
Här följer några tips på hur du kan göra din arbetsplats mer miljövänlig. Ett 
miljövänligt kontor sparar dessutom ofta in tusentals kronor. Inspirera chefen 
eller uppmuntra kollegorna! Försök att i den mån det går att undvika att handla 
miljö- eller hälsofarliga ämnen/material som PVC eller andra ftalat-innehållande 
produkter (mjukgörare i plast), perfluorerade ämnen, bromerade eller klorerade 
flamskyddsmedel, bisfenoler (hårdgörare i plast), biocider, material behandlade 
med antibakteriella medel och tungmetaller. Det här är Naturskyddsföreningens 
arbetsdokument och ett exempel på hur en vägledning vid återbruk och och inköp 
av varor kan se ut. 

Vägledning vid återbruk 
och inköp av varor

1:a hand 2:a hand 3:e hand Övrigt

Kontorsmaterial Begagnat • Svanen
• Blå Ängeln
• Återvunnet  

material

EU- Ecolabel 
eller annan 
miljö-
märkning.

Finns ingen miljömärkning, välj då gärna 
t.ex ett lim utan lösningsmedel  
alternativt en tejp av återvunnet material.  
I den mån det går försök att använda växt-
baserat eller återvunnet istället för plast och 
returfiber i papper och papp.

Papper Svanen EU-Ecolabel Annan miljö-
märkning,  
t.ex FSC.

Köp i möjligaste mån TCF (Totally Chlorine 
Free) och papper gjort av återvunnet  
material.

Hygienartiklar, städ 
och rengöringsartik-
lar, inkl. diskmedel

Bra  
Miljöval

Svanen – Försök att undvika miljö- och hälsofarliga  
kemikalier så långt som möjligt.

Datorer, mobil-
telefoner och kontors-
maskiner

Begagnat Miljömärkt – Miljömärkt är ett krav i de produktkategorier 
där märkning finns. Se Märkesguiden.

Engångsartiklar Försök att 
undvika 
helt

Miljömärkta  
pappersartiklar

– Servera gärna på brickor och hyr glas,  
muggar, tallrikar om  möjligt eller bjud på 
sådant som inte kräver tallrik etc. 

Ljuskällor LED T5-lysrör – I enskilda fall där t.ex starka  
ergonomiska skäl föreligger kan undantag 
göras för lågenergilampor. Vid nyinköp bör 
LED-armaturer prioriteras.

Blommor • KRAV
• Fair 

Trade

EU-ekologiskt 
(EU-lövet)

– Finns inte tillgång till ekologiskt odlade 
blommor, välj då helst en annan present.

Byggmaterial Svanen Traditionella bygg-
material och färger 
kan användas.

– Se och följ Folksams  
Byggmiljöguide: byggmiljoguiden.se

Textilier Begagnat • Bra Miljöval
• GOTS
• Svanen
• EU Ecolabel

• Ökotex
• Bluesign

Välj textilier som går att vattentvätta.  
Begagnade varor kan vara svåra att kolla  
upp vad gäller innehåll av kemikalier.



1:a hand 2:a hand 3:e hand Övrigt

Mat och dryck Välj KRAV-märkt 
och alltid ekolo-
giskt, vegetariskt 
som regel samt  
närodlat och 
Fairtrade i så stor 
utsträckning det 
går. Veganska  
alternativ ska  
erbjudas.

Annan ekologisk 
märkning. Restau-
ranger, bagerier och 
cateringföretag som 
är märkta med KRAV 
(alla produkter, råvaror 
och ingredienser är 
inte KRAV-märkta 
eller ekologiska även 
om butiken eller  
bageriet är det).
Svinnad mat (Mat-
svinn är matavfall som 
slängs men som hade 
kunnat ätas om det 
hanterats annorlunda).

Restauranger, 
bagerier, ca-
teringföretag 
som använ-
der sig av 
KRAV-märkta 
eller ekologis-
ka produkter, 
råvaror och 
ingredienser.

Om arrangören så önskar kan 
lokalt producerat KRAV-märkt 
eller ekologiskt nötkött,  
naturbeteskött, kött från klöv-
vilt eller renkött erbjudas  
som tillbehör. Försök att 
undvika vatten på flaska – välj 
kranvatten. Fråga gärna efter 
miljövänlig transport av maten 
om det är catering.

Kontorsmöbler, möbler 
och husgeråd

Välj begagnat, om 
det inte är hotade 
träslag, tropiskt 
trä eller misstänks 
innehålla farliga 
ämnen. 

Svanen FSC Begagnade varor kan vara 
svåra att kolla upp vad gäller 
innehåll av kemikalier eller 
träslag. Finns misstankar om 
att möbeln är i tropiskt trä el-
ler kan innehålla vissa farliga 
kemikalier bör köpet avstås.

Vitvaror Besök  
toptensverige.se 
och välj gärna  
begagnat till  
exempel icke 
energi krävande 
vitvaror som mikro-
vågsugn (gäller ej 
kyl och frys). Håll 
utkik efter bästa 
energiklass. 
Svanen.

Bästa energi-
klassningen på  
marknaden med  
miljömärkning.

Bästa energi-
klassningen 
på markna-
den.

Bästa energiklass kan variera 
för olika produkter. A+++ finns 
inte för alla produkter. Miljö-
märkt är ett krav i de  
produkt kategorier där  
märkning finns.

Annan elektronik Besök  
toptensverige.se 
och välj gärna  
begagnat om det 
finns lämpliga 
alternativ. Bästa 
energiklass.
Svanen.

Bästa energiklass-
ningen på marknaden 
med miljömärkning.

Bästa energi-
klassningen 
på markna-
den.

Energimärkningen kan variera 
för olika produkter. Tex A+++ 
finns inte för alla produkter. 
Miljömärkt är ett krav  
i de produktkategorier  
där märkning finns.

Bud och transporter Välj transport 
märkt Bra Miljöval 
för längre sträckor/
större leveranser 
och cykelbud märkt 
med Bra Miljöval 
för transporter i 
närområdet.

• Cykelbud. 
• Budfirma med mil-

jöbilar, miljöpolicy 
och uttalat miljö-
arbete.

Budfirma med 
miljöpolicy 
och uttalat 
miljöarbete.

Movebike transporterar och 
flyttar med cykel och släp upp 
till 300kg/3m³ per lass. De finns 
i både Stockholm och Göteborg. 
Bud märkta Bra Miljöval. 
Var noga med att fråga hur just 
ditt bud transporteras då flyg 
fortfarande är väldigt vanligt 
vid inrikestransporter.


