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Klimatsmarta val av dryckesbägare 
Stockholms läns landsting har som mål i det miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016 att 
minska miljöpåverkan från användning av engångsmaterial i vårdverksamhet. Med engångsmaterial 
avses både kontorsmaterial (till exempel kopieringspapper), förbrukningsmaterial (exempelvis 
köksattiraljer) och sjukvårdsmaterial (till exempel engångssaxar) av engångskaraktär. Ett av de 
förbrukningsmaterial som används i stor utsträckning är engångsdryckesbägare i plast och papper.  
Inom SLL används cirka 16 miljoner engångsbägare per år varav en majoritet, 12 miljoner, är av plast. 
Därtill tillkommer förbrukning av engångskaffekoppar, både av papper och av plast. Konsultbolaget 
WSP har på uppdrag av landstinget gjort övergripande beräkningar av miljöpåverkan från användning 
av engångsbägare jämfört med flergångsalternativ (dricksglas och porslinskopp). Jämförelse har även 
gjorts av miljöpåverkan från användning av engångsbägare i plast jämfört med motsvarande i 
papper. Miljöpåverkan i hela produktens livscykel har beaktats i beräkningarna, från produktion av 
råmaterial, produktförädling och process hos leverantör, transport av färdiga produkter från 
leverantör till Stockholm samt avfallshantering. För flergångsalternativen har även miljöpåverkan vid 
diskning inkluderats. Nedan följer en sammanfattning av resultaten. Hela studien redovisas i en 
separat rapport (Rekommendationer för klimatsmarta val av dryckesbägare, WSP 2013).  

De engångsartiklar som studerats visas i figur 1. Dessa är centralt upphandlade inom Stockholms läns 
landsting (Papper- och plastvaror, SLL760).  

                              

Pappersbägare 120 ml 
Kartong/Polyeten 

3,7 g 

Papperskopp 180 ml 
Kartong/Polyeten 

5,3 g 

Plastbägare 125 ml 
Polystyren 

2,1 g 

Plastkopp 210 ml 
Polystyren 

4,7 g 

Plastvinglas 200 ml 
Polystyren 

14,1 g 

Figur 1: Studerade engångsartiklar. 
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Engångs- jämfört med flergångsdryckesbägare 
Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större klimatpåverkan än tillverkning av 
motsvarande engångsartiklar i papper eller plast. Diskning av dricksglas och porslinkoppar har 
emellertid lägre klimatpåverkan än tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar. Efter ett 
visst antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av glas och 
porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. Den sammanlagd klimatpåverkan från de 
studerade engångs- och flergångsdryckesbägarna vid upp till 200 användningstillfällen visas i figur 2. 
Figuren visar också brytpunkten för när flergångsalternativen har en lägre total klimatbelastning än 
motsvarande engångsalternativ.  

Figur 2. Total klimatpåverkan för 200 användningscykler av engångs- och flergångsdryckesbägare. 
Figur a) visar resultaten för dricksglas och figur b) resultaten för kaffekoppar. 

 

Resultatet från beräkningarna visar att det behövs relativt få användningscykler för att flergångsglas 
och -kopp ska ha en lägre total klimatbelastning än engångsalternativen (se figur 2). Tydligast är 
skillnaden vid jämförelse med plastalternativen (< 20 användningscykler). Beräkningar för vinglas 
(presenteras ej i figur 2) visade att engångsglaset redan efter 2 användningscykler har större total 
klimatpåverkan än ett flergångsvinglas. För att försäkra sig om att flergångsmaterialet står sig bäst 
även i en verklig situation är det viktigt att flergångsprodukter är hållbara och kan återanvändas 
många gånger. Likväl bör de diskas med energieffektiv utrustning så att klimatpåverkan vid varje 
användningstillfälle bli så lågt som möjligt.   
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Engångsdryckesbägare i plast jämfört med papper 
I figur 3 visas resultatet från beräkning av klimatpåverkan för de studerade engångsbägarna och 
kopparna i papper respektive plast i ett livscykelperspektiv. Resultatet uttrycks i 
koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.).  

Figur 3. Klimatpåverkan för engångsdryckesbägare och koppar i papper och plast.  
 

 

Resultatet av jämförelsen visar att bägaren och koppen av papper är att föredra ur klimatsynpunkt 
framför plast. Den totala klimatpåverkan från plastbägaren är cirka 2,3 ggr större än för 
pappersbägaren och klimatpåverkan från plastkoppen är cirka 3,5 ggr större än för papperskoppen 
(se figur 3). Den största skillnaden mellan alternativen återfinns i avfallsledet som i detta fall avser 
förbränning med energiåtervinning. Plastbägaren och koppen är tillverkade av fossilbaserad råvara 
(olja) som vid förbränning ger ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären, det vill säga koldioxiden 
ingår inte i växternas kretslopp. Det motsatta förhållandet råder med pappersbägaren och 
papperskoppen som nästan uteslutande tillverkas av förnybar råvara (trä).  

I studien har det antagits att energin från förbränning av bägarna och kopparna tillvaratas och 
ersätter en mix av svensk el och fjärrvärme. Skillnader mellan papper- och plastalternativen ses också 
i tillverkning av material, men här är skillnaderna mindre än i avfallsledet (se figur 3). Papperbägarna 
och kopparna i studien är tillverkade i Kina. Detta ger produkterna en förhållandevis hög 
klimatpåverkan i material- och tillverkningsledet vid LCA-beräkningarna. Det finns förmodligen 
pappersprodukter med lägre klimatpåverkan och om sådana väljs skulle skillnaden mot 
plastalternativen bli ännu större. 

Slutsatser 
Beräkningarna i studien visar att det ur klimatsynpunkt bör vara prioriterat för Stockholms läns 
landsting att välja flergångsbägare/koppar före engångsalternativ. I de fall engångsalternativ behöver 
användas bör papper väljas före plast.   

1. Material
uppströms

2.
Tillverkningsprocess

3. Transport - från
tillverkare till

användare

5. Energiåtervinning
inkl.

systemutvidgning
Totalt

Pappersbägare 120 ml 5,2 1,9 0,5 -0,9 6,7

Papperskopp 180 ml 7,5 2,7 0,7 -1,2 9,7

Plastbägare 125 ml 7,4 2,8 0,3 4,7 15,2

Plastkopp 210 ml 16,3 6,2 0,6 10,6 33,8
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Beräkningsförutsättningar 
Resultatet är grundat i översiktliga livscykelanalysberäkningar (LCA) utförda av WSP. LCA-beräkningarna bygger så långt det 
varit möjligt på produktspecifika förutsättningar för de engångsdryckesbägare och koppar som används inom Stockholms 
läns landsting men har kompletterats med generella data från LCA-databaser där det funnits dataluckor. Då beräkningarna 
till viss del bygger på uppskattningar och bedömningar gör de inte anspråk på att vara exakta utan syftar till att ge en 
vägledning. 

Engångsdryckesbägare 

Underlaget till beräkning av klimatpåverkan för engångsdryckesbägare baseras på produktinformation från landstinget och 
deras underleverantörer (produktvikter och tillverkningsland) kompletterat med miljödata från kända LCA-databaser såsom 
Ecoinvent, Plastics Europe etc. Följande faser av produktens livscykel har beaktats: produktförädling och process hos 
leverantör, transport av färdiga produkter från leverantör till Stockholm samt avfallshantering.  

Fabrikerna som tillverkar produkterna har ej kontaktats i föreliggande studie utan värden för klimatpåverkan vid 
materialframställning och tillverkningsprocesser har hämtats från LCI databasen Ecoinvent (www.ecoinvent.org). Värdena 
är medelvärden för ett antal tillverkare och representativa för ett industrigenomsnitt.  Klimatpåverkan från transporter från 
tillverkare till Stockholm och bägarnas vikt är baserade på uppgifter om tillverkningsland från SLL. Transporter av uttjänta 
produkter till avfallsbehandling har inte beaktats i beräkningarna då antas vara liknande för engångs-alternativen samtidigt 
som de bedöms ha marginell betydelse i det totala sammanhanget.  

I produkternas klimatbelastning medtas även avfallshantering samt de positiva effekter som en miljöriktig hantering av 
produkten i fråga kan bidra med i andra produkters livscykel. Detta benämns allmänt inom LCA som 
systemutvidgning/systemexpansion. Motivet är att få ett mer fullständigt beslutsunderlag för att välja det alternativ som 
har den lägsta klimatpåverkan sett i ett större systemperspektiv, dvs. både inom och utanför produktens livscykel. Här 
pratar man allmänt om ”krediter” som i detta sammanhang innebär att en miljöriktig avfallshantering – i denna studie 
förbränning med energiåtervinning – genererar en nytta i en produkts livscykel eftersom behovet minskar att tillverka 
energi på annat sätt. Materialåtervinning av plast skulle kunna vara ett alternativt scenario men har inte beaktats i studien 
då plastbägarna och kopparna är tillverkade av polystyren.  Polystyren återvinns i dagsläget inte i plaståtervinningssystemet 
i Sverige och detta är bedömdes därför inte vara ett rimligt avfallsscenario.  Återvinning av pappersbägarna och kopparna 
har beaktats men gav ungefär samma resultat (=kredit) som förbränning med energiutvinning. För att öka läsbarheten i 
sammanfattningen presenteras inte dessa data här.  

Flergångsdryckesbägare 
Underlaget till beräkning av klimatpåverkan för flergångsdryckesbägare (dricksglas och porslinskopp) har varit detsamma 
som för engångsdryckesbägare. Skillnaden är att det för flergångsalternativen ingår en användningsfas som genom behov 
av diskning förbrukar material och energiresurser. För varje diskning uppskattas energianvändningen till 0,03 kWh/mugg 
(baserad på uppgifter i ”LCA screening för muggar i papper och plast”, WSP, 2011). Per kWh beräknas klimatpåverkan 
utifrån vattenkraft för el 9,9 g CO2/kWh (Källa: EPD vattenkraft, Vattenfall AB, 2011). För flergångsalternativen har det inte 
räknats med att det uppstår någon kredit eller belastning utanför produktens livscykel då produkterna antas deponeras. 
Dessutom kan de antas ha en längre genomsnittlig livslängd än 200 användningscykler som använts i jämförelsen med 
engångsalternativ här (se figur 2). 
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