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Syfte 
Detta är en komplettering till IVL:s slutrapport Nr U 6352 Kartläggning av plastflöden i Stockholm, 
enligt tilläggsbeställning 3169001252 från Stockholms stad den 26 november 2020.1 

 
Denna komplettering görs enligt alternativ c i IVL:s offert Status och förslag till fortsatt arbete - 
Kartläggning av plastflöden i Stockholms stad Nr.713944 för att också inkludera analys på artikelnivå 
för några relevanta produktgrupper. 

 
Syftet med kompletteringen är att för sex artikelgrupper från tabell 1 i slutrapporten göra en analys 
som inkluderar följande: 

 
a. Förslag på vilka artiklar per artikelgrupp som skulle kunna tas bort för att få färre artiklar inom 

respektive grupp. 
Ge förslag på åtgärder/arbetssätt för bättre alternativ, till exempel: 

o Artiklar med endast en typ av plast 
o Artiklar av återvunnen plast 
o Artiklar av andra alternativa material 
o Flergångsalternativ 
o  Undvika helt och övergå till annan metod, till exempel ta av skorna i stället för att 

använda skoskydd. 
b. Bild som illustrerar artikelgruppen. 
c. Exempel på artiklar av återvunnen plast inom varje artikelgrupp. 

 
Förbrukningsartikel av plast Totalt 

mottaget 
Total 

uppskattad 
Huvudsakliga 
plasttyper 

Artikelgrupp Antal unika 
artiklar 

antal enheter mängd plast 
(ton) 

 

Avfallspåsar, bärkassar 
och olika säckar 

139 11 352 314 114 PE, återvunnen plast, 
biobaserad plast 

Sanitetspåsar 20 453 565 5 PE 

Tvättlappar, svampar, 
dukar, trasor 

75 4 413 150 44 Övriga plasttyper 
(t.ex. skumplast, 
nylon) eller plastmix 

Skoskydd 6 2 963 650 7 PE 

Olika bägare 24 1 782 143 5 PP, PS, biobaserad 
plast 

Pennor 179 722 665 5 Plastmix 

Tabell 1. Exempel på sex kategorier av förbrukningsartiklar av plast som Stockholms stad beställer. 
 
 

Huvudfokus för de åtgärder som föreslås i rapporten är att minska plastanvändningen. Rapporten 
diskuterar inte vilka andra konsekvenser de kan generera eftersom det ska utvärderas för varje 
specifik situation och av lämplig personal som påverkas av dem. 

 
 
 

1 Komplettering 2 från tilläggsbeställning 3169001252 levererades till Stockholms stad 23 december 2020 enligt avtal. 
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1 Avfallspåsar, bärkassar och olika 
säckar 

1.a. Förslag på vilka artiklar per artikelgrupp som skulle kunna tas bort för att erhålla färre 
artiklar inom gruppen samt förslag på åtgärder för bättre alternativ 

 
• Ta bort papperskorgar vid varje medarbetarens skrivbord. Sorteringsstationer i närheten av till 

exempel kök och pentry kan vara en alternativ till papperskorgar. 
• Om det behövs plastpåsar i avfallskorgarna är en avfallspåse med så hög andel återvunnen 

plast som möjligt det bästa alternativet. Vid upphandlingsprocessen, premiera artiklar som är 
tillverkade av återvunnen postkonsument-plast.2 

• Välj tunna avfallspåsar där det går, till exempel på toaletter där avfallet inte blir så tungt. Detta 
bidrar till mindre plaståtgång. En möjlighet är att upphandla avfallspåsar utifrån brottstyrka, 
inte tjocklek. Det finns företag som har tunnare påsar med samma styrka som de tjockare. 

• Välj lämplig storlek på påsar och säckar, det är onödigt att slänga halvfulla avfallssäckar. Ändra 
om möjligt tömningsfrekvensen för avfallet för att optimera användningen av påsar. 

• Försök minska mängden av andra avfallsfraktioner (som matavfall eller restavfall som samlas i 
plastpåsar/säckar). Det kan bidra till minskad användning av avfallspåsar eller säckar. 

• Ersätt engångsbärkassar i plast med flergångsalternativ. 

1.b. Bild som illustrerar artikelgruppen 

Bilden nedan visar artiklar från detta sortiment som Stockholms stad beställde 2019. 

 
 

Figur 1. Utvalda artiklar som köptes in 2019 av Stockholms stad inom artikelgruppen Avfallspåsar, 
bärkassar och olika säckar. (Bilder: OneMed, Procurator) 

 
2 Till skillnad från postindustri-återvunnen plast (en restprodukt från en tillverkningsprocess med hög renhetsgrad och som är 
relativt enkel att återvinna) är postkonsument-plast mer krävande att återvinna på grund av flera aspekter, till exempel mindre 
renhetsgrad. 
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1.c. Exempel i sortimentet inom artikelgruppen med återvunnen plast 
 

Det finns relativt många exempel på avfallspåsar och säckar i sortimentet med återvunnen plast. 
Några artiklar inkluderar information om detta i den korta artikelbeskrivningen, men för andra 
behöver en kolla i den mer detaljerade beskrivningen på leverantörens webbsida för att se om de 
inkluderar återvunnen plast eller inte. 

 
Några exempel som inkluderar återvunnen plast med artikelnummer: 

 
• 204879 Sopsäck LD plast m knythandtag,125 l, 750x1250mm, 50my sv rle10 
• 2071400 Avfallspåse av återvunnen polyeten, 20L 
• 1058492 Sopsäck LD plast svart, 125l, 750x1150mm 40my 
• 2027313 PolyREG SOPSÄCK, 240 l, 870 x 1400 mm 
• 2071410 Sopsäck av återvunnen polyeten, 240L 

 
Artikelbeskrivningarna inkluderar inte information om hur stor andel av plasten som är 
återvunnen. 

 

2 Sanitetspåsar 
2.a. Förslag på vilka artiklar per artikelgrupp som skulle kunna tas bort för att erhålla färre 
artiklar inom gruppen samt förslag på åtgärder för bättre alternativ 

Förslag som ges i detta dokument baseras endast på möjligheten att minska antalet använda 
artiklar och mängden fossil plast som Stockholm stad använder. Det är dock viktigt att i första 
hand ta hänsyn till arbetsmiljö och patientsäkerhet i arbetet för att hitta nya material eller 
ersättningsprodukter. 

 
Den artikel som köptes in mest 2019 inom denna produktkategori var 2069063 Sanitetspåse 100st/rl 
LLD utan tryck 32, med 302 000 inköpta enheter. Informationen på leverantörens websida 
indikerar inte att den inkluderar återvunnen plast. Därför kan en möjlig åtgärd vara att välja 
sanitetspåsar tillverkade av återvunnen plast. En åtgärd, som förmodligen är mer krävande 
eftersom det handlar om sanitetspåsar, är att minska tömningsfrekvensen för att minska antalet 
påsar. 

 
I sortimentet ingår också urinpåsar (både tömbara, till exempel artikel 272756 och ej tömbara, till 
exempel artikel 232304). Om det är lämpligt i den aktuella situationen kan man prioritera 
användning av en tömbar urinpåse. 

 
Sortimentet inkluderar även kräkpåsar av plast (till exempel artikel 200388). En möjlig åtgärd är att 
ersätta dem med resistenta papperspåsar. 
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2.b. Bild som illustrerar artikelgruppen 
 

Bilden nedan visar artiklar från detta sortiment som Stockholms stad beställde 2019. 
 

 
Figur 2. Utvalda artiklar som köptes in 2019 av Stockholms stad inom artikelgruppen Sanitetspåsar. 
(Bilder: OneMed, Procurator) 

 

 
2.c. Exempel i sortimentet inom artikelgruppen med återvunnen plast 

 
Ingen information hittades om att sortimentet inkluderar artiklar med återvunnen plast. 
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3 Tvättlappar, svampar, dukar, 
trasor 

3.a. Förslag på vilka artiklar per artikelgrupp som skulle kunna tas bort för att erhålla färre 
artiklar inom gruppen samt förslag på åtgärder för bättre alternativ 

Två enskilda artiklar i denna kategori står för den stora majoriteten (3 906 125 enheter) av alla som 
köptes in. Det handlar om följande två artiklar av polyesterskum: 

• 1104037 Tvättlapp skumplast, 19x19x0,2 cm, gul 
• 1104038 Tvättlapp skumplast, 19x27x0,3 cm, blå. 

 
För att minska plastanvändningen kan plastartiklarna ersättas med produkter tillverkade av ett 
annat material, till exempel cellulosa. 

 
Inom denna produktkategori, köptes också många artiklar in av typen mikrofiberduk (till exempel 
artiklarna 2064260, 2064262, 2064259, 2024054, 2035338, 2016554, 2047013, 2047015, 2047012) eller 
städduk (till exempel artiklarna 533818, 533817, 2068578, 2070834). Dessa artiklar tillverkas av 
mikrofibermaterial (vanligtvis en kombination av polyester och polyamid) eller nonwoven- 
material (som vanligtvis baseras på polypropen). En möjlig åtgärd för att minska användningen av 
plast i detta fall är att ersätta dessa produkter med dukar av annat material, så som lin eller bomull, 
om tillämplig. En annan möjlig åtgärd är att förlänga användningsperioden för varje produkt. 

 
Produktkategorin inkluderar även artiklar som kökssvamp (till exempel artiklarna 2036229, 
2036228) och rengöringssvamp (till exempel artiklarna 209177, 204238, 250888, 209157, 234149, 
204277) tillverkade av till exempel nylon eller polyester (förmodligen jungfruligt material eftersom 
inget annat anges). En möjlig åtgärd är att ersätta dessa artiklar med liknande produkter 
tillverkade av återvunnet material, samt att förlänga användningsperioden. 

 
3.b. Bild som illustrerar artikelgruppen 

 
Bilden nedan visar artiklar från detta sortiment som Stockholms stad beställde 2019. 

 
 

Figur 3. Utvalda artiklar som köptes in 2019 av Stockholms stad inom artikelgruppen Tvättlappar, 
svampar, dukar, trasor. (Bilder: OneMed, Procurator; ABA Skol) 
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3.c. Exempel i sortimentet inom artikelgruppen med återvunnen plast 
 

Ingen information hittades om att sortimentet inkluderar artiklar med återvunnen plast. 

 

4 Skoskydd 
4.a. Förslag på vilka artiklar per artikelgrupp som skulle kunna tas bort för att erhålla färre 
artiklar inom gruppen samt förslag på åtgärder för bättre alternativ 

 
Det finns få olika artiklar i denna produktkategori. Variationen baseras främst på att storleken 
varierar. För att minska användningen kan man i situationer där det är lämpligt be gästerna eller 
personalen att ta av skorna i stället för att använda skoskydd. Detta tillämpas exempelvis redan på 
förskolor i Malmö.3 

 
Ett annat alternativ är att upphandla skoskydd tillverkade av återvunnen plast eller 
flergångsalternativ. Till exempel rekommenderar Göteborgs stad förskolor att använda tvättbara 
skoskydd.4 

 
4.b. Bild som illustrerar artikelgruppen 

 
Bilden nedan visar artiklar från detta sortiment som Stockholms stad beställde 2019. 

 

 
 

Figur 4. Utvalda artiklar som köptes in 2019 av Stockholms stad inom artikelgruppen Skoskydd. (Bilder: 
OneMed) 

 
 

3.c. Exempel i sortimentet inom artikelgruppen med återvunnen plast 
 

Ingen information hittades om att sortimentet inkluderar artiklar med återvunnen plast. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-10-20/agenda/bilaga-1-rapport- 
engangsartiklar-av-plast-i-malmo-stad-2019pdf?downloadMode=open 
4 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d103b567-7589-46e9-94c8- 
5faeca3bbcb8/F%C3%B6rebygg+avfall+i+f%C3%B6rskolan+checklista.pdf?MOD=AJPERES 

https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-10-20/agenda/bilaga-1-rapport-engangsartiklar-av-plast-i-malmo-stad-2019pdf?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-10-20/agenda/bilaga-1-rapport-engangsartiklar-av-plast-i-malmo-stad-2019pdf?downloadMode=open
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d103b567-7589-46e9-94c8-5faeca3bbcb8/F%C3%B6rebygg%2Bavfall%2Bi%2Bf%C3%B6rskolan%2Bchecklista.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d103b567-7589-46e9-94c8-5faeca3bbcb8/F%C3%B6rebygg%2Bavfall%2Bi%2Bf%C3%B6rskolan%2Bchecklista.pdf?MOD=AJPERES
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5 Olika bägare 
5.a. Förslag på vilka artiklar per artikelgrupp som skulle kunna tas bort för att erhålla färre 
artiklar inom gruppen samt förslag på åtgärder för bättre alternativ 

 
Sortimentet inkluderar artiklar av engångskaraktär som används till exempel som kaffekoppar. 
Exempel på artiklar (totalt köptes 844 850 enheter av dessa bägare in 2019): 

 
• 1109983 Bägare PLA BIO transparent30 cl, 11 cm, diam 9,5 cm 
• 1103901 Bägare plast PLA BIO25cl transp 
• 202815 Bägare plast automat 21 cl brun/vit 
• 242868 Bägare plast automat 21 cl vit 
• 209214 Bägare plast Bella Combi 21 cl vit 
• 209179 Bägare plast Duni Combi 21 cl vit 
• 496625 Bägare plast ekonomi 21 cl Duni vit 
• 239229 Bägare plast Fiesta Combi 21 cl vit 
• 209317 Bägare plast m öra 18/21 cl brun/vit 
• 269005 Bägare plast m öra 21 cl brun/vit 
• 496627 Bägare plast ps 12 cl vit 
• 1035926 Bägare plast 12,5 cl vit 

 
Plastbägare kan ersättas med bägare tillverkade av papper där det är lämpligt eller med mindre 
bägare för att spara material. Kaffemuggar kan också ersättas med flergångsalternativ där det är 
möjligt, till exempel i porslin. 

 
Sortimentet inkluderar också medicinbägare och bägarlock av plast, till exempel följande artiklar 
(totalt köptes 880 870 stycken in 2019): 

 

• 
1058548 Medicinbägare plast Eco5 30 ml smal transparent 

• 232490 Medicinbägare plast, smal ofärgad 
• 1058553 Medicinbägarlock plast Eco vit för 30 ml bägare 
• 232409 Medicinbägarlock till smal bägare 

 

Ett förslag är att även dessa ersätts med artiklar av papper där det är lämpligt. 
 

5.b. Bild som illustrerar artikelgruppen 
 

Bilden nedan visar artiklar från detta sortiment som Stockholms stad beställde 2019. 
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Figur 5. Utvalda artiklar som köptes in av Stockholms stad 2019 inom artikelgruppen Olika bägare. (Bilder: 
OneMed) 

 

 
5.c. Exempel i sortimentet inom artikelgruppen med återvunnen plast 

 
Ingen information hittades om att sortimentet inkluderar artiklar med återvunnen plast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Enligt produktens datablad betyder Eco-märkningen att bägaren är ”ett miljövänligare alternativ till de traditionella bägarna då 
mindre material krävs för varje bägare”. 
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6 Pennor 
6.a. Förslag på vilka artiklar per artikelgrupp som skulle kunna tas bort för att erhålla färre 
artiklar inom gruppen samt förslag på åtgärder för bättre alternativ 

 
Stockholms stad köpte 2019 in en stor variation av pennor. Många av dessa artiklar innehåller en 
blandning av flera jungfruliga plasttyper. Sortimentet inkluderar några få artiklar som innehåller 
återvunnen plast. Ett förslag är att staden prövar att ställa krav vid sina inköp på att fler av dessa 
artiklar innehåller återvunnen plast. 

 
Eftersom staden använder ett stort antal pennor varje år och de flesta inte år påfyllningsbara finns 
ytterligare några förslag: 

 
• Prioritera att köpa in påfyllningsbara pennor eller pennor som innehåller mindre plast 
• Utveckla, i dialog med leverantörerna, ett insamlingssystem för artiklar som är tillverkade av 

plast så att de sedan kan återvinnas6 

 
6.b. Bild som illustrerar artikelgruppen 

 
Bilden nedan visar artiklar från detta sortiment som Stockholms stad beställde 2019. 

 

 
Figur 6. Utvalda artiklar som köptes in av Stockholms stad 2019 inom artikelgruppen Pennor. (Bilder: 
Lekolar, Martin&Servera, Staples) 

 
6.c. Exempel i sortimentet inom artikelgruppen med återvunnen plast 

 
Det finns några få exempel på pennor i sortimentet som innehåller återvunnen plast. Informationen 
om detta finns dock inte i produktbeskrivningen. Projektgruppen fick information från leverantören 
under kartläggningsprocessen. 
 

 
6 Det kan vara relevant även för andra artikelgrupper att staden bidrar till att utveckla så kallade ’closed loops’ för specifika 
plasttyper/produktgrupper som bidrar till att plasten kan återvinnas med bibehållen kvalitet.
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Några exempel på pennor som inkluderar återvunnen plast (med artikelnummer): 
 

• 205922 Sthlm Stad Stiftpenna blyerts 50-pack. Leverantören anger att plasten är gjord av 
återvunnet avfallsmaterial från läkemedelsindustrin och pennan är 100 procent återvinningsbar. 

• 206288 STHLM Bläckpenna 50-pack. Leverantören anger att denna artikel är tillverkad av 
återvunnen PET-plast. 

Under kartläggningsprocessen som IVL gjorde informerade leverantören om att även följande 
artiklar inkluderar återvunnen PC-plast. Den informationen saknas i artikelbeskrivningen i 
inköpsstatistiken och på leverantörens websida. 

 

• 6805303 Gelpenna PILOT G-2 0,7 svart 
• 130380 Gelpenna PILOT G-2 Victoria 0,7 svart 
• 6805329 Gelpenna PILOT G-2 0,7 blå 
• 133286 Gelpenna PILOT G-2 Metallic 0,7 guld 
• 130381 Gelpenna PILOT G-2 Victoria 0,7 ljusblå 
• 6805311 Gelpenna PILOT G-2 0,7 röd 
• 133287 Gelpenna PILOT G-2 Metallic 0,7 silver 
• 133289 Gelpenna PILOT G-2 Metallic 0,7 violett 
• 133284 Gelpenna PILOT G-2 Pastel 0,7 vit 
• 133280 Gelpenna PILOT G-2 Pastel 0,7 rosa 
• 133290 Gelpenna PILOT G-2 Metallic 0,7 rosa 
• 133288 Gelpenna PILOT G-2 Metallic 0,7 blå 
• 133281 Gelpenna PILOT G-2 Pastel 0,7 violett 
• 133291 Gelpenna PILOT G-2 Metallic 0,7 grön 
• 133285 Gelpenna PILOT G-2 Pastel 0,7 grön 
• 133282 Gelpenna PILOT G-2 Pastel 0,7 blå 
• 133283 Gelpenna PILOT G-2 Pastel 0,7 gul 
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