 

Alternativ:
Ett annat ämne med samma funktion men 
som inte har samma skadliga egenskaper

Ändra design

Vad ska substitueras?
Flamskyddsmedel i stoppningen av en soffa

Alternativ:
Ett svårantändligt material placeras mellan 
ytmaterialet och stoppningen 

Exempel på funktionell substitution

Behov



Exempel: Uteslutning av funktion i 
brittiska skoluniformer (PFAS)

Är PFAS smutsavstötande funktion verkligen 

nödvändig i skoluniformer?

• Kunderna svarade att uniformer med PFAS inte

ledde till färre inköp av skoluniformer

• Kunderna svarade att uniformer med PFAS inte

minskade antalet tvättar

• Kunderna svarade att vet ej på frågan om 

uniformer med PFAS upplevdes som mer 

fräscha
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Källa:
https://www.fidra.org.uk/projects/pfas/

Behov

Källa:%20https:/www.fidra.org.uk/pfas/
https://www.fidra.org.uk/projects/pfas/
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Hitta alternativ

Engagera intern expertis

Processansvariga

Produktdesigners

Ingenjörer

Inköp Marknadsföring

Kemister

MiljösamordnareArbetsmiljöansvarig
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Intern expertis

Branschorganisationer

Leverantörer

Andra företag

Forskningsinstitut

Branschtidningar

Vetenskapliga publikationer

Branschdagar / Mässor / Konferenser

Använd ditt nätverk

Hitta alternativ
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Konsulter, Northwest Green Chemistry:
AoA för båtbottenfärg som används mot 

tillväxt av havstulpaner.

Intervjuer

Båtmässor, utställningar 
och festivaler

Produkt-specifika databaser
Leverantörers hemsidor

https://www.youtube.com/watch?v=8WfxGouj6O0

Forskare

Hitta alternativ

Exempel: Använd ditt nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=8WfxGouj6O0


Använd online-resurser 
för att hitta alternativ

• Sammanställning finns på vår

hemsida:
https://www.ri.se/sv/substitutions-centrum/verktyg-och-

databaser/hitta-battre-alternativ
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Viktigt att undersöka 
respektive resurs kriterier 
och förstå hur de bedömt 
alternativen i sina listor 
och databaser

https://www.ri.se/sv/substitutions-centrum/verktyg-och-databaser/hitta-battre-alternativ


Så kan du söka i databaserna
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• CAS-nummer: Numeriskt identifikation för kemiska föreningar, polymerer, mixer t ex: 
Bisfenol A: 80-05-7

• Namn: Vardagligt namn t ex. Bisfenol A, Bisfenol S 
(vardagligt namn kan dock stavas olika så utgå från CAS eller testa kombinationer)

• Kemikaliegrupp: Namn på grupp av kemikalier som ofta har liknande egenskaper och 
struktur t ex. bisfenoler, ftalater, parabener

• Funktion: Mjukgörare, fettavvisande, bindemedel

• Material: Plast, läder 

• Bransch: Bygg, textil 

• Annat: ”Non-toxic”, ”eco-friendly” ”safer”, ”free from”, ”alternative to”

Hitta alternativ



Kemikalie-
hanteringssystem
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ECOOnline iChemistry

Chemgroup –
nätverk

Kemikaliehanteringssystem används för att 

inventera kemiska produkter som används 

inom organisationen. 

I vissa verktyg finns substitut för att hitta 

mindre toxiska produkter baserat på 

funktion och användningsområde. 

Hitta alternativ

https://www.ecoonline.se/substitution-kemikalier
https://intersolia.com/sv/ichemistry/
https://www.chemgroup.eu/


Marknadsplats
För företag som letar eller 

erbjuder alternativ. Det finns 

marknadsplatser dedikerade 

för substitution, men även för 

att hitta nya affärspartners, 

gröna processer, patent, 

kemiska produkter, 

miljöcertifierade eller 

innovativa material.
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European
Enterprise 
Network
- Affärspartner

WIPO 
– Plattform 
för gröna 
processer

Chemsec
Marketplace 
– alternativ 
till skadliga 
kemikalier 

UL Prospector
- Över 10 000 
kemikalier med 
säkerhetsdatablad

MaterialDistrict
– R&D material 
med många 
egenskaper 

Cradle2Cradle 
– Miljöcertifierade 
material

Kontakta 
RISE
EEN-

rådgivare 
för hjälp!

ri.se/sv/vad-vi-
gor/projekt/enterprise-

europe-network

Hitta alternativ

https://een.ec.europa.eu/partners
https://www3.wipo.int/wipogreen/en
https://marketplace.chemsec.org/
https://www.ulprospector.com/en/eu
https://materialdistrict.com/
https://www.c2ccertified.org/products/mhcregistry
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/enterprise-europe-network


Chemsec Marketplace
marketplace.chemsec.org/Alternative/Alpha-Free-163
https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Alternative-thermal-paper-without-developer-30

Substitutionscentrum.se18

Exempel

BisfenolA
Framkallare i kvitton

  

   

   

  

Vitamin CMekaniska ”bubblor”

https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Alpha-Free-163


WIPO Green
https://msut.technologypublisher.com/technology/6096
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/

Ftalater i PVC-golv

Ämnesgruppen används som tex. 

mjukgörare i PVC-plast

Många ftalater är CMR-klassade, 

hormonstörande, miljötoxiska, 

begränsade i lagstiftning eller på 

ECHA:s kandidatlista.
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Alternativ: Vegetabilisk olja i PLA-golv

• Biokomposit av polymjölksyra (PLA) 

• Förnybart material som också är biologiskt 

nedbrytbart

• En ny mjukgörare av citrat, vegetabilisk olja, 

filler av kalciumkarbonat och cellulosa 

används för att stärka plastens slagstyrka 

20x och elasticiteten med 100x

Exempel

https://msut.technologypublisher.com/technology/6096


Fallstudier

Småskaliga studier som 

fokuserar på ett eller få 

områden. Används för att 

upptäcka information. 

Fallstudier kan beskriva en 

substitution i detalj, jämföra 

alternativ eller redogöra för 

aspekter och insikter under 

substitutionsarbetet. 
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Cleaner
Production
Germany – Gröna 
processer

TURI Fallstudier 
– Substitution 
eller utsläpp

SUBSPORTplus–
Goda exempel på 
substitution

ECHA – Exempel 
från verkligheten

ZeroWasteNetwork
- Minskade 
utsläpp

MedClean –
”Cleaner
Production”-
processer från 
medelhavsländer

Hitta alternativ

https://cleaner-production.de/index.php/en/
https://www.turi.org/TURI_Publications/Case_Studies
https://www.subsportplus.eu/subsportplus/EN/Cases/Case-story-database/case-story-database_node.html
https://echa.europa.eu/sv/real-life-substitution-cases
http://www.zerowastenetwork.org/success/index.cfm
http://www.cprac.org/en/media/medclean


SUBSPORTplus
https://www.subsportplus.eu/subsportplus/EN/Cases/Case-story-database/case-story-
database_details_node.html?idDatarecord=558733

PFAS-ämnen i bakplåtspapper

• Ämnesgruppen används för att ge 

pappret vatten- och fettavvisande 

egenskaper.

• Många PFAS-ämnen är mycket 

persistenta, bioackumulerande och 

toxiska.
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Alternativ: Ny process

• Nordic Paper producerar pappret i låg 

hastighet för en hård raffinering. 

Raffineringen ger ett mycket tätt ytskikt 

som agerar olje- och fettavvisande. 

• Inga kemikalier används för ytbarriären.

• Då processen är långsammare så är 

produkten något dyrare.

Exempel

https://www.subsportplus.eu/subsportplus/EN/Cases/Case-story-database/case-story-database_details_node.html?idDatarecord=558733


MedClean
http://www.cprac.org/en/media/medclean

Substitutionscentrum.se22

Exempel

http://www.cprac.org/en/media/medclean


Alternatives 
Assessment

Vanligtvis i rapportformat som beskriver 

ämnet som ska bytas ut, potentiella 

alternativ, farobedömning men även 

prestanda, ekonomi, intressenter mm.
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OECD Toolbox IC2

TURI US EPA

Hitta alternativ

http://www.oecdsaatoolbox.org/Home/CaseStudies
http://theic2.org/aa_library#gsc.tab=0
https://www.turi.org/Our_Work/Alternatives_Assessment/Alternatives_Assessment/TURI_Alternative_Assessments
https://www.epa.gov/saferchoice/design-environment-alternatives-assessments


Toxic Use Reduction
Institute (TURI)
turi.org/content/download/

Alternativ till rengöring och 
desinficeringsmedel i ölbryggerier

• Flera produkter som används på 
marknaden idag kan orsaka 
irritation i luftvägar, astma och är 
frätande för hud och ögon

• Flera produkter är skadliga för 
miljön 

• Prioritet: Skydda arbetare 

Hitta alternativ

https://www.turi.org/content/download/13218/203462/file/TURI%20Report%202020-002.%20Assessment%20of%20Alternatives%20to%20Cleaners%20and%20Sanitizers%20for%20the%20Brewing%20Industry.July2020.pdf


1 . Karaktärisering av ämnet som ska bytas ut
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Kategori Veracity Caustic Cleaner

Akut toxicitet VH

Kronisk toxicitet VH

Miljötoxicitet H

Öde & Transport VH

Atmosfär L

Fysikaliska egenskaper VH

Process H

Livscykelaspekt H

Produktbetyg H

Hitta alternativ



2. Utred och jämförelse av toxikologi för alternativ

Kategori 1. Veracity Caustic
Cleaner

2. LFE Enzymatic 3. Surface Cleanse 930 4. Micro A07

Akut toxicitet VH M M H

Kronisk toxicitet VH M L M

Miljötoxicitet H L L L

Öde & Transport VH M M M

Atmosfär L L L M

Fysikaliska 
egenskaper

VH M M H

Process H H M M

Livscykelaspekt H M L L

Produktbetyg H M L M
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Hitta alternativ



3. Jämförelse temperatur och tid för rengöring
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52 °C
30 min

20 °C
30 min

43 °C
30 min

66 °C
30 min

Hitta alternativ



4. Resultat för rengöring
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96,87% 79,77% 98,15% 97,2%

+ ytterligare sköljning

Hitta alternativ



5. Jämförelse av pris
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41 kr / L 42 kr / L 90 kr / kg 59 kr / kg 

Hitta alternativ



Sammanställning 
av positiva listor

➢ Substitutionscentrum.se

➢ Verktyg och databaser

➢ Positiva listor
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Viktigt att undersöka 
kriterier för respektive 
lista och förstå hur 
alternativen utvärderats. 

Hitta alternativ

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/verktyg-och-databaser/positiva-listor


Positiv lista

Positiva listor innehåller 

oftast en sammanställning av 

alternativ som har blivit 

granskade utifrån ett eller 

flera toxikologiska kriterier. 

Listorna är ett bra verktyg 

för att screena fram 

potentiella alternativ – men 

ersätter inte en egen 

granskning då kriterierna 

skiljer sig åt. 
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INERIS 
– Ftalater
Bisfenoler
CMR

Cleaner
Solutions 
– Lösningsmedel 
bedömda med 
AoA-modellen 
P20Asys

Nationella 
substitutionsgr
uppen – Labb & 
Sjukvård 

SP-listan 
– Smörjfetter 
och hydrauloljor
efter svensk
miljöstandard

2Probity 
– Certifiering 
för kemikalier i 
livsmedelstillve
rkning granskade 
enligt USDA och 
FDA 21 CFR

TCO Certified
– flamskydd och 
mjukgörare i 
elektronik

Hitta alternativ

https://substitution-phtalates.ineris.fr/en
https://substitution-bp.ineris.fr/en
https://www.substitution-cmr.fr/index.php?id=136
https://www.cleanersolutions.org/
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/miljoplan-2017-2020/kemikalier/nationella-substitutionsgruppen/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/hydraulvatskor-som-uppfyller-miljokraven-i-svensk-standard
https://2probity.eu/
https://tcocertified.com/industry/accepted-substance-list/


Exempel: Bisfenoler från INERIS



Betaltjänst

Det finns betaltjänster som är inriktade 

specifikt på substitution som Chemforward

och RISE Substitutionsverktyg. Andra 

tjänster som UL Prospector erbjuder 

information om tusentals produkter med 

tillhörande Säkerhetsdatablad för egen 

bedömning. Det går även att söka på tex. 

”Non-toxic”, ”free from” ”alternative to” 
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Chemforward UL Prospector

RISE 
Substitutions-

verktyg
RISE expertis

Hitta alternativ

https://www.chemforward.org/
https://www.ulprospector.com/en/eu
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/identifiering-av-alternativ-till-oonskade-kemikalier
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/substitution-av-oonskade-kemikalier


Utbildning

Substitution gränsar till andra frågor som 

tex. cirkuläritet. Biolyftet riktar sig in på 

biobaserade material, circular design guide 

kan hjälpa att välja bättre material, CircIT

utbildar i cirkulära affärsmodeller. 

Hållbarhetsguiden ökar kunskap hos SMF i 

ekodesign och materialdatabaser. 
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Biolyftet Circular
Design Guide

CircIT Norden Hållbarhets-
guiden

Hitta alternativ

https://www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet/
https://www.circulardesignguide.com/
https://circitnord.com/
https://hallbarhetsguiden.se/
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Exempel på 
workshop-
material

Circular Design Guide



R&D Inspired
by nature

Biomimetik är är teknik och processer som 

efterliknar förebilder i biologiskt liv i naturen

Inspirationen till kardborrebandet kom under 

en vandring i Alperna år 1941 när ett frö från 

en kardborreväxt fastnade i ingenjörens 

Georges de Mestrals kläder. 
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Materiom AskNature

Biomimicry 
Toolbox

Hitta alternativ

http://www.materiom.org/
https://asknature.org/
https://circitnord.com/


3D-printing + Mycel från svamp 

= Komposterbara, biobaserade, 
kemikaliesmarta förpackningar?

https://asknature.org/innovation/compostable-
packaging-materials-made-from-mushrooms/

Exempel

https://asknature.org/innovation/compostable-packaging-materials-made-from-mushrooms/


Sammanfattning: Identifiering  
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Funktion & prestanda

Nätverk

Databaser
Lista med identifierade alternativ!



Alternativ till Bisfenol A som framkallare i kvitton
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Källor: 1 https://echa.europa.eu/documents/10162/2564887/bpa_thermal_paper_report_2020_en.pdf/59eca269-c788-7942-5c17-3bd822d9cba0 2 https://www.epa.gov/saferchoice/partnership-evaluate-
alternatives-bisphenol-thermal-paper 3 https://www.rivm.nl/documenten/analysis-of-alternatives-for-bpa-in-thermal-paper-0 4  https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Alpha-Free-163
5 https://substitution-bp.ineris.fr/en

Alternativ CAS-nr Strategi Källa

Bisfenol S 80-09-1 Ny kemikalie ECHA1, US-EPA2, RIVM3

Urea-uretanförening 321860-75-7 Ny kemikalie ECHA1, US-EPA2, RIVM3

Vitamin C 50-81-7 Ny kemikalie Chemsec Marketplace 4

Pergafast 201 232938-43-1 Ny kemikalie ECHA1, US-EPA2, RIVM3

TG-SA 41481-66-7 Ny kemikalie ECHA1, RIVM3

BTUM 151882-81-4 Ny kemikalie US-EPA2, RIVM3

Digitala kvitton - Nytt system -

BLUE 4ESTTM multi-layer thermal paper - Ny teknik/process INERIS, samanställning av BPA subsitut5

https://echa.europa.eu/documents/10162/2564887/bpa_thermal_paper_report_2020_en.pdf/59eca269-c788-7942-5c17-3bd822d9cba0
https://www.epa.gov/saferchoice/partnership-evaluate-alternatives-bisphenol-thermal-paper
https://www.rivm.nl/documenten/analysis-of-alternatives-for-bpa-in-thermal-paper-0
https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Alpha-Free-163
https://substitution-bp.ineris.fr/en


Nästa tillfälle 5/10: Utvärdering
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Nästa tillfälle

• Hur vet du att ett alternativ 

inte är lika skadligt som det 

ämne du vill byta ut?

• Tips på verktyg och metoder 

för att jämföra alternativ
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Utbildning från ECHA

• Session 1: Develop Scope
(29 min in i inspelningen)
https://www.youtube.com/watch?v=6TffUSe5
uR0&feature=youtu.be

• Session 2: Identifying Alternatives (50 
min)
(https://www.youtube.com/watch?v=ONROHlzKS
cQ )

https://www.youtube.com/watch?v=6TffUSe5uR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ONROHlzKScQ


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!

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum
mailto:substitutionscentrum@ri.se?subject=Hej%20Substitutionscentrum

