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Goda exempel – Malmö stad 

 

Land: Sverige          

   

Produktgrupp/typ: Kontorsutrustning/IT – hållbar IT  

 

 

 

Översikt 

 

Malmö stad är Sveriges tredje största kommun sett till antalet invånare. Det finns stort politiskt stöd för strategiskt 

arbete med hållbar upphandling och kommunen fick för två år sedan förstapriset för ”Årets hållbara projekt” för sin 

satsning på upphandling av hållbar IT. 

 

 
Kontaktuppgifter 

 

Adress:   Malmö stad 205 80 Malmö 

Antal invånare:   310 000  

Kontaktperson:   Ulf Linderoth 

Befattning:    IT manager 

Telefon:    040-34 17 28 

E-post:    ulf.linderoth@malmo.se 

Webbplats:   www.malmo.se  

 

 

 
Organisering av upphandling 

 

Malmö stad har använt sig av tydliga hållbarhetskriterier i sin IT-upphandling under flera år, sedan några större avtal 

löpt ut. Utvecklingen kommer att fortsätta på alla områden för IT-produkter. Man har tagit hänsyn till hela 

livscykelkostnaden. Produkter med låg initialkostnad fungerar kortare tid och har högre elanvändning eller dyrare 

service.  

Malmö stad använder även sociala kriterier så att man kan sortera bort mindre lämpliga leverantörer. 
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Resultat 

 

Under en fyraårsperiod har Malmö stad minskat sina kostnader med mer än 2 miljoner euro eller cirka 11 % av en 

total upphandlingsvolym på cirka 20 miljoner euro. Erfarenheten är att de får bättre produkter till lägre pris. 

 
Lärdomar 

 

Några lärdomar som kan vara till nytta för andra:  

 Ge tidigt information om er organisations arbete för hållbarhet 

 Var mycket tydliga i upphandlingsdokumenten med att kriterierna kan bli hårdare under ramperioden 

 Höj kriterierna ett steg i taget för att kunna följa upp dem också 

 Se distributörerna som långsiktiga partner 

 

Speciellt på IT-området är den tekniska utvecklingen så snabb att det är farligt att sitta fast med gammal teknik. 

Malmö stad ställer kraven under ramöverenskommelser och inspirerar leverantörerna att komma med förslag på 

hållbara förbättringar. 

Malmö har även arbetat mycket med hjälp av de nationella kriterierna från SEMCo (nu en del av Konkurrensverket). I 

framtiden kommer de att arbeta ännu mer tillsammans med nationella experter. 


