
Ett mer hållbart val.



Ett mer 
hållbart val.
Att ta sitt miljöansvar är 
för många företag viktigare 
än någonsin. För oss, som 
verkar i en bransch som tar 
naturens resurser i anspråk, är 
engagemanget för vår omvärld 
idag och i framtiden något vi har 
med oss i allt vi gör. 



V
ad ska man då tänka på för 
att göra ett mer hållbart val? 

Vi på Tingstad säljer ett 
brett sortiment av varor, 
allt ifrån plastpåsar, 
engångsmuggar, städ- och 

rengöringsprodukter till kläder och ljus.  
Att göra ett mer hållbart val handlar om att 
lära känna sina produkter.  Tack vare vår 
professionella inköpsorganisation och ett 
nära samarbete med våra leverantörer håller 
vi oss uppdaterade om materialutveckling 
och produktnyheter. Vi har en uttalad 
ambition att utveckla vårt sortiment och 
erbjuda våra kunder fler miljöalternativ.

För att hjälpa våra kunder att göra ett 
mer hållbart val förbättrar vi kontinuerligt 
miljöinformationen på vår hemsida. 
Information finns om huruvida produkten 
är miljömärkt, eller om den är att föredra ur 
något annat miljöperspektiv. 



Svanen
Svanen ställer krav på funktion 
och kvalitet på produkter, samt 
granskar varors påverkan på 
miljön under hela livscykeln, 

från råvara till avfall. Aspekter som granskas 
är energianvändning vid tillverkning, 
vattenförbrukning, användandet av 
kemikalier, samt avfallshantering. Företagen 
ansöker om att få sin produkt Svanen märkt, 
därefter kontrolleras att produkten uppfyller 
Svanens krav genom laborationer, intyg, 
dokumentationer, samt kontrollbesök. 

Mer information finner du på:  
www.svanen.se

EU-blomman 
(EU Ecolabel)

EU-blomman fungerar på 
samma sätt som Svanen. Syftet 
är att främja produkter med 
reducerad påverkan på miljön 

under hela sin livscykel. Märket är även tänkt 
som en vägledning till konsumenter i deras 
produktval. Produkterna ska uppfylla miljö-, 
funktions- och kvalitetskrav. Eftersom Sverige 
har Svanenmärkning finns det få varor med 
EU-blommanmärkning, utbudet på dessa 
varor är större i andra EU-länder. 

Mer information finner du på:  
www.blomman.nu

Bra miljöval
Bra miljöval tillhör 
Naturskyddsföreningen och 
bygger på två grundidéer: Att 
naturresurser måste sparas, samt 
att den biologiska mångfalden 

och människans hälsa inte får hotas. Det 
innebär bland annat att alla giftiga och 
svårnedbrytbara kemikalier skall bort. För att 
en produkt skall få märkas med Bra Miljöval 
ställs det ett antal krav som företagen måste 
leva upp till.

Mer information finner du på:  
www.naturskyddsforeningen.se

PEFC – Pan European 
Forest Certification

Målet med PEFC är att utveckla 
ett uthålligt privatskogsbruk 
där det tas hänsyn till 
skogsproduktion, miljö och 

sociala intressen. PEFC garanterar att PEFC-
certifierade skogar sköts enligt de krav som 
ställs för bärkraftigt skogsbruk. 

Mer information finner du på www.pefc.se

FSC – Forest  
Stewardship Council

FSC skall främja ett 
miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt 
bruk av världens skogar. De 

arbetar med granskning och godkännande 
av skogsbruksstandarder och utvecklar 
standarder för spårbarhetscertifiering. FSC-
certifieringen är en frivillig överenskommelse 
mellan markägare.

Mer information finner du på:  
www.fsc-sverige.org

OEKO-TEX  
Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 
är ett oberoende test- och 
certifieringssystem för 

textilvaror. Materialet testas så att det inte 
förekommer några förbjudna ämnen och 
substanser i textilen. Ju intensivare kontakt 
mellan huden och produkten, desto högre 
krav måste uppfyllas. För att bli certifierad 
med standarden måste alla ingående delar 
i produkten uppfylla kraven för respektive 
produktklass.

Mer information finner du på  
www.oekotex.com/se

Märkningar.
För att en produkt ska få kallas miljömärkt krävs 
att en tredje part bedömer produkten utifrån 
hänsyn till miljön. Denna tredje part sätter 
upp bedömningsgrunder som ska efterföljas, 
och kontrollerar därefter att detta följs. När 
denna bedömning är gjord kan producenten 
använda märkningen för att visa kunderna 
vilka produkter som är att föredra ur ett 
miljöperspektiv. Här listas de märkningar som 
Tingstads sortiment berörs av.

http://www.svanen.se 
http://www.naturskyddsforeningen.se
http://www.pefc.se 
http://www.fsc-sverige.org
http://www.oekotex.com/se 


GOTS
Global Organic Textile Standard 
(GOTS) är en internationell 
märkning för kläder och textil 
som omfattar både sociala och 

miljömässiga krav.

Mer information finner du på: 
http://www.global-standard.org/

Fair Trade  
Fair Trade är ingen miljömärkning, 
det är en produktmärkning av 
främst livsmedel, med syftet 
att förbättra arbets- och 
levnadsvillkor för handlare och 

anställda i u-länder genom en rättvis handel. 
Kriterier som minimilöner, barnarbete, 
diskriminering och demokrati omfattas av Fair 
Trade. 

Mer information finner du på:  
https://fairtrade.se

Fair Trade Cotton
Faitrade Bomull är en 
produktmärkning som syftar till 
att förbättra arbetsförhållanden 
och villkor för odlare och anställda 
i utvecklingsländer genom rättvis 

handel.

Mer information finner du på:  
https://fairtrade.se

EU-ekologiskt
EU-lövet eller EU-ekologiskt är 
EU:s märkning för ekologiskt 
jordbruk. Den visar att produkten 

är i full överensstämmelse med de villkor 
och bestämmelser som fastställts av den 
Europeiska Unionen för ekologiskt jordbruk. 
För bearbetade produkter innebär det att 
minst 95% av ingredienserna är odlade 
ekologiskt.

Mer information finner du på:  
https://ec.europa.eu/agriculture/
organic/organic-farming_sv

KRAV
KRAV är en kontrollförening 
för ekologisk produktion. 
Målsättningen är att bedriva 

en långsiktigt hållbar och ur konsumentens 
synvinkel förtroendeingivande produktion av 
livsmedel och andra produkter av hög kvalitet. 
Strävan är att i alla led (produktion, förädling, 
distribution, etc.) visa omsorg för naturliga 
förlopp och beteenden, ekosystemet, den 
biologiska och genetiska mångfalden. 
Odlarna ska minimera användningen av 
energi och framförallt fossila bränslen och 
andra icke förnybara naturresurser, liksom 
utsläpp av föroreningar. Inga kemiska 
bekämpningsmedel, konstgödsel eller 
genmodifierade organismer (GMO) får 
användas. Jordbrukaren och övriga som är 
verksamma i produktionen ska även ges en 
skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje 
och tillfredsställelse i arbetet.

Mer information finner du på:  
http://www.krav.se

Rainforrest Alliance
Rainforest Alliance är en 
internationell ideell organisation 
som arbetar för att bevara den 
biologiska mångfalden och för 

att skapa hållbara försörjningsmöjligheter. 
Rainforest Alliance verkar för de största 
hoten mot miljön: avverkning, expanderande 
jordbruk, boskapsuppfödning och turism. 
Odlingar som är certifierade av Rainforest 
Alliance är förbjudna att skövla sina 
skogar. De ska i stället minska utsläppen 
av växthusgaser och öka mängden kol 
som lagras i odlingen, genom att arbeta 
för välmående jordar, skydda inhemska 
ekosystem och minska användningen av 
energi, vatten och jordbrukskemikalier. De 
anställda får anständiga löner, bra bostäder 
och Rainforest Alliance verkar även för att 
skapa tillgång till hälsovård och utbildning.

Mer information finner du på:  
https://www.rainforest-alliance.org

UTZ Certified.
UTZ Certified står för ett 
hållbart jordbruk och bättre 
möjligheter för jordbrukare, 

deras familjer och vår planet. UTZ-märkningen 
visar konsumenter att produkterna har 
producerats på ett hållbart sätt. För att bli 
UTZ-certifierad måste odlaren följa UTZ 
uppförandekod som innehåller omfattande 
riktlinjer för goda jordbruksmetoder 
och jordbruksadministration, säkra och 
hälsosamma arbetsförhållanden, avskaffande 
av barnarbete, skydd av miljön och omsorg 
om framtida generationer. UTZ ger rådgivning 
om klimatanpassning och förbättrade 
jordbruksmetoder. Detta leder i sin tur till 
bättre produktion, en bättre miljö och ett 
bättre liv för alla.

Mer information finner du på  
https://utz.org

http://www.global-standard.org/
https://fairtrade.se/
https://fairtrade.se/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_sv
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_sv
http://www.krav.se/
https://www.rainforest-alliance.org/lang/sv


Bra miljö- 
alternativ.
Tingstads  
informationssymboler
Det finns många artiklar som saknar en officiell 
miljömärkning med fastställda miljökrav från en 
kontrollorganisation, men som ändå kan vara ett 
bättre miljöalternativ. T.ex. en påse gjord på  
returplast eller återvunnet papper, en LED- 
lampa, eller en produkt gjord på en förnyelsebar 
råvara. För att hjälpa våra kunder på traven har 
vi därför valt att lägga ut relevant information 
om våra produkter. 

Tillverkad av återvunnet  
material – Andel anges i  
ikonen

Komposterbar  enligt standarden EN 13432 -Observera 
att detta är upp till varje kommun. Kolla alltid med din 
kommun om de har system för industriell kompostering 
för gällande produktkategori

Tillverkad av förnyelsebar  
råvara – Andel anges i 
ikonen

Produkten är 
tillverkad av  
certifierad råvara

Lågenergi

Vi vägleder dig utifrån information från våra leverantörer och vi hoppas på så sätt guida våra kunder till att 
välja ett alternativ som är ett bättre ur miljösynpunkt. Vi gör detta genom att använda följande symboler när 
en produkt besitter någon av följande egenskaper:

Returpilarna
Märket granskas inte av någon kontrollorganisation 
och är i sig inget miljömärke då det inte säger något 
om produktens totala miljöpåverkan. Här finns 
alltså ingen tredje part som kontrollerar utan det är 

tillverkaren själv som sätter symbolen på sin artikel. Symbolen visar 
dock att produkten kan återvinnas eller är tillverkad av återvunnet 
material.

50%

50%

80%

80%

100%

100%



5 tips 
för ett mer 
hållbart val.

Maria Syversen är miljö- 
och kvalitetschef på 
Tingstad. Det betyder 
att hon bland annat 
ansvarar för att korrekt 
dokumentation och 
märkningar finns på plats 
för respektive produkt, och 

att kvalitén hålls hög och jämn så att du som 
kund kan känna dig trygg med dina varor.

Detta är Marias bästa tips  
för ett mer hållbart val:

01. Upprätta en miljöpolicy på företaget 
och kom fram till vad ni anser viktigt med era 
produkter.

02. Håll utkik efter symboler/märkningar 
som hjälper dig att välja produkter som utgör 
ett mer hållbart val.

03. Glöm inte att avfallssortera en produkt 
när du har använt klart den. Osäker på hur? 
På FTI:s hemsida eller i vår materialguide som 
finns på tingstad.se kan du få information om 
hur du gör.

04. Försök att minimera mängden brännbart 
avfall. Utmana er och sätt upp mål för hur 
många kilo som ditt företag max får slänga.

05. Sprid ditt miljötänk till dina kunder! 
Visa att din verksamhet tar ansvar och 
använder produkter som är bättre ur ett 
hållbarhetsperspektiv.

Du vet väl att…
 Î Vi varje år publicerar vår 

hållbarhetsredovisning, där vi delger våra 
kunder och leverantörer vårt  
hållbarhetsarbete och hur vi lyckats med 
våra mål.

 Î Tingstad är certifierade enligt ISO 9001 
(kvalitet) och 14001 (miljö).

 Î Vi har tagit fram en materialguide som ska 
guida dig till att välja rätt material till dina 
förpackningar.



Besök 
vår temasida.
På tingstad.se har vi skapat en temasida med 
produkter som antingen har miljömärkning 
eller uppfyller fastställda miljökrav från någon 
kontrollorganisation. Just nu finns cirka 1000 
produkter från vitt skilda produktkategorier att 
välja ifrån. På så sätt hittar du alla produkter 
som utgör ett mer hållbart val på ett och 
samma ställer och kan enkelt och smidigt göra 
dina val och se vad vi har att erbjuda. Vi har 
en uttalad ambition att löpande bredda vårt 
sortiment.



Vår verksamhet använder 

produkter som utgör ett mer 

hållbart val. 

Det betyder att produkterna 

antingen har miljömärkning 

eller uppfyller fastställda 

miljökrav från någon 

kontrollorganisation.  

Tillsammans kan vi skapa ett 

mer hållbart samhälle.

Vår verksamhet använder produkter som utgör ett mer  

hållbart val. Det betyder att produkterna antingen har  

miljömärkning eller uppfyller fastställda miljökrav från  

någon kontrollorganisation.  
Tillsammans kan vi skapa ett mer hållbart samhälle.

Kostnadsfria etiketter; 
så att du kan visa dina 
kunder att du gör ett 
mer hållbart val.

Intressant läsning;  
materialguide,  
hållbarhetsredovisning  
och tips.

Stort urval  
av produkter.

Mater
ialg

uide
.

Kunder berättar;  
film och reportage.



Vad gör 
Tingstad?
För oss som verkar i en bransch som tar 
naturens resurser i anspråk, är engagemanget 
för vår omvärld idag och i framtiden något vi har 
med oss i allt vi gör. Det innebär att vi vill kunna 
erbjuda produkter till våra kunder som utgör ett 
mer hållbart val, men givetvis innebär det också 
att vi måste ta ansvar för vår egen verksamhet.

MÅL 13  
KLIMATPÅVERKAN
Tingstad påverkar klimatet på flera olika sätt 
och det är därför viktigt att vara uppmärksam 
på vad vi kan göra för att minska den negativa 
miljöpåverkan. Val av produkt, energikällor och 
fordon spelar självklart en central roll liksom 
att bibehålla en god leveranssäkerhet.

FN:s globala hållbarhetsmål angår alla och Tingstad vill vara med och ta sitt ansvar. För att lyckas med detta 
har Tingstad gjort en analys av hur vi som företag påverkar dessa mål och var vi har störst möjlighet att bidra. 
Tingstad har utifrån denna analys valt ut 4 mål som vi arbetar med:

MÅL 7 
FÖRNYELSEBAR ENERGI
Tingstad arbetar för en effektivare 
energiförbrukning genom att ha kontroll 
över den energi vi använder samt att se över 
områden där vi kan förbättras.

MÅL 8 ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR & GOD 
EKONOMISK TILLVÄXT
Målet att driva goda arbeten och god 
ekonomisk tillväxt handlar för Tingstad till stor 
del om att ställa krav på våra leverantörer. 
När Tingstad är intresserad av att arbeta med 
en leverantör ställs en rad krav. Leverantören 
måste bl.a. skriva på Tingstads Code of 
Conduct och skicka in dokumentation som 
styrker att företaget följer EU:s gällande 
lagstiftningar.

MÅL 12 ANSVARSFULL 
KONSUMTION
För Tingstad betyder ansvarsfull konsumtion 
att vi tar ansvar för de produkter vi säljer. 
 Vi bedömer våra produkter ur ett 
livscykelperspektiv och vi strävar efter att ge 
våra kunder de bästa valmöjligheterna.



”Vi har stuckit ut hakan när det gäller hållbarhet. Då får det 
inte falla på att leverantören inte har koll.”

Björn Almér, Grundare Barista 
Kund till Tingstad

”Vi jobbar med leverantörer som har samma drivkraft som 
oss i miljöfrågor.”

Daniel Nordström, Produktutvecklare Waynes Coffee 
Kund till Tingstad

”Som inköpare håller jag alltid utkik efter nya smarta  
material. Ambitionen är att kunna erbjuda kunden en bredd 
med hållbara alternativ.”

MeiMei Lee 
Inköpare Tingstad

”Vårt hållbarhetsarbete ska kännas hos våra kunder.  
Då vet vi att vi har lyckats.”

Maria Syversen 
Miljö- och kvalitetschef Tingstad

Några projekt vi valt att stötta:
Cancerfonden 
Rädda Barnen 
Stiftelsen Fistulasjukhuset 
Göteborgs Räddningsmission 
Gothia Cup 
Faktum



Vi hjälper dig!
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag kl 8.00 till 
16.30. Vi hjälper dig gärna med frågor rörande ditt köp, 
leverans, fakturor mm. 
Vår webbutik är öppen dygnet runt och besök gärna 
hemsidan för aktuella öppettider i våra yrkesbutiker i 
Göteborg och Jönköping.

Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.se ©
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