
Sverige importerar 
4 593 ton pennor. 

Varje år.



Import av pennor till Sverige

SJÖ TÅG SJÖ / FLYG FLYG

www.mecgruppen.se

Kulspetspennor 1 357 ton
Tuschpennor 1 244 ton
Reservoarpennor 1 081 ton
Blyertspennor 547 ton
Stiftpennor 364 ton

Totalt  4 593 ton

Beräknat antal ca 57 miljoner pennor årligen till Sverige 
Siffror från Statistiska Centralbyrån



Minskad påverkan med miljöalternativ

SJÖ TÅG SJÖ / FLYG FLYG

www.mecgruppen.se

•	 Sverige	importerar	1	357	ton	 
	 kulspetspennor	med	bläck	årligen

•	 Det	blir	ca	17	miljoner	pennor,	eller	... 
		 300	st	lastbilar	som	lastar	4,5	ton	vardera,	eller 
	 55	långtradare	som	lastar	25	ton	vardera!

•	 Huvuddelen	är	pennor	i	plast,	 
	 formellt	en	behållare	för	en	kemisk	produkt

•	 Offentliga	sektorn	är	en	stor	köpare

•	 Det	finns	gröna	alternativ	att	lyfta	fram

•	 Ge	hållbarhetsansvarig	större	inflytande

•	 Ge	hållbara	alternativ	för	produkter	 
  och transporter högsta prioritet

•	 Vi	ska	alltid	ha	ett	grönt	alternativ!



Hållbara alternativ till plast

TÅG
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Trots	att	plasten	är	ett	stort	miljöhot,	 
fortsätter	vår	plastanvändning	att	öka

•	 Plast	är	ett	billigt	och	användbart	material 
	 men	det	utvecklas	ständigt	mer	hållbara	 
 alternativ

•	 Var	observant	på	nya	och	 
 alternativa material

Penna	av	vetestrå



Olika direktiv att följa

TÅG
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Leksaksdirektivet		 Begränsningar	av	ämnen	i	leksaker

RoHS			 Begränsningar	av	bl.a.	bly,	kadmium	i	elektronik

Förpacknings-direktivet		 Begränsningar	av	tungmetaller

Produktsäkerhetslagen			 Varor	ska	vara	säkra

POPs-förordningen		 Begränsningar	av	bl.a.	klorparaffiner	i	mjuk	plast

REACH		 Begränsningar	av	bl	a	bly,	ftalater,	nickel	m	m

CLP	 Märkning	ock	klassning	av	kemiska	produkter

Produktregistret			 Anmälan	av	kemiska	produkter

Med	mera	...	se	www.kemi.se	för	mer	information



Hållbar inspiration
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TÅG
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Hållbarhetschefen informerar

Genom	att	planera	dina	inköp	i	god	tid	och	tänka	på	vad	du	beställer	sparas	både	
pengar	och	utsläpp	vid	import,	inte	minst	från	Asien.	

Det	finns	mycket	att	arbeta	med	och	det	är	hög	tid	att	vi	tar	upp	det	i	våra	handlingar	
när	vi	planerar	för	våra	hållbara	åtgärder.	

Kommuner,	myndigheter	och	företag	måste	förstå	denna	möjlighet	och	planera	sina	
inköp	och	bidra	till	en	bättre	miljö.	

MEC	Gruppen	har	djupdykt	i	frågan	för	att	se	vad	affären	kan	bidraga	med	i	 
hållbarhet	vad	gäller	pennor,	vår	största	profilprodukt	enligt	alla	mätningar.

MEC	Gruppen	AB			 MEC	Kina			 MEC	Kina

Louise	Johansson	 Tina	Huang	 Linc	Xu 
Hållbarhetschef	 Manager	Sustainability	 Manager	Logistics

MEC	Gruppen	arbetar	med	hållbarhetsfrågor	på	heltid	och	delar	gärna	tips	och	idéer



De globala målen
Vår verksamhet bygger på att våra kunder, medarbetare, leverantörer och  

marknaden vi verkar på, har förtroende för oss och för de värden som vi representerar.
Vi verkar i en omvärld med höga förväntningar och har därigenom ett ansvar gentemot både samhället och våra kunder.  

Det innebär bland annat att leverera produkter och tjänster grundad på hög kvalitet och ett gott omdöme i alla delar.
 

Vår verksamhet är reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. 
Grundläggande för vårt agerande är vår hållbarhetspolicy som baseras på UN Global Compacts 10 principer.

Vi värnar om en kultur där varje medarbetare känner ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

www.mecgruppen.se



Vi styr mot miljömålen

Hållbar produktmedia ger hållbara resultat 
VÅRA PRODUKTER MARKNADSFÖRS ENDAST VIA ÅTERFÖRSÄLJARE
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