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För att uppnå målen om minskad klimat-
påverkan i Agenda 2030 måste vi ställa om 
till användning av mer hållbara material. 
Exempelvis bör plaster med fossil råvara 
ersättas med biobaserad eller återvunnen 
råvara. Ofta nämns begreppet bioplast i 
dessa sammanhang, men vad som menas 
med en bioplast råder det i dagsläget stor 
förvirring kring. 

En definition som ofta används lyder: 
”En bioplast är en plast som antingen är 

biobaserad (det vill säga producerad helt 
eller delvis från en eller flera biobaserade 
råvaror från skog, jordbruk eller hav) och/
eller är bionedbrytbar”. Detta innebär att 
både ”drop-in” lösningar som till exempel 
PE baserat på sockerrör och plaster som 
är tillverkade av fossil råvara, men som 
är bionedbrytbara (till exempel PBAT och 
PCL) räknas som bioplaster. 

(Se ordlista längst bak i broschyren.)
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Vad är  
en bioplast?



Den globala produktionen av biobasera-
de plaster ökar stadigt, men ökningen sker 
inte så snabbt som man tidigare förutspått. 
Ändå har många globala företag en uttalad 
målsättning att inom en snar framtid ha 
ersatt all sin fossilbaserade plast med an-
tingen biobaserad eller återvunnen plast. 
Samma målsättning har flera av Sveriges 
kommuner och regioner, exempelvis har 
Västra Götalandsregionen satt ett offensivt 
mål vilket innebär att regionen skall vara 
fossiloberoende år 2030.

Det finns flera anledningar till att om-
ställningen till biobaserade plaster går 
långsammare än vad som tidigare har för-
utspåtts. Bland annat finns det idag en stor 
osäkerhet om och i vilka fall biobaserade 
plaster är ett socialt och miljömässigt håll-
bart alternativ till de fossilbaserade plaster-
na. En annan orsak är att de biobaserade 
plasterna ofta kostar mer än motsvarande 
fossilbaserad plast huvudsakligen beroen-
de på att tillgången är lägre än efterfrågan. 

Många anser att nödvändig kunskap 
saknas inom området vilket leder till att det 
blir svårt att ta kunskapsgrundade beslut 
gällande vilken/vilka plaster som är okej 
att använda avseende sociala och miljö-
mässiga perspektiv.

Syftet med det Vinnova-finansierade 
projektet Policy-relaterade förutsättningar 

för en hållbar omställning till biobaserade 
plaster är att skapa vägledning för offentlig 
upphandling vid kravställning av produk-
ter tillverkade av biobaserade plaster. 

I projektet har vi fokuserat på bioba-
serade plaster. Vi vill därför göra dig som 
mottagare av den här broschyren uppmärk-
sammad på att det finns andra alternativ 
än biobaserade plaster om man vill göra 
klimatsmarta val gällande plastmaterial 
som vi inte beaktat inom ramarna för detta 
projekt.

 
Vad driver eller hindrar omställning 
till biobaserade plaster?

Vår undersökning har visat att det finns 
stor enighet kring att en omställning till 
biobaserad plast är bra för klimatet. Dock, 
för många företag är inte detta en tillräcklig 
stark drivkraft att välja biobaserad plaster 
då priset ofta är högre, att befintliga kva-
liteter är annorlunda ur ett egenskapsper-
spektiv eller att det kanske inte ens finns 
att tillgå på marknaden idag.

I undersökningen framkommer det att 
yttre krav, såsom kundkrav eller direktiv, 
är den starkaste pådrivande faktorn för en 
omställning medan pris, kvalitet och brist 
på kunskap utgör de stora hindren. 

Varför går inte omställningen 
snabbare?



Enligt FN utgör offentlig upphandling 
cirka 15 procent av BNP i ett OECD-land 
och ofta upp mot 25–30 procent av BNP i 
ett utvecklingsland. Detta gör att offentlig 
upphandling utgör ett starkt vapen för att 
driva/påskynda utvecklingen. 1 

En upphandlande myndighet i Sverige 
har stor frihet att ställa drivande håll-
barhetskrav med stöd i den nationella 
upphandlings-strategin som i sin tur är 
baserad på EU-direktiv. Värdet av offent-
ligt upphandlade produkter och tjänster i 
Sverige är omkring 706 MSEK per år enligt 
Upphandlingsmyndigheten. 2

Med bakgrund av den offentliga upp-
handlingens ekonomiska betydelse tillsam-
mans med det faktum att det i vår under-
sökning visade sig att just yttre krav är den 
starkaste drivkraften till en omställning har 
upphandlingskrav ställda utifrån livscykel-
perspektiv och miljöhänsyn stor effekt hos 
leverantörerna och på så sätt bidrar det till 
en snabbare omställning till biobaserade 
plaster. Detta kan även ge ringar på vattnet 
i och med att en större efterfrågan kan bi-
dra till sänkta priser på biobaserade plaster 
vilket i sin tur skulle leda till att fler leve-
rantörer av produkter skulle våga ställa om 
till biobaserade plaster.

Vad spelar offentlig  
upphandling för roll i  
omställningen?



Det finns många goda exempel där kom-
muner och regioner har arbetat systematisk 
mot hållbarhetsmål inom skilda områden 
såsom livsmedel, byggande, transporter 
och förbrukningsartiklar i plast.

Inom Västra Götalandsregionen har man 
bland annat upphandlat medicinmuggar 
av biobaserad plast och det finns en plan 

för att öka andelen förnybart material i de 
tråg som används vid matleveranser inom 
vården. 

Lokalförvaltningen i Göteborg arbetar i 
sin tur med att finna lösningar till den Fos-
silfria Förskolan Hoppet. Ett exempel är att 
rör av biobaserad plast utvärderas. 3

Goda exempel på  
lyckad omställning

Tarkett har bytt ut fossil olja mot biobaserad råvara i vinylgolvet iQ Natural. Bild: Tarkett



Vid upphandling av mer hållbara plast-
produkter kan produkter producerade av 
antingen biobaserad eller återvunnen plast 
efterfrågas. Nedan följer en rekommenda-
tion för hur en kravställning för produkter 
producerade av biobaserad plast kan se ut 
baserat på vårt projekt.

Plastprodukten bör vara tillverkad av 
biobaserad råvara som inte är odlad på 
mark där råvaran konkurrerar med livs-
medelsproduktion eller som tidigare va rit 
regnskogsmark.

Dessutom ska råvaran vara fri från:

• Genmodifierade grödor

• Palmolja

Kompletterande aspekter att ta hänsyn 
till vid kravställning:

• Krav på procentinnehåll av biobase-
rat skall sättas så högt som möjligt 
utifrån dagsläge. Använd gärna suc-
cessiv ökning av procentkravet på 
bioråvaran för att påskynda omställ-
ningen till biobaserat. 

• Använd gärna massbalanscertifierad 
råvara för att påskynda omställning-
en till biobaserat.

• Produkterna ska ha en påvisbar låg/
lägre klimatpåverkan ur ett livscy-
kelperspektiv (påvisas med LCA eller 
likvärdig analys).

• Produkten ska vara designad för cir-
kularitet, vilket innebär att den i för-
sta hand ska vara återbrukbar och i 
andra hand återvinningsbar.

Hur kan man kravställa  
produkter av biobaserade 
plaster?



Förkortningar 
och källor

BNP   Bruttonationalprodukt 
LCA   Livscykelanalys 
OECD   Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
 
Plaster som nämns i broschyren, deras namn och typiska användningsområden 
 
PBAT    Polybutenadipattereftalat används i påsar och som vätskebarriär i pappersmuggar 
PCL Polykaprolakton används i påsar eller inom medicinteknik som implantat 
PE   Polyeten vanligt i påsar och olika förpackningar 
PET    Polyetentereftalat används i flaskor och kläder 
PHA    Polyhydroxyalkanoat används inom medicinteknik för t.ex. olika implantat 
PLA    Polymjölksyra används till 3D-printing och engångsartiklar  

1. https://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procu-
rement

2. https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/upphandla-klimatsmart-och-hallbart.html

3. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hoppet-ett-innovationsprojekt-for-fossil-
fri-byggnation
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