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Agenda

Upphandlingsmyndighetens uppdrag och regeringsuppdrag

Kriterietjänsten och vårt stöd för strategiskt inköpsarbete 

Kemikaliekrav i upphandling för att främja giftfri miljö och omställning

Driva utveckling tillsammans och ersätta farliga ämnen



Sunda offentliga 
affärer för en 

hållbar framtid

Upphandlingsmyndighetens vision



Vår roll i den offentliga 
affären

Utvecklar, förvaltar och stödjer 
offentliga upphandlingar

Verkar för en rättssäker, effektiv samt 
socialt och miljömässigt hållbar 
upphandling. 

Främja innovativa lösningar och 
upphandlingens strategiska 
betydelse.

Ger vägledning i statsstödsfrågor till 
kommuner och regioner. 
Statistikmyndighet



Hållbar upphandling bidrar till globala målen
 Kan bidra till alla 17 målen och 82% av de 169 delmålen enligt rapport från Nordiska

ministerrådet (2021)
 SIS Agenda 2030 Vägledning (SS 854000:2021)
 ”En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga 

hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.”



Nytt regeringsuppdrag 
Cirkulär och fossilfri 
upphandling (2022)

 att öka kunskap om och användning 
av upphandling som strategiskt 
verktyg för att främja cirkulärt och 
fossilfritt samhälle vilket också 
bidrar till att nå Sveriges miljö- och 
klimatmål 2045 liksom målen i 
Agenda 2030.

 Uppdraget utgår från vårt samlade 
stöd och i nuläget görs en 
behovsanalys och handlingsplan



Drivande kemikaliekrav fasar ut farliga ämnen och driver 
fram marknadens nya alternativa lösningar

Hållbarhetskrav i 
upphandlingen 
möjliggör giftfria 
cirkulära kretslopp



Få effekt av ett 
bra inköpsarbete 

 Tidiga fasen (Zon 1)
 Utgå från behov och 

erfarenheter
 Dialog med leverantörer 
 Efterfråga funktion 
 Få med organisationen
 Jobba tillsammans 
 Ökad efterfrågan driver 

marknaden

 Affär och avtal (Zon 3)
 Implementera avtal i 

verksamheten
 Följ upp avtalade 

leverantörer
 Löpande dialog
 Samverka kring nya 

lösningar under avtalet
 Efterannonsera

Ställ  krav och villkor du 
kan arbete med under avtalet (Zon 2)



Stöd i strategiskt inköpsarbete



Förvalta och utveckla 
hållbarhetskriterier
Nationella upphandlingsstrategin
 Miljömässigt ansvarsfull 

upphandling
 Socialt hållbart samhälle

Livscykelperspektiv
 Vilken miljöpåverkan finns och var?
 Vilka upphandlingskrav är effektiva 

och möjliga att följa upp?
• Haltgränser och faroklasser
• Möjliggöra innovation
• ”Giftfritt från början” 



Kriterietjänsten

 Mer än 900 krav som kan användas 
vid offentlig upphandling

 Miljökrav och sociala krav 
 Finns på 3 nivåer
 Filtrera på mål och jämföra krav
 Kemikaliekrav i många områden

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/



Syftet med våra 
hållbarhetskriterier

 Konkret stöd i inköpsprocessen

 Förankrade hos olika intressenter

 Standardiserade och 
kvalitetssäkrade

 Frivilliga och fritt tillgängliga

 Bidrar till fler hållbara lösningar 
på marknaden 



Särskilt farliga ämnen 
(SVHC)
 Ämnen listade på 

kandidatförteckningen
 Cancerframkallande, 

Mutagena, 
Reproduktionstoxiska

 Långlivade, bioackumulerande
 Toxiska
 Andra farliga egenskaper, tex 

hormonstörande

 Informationsplikt, 0,1vikt%



Kemikaliekrav minskar 
mängden farliga ämnen
Exempel
 Formaldehyd
 Flamskyddsmedel
 Mjukgörare, ftalater
 Bisfenoler
 Färgämnen
 Biocider (antibakteriella ämnen)

 Fasa ut och ersätta farliga ämnen med 
bättre alternativ = substitution





Rutin för substitution av farliga ämnen i 
produkterna, KravID 11216 (Dator och bildskärmar)
Tilldelningskriterium: Avancerad nivå

1. Ha kunskap om dina kemiska ämnen och behov
2. Leta efter alternativ
3. Bedöm, jämför och välj
4. Testa, inför och förbättra
5. Informera distributionskedjan



En enskild upphandling handlar hantverk och timing när man testar hur leverantörer möter hållbarhetskraven

Leverantörernas lösningar bidrar till ett mer giftfritt samhälle

Spjutspetsnivå

Basnivå

Avancerad 
Nivå 

Varor och tjänster med 
bättre miljöprestanda

Lagstiftningsnivå 

Drivande krav flyttar fram
leverantörsmarknaden

Följa upp vilka krav har ställts  i upphandlingen och hur har det gått? 
Går det att bedöma effekter av att ställa miljökrav?



Jobba tillsammans med  
kemikaliekraven!

 Samverkan och marknadsdialog

• Samma kravställande ger ökad 
efterfrågan

• Dela erfarenheter genom uppföljning 
av avtalade leverantörer

• Uttryck behov i funktion och effekt

• Möjliggör att nya lösningar kan testas 
och skalas upp

• Farliga ämnen kan ersättas med 
bättre alternativ



Inspirera via lärande exempel



Upphandlingsmyndigheten ger stöd i alla delar

i samverkan med myndigheter, länsstyrelser, inköpscentraler, regioner, kommuner, leverantörer, akademi, 
Rise/Substitutionsentrum, RUS Hållbar konsumtion, Health Care Without Harm



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon: måndag – torsdag kl. 9-12
Chatt: måndag – torsdag kl. 13-15, fredag kl. 9-12
Frågeportalen: dygnet runt





Upphandling kan 
bidra till att skapa ett 

hållbart samhälle!
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