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Korta fakta

• Statlig utredning våren 2017

• Sveriges forskningsinstitut RISE är 

värd för substitutionscentrum, 

placering Borås

• Nu fem medarbetare

• Statligt finansierat, med 

medfinansiering från RISE

• Verksamhetens styrs av en extern 

styrelse med bred representation



• RISE utvecklar innovativa hållbara lösningar 

för svenskt näringsliv och samhälle

• Finns över hela Sverige – och lite till

• 2 700 medarbetare

• Driver över 100 test- och 

demonstrationsmiljöer, öppna för företag 

och lärosäten

RISE Research Institutes of Sweden

“”Industriforskningsinstituten ska 

vara internationellt 

konkurrenskraftiga och verka för 

hållbar tillväxt i Sverige genom 

att stärka näringslivets 

konkurrenskraft och förnyelse.” 



Substitutionscentrums 
uppdrag är att:

• Öka utfasningen av särskilt farliga 

ämnen och andra vars risker ej kan 

kontrolleras

• Fungera som ett stöd för företag och 

offentlig sektor 

• Stimulera utvecklingen av 

– Hållbara kemiska produkter, varor 

och produktionsprocesser 

– Icke-kemiska metoder 

– Cirkulär ekonomi



Kärnverksamheter
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n •Synliggöra och motivera 

till  substitution

• Websida med hjälp till 
självhjälp

•Samverka

•Fånga in behov

•Konferenser 

•Samla kompetens och 
verktyg
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• Målgruppsanpassad 
rådgivning

•Problemidentifiering

• Strategiska vägval 

•Stöd kontakt leverantör

• Stöd hitta finansiering

• Matchning 
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•Utbildning ar och 
workshops

- Generella

- Riktade

- Beställda



Nätverk intressenter

Målgrupper tjänster

SMF
Större företag

Offentlig sektor

Organisationer och 

Myndigheter

Nätverk kompetenser

• Olika RISE-grupper

• Forskare, universitet och 

forskningsinstitut 

• Konsulter

• Företag, goda exempel

• Internationella  center för 

substitution

Substitutionscentrums roll

Nod

Matchning
De som kan hjälpa



• Motiverar till uppbyggnad av 

egen kompetens 

• Förmedlar kompetens 

• Informerar om lösningar, 

goda exempel och verktyg 

Motivera, överbrygga och 

förenkla komplexiteten

Substitutionscentrum 
möjliggör 



ChemSec &
MarketplaceLina Gunnarsson-Kearney
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Erbjuder konkreta verktyg och belyser 

positiva exempel från företagsvärlden

Finansieras av svenska regeringen samt ett 

antal välgörenhetsfonder

Svensk non-profit organisation grundad 2002 

av fyra miljöorganisationer

WE ARE DRIVING THE CHANGE TO SAFER CHEMICALS



Marketplace är en global 

plattform för säkrare 

alternativ till farliga 

kemikalier



KONTAKTASÖK
SUBSTITUERA



VEM KAN ANNONSERA?

Alla lösningar som ersätter eller avlägsnar 
en farlig kemikalie

Marketplace accepterar:

• Drop-in kemikalier

• Tekniska lösningar

• Nya processer och material

• Bio-baserade material



• Inga substanser på REACH kandidatlista 

• Inga substanser på SIN listan

• Inga substanser med CMR egenskaper

• Inga substanser med PBT/vPvB egenskaper

• Inga hormonstörande ämnen (EDC) 

MARKETPLACE KRITERIER



WHY MARKETPLACE?

Köpare Leverantör

✓ Tillgång till en global plattform med 
verifierade säkrare alternativ till farliga 
kemikalier

✓ Industrispecifika sök- och filter 
funktioner

✓ Kontakta leverantörer direkt

✓ Förbättra din hållbarhetsprofil genom att 
marknadsföra din säkrare lösning

✓ Nå nya kunder via ett globalt och enkelt 
verktyg

✓ Kontakta köpare direkt



2,000 annonser visade per månad

2 kontakter gjorda per dag

170+ annonser

2,000 användare per månad
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WHY MARKETPLACE?
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