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Biobaserade plaster kan bidra till en 
mer hållbar plastanvändning genom 
att utgöra ett alternativ med lägre kli-
matbelastning i applikationer där plast 
fortsatt utgör ett bra materialval enligt 
Naturvårdverket definition ovan. 

Biobaserad plast är framför allt ett 
bra alternativ i de fall där man har 
identifierat att jungfruligt, dvs. nypro-
ducerat, material är väsentligt för att 
säkerställa kvalitet och att minska ris-
kerna i form av okända tillsatser som 
kan finnas i återvunnet material.

Vad innebär en hållbar 
plastanvändning? 

”En hållbar plastanvändning innebär att 
plast används på rätt plats i resurs- och 

klimateffektiva, giftfria och cirkulära  
flöden med försumbart läckage.” 1  

Fig 1. Hållbar plastanvändning

1. Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar 
plastanvändning - Naturvårdsverket (natur-

vardsverket.se)
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Ett mer allmänt begrepp är bioplast. 
Definitionen på bioplast är:

”En bioplast är en plast som 
antingen är biobaserad (det vill 
säga producerad helt eller delvis 
från en eller flera biobaserade 
råvaror) och/eller är bionedbryt-
bar”. 
Detta innebär att både ”drop-in” lös-
ningar som till exempel PE baserat på 

sockerrör och plaster som är tillverkade 
av fossil råvara, men som är bioned-
brytbara (till exempel PBAT och PCL) 
räknas som bioplast. 

Med biobaserad plast menar vi plast 
som helt eller delvis är producerad av 
biomassa.2

BIOBASERAT

FOSSILBASERAT

ICKE NEDBRYTBART NEDBRYTBART

BIOBASERAD 
BIOPLAST  

(T.EX. PE, PET)

FOSSILBASERAD 
PLAST  

(”VANLIG” PLAST)

BIOBASERAD 
BIOPLAST  

(T.EX. PLA, PHA)

FOSSILBASERAD 
NEDBRYTBAR 

BIOPLAST  
(T.EX. PBAT, PCL)

Vad är en  
biobaserad plast?

Fig 2. Indelning av plast

2. EN 17228 - European Standards (en-standard.
eu)
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Den globala produktionen av bio-
baserade 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 antingen 
biobaserad eller återvunnen plast. 
Samma målsättning har även flera av 
Sveriges kommuner och regioner.

Det finns många anledningar till att 
omställningen till biobaserade plaster 
inte går snabbare. Bland annat finns 
det en stor osäkerhet och avsaknad av 
kunskap om och i vilka fall biobasera-
de plaster är ett socialt och miljömäs-
sigt hållbart alternativ till de fossilba-

serade plasterna. En annan orsak är att 
de biobaserade plasterna oftast är dy-
rare än fossilbaserad plast, delvis som 
en följd av den begränsade tillgången 
på råvara. 

Syftet med det här Vinnova-finansie-
rade projektet ”Ökad kunskapssprid-
ning och diskussion om biobaserade 
plaster” är att sprida kunskap om bio-
baserade plaster samt att bidra till en 
ökad diskussion mellan de olika par-
terna i produktkedjan från tillverkare 
via upphandlare till användare för att 
säkerställa en gemensam förståelse för 
biobaserade plasters roll i en hållbar 
omställning. 

Vad krävs för en snabbare  
omställning? 
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I projektet är det de biobaserade plas-
terna som är i fokus. Vi vill därför göra 
dig som mottagare av den här broschy-
ren uppmärksammad på att det finns 
andra alternativ än biobaserade plaster 
om man vill göra klimatsmarta val gäl-
lande plastmaterial som vi inte beaktat 
inom ramarna för detta projekt.

Vad driver eller hindrar  
omställning till biobaserade  
plaster?

I detta projekt har vi sett att det finns 
ett stort intresse för och en tilltro till att 
biobaserade plaster utgör ett hållbart 

alternativ. Pådrivande faktorer för en 
omställning är fortsatt yttre krav, så-
som kundkrav eller direktiv och lagar.

Samtidigt kan vi se att de stora 
hinder som förts fram i tidigare projekt 
dvs. pris, tillgång, kvalitet, egenskaper 
och kunskap om biobaserade plaster 
och när de utgör ett bra alternativ, 
fortsatt är desamma.
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Mängden plast som används inom 
vården är svår att kvantifiera.3 Samti-
digt har vården drivit ett omställnings-
arbete under en längre tid. Många 
regioner och kommuner har arbetat 
intensivt med att inventera sina plast-
flöden och att hitta lösningar för att 
minska sin klimatpåverkan genom att 
eliminera produkter, söka flergångsal-
ternativ och att ställa krav på bioba-
serat eller återvunnet där det finns 
relevanta produkter eller för att driva 
på utvecklingen av sådana produkter.

Vården kommer fortsatt att använda 
sig av mycket engångsprodukter av 
hygien- och säkerhetsskäl för både 

3. Plast i Sverige, fakta och praktiska tips. ISBN 978-91-620-8852-1. (naturvardsverket.se)

patienter och vårdgivare. I vissa av 
dessa applikationer kan ett biobaserat 
material utgöra det bästa alternativet 
för att minska klimatpåverkan då 
regelverken kring medicintekniska 
produkter många gånger förutsätter att 
jungfruligt material används istället för 
återvunnet. I de fall där materialet går 
att återvinna i efterhand, dvs. det är 
inte kontaminerat eller riskavfall, bör 
företrädesvis en drop-in lösning väljas 
som går att materialåtervinna i de van-
liga strömmarna. I de fall där materi-
alet inte går att återvinna innebär 
användning av biobaserat material ett 
lägre koldioxidavtryck vid förbränning. 

Användning av biobaserad 
plast inom vårdsektorn
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Byggsektorn står idag för 21 % av all 
plastanvändning i Sverige. Plast an-
vänds både som förbrukningsmaterial 
t.ex. emballage och i byggprodukter 
som rör, isolering, el-komponenter med 
mera. Att använda biobaserad råvara 
kan vara en av flera vägar till att mins-
ka branschens klimatpåverkan, som 
också omfattar minimering, återbruk 
och materialåtervinning.

Biobaserade drop-in plaster skulle 
kunna användas i större utsträckning 
redan idag i flera applikationer, bara 
deras långtidsbeständighet skulle kun-
na säkerställas, alltså hur materialet 
klarar sig över tid. Drop-in varianter 

4. Hållbarhetskriterier för Förpackningar bygg och anläggning | Upphandlingsmyndigheten 

kan dessutom utgöra ett alternativ för 
de applikationer där återvinningsbar-
heten är ett krav. Detta kräver dock 
ökade möjligheter och intresse för åter-
vinning inom byggsektorn. 

Det finns ännu få exempel på 
kravställning och genomförda upp-
handlingar inom detta område trots 
branschens stora plastvolymer och det 
ökade utbudet av biobaserade plast-
produkter. De nya riktlinjerna för of-
fentlig upphandling om plast i förpack-
ningar till bygg och anläggningar och 
avfallsförordningen, kommer sannolikt 
att öka efterfrågan och innovationerna 
på området. 4

Användning av biobaserad 
plast inom byggsektorn
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Det finns många goda exempel där 
kommuner och regioner har arbetat 
systematisk mot hållbarhetsmål inom 
skilda områden såsom livsmedel, byg-
gande, transporter och förbrukningsar-
tiklar i plast. Regioner och kommuner 
har egna upphandlingsfunktioner och 
möjligheter att formulera policyer, 
planer, mål och krav. Regionerna har 
generellt mer resurser och har därmed 
oftast kommit längre i arbetet med att 
kravställa biobaserade plaster i upp-
handlingar än kommunerna.

I projektet har det noterats att respek-
tive region kan ha en egen definition 
avseende begreppet biobaserad plast, 
vilket påverkar hur kravet utformas vid 
upphandlingar, samt efterföljande veri-
fiering. Regioner som Region Uppsala, 
Västra Götalandsregionen, Region 
Skåne, Region Stockholm och Region 
Gävleborg ställer redan idag krav på 
biobaserad plast i vissa produkter fast 
på olika sätt. Kravställningen omfattar 
framför allt produkter till vårdsektorn 
och dess olika verksamheter. Inom 

Goda exempel på  
lyckad omställning

Tarkett har bytt ut fossil olja mot biobaserad råvara i vinylgolvet iQ Natural. Bild: Tarkett
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Skissbild på den fossilfria förskolan Hoppet.          Visualisering: LINK arkitektur

respektive region finns värdefull erfa-
renhet och många goda exempel på 
hur kravställning kan utformas och 
följas upp. Mycket av denna informa-
tion finns samlad i olika rapporter från 
respektive region.5 

Inom Västra Götalandsregionen har 
bland annat medicinmuggar av bioba-
serad plast upphandlats och det finns 
en plan för att öka andelen förnybart 
material i de tråg som används vid 
matleveranser inom vården. 

Region Stockholm ställer krav på 
sanitetspåse, engångs-förkläden och 
skoskydd som innebär att produkten 
antingen ska vara tillverkad i bioba-
serad polyeten, biobaserat förnybart 

5. Goda exempel (https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/upphandla-klimatsmart-och-hallbart.html,) 
6. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hoppet-ett-innovationsprojekt-for-fossilfri-byggna-
tion 

material eller bestå av minst 70 % för-
nybar råvara. Kraven varierar beroende 
på typ av produkt. 

En utmaning med de olika definitio-
nerna och kraven är den komplexitet 
som det medför för de leverantörer 
som önskar leverera till landets olika 
regioner.

Inom ramarna för projektet har det 
även vittnats om att arbetet med att 
ställa om till biobaserade plaster är 
en större utmaning för många kom-
muner. Här finns det dock exempel på 
det motsatta som Lokalförvaltningen i 
Göteborg som har arbetat med att finna 
innovativa biobaserade lösningar till 
den Fossilfria Förskolan Hoppet.6
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Biobaserad plast 
och klimatet

För att uppnå målen om minskad kli-
matpåverkan enligt Agenda 2030 måste 
vi ställa om till användning av mer 
hållbara material men också hushålla 
med naturens resurser.

Att ersätta all dagens plast med bio-
baserat är inget realistiskt alternativ 
då det skulle få stor påverkan på andra 
faktorer som är viktiga för miljön och 
klimatet såsom landanvändning dvs. 
konkurrens med odling av mat, energi-
åtgång vid tillverkning, transporter osv. 

All användning av plast måste därför 
ske med eftertanke så att klimatpåver-
kan minskas maximalt. 

Inte heller nedskräpning av plast i 
hav och på land löses genom att byta 
till biobaserad plast då nedskräpning 
mest handlar om hanteringen av och 
vårt förhållande till plast som ett billigt 
slit och släng material istället för en 
värdefull råvara. 

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss: 
johannebergsciencepark.com/biobaseradeplaster
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Hur kan produkter av 
biobaserad plast

kravställas?
Vid upphandling av mer hållbara 
plastprodukter kan produkter produ-
cerade av antingen biobaserad eller 
återvunnen plast efterfrågas. Nedan 
följer vår rekommendation för hur en 
kravställning för produkter av biobase-
rad plast kan se ut baserat på vårt sam-
arbete med näringsliv, myndigheter, 
regioner och kommuner.

Plastprodukten bör vara tillverkad 
av biobaserad råvara som inte är odlad 
på mark där råvaran konkurrerar med 
livsmedelsproduktion eller som tidiga-
re varit regnskogsmark.

Dessutom ska råvaran vara fri från:

• Genmodifierade grödor

• Palmolja

Kompletterande aspekter att ta hän-
syn till vid kravställning:

• Efterfråga massbalanscertifierad rå-
vara för att underlätta och påskynda 
omställningen till biobaserad råvara

• Krav på procentinnehåll av bioba-
serat skall sättas så högt som möjligt 
utifrån dagsläge. Använd gärna suc-
cessiv ökning av procenthalten på 
bioinnehåll över tid

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

• Produkten ska vara designad för 
cirkularitet, vilket innebär att den i 
första hand ska vara återbrukbar och 
i andra hand återvinningsbar

Nedan återges några exempel på hur 
kravställningen kan utformas där både 
biobaserat, förnybart och återvunnet 
ingår:

• X % av volymen är biobaserad, förny-
bar eller återvunnen råvara

• Produkten ska vara tillverkad av 
minst X % biobaserad, förnybar eller 
återvunnen råvara  

• Produkten ska vara tillverkad av 
biobaserad, förnybar eller återvunnen 
plast  

• Ska innehålla minst 70% förnybar 
polyeten 

• Produkt tillverkad av minst 70%  
fossilfri råvara 

• Plast i biobaserat, förnybart eller 
återvunnet material 
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Med stöd av:
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