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Hållbara offentliga inköp, liksom hållbara inköp inom 
alla typer av organisationer, är ett ständigt aktuellt 
område. Möjligheterna som upphandling för med 
sig som ett verktyg för hållbar omställning är stora. 
Inom nätverket bärkraft.ax pågår arbetet med att 
förverkliga vår samhällsgemensamma Utvecklings- 
och hållbarhetsagenda för Åland. Agendans 
sjunde strategiska utvecklingsmål, Hållbara och 
medvetna konsumtions- och produktionsmönster, 
förverkligas enbart om alla typer av organisationer 
tillsammans med privatpersoner ägnar sig åt 
hållbar konsumtion.1

Hållbar upphandling 
kan bidra till att lösa 
miljöproblem samt 
sociala och ekonomiska 
hållbarhetsproblem 
såsom:

 ◆ Utsläpp av  
växthusgaser

 ◆ Vattenanvändning

 ◆ Energieffektivitet och 
resursanvändning

 ◆ Luft-, vatten- och 
markföroreningar 
(genom att kontroll-
era kemikalier och 
begränsa  
användningen av  
giftiga ämnen)

 ◆ Minska avfall

 ◆ Hållbart jordbruk

 ◆ Avskogning2 

 ◆ Brott mot  
mänskliga rättigheter

 ◆ Brott mot  
arbetarrättigheter

 ◆ Korruption3 

1  https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/
media/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland.pdf
2  Juridiska grunder för att ställa miljökrav i offentliga 
upphandlingar: https://www.youtube.com/watch?v=tO62OkY5cbs
3  https://www.upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser/

1. INLEDNING

INLEDNING

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/media/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/media/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tO62OkY5cbs
https://www.youtube.com/watch?v=tO62OkY5cbs
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser/
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Trots en allmän ambition om att det ska 
vara lätt att göra rätt då det kommer 
till hållbara inköp så är det inte alltid 
så. Därför har ett team bestående av 
representanter från olika samhällssektorer 
inlett ett arbete för att underlätta 
för hållbara inköp. Denna guide har 
tagits fram av teammedlemmarna 
Maria Törnqvist, myndighetschef vid 
Upphandlingsinspektionen och Karin 
Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots 
vid bärkraft-nätverket. 

Vår målsättning för 
framtagande av guiden är 
att stötta alla som fattar 
beslut eller som praktiskt 
ska göra ett inköp eller en 
upphandling inom offentlig 
sektor, för att underlätta för 
de första stegen inom hållbar 
upphandling.

I en rapport från SKL Kommentus (numera 
Adda) är en slutsats att det personliga 
engagemanget är viktigt för att driva 
utvecklingen mot en hållbar upphandling. 
Många upphandlare och andra 
medarbetare behöver ta ett personligt 
ansvar för hållbar upphandling om denna 
ambition ska förverkligas.4 

Upphandlingsbeslut och 
upphandlingsstrategi i form av 
formulering av mål, kravställning och 
utvärderingskriterier spelar en viktig 
roll för produkternas och tjänsternas 
miljökonsekvenser. 

Värdet på de offentliga upphandlingarna 
i Finland är totalt cirka 35 miljarder euro 
per år, vilket motsvarar cirka 20 procent 
av Finlands bruttonationalprodukt (BNP). 
75 procent av upphandlingarna sker 
inom kommunsektorn. Genom att göra 
ansvarsfulla upphandlingar bidrar vi till en 
mycket positiv utveckling för vårt samhälle. 5

Då Finland fick sin första nationella strategi 
för offentlig upphandling i september 2020 
sa kommunminister Sirpa Paatero följande: 

”Ansvarsfullhet är nämligen det som 
strategin sist och slutligen handlar om. 
Att skattebetalarnas pengar används 
omsorgsfullt för att uppnå gemensamma 
mål, oberoende av om målet är tjänster 
av högre kvalitet, lägre utsläpp eller 
respekt för de mänskliga rättigheterna 
på arbetsplatserna. Genom dialog, 
kontraktsvillkor, jämförelsekriterier 
och tillsyn över dem skapar vi 
konkurrensfördelar för ansvarsfulla 
finländska företag. Det billigaste priset 
får inte avgöra, när det är effekter som 
eftersträvas.”6 

Kommunministerns ord 
sammanfattar väl vad vi med 
denna guide vill förmedla: 
med gemensamma krafter 
och genom ansvarsfulla 
inköp där vi ser till alla 
hållbarhetsaspekter har vi 
möjlighet att få till goda 
affärer för alla parter.

4  https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-
upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
5  https://hiilineutraalisuomi.fi/sv-FI/Klimatarbete/Hallbara_offentliga_
upphandlingar  
6  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162420

INLEDNING

 https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
 https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
https://hiilineutraalisuomi.fi/sv-FI/Klimatarbete/Hallbara_offentliga_upphandlingar
https://hiilineutraalisuomi.fi/sv-FI/Klimatarbete/Hallbara_offentliga_upphandlingar
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162420
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1.1. RÄTTSLÄGET PÅ ÅLAND
Åland har egen behörighet att lagstifta om 
upphandling. Enligt landskapslagen om offentlig 
upphandling tillämpas den finländska lagen om 
offentlig upphandling (upphandlingslagen) vid 
upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Till grund för 
upphandlingslagen ligger EU:s upphandlingsdirektiv. 
Direktivet utgår från EU:s grundläggande principer 
om exempelvis fri rörlighet för varor.

Vid upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns 
idag ingen lagstiftning för upphandlingsområdet. 
EU har fastställt att även upphandlingar under 
tröskelvärdena ska iaktta de grundläggande 
principerna till exempel att alla leverantörer ska 
behandlas lika.

Vid upphandlingar under tröskelvärdet gäller 
offentliga sektorns egna anvisningar för upphandling, 
Landskapslag (2017:80) angående tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling.7

Läs lagen om offentlig 
upphandling och 
koncession (1397/2016) på 
webbplatsen finlex

Läs lagen om offentlig 
upphandling vid 
upphandling och 
koncession inom 
sektorerna vatten, 
energi, transporter och 
posttjänster (1398/2016) på 
webbplatsen finlex

7  https://www.regeringen.ax/upphandling/vad-ar-upphandling
8  https://www.regeringen.ax/upphandling/upphandling-vid-landskapsregeringen
9  https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-
offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
10  https://www.mariehamn.ax/organisation-och-arbete/upphandling

1.1.1. UPPHANDLING VID ÅLANDS 
LANDSKAPSREGERING OCH 
KOMMUNERNA

Landskapsregeringen har egna anvisningar för 
upphandlingar under EU:s tröskelvärde. Dessa 
anvisningar gäller för landskapsregeringen och 
alla underställda myndigheter utom Ålands hälso- 
och sjukvård. Dessutom finns en handbok som är 
vägledande för landskapsförvaltningens samtliga 
upphandlingar. Handboken beskriver också hur 
upphandling går till inom förvaltningen. 8 9

En del kommuner på Åland har även egna 
anvisningar för och information om upphandling 
tillgängligt. Ett exempel är Mariehamns stad. 10

Landskapslag (2017:80) 
angående tillämpning 
i landskapet Åland 
av lagen om offentlig 
upphandling (Ålex)

Ålands 
landskapsregerings 
beslut (2019:113) gällande 
vissa upphandlingar (pdf)

INLEDNING

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161397#Pidp451726416
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161397#Pidp451726416
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161397#Pidp451726416
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161397#Pidp451726416
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161398
https://www.regeringen.ax/upphandling/vad-ar-upphandling
https://www.regeringen.ax/upphandling/upphandling-vid-landskapsregeringen
 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf 
 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf 
https://www.mariehamn.ax/organisation-och-arbete/upphandling
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201780
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201780
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201780
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201780
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201780
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2019_nr113.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2019_nr113.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2019_nr113.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2019_nr113.pdf
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2. DE GRUNDLÄGGANDE 
UPPHANDLINGSPRINCIPERNA

Även om en upphandlande enhet har en förhållandevis stor frihet att själv bestämma 
hur en upphandling ska utformas så ska samtliga krav och villkor vara förenliga med de 
grundläggande upphandlingsprinciperna. De allmänna rättsprinciperna inom offentlig 
upphandling har utvecklats av EU-domstolen och har lagstadgats i 3 § lagen om offentlig 
upphandling och koncession (FFS 1397/2016), hädanefter upphandlingslagen.

PRINCIPEN OM ICKE-
DISKRIMINERING

Innebär ett förbud mot att diskriminera 
leverantörer på grund av deras nationalitet 
eller verksamhetsort. Företag från andra 
geografiska områden ska behandlas på 
samma sätt som företag från den egna 
orten.  Den upphandlande enheten får inte 
ställa krav som enbart lokala aktörer känner 
till eller kan uppfylla. Detta gäller även om 
man inte förväntar sig några utländska 
anbud. 

PRINCIPEN OM LIKABEHANDLING

Innebär att alla leverantörer ska behandlas 
lika och ges samma förutsättningar. Alla 
måste få tillgång till samma information 
samtidigt. Samma regler och tidsfrister ska 
gälla alla, så att ingen hamnar i ett bättre 
läge än övriga.

PRINCIPEN OM ÖMSESIDIGT 
ERKÄNNANDE

Innebär att intyg, betyg och certifikat som 
utfärdats av behöriga myndigheter i ett EU-
medlemsland ska godtas i övriga EU-länder. 

PRINCIPEN OM ÖPPENHET 
(TRANSPARENS)

Kräver att uppgifter som gäller 
upphandlingsförfarandet inte hemlighålls, 
att upphandlingen annonseras offentligt 
och resultatet kommuniceras till alla 
som deltagit i anbudsförfarandet. 
Upphandlingsdokumenten ska vara klara 
och tydliga, samt skapa förutsebarhet för 
potentiella anbudsgivare. 
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PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Denna princip innebär att kraven 
på leverantören och kraven i krav-
specifikationen måste ha ett naturligt 
samband med och stå i rimlig proportion till 
det som upphandlas. Den upphandlande 
myndigheten får inte ställa krav som går 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
syftet med den aktuella upphandlingen. De 
krav som ställs ska alltså vara rimliga och 
relevanta.11

En av de viktigaste principerna att hålla 
koll på när man ställer hållbarhetskrav är 
proportionalitetsprincipen. 

Proportionalitetsprincipen innebär att den 
upphandlande myndigheten inte får ställa 
högre krav än vad som är nödvändigt för 
att uppnå det bakomliggande syftet med 
kravet. För att veta om ett visst miljökrav 
eller villkor är proportionerligt måste en 
bedömning göras i det enskilda fallet. 

DE GRUNDLÄGGANDE UPPHANDLINGSPRINCIPERNA

11  https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/offentlig-upphandling/eu-
principer-for-offentlig-upphandling/

T i p s !
Läs mera om 
upphandlingsprinciperna här:

Från Finland: 
upphandling.fi/offentlig-
upphandling/principer-
upphandling

Från Sverige 
upphandlingsmyndigheten.
se/regler-och-lagstiftning/
de-grundlaggande- 
upphandlingsprinciperna/

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/offentlig-upphandling/eu-principer-for-offentlig-upphandling/
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/offentlig-upphandling/eu-principer-for-offentlig-upphandling/
https://www.upphandling.fi/offentlig-upphandling/principer-upphandling
https://www.upphandling.fi/offentlig-upphandling/principer-upphandling
https://www.upphandling.fi/offentlig-upphandling/principer-upphandling
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/de-grundlaggande-upphandlingsprinciperna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/de-grundlaggande-upphandlingsprinciperna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/de-grundlaggande-upphandlingsprinciperna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/de-grundlaggande-upphandlingsprinciperna/
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3. EKOLOGISKT, SOCIALT OCH 
EKONOMISKT HÅLLBARA INKÖP

Hållbar upphandling är upphandling som har mesta möjliga positiva miljömässiga, 
sociala och ekonomiska påverkan under hela livscykeln och som strävar efter att 
minimera negativa konsekvenser.12 Idag är det i de flesta fall frivilligt men förespråkas 
av upphandlingslagen att ställa miljö- och sociala krav vid upphandlingar. Det finns 
en skyldighet i vissa fall att beakta miljöhänsyn, till exempel vid upphandling av fordon, 
byggnadskonstruktion eller varor som innehåller farliga kemiska ämnen.13 

Man delar in hållbarhet i tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vid 
upphandling bör man åtminstone i någon mån beakta alla dessa tre delar för att uppnå 
en hållbar upphandling.

12  https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-
upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
13  https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/
handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf

HÅLLBARA INKÖP

Hållbar 
upphandling:

SOCIAL
Mänskliga 
rättigheter

Arbetsrätt 

Sysselsättning

Tillgänglighet

EKONOMISK
Livscykelkostnader

Innovation

Tillväxt och 
konkurrenskraft

Bekämpning av grå 
ekonomi

EKOLOGISK
Klimatkrav

Vatten- och 
energiförbrukning

Uppkomst av avfall

Farliga ämnen

Biodiversitet

https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
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11  https://kestavakehitys.fi/sv/hallbar-utveckling
15 https://www.hallbarhet.lu.se/forskning/vad-ar-hallbarhet
16 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/
miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandla-med-hansyn-till-klimatet/
17 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_sv.pdf

3.1. VAD INNEBÄR 
EKOLOGISK HÅLLBARHET 
I UPPHANDLINGAR?
Ekologisk hållbarhet (även kallad 
miljömässig hållbarhet)14 brukar 
beskrivas som att den sätter ramarna 
eller ligger till grund för de två andra 
hållbarhetskomponenterna; social och 
ekonomisk hållbarhet. Den handlar om 
jordens ekosystem och att långsiktigt 
behålla dess önskade funktioner: 
naturresurser till produktion av mat och 
energi, tillhandahållande av rent vatten, 
klimatreglering och rekreation.15 

Genom att upphandla med 
klimathänsyn kan vi även uppnå 
andra miljömål, som minskning 
av miljö- och hälsofarliga ämnen 
i samhället och bevarande av den 
biologiska mångfalden.16

3.1.1. VARFÖR VÄLJA 
MILJÖANPASSAT?

Genom att använda köpkraften till att välja 
varor, tjänster och byggentreprenader 
med mindre miljöpåverkan kan offentliga 
upphandlare bidra på ett betydelsefullt 
sätt till lokala, regionala, nationella 
och internationella hållbarhetsmål. 
Miljöanpassad offentlig upphandling 
kan även vara en viktig drivkraft för 
innovation, eftersom man ger industrin 
verkliga incitament för utveckling av 
miljövänliga produkter och tjänster. Att 
köpa in energieffektiva produkter eller 
vattenbesparingsprodukter kan till exempel 
bidra till att sänka el- och vattenkostnaderna 
betydligt. Att minska mängden farliga 
ämnen i inköpta produkter kan sänka 
bortskaffningskostnaderna. Myndigheter 
som genomför miljöanpassade offentliga 
upphandlingar kommer att vara bättre 
rustade att möta de nya miljömässiga 
utmaningarna, till exempel att minska 
utsläppen av växthusgaser eller röra sig mot 
en cirkulär ekonomi.17

https://kestavakehitys.fi/sv/hallbar-utveckling
https://www.hallbarhet.lu.se/forskning/vad-ar-hallbarhet
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandla-med-hansyn-till-klimatet/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandla-med-hansyn-till-klimatet/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_sv.pdf
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18 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, föreläsning: Hållbar offentlig upphandling- 
verktyg för cirkulär ekonomi 2019
19  https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_sv.pdf

 ◆ El

 ◆ Byggande och  
förvaltning av  
byggnader

 ◆ Energiförbrukande 
produkter

 ◆ Transporter (kollek-
tivtrafik, fordon & 
transporttjänster

 ◆ Livsmedel

Men: Om det viktigaste 
målet för organisationen 
rör en eller flera andra 
hållbarhetsfrågor, som 
att minska mängden 
avfall eller farliga 
ämnen, kan listan se 
annorlunda ut än vad 
den gör då klimatfrågan 
prioriteras högst.18

Exempel på 
miljöanpassade inköp:

 √ Energieffektiva 
datorer

 √ Kontorsmöbler av 
trä från hållbart 
skogsbruk

 √ Lågenergibyggnader

 √ Återvunnet papper

 √ Städning med 
ekologiskt sunda 
produkter

 √ Elfordon, hybridfordon 
eller fordon med låga 
utsläpp

 √ El från förnybara 
energikällor19

T i p s !
Föreläsning från e-Avrops 
jurist Per Werling: Juridiska 
grunder för att ställa 
miljökrav i offentliga 
upphandlingar

Tillgänglig på: 
www.youtube.com/
watch?v=tO62OkY5cbs

För att ställa rätt hållbarhetsmål för den egna 
organisationen kan ett perspektiv vara att belysa 
de inköp eller upphandlingar som släpper ut 
mest växthusgaser och som mäts i koldioxid-
ekvivalenter. Dessa är: 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_sv.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=tO62OkY5cbs 
http://www.youtube.com/watch?v=tO62OkY5cbs 
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3.2. VAD INNEBÄR 
SOCIAL HÅLLBARHET I 
UPPHANDLINGAR?
Genom att ta sociala hänsyn i samband 
med upphandling kan upphandlande 
enheter bidra till att använda skattemedel 
på ett ansvarsfullt sätt. Det kan exempelvis 
handla om att säkerställa goda arbetsvillkor 
för de personer som ska utföra offentliga 
kontrakt, att erbjuda personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet 
till sysselsättning, eller att bidra till att alla, 
oavsett funktionsförmåga ska kunna vara 
delaktiga i samhället.20 I leveranskedjorna 
för till exempel livsmedel, bomull och 
elektronik finns utbrett barnarbete och så 
låga löner att familjer lever i fattigdom.21  
Enligt Agenda 2030, FN:s globala mål 
för hållbar utveckling, ska fattigdom och 
hunger vara avskaffat till år 2030.22  

Genom att ställa krav på de 
produkter som upphandlas 
säkerställer vi att arbetare får 
bättre löner och arbetsvillkor.

3.2.1. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Många av de varor som den offentliga 
sektorn köper in tillverkas i komplexa 
leveranskedjor i länder där det finns 
betydande hållbarhetsrisker när det gäller 
mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, 
miljöskydd och korruption. Upphandlande 
enheter kan ställa krav på att leverantören 
hanterar dessa risker för att förbättra 
villkoren.

3.2.2. ARBETSRÄTT

I Finland (och på Åland) regleras detta i 
Lag om beställarens utredningsskyldighet 
och ansvar vid anlitande av utomstående 
arbetskraft (FFS 2006/1233), hädanefter 
beställaransvarslagen.

20 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/#socialt_
h%C3%A5llbar_upphandling
21 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser/
22 https://fairtrade.se/8-av-10-svenskar-vill-se-hallbarhetskrav-vid-offentlig-
upphandling/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/#socialt_h%C3%A5llbar_upphandling
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/#socialt_h%C3%A5llbar_upphandling
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser/
https://fairtrade.se/8-av-10-svenskar-vill-se-hallbarhetskrav-vid-offentlig-upphandling/
https://fairtrade.se/8-av-10-svenskar-vill-se-hallbarhetskrav-vid-offentlig-upphandling/
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3.2.3. SYSSELSÄTTNING

Upphandling kan också användas som 
verktyg för att skapa sysselsättning, 
genom att erbjuda personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till 
anställning i samband med upphandling. 
Offentliga avtal kan användas som en väg 
in för individer som har svårt att få jobb, 
till exempel nyanlända, personer med 
funktionsnedsättning eller ungdomar. 
Samtidigt stärks företagens möjlighet till 
kompetensförsörjning. 23

3.2.4. TILLGÄNGLIGHET

Om aktören är en upphandlande enhet 
enligt upphandlingslagen omfattas den 
sannolikt också av tillgänglighetskraven.24   
71 § upphandlingslagen stadgar följande: 
När föremålet för upphandlingen ska 
användas av fysiska personer ska, utom 
i sakligt motiverade fall, föremålet för 
upphandlingen beskrivas med hänsyn 
till tillgängligheten för användare med 
funktionsnedsättning och till formgivning 
med tanke på samtliga användares behov.25 

Ungefär 20 procent av befolkningen har 
någon form av funktionsnedsättning. Om 
man även räknar med de som tillfälligt har 
någon form av funktionsnedsättning till 
exempel som efter en olycka eller operation 
använder kryckor, rullstol eller liknande 
hjälpmedel så räknar man med att det 
berör ca 30 procent av befolkningen.

Tillgänglighet handlar om att skapa 
möjligheter för alla i befolkningen att 
kunna delta i samhället på jämlika villkor, 
oavsett funktionsförmåga. Genom att vid 
offentliga inköp ställa krav på tillgänglighet 
kan vi bidra till ett samhälle där alla kan vara 
delaktiga.

Definitionen av universell utformning, 
så som den förstås i enlighet med FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning26, fokuserar på fysisk 
och digital utformning av miljöer. Gällande 
den fysiska miljön kan man till exempel 
ha bord på offentliga platser (exempelvis 
lekparker, naturskyddsområden, bibliotek 
med mera) med en utskjutande del på 
kortsidorna eller den ena kortsidan, så att 
det går att sitta bekvämt vid bordet till 
exempel med rullstol eller för ett barn i 
barnvagn, dörrar som är självöppnande, 
ramper där trappor finns och så vidare. 
Gällande den digitala tillgängligheten ska 
offentliga organisationers webbplatser 
vara tillgängliga.27 På Åland har vi en egen 
lag inom området: Landskapslag (2019:7) 
om tillgängliga webbplatser och mobila 
applikationer inom förvaltningen.28 

23 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O1L3P24
24 https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/vem-omfattas-av-
tillganglighetskraven/
25 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L9P71
26 https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_sv_net.pdf
27 https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/
28 https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/20197

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O1L3P24
https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/vem-omfattas-av-tillganglighetskraven/
https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/vem-omfattas-av-tillganglighetskraven/
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L9P71
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_sv_net.pdf 
https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/ 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/20197
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29 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/
ekonomiskt-hallbar-upphandling
30 https://vm.fi/sv/ekonomisk-hallbarhet
31 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L10P90
32 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, presentationsmaterial. Hållbar offentlig 
upphandling – verktyg för cirkulär ekonomi 20.5.2019

3.3. VAD INNEBÄR 
EKONOMISK 
HÅLLBARHET I 
UPPHANDLINGAR?
Ekonomiskt hållbar upphandling innebär 
effektiv användning av skattemedel som 
bidrar till att stimulera ett väl fungerande 
näringsliv, en variation av leverantörer, sund 
konkurrens, samt att inköpen inte bidrar till 
oönskade effekter för människa eller miljö.29  

En upphandlande enhets 
kostnadseffektivitet kan 
främjas genom att utveckla 
nya upphandlingssätt, utnyttja 
gemensamma upphandlingar 
och effektbaserade 
upphandlingar samt utveckla 
den livscykelekonomiska 
bedömningen och graden av 
digitalisering och automatisering 
av upphandlingarna.30 

3.3.1. LIVSCYKELKOSTNADER (LCC) 
OCH LIVSCYKELANALYS (LCA)

LCC står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle 
Cost) och lämpar sig bäst för bland annat 
produkter som använder mycket energi i 
användarfasen. LCC-beräkningar innebär att 
man vid investeringsbeslutet, utöver själva 
investeringskostnaden, också tar hänsyn 
till framtida drift- och underhållskostnader 
samt ibland även kostnader för 
miljöbelastning. 

Livscykelkostnader är de kostnader 
som uppstår för den upphandlande 
enheten eller andra användare av 
föremålet för upphandlingen under 
byggnadsentreprenaders, varors eller 
tjänsters livscykel. 

Enligt upphandlingslagens 95 § kan 
den upphandlande enheten använda 
livscykelkostnaderna som kriterium 
vid bedömningen av kostnaderna för 
upphandlingen.31 

Livscykelkostnader kan vara: 

 ◆ Interna kostnader, det vill säga kostna-
der som betalas av den upphandlande 
myndigheten eller enheten eller av 
någon annan användare

 ◆ Kostnad för förvärv av varan/tjänsten i 
sig själv

 ◆ Återvinningskostnader och andra  
kostnader vid livslängdens slut

 ◆ Kapitalkostnader eller liknande 32 

Att utvärdera en varas livscykelkostnader 
är ett sätt att ta hänsyn till en varas 
kostnader under hela dess livslängd. Denna 
utvärderingsmetod passar bra för varor som 
drivs med hjälp av energi eller bränsle. 

T i p s !
Verktyg och hjälpmedel för LCC-
beräkningar för olika produktområden:
upphandlingsmyndigheten.se/om-
hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-
upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-
inkop/lcc-verktyg/

 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling
 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling
 https://vm.fi/sv/ekonomisk-hallbarhet
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L10P90
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/lcc-verktyg/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/lcc-verktyg/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/lcc-verktyg/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/lcc-verktyg/
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33 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-
offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
34 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L10P90  
35 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, presentationsmaterial. Hållbar offentlig upphandling – 
verktyg för cirkulär ekonomi 20.5.2019
36 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-
upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/

Exempel på parametrar 
att inkludera i en varas 
livscykelkostnad är:

 √ Utbildningskostnader,

 √ Reparations- och 
underhållskostnader, 

 √ Personalkostnader 
och driftkostnader.33 

Exempel där 
livscykelkostnader tagits 
med	i	beräkningen	finns	
på Motivas webbsida: 

 √ Finavia: Transport- 
och arbetsfordon  
- Förutom 
inköpspriset har 
även användnings-
kostnaderna (till 
exempel bränsle, 
reservdelar) beaktats.

 √ Hansel: Modell 
för beräkning av 
livscykelkostnader 
 
Printrar och 
presentations- 
utrustning 
 
Utöver inköpspriset 
undersöktes 
bland annat 
energikostnader och 
förbrukningsartiklar, 
till exempel 
bläckpatroner, under 
flera års användning.

Tänk på att: 

95 § i upphandlingslagen stadgar följande: Om den 
upphandlande enheten bedömer kostnaderna 
utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv ska enheten 
i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter 
som anbudsgivarna och anbudssökandena ska 
lämna för beräkning av kostnaderna och vilken 
metod som kommer att användas vid beräkningen 
av livscykelkostnaderna.34 Det är således viktigt att 
det är den upphandlande enheten som anger vad 
som ska utvärderas, så att anbudsgivarna lämnar in 
uppgifter som är jämförbara.

Livscykelanalys (LCA) 

Används som grund för att beakta miljö- och sociala 
aspekter. Det är tillåtet att beakta vilken del av 
livscykeln som helst gällande:

 ◆ Utsläpp vid produktionen

 ◆ Utsläpp från fordon

Men: inte faktorer som inte hör till någon 
del av livscykeln, till exempel företagets 
välgörenhetsarbete.35 

En LCC beaktar de ekonomiska kostnaderna 
i euro och cent under livscykeln, en LCA 
miljöpåverkan genom att exempelvis beräkna 
koldioxidutsläpp vid tillverkning, användning och 
avveckling. Det är viktigt att förstå och hålla isär 
denna grundläggande skillnad mellan de olika 
beräkningssätten.  

Det är också skillnad i tidsperspektiv och hur 
analyserna redovisas. En LCC-kalkyl inkluderar 
främst de ekonomiska kostnader som direkt 
belastar organisationen medan en miljö-LCA 
inkluderar miljömässig påverkan från vaggan-till-
graven.36

I dag ser många klimatpåverkan som det största 
miljöhotet, och därför är det vanligt att begränsa 
LCA för byggnader till denna indikator. En sådan 
beräkning benämns ibland även klimatavtryck eller 
klimatdeklaration.

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L10P90 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbara-inkop/ 
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37 https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/
livscykelanalys/vad-visar-en-lca/
38 https://tem.fi/sv/innovativ-offentlig-upphandling
39 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L5P38
40 Magnus Rehnström, Upphandlare lyfter inte innovation i sina annonser. 
Aktuell Hållbarhet 5/21.

Exempel på hållbar och 
innovativ upphandling 
finns	på	KEINOs	och	
Business Finlands (på 
finska)	webbplatser.

hankintakeino.fi/sv

businessfinland.
fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/
rahoitus/tutkimus-
ja-kehitysrahoitus/
innovatiiviset-julkiset-
hankinnat

I en LCA inkluderas inte ekonomiska 
kostnader. Däremot kan man göra en så kallad 
livscykelkostnadsanalys som komplement till en LCA. 
Inte heller ingår social hållbarhet i form av mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, säkerhet eller kulturella 
aspekter. Sådana aspekter hanteras med andra 
metoder.37 

3.3.2. INNOVATIV 
OFFENTLIG UPPHANDLING

Med innovativ offentlig upphandling avses 
upphandling av en ny eller avsevärt förbättrad vara 
eller tjänst som förbättrar den offentliga tjänstens 
produktivitet, kvalitet, hållbarhet och/eller effektivitet.  
Innovationsupphandling kan användas då föremålet 
för upphandlingen är ny för beställaren eller för 
marknaden.

Med innovativa offentliga upphandlingar kan man 
till exempel främja utvecklingen av utsläppssnåla 
tekniker, ta i bruk nya digitala lösningar som 
förbättrar social- och hälsovårdstjänsterna samt 
påskynda utvecklingen av affärsmodeller som behövs 
i cirkulär ekonomi.38 

Enligt 38 § upphandlingslagen ska den 
upphandlande enheten tydligt ange i 
upphandlingsannonsen, och inte bara i 
förfrågningsunderlaget/upphandlingsdokumentet, 
om föremålet är ett innovationspartnerskap.39  
Tanken med den typen av upphandlingar är att 
upphandlaren och leverantören tillsammans arbetar 
fram en lösning, så det är viktigt att alla parter från 
början vet att det är en viss funktion som eftersträvas. 
40

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/vad-visar-en-lca/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/vad-visar-en-lca/
https://tem.fi/sv/innovativ-offentlig-upphandling
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L5P38 
https://www.hankintakeino.fi/sv
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
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41 https://intermin.fi/sv/polisvasendet/ekonomisk-brottslighet-och-gra-ekonomi
42 https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/offentlig-
upphandling/
43 https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/offentlig-
upphandling/
44 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L10P80

3.3.3. GRÅ EKONOMI 
OCH KORRUPTION

Grå ekonomi är laglig affärs- och 
företagsverksamhet där lagstadgade 
avgifter och skatter försummas. 
Utöver förlusten av skatteinkomster 
orsakar den grå ekonomin betydande 
skador för de företagare som fungerar 
lagligt eftersom den försämrar deras 
konkurrensförutsättningar.41  

Korruption betyder missbruk av inflytande 
för egen fördel. Ett typiskt exempel 
på korruption är en situation där en 
medlem i en offentlig upphandlande 
enhet är involverad i och får förmåner för 
missbruk av bestämmande inflytande 
av en part som deltar i upphandlingen. 
Sådan verksamhet kan förekomma 
i olika former, såsom undvikande av 
konkurrensutsättning, överfakturering 
(där en del betalas till den korrumperade), 
korruption i form av bästa broder-
nätverk, underprissatta entreprenader, 
användning av skatteparadisbolag och 
aggressiv skatteplanering. I offentlig 
upphandling kan grå ekonomi anknyta 
till bland annat undvikande av skatt eller 
andra försummelser av arbetsgivarens 
betalningsskyldigheter. Då inlämnas 
exceptionellt förmånliga anbud som 
möjliggörs av försummelser att betala skatt 
och socialförsäkringsavgifter.42 

Grå ekonomi kan förekomma i många 
former i anslutning till offentlig 
upphandling, även i form av brott. Då kan 
rekvisiten för brotten omfatta bland annat 
givande av muta till tjänsteman, tagande av 
muta, skattebedrägeri och bokföringsbrott. 

Det finns inga exakta fakta om hur utbredd 
grå ekonomi är. Vissa branscher är mer 
exponerade för grå ekonomi än andra. 

Exponerade branscher är:

 ◆ infrastruktur och övrig 
byggverksamhet, 

 ◆ planläggning, 

 ◆ hälso- och sjukvård,

 ◆ läkemedelsindustri,

 ◆ vapenhandel,

 ◆ IT-tjänster.

Grå ekonomi kan så klart även förekomma 
inom andra branscher, till exempel i 
samband med direktupphandling.43 

Lagstiftningen ställer krav på upphandlande 
enheter. Straffregisterutdrag begärs in, 
uteslutningsgrunderna i §§ 80 och 81 i 
upphandlingslagen44 kan användas och 
beställaransvarslagen blir tillämplig på 
många upphandlingar.

https://intermin.fi/sv/polisvasendet/ekonomisk-brottslighet-och-gra-ekonomi 
https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/offentlig-upphandling/
https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/offentlig-upphandling/
https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/offentlig-upphandling/
https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/offentlig-upphandling/
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L10P80
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45 https://www.kkv.fi/sv/aktuellt/meddelanden/2019/15.8.2019-rapport-om-
gra-ekonomi-och-upphandlingar-bekampning-av-korruption-kraver-god-
upphandlingskompetens/

3.3.3.1. VAD KAN MAN GÖRA FÖR 
ATT FÖREBYGGA GRÅ EKONOMI?

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har varit med 
och utarbetat en rapport om hur grå ekonomi i offentliga 
upphandlingar kan bekämpas och i rapporten listas 
följande åtgärder:

 ◆ Ett av de effektivaste sätten är att stärka kunnandet hos 
anställda i organisationer och inom intern revision genom 
att ge dem utbildning i riskerna med företeelser inom grå 
ekonomi. 

 ◆ Genom att göra upphandlingarna mer professionella 
skulle också möjligheterna till medvetet missbruk kunna 
minskas.

 ◆ De upphandlande enheterna borde dessutom ha etiska 
förhållningsregler som gäller upphandlingar.

 ◆ Grå ekonomi kan förebyggas även genom att göra 
användningen av offentliga medel mer transparent och 
öka uppföljningen av användningen av medlen. 

 ◆ Rekommenderas också att de offentliga upphandlande 
enheterna tar i bruk ett avtalsregister.

 ◆ Upphandlande enheter och organisationer som använder 
offentliga medel borde dessutom ha kanaler som skulle 
kunna användas för att anonymt anmäla grå ekonomi 
samt oetiska och lagstridiga förfaranden och händelser. 

 ◆ Risken för korruption kan också öka av bindningarna 
mellan beslutsfattarna och de förtroendevalda i offentliga 
sektorn och företag som tillhandahåller tjänster och 
produkter samt av att beslut om upphandlingar fattas av 
tjänstemän som har dubbelroll. Om en tjänsteman som 
fattar kommunala beslut är ansvarig person i kommunens 
dottersammanslutning kan detta leda till att en statlig 
eller kommunal tjänsteman övervakar sig själv och vid 
en intressekonflikt finns det en risk för att ärendet inte 
behandlas opartiskt. 

 ◆ För att förebygga eventuellt missbruk av användningen 
av offentliga medel borde en separat utredning om 
verksamheten som gäller bolagisering av offentlig 
verksamhet göras.45 

https://www.kkv.fi/sv/aktuellt/meddelanden/2019/15.8.2019-rapport-om-gra-ekonomi-och-upphandlingar-bekampning-av-korruption-kraver-god-upphandlingskompetens/
https://www.kkv.fi/sv/aktuellt/meddelanden/2019/15.8.2019-rapport-om-gra-ekonomi-och-upphandlingar-bekampning-av-korruption-kraver-god-upphandlingskompetens/
https://www.kkv.fi/sv/aktuellt/meddelanden/2019/15.8.2019-rapport-om-gra-ekonomi-och-upphandlingar-bekampning-av-korruption-kraver-god-upphandlingskompetens/
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46 https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410877/hallitus-torjuu-
harmaata-taloutta-laajalla-toimenpideohjelmalla
47 Valtioneuvosto. Principbeslut 11.6.2020. STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN 
STRATEGI OCH ETT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BEKÄMPNING AV GRÅ EKONOMI 
OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET 2020–2023

Statsrådet i Finland godkände den 11 juni 
2020 en strategi och ett åtgärdsprogram 
för bekämpning av grå ekonomi och 
ekonomisk brottslighet 2020–2023. 
Bekämpningen av grå ekonomi fokuserar 
på förebyggande åtgärder, bättre tillgång 
till information och myndighetssamarbete. 
46 47  

På Åland saknas lag för upphandling 
under EU:s tröskelvärden och de 
upphandlingar som görs under 
tröskelvärdet kan därför liknas med 
direktupphandlingar.

T i p s !
Ta del av upphandlingsmyndighetens 
verktyg för att identifiera hållbarhetsrisker 
i leveranskedjan. Verktyget fokuserar på 
var i leveranskedjan risker finns kopplat till 
mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, 
miljöskydd och korruption samt hur man 
kan göra för att hantera riskerna.

upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser

Bild 1: Illustrerar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Lotta W Tomasson, Vetenskap & Allmänhet. 
https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/hallbar-utveckling/

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410877/hallitus-torjuu- harmaata-taloutta-laajalla-toimenpideohjelmalla
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410877/hallitus-torjuu- harmaata-taloutta-laajalla-toimenpideohjelmalla
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser
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3.4. DIALOG MED 
MARKNADEN: EN 
FÖRUTSÄTTNING 
FÖR UTVECKLING AV 
HÅLLBARA INKÖP
För att kunna utveckla inköpen och 
upphandlingarna mot att bli hållbara och 
cirkulära är dialog med marknaden en 
förutsättning. Tidigt i inköpsprocessen 
är det bra att ta reda på vad det finns för 
produkter och tjänster redan, eller att 
beskriva vilken funktion eller effekt man 
vill uppnå som en leverantör skulle kunna 
tillgodose. I den tidiga dialogen finns 
det möjligheter för den upphandlande 
organisationen att presentera behov och 
önskade resultat. 

Genom dialogen får köparen 
insikt i de olika lösningar som 
leverantörer kan erbjuda. För 
leverantörer innebär dialogen 
bättre förutsättningar att komma 
med förslag på lösningar inför en 
kommande upphandling eftersom 
de förstår målbilden för den 
aktuella upphandlingen bättre.  

Den tidiga dialogen kan även göra att ni 
ser nya möjligheter, som exempelvis att 
skifta från att upphandla en vara till att 
upphandla en tjänst.48  

Exempel på metoder för dialog:

 √ Skriftlig kommunikation som  
RFI (Request for Information)  
eller extern remiss 

 √ Dialogmöten med flera 
leverantörer eller enskilda 
dialogmöten 

 √ Studiebesök eller tester49 

All dialog måste vara förenlig med de 
grundläggande upphandlingsprinciperna 
(se kap. 2 i denna guide). För tidig dialog 
är det i första hand principerna om 
likabehandling och transparens som är 
aktuella. 

I det praktiska arbetet handlar det bland 
annat om: 

 ◆ Hur man bjuder in till dialogmöte 

 ◆ Vilken information som ges 

 ◆ Hur man säkerställer att alla leverantörer 
får samma information50  

48 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-
upphandling/tidig-dialog/
49 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/
miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/
cirkular-ekonomi-i-inkopsprocessen/dialog-och-innovation-for-cirkular-ekonomi
50 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-
upphandling/tidig-dialog/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/tidig-dialog/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/tidig-dialog/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/cirkular-ekonomi-i-inkopsprocessen/dialog-och-innovation-for-cirkular-ekonomi 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/cirkular-ekonomi-i-inkopsprocessen/dialog-och-innovation-for-cirkular-ekonomi 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/cirkular-ekonomi-i-inkopsprocessen/dialog-och-innovation-for-cirkular-ekonomi 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/tidig-dialog/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/tidig-dialog/
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4. VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI 
OCH HUR GÖRS EN CIRKULÄR 
UPPHANDLING?

Förenklat handlar den linjära ekonomin om att utvinna naturresurser, producera, 
konsumera och sedan så småningom bli kvitt avfallet, som brukar benämnas ”slit-och-
släng-samhället.” En cirkulär ekonomi är raka motsatsen till den linjära. Istället för att 
tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man 
tillverkat så länge det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och 
återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Cirkulär ekonomi är ett modernare ord 
för kretslopp.51  

Cirkulär upphandling innebär att man genom upphandling gynnar cirkulära system samt 
upphandling av produkter med cirkulära egenskaper utifrån hållbarhetskriterier, det vill 
säga produkter och varor med en design som förebygger avfall. Det betyder bland annat att 
produkterna består av återanvänt, återvunnet eller biobaserat material och att produkterna 
kan användas länge samt är enkla att återvinna.

Europeiska kommissionen utfärdade i december 2015 ett meddelande om cirkulär 
ekonomi. Kommissionen vill styra samhället från en linjär konsumtionsmodell till smart och 
hållbar användning av material och resurser. Paketet om cirkulär ekonomi omfattar utöver 
avfallshantering även bland annat förslag som handlar om hållbar produktion, industriella 
symbioser, produktplanering och hållbar konsumtion.52  

51 https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-menas-med-cirkular-ekonomi/
52 https://ym.fi/sv/hallbar-konsumtion-och-produktion-kultu-

CIRKULÄR EKONOMI OCH CIRKULÄR UPPHANDLING

T i p s !
Exempel på cirkulära 
upphandlingar: 

resource-sip.se/projekt-
cirkular-upphandling/

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-menas-med-cirkular-ekonomi/ 
https://ym.fi/sv/hallbar-konsumtion-och-produktion-kultu-
 https://resource-sip.se/projekt-cirkular-upphandling/
 https://resource-sip.se/projekt-cirkular-upphandling/
 https://resource-sip.se/projekt-cirkular-upphandling/
 https://resource-sip.se/projekt-cirkular-upphandling/


Bild 2 och 3: Vetenskap & Allmänhet.
 
Linjär ekonomi: https://v-a.se/paverkan-
och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-
bioekonomi/linja%CC%88r-ekonomi/

Cirkulär ekonomi: https://v-a.se/
paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/
vad-ar-bioekonomi/cirkula%CC%88r-
ekonomi/

https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-bioekonomi/linja%CC%88r-ekonomi/
https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-bioekonomi/linja%CC%88r-ekonomi/
https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-bioekonomi/linja%CC%88r-ekonomi/
https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-bioekonomi/cirkula%CC%88r-ekonomi/
https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-bioekonomi/cirkula%CC%88r-ekonomi/
https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-bioekonomi/cirkula%CC%88r-ekonomi/
https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/vad-ar-bioekonomi/cirkula%CC%88r-ekonomi/
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4.1. CIRKULÄR EKONOMI I 
PRAKTIKEN
Produkter i en cirkulär ekonomi ska ha en design 
som förebygger avfall, vilket innebär till exempel 
att:

 √ Produkterna består av biobaserat, återanvänt eller 
återvunnet material

 √ Materialet inte förlorar i kvalitet när det återvinns

 √ Produkterna kan användas länge

 √ Produkterna är enkla att reparera, uppgradera 
och till slut återvinna

Företag som tillämpar cirkulära affärsmodeller 
kännetecknas av att de exempelvis:

 ◆ Använder förnybar energi och biobaserade, 
förnybara och återvinningsbara material

 ◆ Säljer miljöanpassade produkter

 ◆ Säljer tjänster och funktioner istället för produkter 
när det är möjligt

 ◆ Förlänger livscykeln på produkter genom att 
reparera, uppgradera och sälja vidare dem

 ◆ Möjliggör gemensamt brukande och ägande som 
ökar utnyttjandegraden av produkter

 ◆ Integrerar olika verksamheter med varandra 
för att dra nytta av varandras restprodukter och 
restenergi.53  

53 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, kursmaterial
54 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/bebd0dde-f0b9-457c-a822-
edf6745fa8e1/Broschyr+Hallbara+livsstilar+A5_utskrift.pdf?MOD=AJPERES

Vad behöver vi 
förändra? 

 ∆ Gå från en linjär 
ekonomi till en 
cirkulär ekonomi

 ∆ Minska 
varukonsumtionen 
i förhållande till 
tjänstekonsumtionen

 ∆ Öka möjligheterna till 
att låna, byta, dela och 
hyra 

 ∆ Minska slit- och släng 
- tänket och istället 
reparera varor 

 ∆ När ett behov uppstår 
att införskaffa till 
exempel möbler till 
en fastighet, se om 
det går att skaffa     
begagnade möbler 
istället för att köpa nya

 ∆ Minska 
avfallsmängderna54

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/bebd0dde-f0b9-457c-a822-edf6745fa8e1/Broschyr+Hallbara+livsstilar+A5_utskrift.pdf?MOD=AJPERES 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/bebd0dde-f0b9-457c-a822-edf6745fa8e1/Broschyr+Hallbara+livsstilar+A5_utskrift.pdf?MOD=AJPERES 


Bild: Upphandlingsmyndigheten, Modellen Mål och strategier för cirkulär 
upphandling (Vlaanderen-Circular.be). 

Bild: Emma Westberg för Nacka Vatten 
och Avfall/Nacka kommun. 

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/
avfall/minska-avfallet/avfallstrappan/

http://Vlaanderen-Circular.be
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/minska-avfallet/avfallstrappan/ 
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/minska-avfallet/avfallstrappan/ 
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5. ORGANISATIONENS 
HÅLLBARHETSMÅL OCH 
UPPHANDLING 

Varje offentlig organisation sätter sina egna hållbarhetsmål utifrån vad man 
anser är viktigast att fokusera på. På Åland har alla som är medaktörer i Bärkraft 
förbundit sig att bidra till förverkligandet av de sju utvecklingsmålen i utvecklings- och 
hållbarhetsagendan. Bärkrafts utvecklingsmål kan vara en viktig utgångspunkt för att 
arbeta med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

55 https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Hallbar-utveckling/
56 https://www.mariehamn.ax/trafik-och-miljo/stadens-miljo-och-klimatarbete/miljomal
57 https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/
malmossa_tavoitteena_100_prosenttia_luomua
58 https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/
jakamistalous_tehostaa_lappeenrannan_ajoneuvokannan_kayttoa

ORGANISATIONENS HÅLLBARHETSMÅL & UPPHANDLING

Att arbeta med hållbarhetsfrågor handlar till exempel 
om ett strukturerat miljöarbete, bedriva en jämlik 
verksamhet, främja ett hållbart arbetsliv samt en god 
ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet.55 

 ◆ Mariehamns stad har till exempel antagit 
miljömål om att av andelen inköpta livsmedel ska 
75 % vara ekologiska senast 2030.56 

 ◆ I Malmö är målet 100 % ekologiska skolmåltider.57 

 ◆ Verktyg för delningsekonomi introducerades 
för att öka användningsgraden för stadens 
underutnyttjade bilar i Villmanstrand.58 

T i p s !
Checklista för hållbara 
upphandlingar på Åland:

barkraft.ax/sites/default/
files/attachments/page/
hallbara_upphandlingar_
pa_aland_-_barkraft.pdf

https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Hallbar-utveckling/ 
https://www.mariehamn.ax/trafik-och-miljo/stadens-miljo-och-klimatarbete/miljomal 
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/malmossa_tavoitteena_100_prosenttia_luomua
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/malmossa_tavoitteena_100_prosenttia_luomua
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/jakamistalous_tehostaa_lappeenrannan_ajoneuvokannan_kayttoa
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/hankintaesimerkit/jakamistalous_tehostaa_lappeenrannan_ajoneuvokannan_kayttoa
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/hallbara_upphandlingar_pa_aland_-_barkraft.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/hallbara_upphandlingar_pa_aland_-_barkraft.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/hallbara_upphandlingar_pa_aland_-_barkraft.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/hallbara_upphandlingar_pa_aland_-_barkraft.pdf
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5.1. VÄSENTLIGHET
Då organisationen tar sina första steg mot 
hållbara inköp är väsentlighet en viktig 
del, både direkt kopplat till inköp och för 
hela organisationens hållbarhetsarbete. 
Väsentligheten handlar om att våga 
välja att arbeta med de delar där just 
er organisation har sin största sociala, 
miljömässiga och ekonomiska påverkan. 
Det innebär ett aktivt arbete med just 
de väsentliga hållbarhetsfrågorna, som 
kan vara 15 frågor men det kan också 
vara bara tre som ni väljer att göra ett 
djupdyk i, och att då också våga prioritera 
andra hållbarhetsfrågor lägre. Att välja de 
områden som är mest väsentliga innefattar 
också att ha så pass bra översikt över 
helheten så att organisationen i processen 
även har kunskap om vilka frågor som 
prioriteras lägre och varför.

De frågor som ni väljer att prioritera högt 
följer er från målsättning till konkret arbete, 
uppföljningar och rapportering. Därför är 
det viktigt att lägga tid och engagemang 
på att få fram de väsentliga frågorna. Svaret 
på vilka frågor som är speciellt angelägna 
för er kan ni hitta i organisationens 
strategi- och policydokument, genom att 
se vilka områden som det görs mycket 
inköp inom eller genom att fråga och 
involvera intressenter, som ledning och 
beslutsfattare, anställda, invånare, tredje 
sektorns organisationer och medlemmar, 
myndigheter och så vidare. Dokumentera 
arbetsprocessen med att nysta ut vilka 
frågor som är väsentliga för er så att det är 
lätt att också i efterhand följa hur ni kom 
fram till resultatet. Då hållbarhetsarbetet 
vilar på väsentlighet har ni ett 
hållbarhetsarbete som är skräddarsytt av 
er, för er.59 

5.1.1. ATT VÅGA PRIORITERA 
UTGÅENDE FRÅN VÄSENTLIGHET

Två fiktiva scenarier: 

1.
”Klimatfrågan är den viktigaste 
frågan för vår kommun”

Då innebär det att era mål och insatser 
samt er uppföljning och rapportering 
fokuserar på just detta, som för 
kommunen kanske främst kan kopplas 
till inköpt el och värme, val av eller drift av 
fordon, hur nybyggnation och renovering 
sker och möjliggörandet av klimatvänligt 
leverne för invånarna. Detta kan sedan 
kopplas till planer för fastighetsförvaltning, 
nulägesanalys av hur medarbetare 
transporterar sig till och från jobbet osv, 
beroende på vilka frågor man prioriterar 
för att minska sin klimatpåverkan just den 
perioden. Att till exempel kommunkansliet 
har rättvisemärkt kaffe i fikarummet är 
bra i sig, men har alltså i stort sett inget 
med deras väsentliga hållbarhetsfråga i 
klimatet att göra. De två ska inte blandas 
ihop med varandra.

59 Lotta Nummelin. Östersjöfonden. Grundkurs i hållbarhetsredovisning, kursmaterial

ORGANISATIONENS HÅLLBARHETSMÅL & UPPHANDLING
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2. 
”Vår viktigaste hållbarhetsfråga vid vår 
myndighet är hur våra inköp påverkar 
mänskliga rättigheter”

Då är det viktigt att noga gå igenom leverantörer 
och produkter som köps in. Kanske myndigheten 
väljer att en viss andel och på sikt 100 % av det som 
ska köpas in har en social hållbarhetscertifiering? 
Då kan myndigheten börja med att gå igenom 
inköp från branscher där brister gällande socialt 
hållbarhetsarbete och brott mot mänskliga 
rättigheter globalt sett relativt ofta finns, som 
livsmedel, textilier och IT.

I detta fall är det en prioriterad fråga att kaffet är 
rättvisemärkt och det finns en tydlig koppling till 
myndighetens hållbarhetsarbete. Däremot kanske 
inte myndigheten just då ska lägga sina resurser 
på att kartlägga anställdas transporter till och från 
jobbet, med risk att hållbarhetsarbetet blir väldigt 
spretigt och det tar resurser från organisationens 
mål och väsentliga hållbarhetsfrågor.

Om inte organisationen tar sig tid att sätta fingret 
på vad som prioriteras är risken stor att man 
tillämpar arbetsmetoden lite av allt, men utan 
målmedvetenhet eller uppföljning. Då är det 
lätt att hamna i ”sila mygg och svälja elefanter”-
fällan. Kanske man exempelvis prioriterar att 
köpa in miljömärkt utskriftspapper, men då ett 
inköp av kontorsmöbler ska göras av ett värde 
och med en miljöbelastning som motsvarar åratal 
av pappersinköp, tas inte alls miljöfaktorerna i 
beaktande. Genom att fokusera hållbarhetsarbetet 
till de frågor där man faktiskt kan påverka mest så 
sker arbetet målinriktat och fokuserat.

Kom i gång genom att hålla en workshop med 
ledning och nyckelpersoner i organisationen. Välj 
ut de områden eller frågor som är viktigast för 
just er verksamhet i och med att ni själva anser att 
områden som ni väljer att fokusera på är områden 
där ni påverkar er omgivning och invånarna/
kunderna. Involvera även medarbetare, invånare 
och andra intressenter, som myndigheter. Detta 
kan ni göra genom öppna möten eller möjligheter 
att tycka till (i exempelvis enkäter).

Fundera på följande:  

 ∆ Vilka områden i er 
organisation har störst 
ekonomisk, ekologisk 
och social påverkan?

 ∆ Vilka frågor inom 
hållbarhetsområdet 
är väsentliga för 
organisationen, enligt 
er själva och era 
intressenter?

 ∆ Vad kan ni påverka 
och nå resultat 
snabbt, vad har ni 
svårare att påverka?

Koppla	an	arbetet	till:

 ◆ Lokala och globala 
trender

 ◆ Lagar och regler

 ◆ Aktuella 
samhällsfrågor

 ◆ Agenda 2030 
(FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål) 

 ◆ Ålands 
utvecklings- och 
hållbarhetsagenda 

Denna analys kan 
också enbart fokusera 
på organisationer i 
närområdet.

ORGANISATIONENS HÅLLBARHETSMÅL & UPPHANDLING



SOCIAL

Anställning 

Relationer mellan medarbetare 
och ledning 

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Utbildning och 
kompetensutveckling

Mångfald och jämställdhet

Icke-diskriminering

Föreningsfrihet och rätt till 
kollektivavtal 

Barnarbete

Tvångsarbete

Säkerhetsrutiner

Ursprungsbefolkningars rätt 

Lokalsamhällen

Bedömning av samhällspåverkan 
hos leverantörer

Politik

Kundernas hälsa och säkerhet 

Marknadsföring och märkning 

Kundintegritet 

EKONOMI

Ekonomiskt resultat

Marknadsnärvaro

Indirekt ekonomisk 
påverkan

Upphandling

Antikorruption

Konkurrenshämmande 
aktiviteter

Skatter

MILJÖ

Material

Energi

Vattenanvändning & 
utsläpp till vatten

Biodiversitet

Utsläpp till luft

Avfall 

Miljöbedömning av 
leverantörer 

VAD ÄR EN 
HÅLLBARHETSFRÅGA?

Bild: GRI https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/
gri-standards-english-language/ 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/ 
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/ 
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6. DEN HÅLLBARA 
UPPHANDLINGSPROCESSEN 
STEG FÖR STEG

HÅLLBAR UPPHANDLING STEG FÖR STEG

Bild: Upphandlingsprocessen. https://www.ivl.se/projektwebbar/
klimatanpassad-och-cirkular-upphandling.html
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1. Om ni inte har erfarenhet vid att ställa 
hållbarhetskrav - börja i liten skala.

2. Kontrollera alltid först om ni inom 
organisationen har fastställda krav på hållbarhet 
eller en hållbarhetspolicy eller liknande 
som ni förväntas beakta vid inköp eller om 
hållbarhetsmål finns inskrivna till exempel i 
budgeten.

3. I en behovsanalys görs en analys av hur hela 
verksamhetens behov kan tillgodoses. Beslut 
tas om upphandling ska genomföras eller 
om befintliga avtal kan användas. Redan i 
behovsanalysen kan man beakta hållbarhet – 
hur kan behoven tillgodoses genom ett hållbart 
föremål? Exempelvis upphandla en bilpool 
istället för att köpa fyra bilar.

4. Definiera vilka produkter och tjänster som har 
störst påverkan på olika hållbarhetsaspekter i er 
verksamhet som kan kopplas till upphandling.

5. Välj de kriterier som är relevanta och viktiga för 
er.

6. Utgångspunkt bör vara de inköpen med de 
mest betydande miljökonsekvenserna.

7. Gör en marknadsanalys, en dialog med 
marknaden. För att se vilka produkter och 
tjänster som kan erbjudas eller om nya 
innovativa produkter/tjänster kan tas fram. Läs 
mera under kapitel 3.4. Dialog med marknaden: 
En förutsättning för utveckling av hållbara 
inköp.

8. Gör upp en plan för kontinuerliga förbättringar 
där ni ständigt förfinar hållbarhetskrav och/
eller utvärderingskriterier, där ni använder 
utvärderingskriterier för att mäta hållbarhet, 
inkluderar hållbara avtalsvillkor och har en 
avtalsuppföljning som motsvarar era ambitioner 
inom området hållbarhet.

Ta hjälp av andra, t.ex:

 ◆ Bärkrafts lotsfunktion 
(kontakt längst bak i 
guiden)

 ◆ Upphandlingsin-
spektionen på Åland 
(kontakt längst bak i 
guiden)

 ◆ Upphandlingsmyn-
digheten i Sverige 
upphandlingsmyn-
digheten.se/

 ◆ Motiva i Finland 
motiva.fi/sv/offentliga_
sektorn/hallbar_of-
fentlig_upphandling 

 ◆ Motivas kriterie- 
bibliotek 
motiva.fi/julkinen_sek-
tori/kestavat_julkiset_
hankinnat/tietopankki 
(på finska)

 ◆ Keino i Finland 
hankintakeino.fi/sv 

Titta på hur andra upp-
handlande enheter gjort 
sina upphandlingar i till 
exempel digitala verktyg 
såsom:

 ◆ e-avrop.com

 ◆ tendsign.com

 ◆ mercell.com/sv-
se/62475383/hit-
ta-och-bevaka-offent-
liga-upphandlingar.
aspx)

http://upphandlingsmyndigheten.se/
http://upphandlingsmyndigheten.se/
http://motiva.fi/sv/offentliga_sektorn/hallbar_offentlig_upphandling 
http://motiva.fi/sv/offentliga_sektorn/hallbar_offentlig_upphandling 
http://motiva.fi/sv/offentliga_sektorn/hallbar_offentlig_upphandling 
http://motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki 
http://motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki 
http://motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki 
http://hankintakeino.fi/sv 
http://e-avrop.com
http://tendsign.com 
http://mercell.com/sv-se/62475383/hitta-och-bevaka-offentliga-upphandlingar.aspx)
http://mercell.com/sv-se/62475383/hitta-och-bevaka-offentliga-upphandlingar.aspx)
http://mercell.com/sv-se/62475383/hitta-och-bevaka-offentliga-upphandlingar.aspx)
http://mercell.com/sv-se/62475383/hitta-och-bevaka-offentliga-upphandlingar.aspx)
http://mercell.com/sv-se/62475383/hitta-och-bevaka-offentliga-upphandlingar.aspx)
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7. FORMULERA 
HÅLLBARHETSKRAV

60 Per Werling: Juridiska grunder för att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar
Tillgänglig på: https://www.youtube.com/watch?v=tO62OkY5cbs
61 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/
62 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/krav-pa-
foremalet-for-upphandlingen/#vad_ska_man_t%C3%A4nka_p%C3%A5_n%C3%A4r_man_utformar_
kraven_p%C3%A5_upphandlingsf%C3%B6rem%C3%A5let_

FORMULERA HÅLLBARHETSKRAV

En upphandlande enhet har på olika sätt och i olika skeden av en upphandling möjlighet 
att beakta miljöhänsyn och social hållbarhet genom att ställa krav gällande miljö och 
sociala aspekter. Krav kan ställas på leverantören, på produkten, vid tilldelning av kontrakt 
eller som avtalsvillkor samt särskilda villkor för avtalets fullgörande.60 61  

En hållbar upphandling där sociala eller 
miljömässiga krav är högt prioriterade 
görs enklast genom att söka efter om det 
finns färdiga hållbarhetskrav specificerade 
för varan/tjänsten som ska upphandlas 
och om det finns kan man använda 
dessa krav som inspiration. Nya krav 
utvecklas hela tiden och i dag finns det 
krav rörande exempelvis miljöaspekter 
för de vanligaste konsumtionsvarorna. 
Vid Upphandlingsmyndigheten (Sverige) 
finns kriterier för ett antal olika typer 
av upphandling och likaså vid Motivas 
(Finland) upphandlingsrådgivning för 
hållbar offentlig upphandling.

Det finns flera sätt att formulera krav:

1. Detaljkrav – Ange detaljerade krav på 
varans egenskaper eller HUR tjänsten 
ska utföras.

2. Funktionskrav – Beskriv krav på 
funktionen, det vill säga VAD som 
ska uppnås istället för HUR något ska 
uppnås

3. Standarder - Genom att använda 
standarder vid upphandling blir 
det enhetligt och tydligt för både 
upphandlande organisation och 
leverantör vad en vara eller tjänst 
innehåller.62 

https://www.youtube.com/watch?v=tO62OkY5cbs
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/krav-pa-foremalet-for-upphandlingen/#vad_ska_man_t%C3%A4nka_p%C3%A5_n%C3%A4r_man_utformar_kraven_p%C3%A5_upphandlingsf%C3%B6rem%C3%A5let_
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/krav-pa-foremalet-for-upphandlingen/#vad_ska_man_t%C3%A4nka_p%C3%A5_n%C3%A4r_man_utformar_kraven_p%C3%A5_upphandlingsf%C3%B6rem%C3%A5let_
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/krav-pa-foremalet-for-upphandlingen/#vad_ska_man_t%C3%A4nka_p%C3%A5_n%C3%A4r_man_utformar_kraven_p%C3%A5_upphandlingsf%C3%B6rem%C3%A5let_
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De krav som ställs ska 
vara proportionerliga. 
Exempel:

 ◆ Inställelsetid 1 h för 
service av maskinerna 
vid reningsverket vid 
incident 
= proportionerligt

 ◆ Inställelsetid 1 h för 
städtjänster på ett 
kontor  
= inte proportionerligt 

7.1. KRAV PÅ LEVERANTÖRERS 
HÅLLBARHETSARBETE
Krav kan ställas på leverantörers eget 
miljöarbete om det är relevant för varan 
eller tjänsten. 

Ett exempel är att leverantören ska/bör ha ett aktivt 
hållbarhetsarbete som innehåller hållbarhetspolicy, 
hållbarhetsmål och årlig hållbarhetsredovisning. 
Om detta ställs som ska-krav innebär det att 
anbud lämnas utan fortsatt granskning i de fall 
leverantören inte uppfyller kravet. Leverantörens 
eget hållbarhetsarbete är en typ av villkor 
som bör regleras i avtalen. Leverantörens 
hållbarhetsarbete under avtalsperioden kan 
regleras till exempel genom villkor för hur långt 
leverantörens hållbarhetsarbete ska ha hunnit 
under avtalsperioden. Dessa villkor måste göras 
kända redan i förfrågningsunderlaget genom 
att man efterfrågar uppgifter om leverantörens 
hållbarhetsarbete.

7.1.1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
ATT ETT HÅLLBARHETSKRAV 
SKA ANSES TILLÅTET

 ◆ Det ska ha ett naturligt samband 
med kontraktsföremålet, det vill 
säga ha koppling till den vara, 
tjänst eller byggentreprenad som 
ska upphandlas.

 ◆ Vara förenliga med 
de grundläggande 
upphandlingsrättsliga 
principerna.

 ◆ Ett tydligt kontraktsföremål ska ha 
fastställts.

 ◆ De ska vara möjliga att följa upp 
och kontrollera.
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7.1.2. OBLIGATORISKA KRAV, SKA-
KRAV KONTRA BÖR-KRAV

Är de hållbarhetskrav som ni vill ställa 
viktiga för er så bör de vara ska-krav i er 
upphandling. Ska-krav är absoluta krav 
som måste följas för att anbudsgivaren 
ska kvalificera sig vidare i processen och 
innebär att anbudsgivaren inte kan komma 
vidare vid utvärderingen om inte ska-kraven 
uppfylls, det vill säga anbudsgivaren blir 
diskvalificerad om den inte uppfyller kraven. 

Bör-krav är krav som den upphandlande 
enheten gärna vill att anbudsgivaren 
kan uppfylla, men om den inte 
uppfyller dessa går den ändå vidare i 
upphandlingsprocessen. Den som uppfyller 
kraven kan till exempel få ett fiktivt 
prisavdrag i en utvärderingsmodell. 

Exempel på ska-krav i en cirkulär 
upphandling av matavfallspåsar

Krav på matavfallspåsar 9 L

 ◆ Matavfallspåsarna ska behandlas 
biologiskt genom rötning för 
biogasproduktion. Det är viktigt att 
de är rötningsbara och inte bara 
komposterbara. 

 ◆ Påsen ska vara 100% biologiskt 
nedbrytbar och uppfylla kraven 
enligt standarden SS EN-13432. 
Papperspåsarna ska vara 100 % 
rötningsbara. 

 ◆ Ska fungera väl tillsammans med de 
ventilerade påshållare som förekommer 
på Matavfallspåsar och säckar 2019/0223-
VKF-4502 Sida 2/5 marknaden. 

 ◆ Ska bestå av vattenavvisande, 
högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. 

 ◆ Påsen ska vid normal hantering släppa 
igenom fukt, men inte vätska. Behöver 
inte vara av planbottentyp (s.k. s.o.s). 
Planpåse är godkänt.

 ◆ Påsen ska hålla för normal hantering i 
kök under minst tre dygn och ska sedan 
hålla för borttransport (det förutsätts att 
påsen bärs i påsens överkant) från kök 
till matavfallskärl utan att påsen eller 
fogarna går sönder.63 

63 https://resource-sip.se/content/uploads/2020/12/bilaga-j-vafabmiljo-
kravspecifikation-matavfallspasar-och-sackar.pdf

https://resource-sip.se/content/uploads/2020/12/bilaga-j-vafabmiljo-kravspecifikation-matavfallspasar-och-sackar.pdf
https://resource-sip.se/content/uploads/2020/12/bilaga-j-vafabmiljo-kravspecifikation-matavfallspasar-och-sackar.pdf
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8. UTVÄRDERING AV ANBUD 
(UTVÄRDERINGSKRITERIER)

64 Sofia Higson, Ålands Landskapsregering, föreläsningsmaterial ÅHS 
upphandlingsdagar april 2020
65 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/
handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Utvärderingskriterier ska utformas för att ge anbudsgivare som kan uppfylla kriteriet 
en fördel i utvärderingen av anbuden. Kriterierna ska utgöras av egenskaper som inte 
är nödvändiga för den upphandlande enheten, men som den upphandlande enheten 
kan tänka sig att betala lite mer för. Kriterierna ska vara mätbara och gå att kontrollera. 
Utvärderingskriterierna ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen, vilket innebär 
att kriterierna inte ska bedöma företaget eller egenskaper som inte är förenade med det 
föremål som ska upphandlas. 

Man kan utvärdera en produkt eller 
tjänst på olika sätt beroende av vad 
man anser är viktigast att prioritera. 

Att utvärdera en upphandling enligt bästa 
förhållande mellan pris och kvalitet ger ofta 
ett mer tillfredsställande ekonomiskt och 
hållbart resultat än att utvärdera enligt lägsta 
pris. Utvärderingskriterierna bör anpassas till 
den aktuella upphandlingen genom att till 
exempel tilldela poäng för användning av 
förnyelsebart bränsle, förlängd garantitid eller 
en implementerad jämställdhetspolicy. Utforma 
kriterierna så att de är tydliga och transparenta 
och möjliga att kontrollera.65 

Exempel på kriterier 
som kan utformas 
till mätbara och 
kontrollerbara 
utvärderingar:  

  Främjar sysselsättning 
för arbetslösa

  Främjar jämställdhet 
eller mångfald

  Kan leverera alternativ 
till engångsplaster

  Kan leverera en mer 
energisnål utrustning

  Kan leverera 
produkter som 
tillverkats med hjälp 
av förnyelsebar 
energi.64 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/handbok-offentlig-upphandling-landskapet-aland-2.12.2019.pdf
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9. VILKA MÄRKNINGAR KAN 
MAN ANVÄNDA SIG AV? 

66 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-
upphandlingen/krav-pa-foremalet-for-upphandlingen/

MÄRKNINGAR

Som organisation behöver man ta ansvar för sin indirekta miljöpåverkan. Genom att i så 
stor utsträckning som möjligt välja miljömärkta varor bidrar vi på ett enkelt och effektivt 
sätt till en hållbar samhällsutveckling och påverkar på så sätt sina leverantörer i positiv 
riktning. 

Uppgifter som inte får ingå i tekniska specifikationer

Den upphandlande organisationen får inte hänvisa till ursprung, tillverkning eller 
varumärke (som till exempel Philips, Samsung med flera) om det finns risk att vissa 
företag kan gynnas eller missgynnas. Det är endast tillåtet att göra en sådan hänvisning 
om det inte är möjligt att beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt tydligt och i 
sådana fall måste hänvisningen följas av orden ”eller likvärdigt”.66 

9.1. MÄRKNINGAR
 
Om man integrerar krav på märkningar 
(som synonym till certifieringar, inte 
varumärken som beskrivs ovan) i 
upphandlingen är det viktigt att 
förstå märkningarnas möjligheter och 
begränsningar. 

  Vad står märkningen för? 

  Finns det något som man inte behöver 
specificera i och med att det som 
specificeras också är ett krav för att få 
erhålla märkningen? 

  Och ännu viktigare: Finns det något 
som är viktigt för upphandlingen och 
organisationen, men som märkningens 
krav inte innefattar?

Viktigt att tänka på generellt är 
att märkningar representerar olika 
saker, och är inte heltäckande. 

Det kan vara till stor hjälp och underlätta 
uppföljningen att lägga krav på en 
märkning eller certifiering för att slippa 
skriva ut och följa upp alla enskilda aspekter 
som kan täckas in av märkningen. Dock 
behövs kompletterande krav. 

En märkning eller certifiering är 
i regel ett komplement till eller 
en grund för en organisations 
hållbarhetsarbete, men inte HELA 
hållbarhetsarbetet. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/krav-pa-foremalet-for-upphandlingen/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/krav-pa-foremalet-for-upphandlingen/ 
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Det finns märkningar som många olika typer av varor 
och produkter kan erhålla. 

Svanen har exempelvis kriterier utformade för allt 
från rengöringsmedel och hotelltjänster till fonder 
och kopieringspapper. Det finns även märkningar 
som enbart finns på vissa typer av produkter eller 
områden. TCO-certifiering finns till exempel enbart 
på elektronik och GOTS enbart på textilier.

Märkningarna kan innefatta krav på miljömässig 
hållbarhet, social hållbarhet eller både och. Det finns 
också märkningar på produkter som inte säger något 
specifikt om miljöhänsyn eller sociala förhållanden 
vid produktion. Astma- och allergiförbundets 
märkning står för att produkten är säker att använda 
för personer med astma, allergi och överkänslighet. 
Det är ett viktigt område, men har väldigt lite 
med miljökrav vid produktion att göra (förutom 
uteslutande av parfymer och dylikt). 

På förpackningar generellt och speciellt 
livsmedelsförpackningar hittar du även ofta 
olika märkningar som visar hur förpackningen 
ska återvinnas, vad förpackning är gjord av och 
övrig information, som om produkten lämpar 
sig för personer med olika allergier eller dieter 
(som celiakiförbundets överstrukna ax som visar 
att produkten lämpar sig för personer med 
glutenintolerans). Dessa märkningar ställer ibland 
inga kriterier gällande hållbar utveckling eller 
hållbar produktion utan de märkningarna bistår 
konsumenten med övrig information som inte direkt 
är hållbarhetsrelaterad. 

På följande sidor finns exempel på några märkningar 
som verkligen säger något om hållbarhetsaspekterna 
vid produktion och konsumtion av varor.

T i p s !
Guider där man lätt kan 
hitta information om vad 
de olika märkningarna står 
för.

Konsumentföreningen 
Stockholms märkesguide: 
kfstockholm.se/
konsument/guider/
markesguiden/

Medveten Konsumtions 
märkesguide: 
medvetenkonsumtion.se/
markningsguide/

MÄRKNINGAR
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67 https://tcocertified.com/sv/criteria-overview/
68 https://www.svanen.se/contentassets/91801af4e11a44f6b9b4f3649c90c354/
kriteriedokument_015_kontorsmaskiner-015_svenska.pdf
69 http://ec.europa.eu/ecat/category/en/18/televisions
70 https://www.sis.se/standarder/ce-markning/#vad-betyder
71 https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pdf/produkt/ce-
markningsbrochyr-for-konsument.pdf

TCO

TCO är en certifiering med kriterier för 
social och miljömässig hållbarhet under 
produktens hela livscykel. Certifieringen 
säkerställer att ett arbete pågår inom 
områdena Socialt ansvarsfull tillverkning, 
Miljömässigt ansvarsfull tillverkning, 
Användarens hälsa och säkerhet, 
Produktens prestanda, Förlängning 
av produktens livslängd, Minskning av 
farliga ämnen, Materialåtervinning och 
Indikatorer för hållbarhetsresultat.67 

EU Ecolabel

Har kriterier för TV:n och skärmar. Dessa 
fokuserar på låg energiförbrukning 
under användning och vid stand by-
läge, begränsningar av ämnen som är 
skadliga för hälsa och miljö, design för 
varaktighet, demontering och återvinning 
och användarinstruktioner för korrekt 
användning ur miljöperspektiv. 69 

CE

På elektronik hittar du också ofta CE-
märkning. Att det finns ett CE-märke på 
en produkt betyder att tillverkaren eller 
importören intygar att den uppfyller 
EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.70  
För att säkerställa att grundläggande 
hälso-, säkerhets- och miljökrav uppfylls 
rekommenderar Elsäkerhetsverket att 
inköp av elektronik alltid ska ske från 
tillförlitliga leverantörer.71

Svanenmärkning

Kan hittas på viss typ av elektronik, som 
kontorsmaskiner. Inom kravställningen 
för elektronik fokuserar Svanen på 
låg energiförbrukning, plaster och 
deras tillsatser, dubbelsidig utskrift 
och förbrukningsartiklar, återvinning 
av kasserade produkter, utsläpp 
av föroreningar i arbetsmiljön och 
förpackningsmaterial.68 

MÄRKNINGAR, ELEKTRONIK
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https://tcocertified.com/sv/criteria-overview/ 
https://www.svanen.se/contentassets/91801af4e11a44f6b9b4f3649c90c354/kriteriedokument_015_kontorsmaskiner-015_svenska.pdf
https://www.svanen.se/contentassets/91801af4e11a44f6b9b4f3649c90c354/kriteriedokument_015_kontorsmaskiner-015_svenska.pdf
http://ec.europa.eu/ecat/category/en/18/televisions
https://www.sis.se/standarder/ce-markning/#vad-betyder
 https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pdf/produkt/ce-markningsbrochyr-for-konsument.pdf
 https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pdf/produkt/ce-markningsbrochyr-for-konsument.pdf
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72 https://www.kfstockholm.se/globalassets/konsument/guider/markesguiden/kfs_markesguide_maj2020.pdf
73 https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/
74 https://luomumerkki.fi/sv/hemsida/
75 https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/ekoprodukter/marknad-och-markning/sol-dvs.-
luomu--market/
76 https://fairtrade.se/om-fairtrade/det-har-ar-fairtrade/internationell-certifiering/
77 https://www.asc-aqua.org/what-we-do/
78 https://www.msc.org/se/vad-vi-gor/sa-har-jobbar-vi/vad-innebar-msc-market

EU-ekologiskt

Innebär att produkten är producerad enligt EU:s 
bestämmelser kring ekologisk produktion.72 KRAV är 
den svenska märkningen för ekologisk produktion, 
men KRAV ställer inom flera av kategorierna ännu 
högre krav än kraven för EU-ekologiskt.73 Invid 
finländska varors ekomärkning kan man också 
hitta texten LUOMU, ekologiskt, invid märket för 
EU-ekologiskt eller solmärket Luomu, kontrollerad 
ekoproduktion.74 75   

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror 
som odlas i länder med utbredd fattigdom. För 
att Fairtrade ska certifiera en råvara eller produkt 
måste flera olika krav vara uppfyllda. Kraven bygger 
på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, 
social och miljömässigt hållbar utveckling. De är 
baserade på Internationella arbetsorganisationen ILO:s 
konventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. 
Fairtrade fokuserar på människor som är sysselsatta 
inom jordbruket. Det innebär att förutom mat och 
dryck även exempelvis textilier av bomull kan vara 
Fairtrade-certifierade.76 

ASC/MSC

Finns enbart på fisk och skaldjur. ASC är en certifiering 
med kriterier för miljömässig och social hållbarhet 
för odlad fisk och skaldjur.77 MSC är en certifiering 
för vildfångad fisk och skaldjur som visar att fisken är 
vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och 
har fiskats med omtanke om havsmiljön.78 
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https://www.kfstockholm.se/globalassets/konsument/guider/markesguiden/kfs_markesguide_maj2020.pdf
https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/
https://luomumerkki.fi/sv/hemsida/ 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/ekoprodukter/marknad-och-markning/sol-dvs.-luomu--market/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/ekoprodukter/marknad-och-markning/sol-dvs.-luomu--market/
https://fairtrade.se/om-fairtrade/det-har-ar-fairtrade/internationell-certifiering/ 
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/
https://www.msc.org/se/vad-vi-gor/sa-har-jobbar-vi/vad-innebar-msc-market 
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79 https://fi.fsc.org/fi-fi/kortfattat-pa-svenska 
80 https://pefc.se/
81 https://www.svanen.se/kategorier/hemmet/
82 http://ec.europa.eu/ecat/

FSC

Genom att välja FSC-märkta 
produkter kan konsumenter 
vara säkra på att produkten 
kommer från välskötta skogar 
med kriterier för miljöanpassning, 
socialt ansvarstagande och 
ett ekonomiskt livskraftigt 
skogsbruk.79 

PEFC

Står för ett hållbart och 
ansvarsfullt nyttjande av skogen. 
Skogsbruk och produkter från 
skogsbruk kan certifieras. 
Träbaserade produkter 
kan PEFC-märkas genom 
spårbarhetscertifiering.80

Dessa märkningar 
finns	även	på	övriga	
produkter med trä 
som grundråvara, som 
möbler.

På pappersprodukter och 
möbler är också tidigare 
nämnda Svanen81 och 
EU-blomman82 vanliga 
märkningar.

Övriga produkter och tjänster där miljö- och hållbarhetsmärkningar är 
vanliga är rengörings- och hygienartiklar, byggande och byggnader, 
resor och turism (logitjänster, restauranger, evenemang) och textilier. 
För frågor och stöd gällande övriga märkningar, se kontaktuppgifter 
längst bak i dokumentet.

Observera! 
Lagen godkänner inte märken som tas fram av privata 
aktörer eller olika varumärken som miljömärker sig 
själva. Om det ställs krav på att ett livsmedel ska vara 
ekologiskt krävs som bevismedel av anbudsgivaren 
exempelvis märket KRAV eller EU-lövet.

MÄRKNINGAR, PAPPERSPRODUKTER
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https://fi.fsc.org/fi-fi/kortfattat-pa-svenska 
https://pefc.se/
https://www.svanen.se/kategorier/hemmet/
http://ec.europa.eu/ecat/
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9.2. ANVÄNDNING AV 
MÄRKEN FÖR ATT 
BESKRIVA FÖREMÅLET 
FÖR UPPHANDLINGEN
Den nya upphandlingslagen som kom 
2016 (FFS 2016/1397) ger nya möjligheter 
för en mer hållbar upphandling och den 
underlättar användningen av bland annat 
miljömärken. 

Enligt upphandlingslagens 72 § gäller 
följande:

Den upphandlande enheten får 
i beskrivningen av föremålet 
för upphandlingen, de i 
anbudsförfrågan angivna 
kriterierna för att ett anbud är 
det ekonomiskt mest fördelaktiga 
eller villkoren för fullgörande av 
kontraktet kräva ett särskilt märke 
som bevismedel för att föremålet 
för upphandlingen motsvarar de 
miljömässiga, sociala eller andra 
egenskaper som krävs. 

En förutsättning för kravet på ett särskilt 
märke är att samtliga av följande villkor 
är uppfyllda:

1. märkeskraven gäller endast kriterier 
som är kopplade till föremålet för 
upphandlingen och som är lämpliga 
för att ange egenskaperna hos de 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
som är föremål för upphandlingen,

2. märkeskraven grundar sig på objektivt 
kontrollerbara och icke-diskriminerande 
kriterier,

3. märkena har antagits i ett öppet 
förfarande i vilket myndigheter, 
konsumenter, parter på 
arbetsmarknaden, tillverkare, 
representanter för handeln samt icke-
statliga organisationer samt andra 
berörda intressentgrupper kan delta,

4. märkena är tillgängliga för samtliga 
berörda parter,

5. märkeskraven utarbetas av en tredje 
part över vilken den ekonomiska aktör 
som ansöker om märket inte kan ha ett 
avgörande inflytande.

MÄRKNINGAR
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Om den upphandlande enheten inte kräver 
att föremålet för upphandlingen uppfyller 
alla märkeskrav eller märket omfattar andra 
krav som inte är kopplade till föremålet för 
upphandlingen, ska enheten ange vilka krav 
kopplade till föremålet för upphandlingen 
och vilka märkeskrav det hänvisas till. 
En upphandlande enhet som kräver att 
ett särskilt märke används ska godta 
alla märken som bekräftar att föremålet 
för upphandlingen uppfyller likvärdiga 
märkeskrav.83

För att kravet på ett märke inte ska leda till 
att små och medelstora företag, som inte 
alltid har råd att förvärva det märke som 
krävs, utesluts från anbudsförfarandet, 
kan den upphandlande enheten använda 
prövning från fall till fall. Den upphandlande 
enheten är alltså inte förpliktad att hänvisa 
till ett märke, utan den kan fortfarande på 
andra sätt definiera de egenskaper som 
föremålet för upphandlingen ska ha. 

Den upphandlande enheten kan 
till exempel definiera föremålet för 
upphandlingen genom att ställa vissa 
krav och konstatera vilka märken som 
åtminstone uppfyller kraven, dock utan att 
kräva att märkena ska användas.84 

Om en anbudsgivare bevisligen inte har 
haft möjlighet att få tillgång till det särskilda 
märke som angetts av den upphandlande 
enheten eller ett likvärdigt märke inom 
de angivna tidsfristerna av orsaker som 
är oberoende av anbudsgivaren, ska den 
upphandlande enheten godta andra 
lämpliga bevismedel. Sådana bevismedel 
är teknisk dokumentation från tillverkaren, 
förutsatt att anbudsgivaren bevisar att de 
byggentreprenader, varor eller tjänster som 
den ska tillhandahålla uppfyller de särskilda 
märkeskraven eller de specifika krav som 
angetts av den upphandlande enheten. 

83 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L9P72
84 https://www.upphandling.fi/eu-upphandling/beskrivning-av-foremalet-
upphandlingen/anvandning-av-marken-vid-beskrivningen-av
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10. MILJÖKRITERIER OCH 
LEDNINGSSYSTEM

85 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, Föreläsningsmaterial från kursen Hållbar 
offentligt upphandling- verktyg för cirkulär ekonomi

Miljökriteriets uppgift är att beskriva vilka produkter/tjänster som belastar miljön mindre. 
Kriteriet måste ha anknytning till produktens/tjänstens egenskaper; man kan inte 
formulera kraven med orden ”miljömässig” eller ”hållbar”. Undvik allmänt formulerade 
krav; ”i enlighet med hållbar utveckling”, ”som beaktar miljöpåverkan”, ”energieffektiv”, 
”utsläppsfri” och så vidare.

Satsa på planeringen och om det är möjligt – samarbeta med sakkunniga inom 
hållbarhetsfrågor i eller utanför organisationen. 

Man får inte kräva miljöledningssystem av företag (gäller hela företag), men man får 
kräva miljöledning i tjänsteutövningen som upphandlas (till exempel måltidstjänster, 
städtjänster och så vidare). Man kan inte kräva lokalt eller åländskt/finskt, eftersom det är 
diskriminerande och kan inte motiveras ur miljösynpunkt.85

MILJÖKRITERIER OCH LEDNINGSSYSTEM
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10.1. STANDARDISERADE 
LEDNINGSSYSTEM
Enligt 90 § i upphandlingslagen kan en 
upphandlande enhet begära att anbudssökanden 
eller anbudsgivaren redogör för de åtgärder för 
hantering av miljökonsekvenser som den vidtar 
när den genomför en byggentreprenad eller 
tillhandahåller en tjänst. Om den upphandlande 
enheten kräver intyg som upprättats av oberoende 
organ och som intygar att anbudssökanden 
eller anbudsgivaren uppfyller kraven i vissa 
miljöledningsstandarder, ska den hänvisa till 
unionens miljölednings- och miljörevisionsordning 
(EMAS), till erkända miljöledningssystem eller till 
andra miljöledningsstandarder som bygger på 
europeiska eller internationella standarder och som 
certifierats av ett ackrediterat organ.86 

En standard bidrar med gemensamt överenskomna 
lösningar på återkommande problem och en 
arbetsmodell för ständiga förbättringar.

86 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397#O2L10P90
87 https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/how_does_it_work_step0_en.htm

Arbetsprocessen för 
ett standardiserat 
ledningssystem vilar i 
regel på samma grund:

 ◆ Plan/planera – 
Fastställ mål och de 
processer som krävs 
för att nå dit

 ◆ Do/utför – 
Implementera 
processerna i 
verksamheten

 ◆ Check/kontrollera – 
Utvärdera resultatet 
från processerna och 
jämför med målen

 ◆ Act/agera – Analysera 
bristerna och vad som 
orsakar dem

Och sedan, planera 
nya åtgärder med de 
erfarenheter som finns i 
bagaget sedan tidigare.87 

MILJÖKRITERIER OCH LEDNINGSSYSTEM
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ISO 20400

Den vägledande standarden för hållbar upphandling 
är ISO 20400. Vägledningen är tillämplig för alla 
organisationer, offentliga och privata, oavsett storlek 
eller geografiskt läge. 

ISO 20400 är en standard för att hjälpa 
organisationer att uppfylla sitt hållbarhetsansvar 
genom att ge förståelse för: 

1. vad hållbar upphandling är

2. vad hållbarhetspåverkan och överväganden 
är i förhållande till olika aspekter av 
upphandlingsaktiviteter – såsom policy, strategi, 
organisation och process 

3. hur hållbar upphandling genomförs.

I standarden beskrivs bland annat de viktigaste 
principerna inom hållbar upphandling och motiven 
för att tillämpa hållbar upphandling.

88 https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-
upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
89 https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
90 https://www.sis.se/iso14001/skapaochinfradittmiljledningssystem/

Principer för hållbar 
upphandling enligt ISO 
20400:

 ◆ Ansvarighet 

 ◆ Transparens 

 ◆ Etiskt uppförande 

 ◆ Fullständiga och 
rättvisa möjligheter 

 ◆ Respekt för 
intressenternas 
intressen 

 ◆ Respekt för 
rättsstatsprincipen 
och internationella 
uppförandenormer 

 ◆ Respekt för 
de mänskliga 
rättigheterna 

 ◆ Innovativa lösningar 

 ◆ Fokus på behov 

 ◆ Integration av 
hållbarhetskrav 

 ◆ Analys av alla 
kostnader 

 ◆ Ständiga 
förbättringar.88 

ISO 14001

Inom miljöområdet är ISO 14001 den 
vanligast förekommande standarden för 
miljöledningssystem.89 

Inom ISO 14001 innebär Planera – Utför – 
Kontrollera	och	Agera	att	organisationen:

 ◆ Upprättar en miljöpolicy

 ◆ Planerar verksamheten

 ◆ Inför och driver miljöprogrammet

 ◆ Följer upp och kontrollerar arbetet

 ◆ Åtgärdar och ständigt förbättrar arbetet.90 

MILJÖKRITERIER OCH LEDNINGSSYSTEM

https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
https://www.adda.se/globalassets/kommentus/aktuellt/filer/hallbar-upphandling-i-kommuner-utvarderingar-av-10-kommuner.pdf
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.sis.se/iso14001/skapaochinfradittmiljledningssystem/
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91 https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/
92 https://www.sis.se/iso26000/dettariso26000/
93 https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
94 https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/how_does_it_work_step0_en.htm
95 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/1328713/ok-att-kravstalla-
iso-140012015-eller-motsvarande/ 

För att organisationen 
ska få ett ISO 
14001-certifikat	krävs	
följande:

 ◆ Organisationen 
har eller skapar ett 
ledningssystem som 
uppfyller kraven i ISO 
14001.

 ◆ Systemet är en 
naturlig del av 
organisationens 
dagliga verksamhet

 ◆ Systemet är beskrivet

 ◆ System och 
beskrivning 
underhålls löpande

 ◆ Att verksamheten 
blir granskad mot 
kraven i ISO 14001 
av ett ackrediterat 
certifieringsorgan.91

ISO 26000

ISO 26000 är även en vanlig standard inom 
hållbarhetsområdet. ISO 2600 är en internationell 
standard för organisationers samhällsansvar. 
Den bygger på sju grundläggande principer som 
tillsammans definierar begreppet organisationers 
samhällsansvar

De sju grundprinciperna är:

 ◆ Ansvarsskyldighet

 ◆ Transparens

 ◆ Etiskt uppträdande

 ◆ Respekt för intressenterna

 ◆ Respekt för lagen

 ◆ Efterlevnad av internationella uppförandenormer

 ◆ Respekt för mänskliga rättigheter.92 

EMAS

Ett annat ledningssystem inom området 
miljö är EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme) som är EU:s frivilliga miljölednings- och 
miljörevisionsordning.93 Även inom EMAS arbetar 
man med Plan-Do-Act-Check-modellen som 
grund.94 

När upphandlingen inte motiverar hela system 
enligt exempelvis ISO 14001 eller EMAS kan det vara 
mer lämpligt att lyfta fram vissa utpekade aspekter 
av ett systematiskt miljöarbete.95 
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11. INSPIRATION FRÅN NORDEN

96 https://www.sgbc.se/nyheter/aldreboende-pa-aland-forst-att-certifieras-med-
miljobyggnad-utanfor-sverige/
97 https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/anvandarstod-for-miljobyggnad/
manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/
98 Föreläsningsmaterial, Isa-Maria Bergman
99 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/
trendens_2020.pdf
100 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/
publikationer/trendens_2020.pdf

INSPIRATION FRÅN NORDEN

Både i närområdet och i andra delar av Norden kan man hitta exempel kring där man på 
olika sätt tar första steg mot hållbar upphandling. Några exempel följer:

11.1. BYGGANDE
 
Äldreboendet Rosengård i centralorten 
Godby på norra Åland har fått en ny 
tillbyggnad för 14 boende och har 
certifierats med Miljöbyggnad 3.0 i nivå 
brons. Miljöbyggnad definierar krav enligt 
15 olika indikatorer som bestämmer vilka 
egenskaper den färdiga byggnaden ska 
ha. Fokus ligger på energianvändning, 
inomhusmiljö och sunda material.96 97   

11.2. EL

Jyväskylä har gjort stora besparingar genom 
energieffektiv gatubelysning och styrsystem 
och gjort en inbesparing på  
600 000 €/år.98 

11.3. PLAST

Varje år orsakar de största kommunerna 
i östra Mellansverige 4 000 ton 
koldioxidutsläpp, bara genom sin 
användning av arbetsmaterial av fossil 
plast, som till exempel skoskydd, handskar 
och soppåsar. Genom att jobba strategiskt 
med krav i upphandling kan man göra stor 
skillnad.99  

Det finns fler sätt att minska 
klimatpåverkan på plasten. Det första 
är så klart att inte använda plast alls, 
utan använda ett annat material, till 
exempel papper eller glas. Det andra är 
att använda flergångsartiklar istället för 
engångsartiklar som porslinsmugg istället 
för engångsmugg. Och det tredje är att 
använda rätt sorts plast.100 

https://www.sgbc.se/nyheter/aldreboende-pa-aland-forst-att-certifieras-med-miljobyggnad-utanfor-sverige/
https://www.sgbc.se/nyheter/aldreboende-pa-aland-forst-att-certifieras-med-miljobyggnad-utanfor-sverige/
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/anvandarstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/ 
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/anvandarstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/trendens_2020.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/trendens_2020.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/trendens_2020.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/trendens_2020.pdf
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Så tänker ni i upphandlingen:

Innan man upphandlar plastprodukter bör 
verksamheten gå igenom dessa frågor: 

  Behövs produkten? Är det möjligt att klara sig helt 
utan, eller ha den som flergångsartikel istället?

  Finns produkten att tillgå i annat material än 
plast? Finns det inte – berätta för leverantörerna 
att det är ett önskemål. 

  Finns produkten i återvunnen plast? Återvunnen 
plast ger minst klimatavtryck. Finns det inte – 
berätta för leverantörerna att det är ett önskemål. 

  Finns produkten i mindre miljö- och 
klimatpåverkande plast? Polyeten, PE, är det 
plastmaterial som går bäst att återvinna. Välj 
transparent plast före färgad plast. Undvik svart 
plast.

Exempel på hållbar upphandling av 
skyddshandskar i Tammerfors:

Tammerfors stads upphandling av skyddshandskar 
är ett lysande exempel på hur man genom att beakta 
livscykelkostnader i stället för upphandlingspris kan få 
till stånd kostnadseffektivare samt miljömässigt och 
mer socialt hållbar upphandling av högre kvalitet.101 

101 https://www.hankintakeino.fi/sv/exempel/ansvarsfull-upphandling-av-
skyddshandskar-halso-och-sjukvarden-case-tammerfors-stad

T i p s !
För att hjälpa upphandlarna 
att tänka rätt i krav-
ställningen av plast 
finns vägledningar för 
hållbar plastupphandling. 
Dessa finns bland annat 
tillgängliga för alla på 
Uppsala kommuns 
webbplats:

https://klimatprotokollet.
uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-
plastupphandling/

https://www.hankintakeino.fi/sv/exempel/ansvarsfull-upphandling-av-skyddshandskar-halso-och-sjukvarden-case-tammerfors-stad
https://www.hankintakeino.fi/sv/exempel/ansvarsfull-upphandling-av-skyddshandskar-halso-och-sjukvarden-case-tammerfors-stad
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/
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11.4. LIVSMEDEL

Upphandlingsmyndigheten i Sverige (www.
upphandlingsmyndigheten.se) och Motiva 
i Finland (www.motiva.fi) har utförliga 
hållbarhetskriterier som stöd vid hållbar och 
ansvarsfull livsmedelsupphandling, som 
bland annat tar upp djurvälfärd och hälsa, 
livsmedelssäkerhet, miljökonsekvenser och 
socialt ansvar.

Motivas guide innehåller kriterier 
för ansvarsfullhet och vägledning 
i upphandling inom följande 
produktgrupper: 

 ◆ grönsaker, bär, frukt och spannmål,

 ◆ kaffe, te och kakao,

 ◆ svinkött och svinköttsprodukter,

 ◆ fjäderfä och fjäderfäprodukter, ägg och 
äggprodukter,

 ◆ nötkött och nötköttsprodukter,

 ◆ mjölk och mjölkprodukter,

 ◆ fisk och fiskprodukter.

Dessutom innehåller guiden  
anvisningar om hur kriterierna  
ska användas och tillämpas vid 
upphandling.102 

11.5. VIDARE LÄSNING

För goda exempel kopplat till alla 17 globala 
mål i Agenda 2030, ta del av Nordiska 
Ministerrådets rapport Sustainable 
Public Procurement and the Sustainable 
Development Goals (på engelska). Där finns 
exempel på allt från sociala hållbarhetskrav 
i upphandling till upphandling som rör rena 
fordon:

norden.diva-portal.org/smash/get/
diva2:1554600/FULLTEXT01.pdf

T i p s !
Ta del av Motivas guide till ansvarsfull 
livsmedelsupphandling på:

motiva.fi/files/19045/Guide_till_
ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_
rekommendationer_blir_till_krav_och_
jamforelsegrunder.pdf

102 https://slc.fi/uploads/dokument/Upphandlingskampanj_2016/Motiva_Guide_
till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_Rekommendationer_blir_till_krav_och_
jamforelsegrunder_v1_1.pdf

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1554600/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1554600/FULLTEXT01.pdf
http://motiva.fi/files/19045/Guide_till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_rekommendationer_blir_till_krav_och_jamforelsegrunder.pdf 
http://motiva.fi/files/19045/Guide_till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_rekommendationer_blir_till_krav_och_jamforelsegrunder.pdf 
http://motiva.fi/files/19045/Guide_till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_rekommendationer_blir_till_krav_och_jamforelsegrunder.pdf 
http://motiva.fi/files/19045/Guide_till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_rekommendationer_blir_till_krav_och_jamforelsegrunder.pdf 
https://slc.fi/uploads/dokument/Upphandlingskampanj_2016/Motiva_Guide_till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_Rekommendationer_blir_till_krav_och_jamforelsegrunder_v1_1.pdf
https://slc.fi/uploads/dokument/Upphandlingskampanj_2016/Motiva_Guide_till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_Rekommendationer_blir_till_krav_och_jamforelsegrunder_v1_1.pdf
https://slc.fi/uploads/dokument/Upphandlingskampanj_2016/Motiva_Guide_till_ansvarsfull_livsmedelsupphandling_-_Rekommendationer_blir_till_krav_och_jamforelsegrunder_v1_1.pdf
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12. AKTUELLT OMRÅDE: RENA 
FORDON OCH TRAFIKTJÄNSTER

103 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 
2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

RENA FORDON OCH TRAFIKTJÄNSTER

Genom lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och 
fordonstjänster genomförs kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon.103 
Lagen gäller fordon och trafiktjänster som köps av till exempel kommuner och staten, 
såsom skoltransporter, sophämtning och köp av busstjänster inom lokaltrafiken. 
Lagstiftningen främjar en ökad användning av alternativa bränslen, såsom el, gas och 
biobränslen.  Kraven tillämpas när en upphandlande enhet köper, hyr, leasar, hyrköper 
eller upphandlar vissa transporttjänster över EU:s tröskelvärde. Direktivet gäller endast 
nya upphandlingar.

Personbilar och lätta nyttofordon
- Andelen elbilar ska öka vid 
upphandling

Den första kategorin omfattar personbilar 
och lätta nyttofordon, vilka är paketbilar, 
det vill säga fordon i kategori N1 och fordon 
i kategori M2. Enligt direktivet får CO2-
utsläppen från personbilar och paketbilar 
som definierats som miljövänliga vara 
högst 50 g/km fram till utgången av 
2025 och 0 g/km från och med 2026. I 
praktiken innebär detta renodlade elbilar 
och fram till utgången av 2025 också 
laddningshybrider. Finland ska under 
vardera upphandlingsperioden säkerställa 
att 38,5 procent av upphandlingarna 
omfattar miljövänliga person- och 
paketbilar.

Lastbilar - Ett miljövänligt fordon ska 
framföras med biodrivmedel, el, gas 
eller väte

Som miljövänlig lastbil definieras ett 
fordon som framförs med alternativa 
bränslen såsom biodrivmedel, el, gas 
eller väte. Finland ska säkerställa att 9 
procent av anskaffningarna av lastbilar 
under den första upphandlingsperioden 
och 15 procent under den andra 
upphandlingsperioden är miljövänliga.

PERSON-	OCH	
PAKETBILAR

38,5	%	(2021-2030)

LASTBILAR 

9%	(2021-2025)	
15%	(2026-2030)
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104 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210740

RENA FORDON OCH TRAFIKTJÄNSTER

Bussar - Andelen renodlade elbussar ska 
öka i framtiden

Med miljövänlig buss avses ett fordon som 
drivs med alternativa bränslen såsom el, 
väte, gas eller biobränsle. För Finland ska 
det säkerställas att 41 procent av de nya 
bussanskaffningarna under den första 
upphandlingsperioden och 59 procent 
under den andra upphandlingsperioden är 
miljövänliga. Kraven gäller endast bussar 
i lokaltrafik, det vill säga bussar med 
sittplatser och ståplatser.

Dessutom ska hälften av de miljövänliga 
fordon som upphandlas under vardera 
upphandlingsperioden vara renodlade 
elbussar, det vill säga 20,5 procent under 
den första perioden och 29,5 procent 
under den andra perioden.

Vilka fordon omfattas inte av direktivet?

Lagen ska inte gälla bussar i fjärrtrafik 
och inte heller till exempel jordbruks- och 
skogsbruksfordon eller två- och trehjuliga 
fordon. Regleringen ska inte tillämpas 
till exempel på utryckningsfordon, 
militärfordon och fordon på 
byggarbetsplatser.104 

KOLLEKTIVTRAFIKEN

41%	(2021-2025)	OCH	
59%	(2026-2030)

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210740
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