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Agenda
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Om Upphandlingsmyndigheten och vårt uppdrag

Hur arbetar vi med Vård och Omsorg

Upphandling som verktyg

 Våra hållbarhetskriterier

 Välja krav vs nytta/effekt

 Exempel på olika krav i upphandling

 Uppföljning



Sunda offentliga 
affärer för en hållbar 

framtid



Vårt uppdrag
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 Rättssäker, effektiv och hållbar upphandling. 

 Främja innovativa lösningar.

 Stärka upphandlingens strategiska betydelse.
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Inriktningsmål



Offentlig upphandling

 En offentlig aktör som köper en vara eller 
en tjänst

 I Sverige 642 miljarder kronor miljarder 
kr/år (2017)

 Lag om offentlig upphandling (LOU) 
 Bygger på EU-direktiv 
 Reglerar hur upphandling görs
 Fem grundprinciper:
‒ Icke-diskriminering
‒ Likabehandling
‒ Proportionalitet
‒ Öppenhet
‒ Ömsesidigt erkännande



Hållbar upphandling
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 Upphandlande enheter har stor frihet att 
bestämma:

- vad som upphandlas

- vilka krav som ska ställas

- vilka mervärden som ska premieras

- hur avtalet ska formuleras

 Stöd i lagstiftningen för att ställa 
hållbarhetskrav 

 Fördel - kan gå utöver lagstiftning

 Tuffa krav kan bidra till att nå 
organisationens hållbarhetsmål



Tre segment i fokus
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 Vård och omsorg  Bygg  Livsmedel

Samtliga områden berör upphandling inom vården



Vård- och omsorgsområdet
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 Området är bland de största som konkurrensutsätts enligt LOU och LOV. 

 År 2016 var de offentliga utbetalningarna inom området 170 miljarder kronor.

 Det är komplexa varor och tjänster, som ofta upphandlas till stora belopp, med 
höga risker om leverantörer brister i utförandet och de används av tredje man.

 Det kan vara svårt att definiera och mäta kvalitet.

 Avtalsuppföljningen inom området behöver generellt sett vidareutvecklas och 
prioriteras mer. 



Stöd inom vård- och omsorgsområdet
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 Vägledningar 

 Rapporter

Hållbarhetskriterier

 Seminarier

Utbildningar 

 Frågeservice

 Valfrihetswebben

 ”Upphandling och en giftfri vardag” Kemikalieturné, utbildningsdag med 
Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen samordnat av länsstyrelserna



Hållbarhetskriterier

 Färdigformulerade krav ”klipp och klistra”

 Finns  i kriteriebiblioteket på vår webbplats

Drivande krav – mer långtgående 
än lagstiftningen

 Begränsning - måste finnas verifikat

 Tre nivåer – bas, avancerad, spjutspets

 Framtagna i en kvalitetssäkrad process

Mer information om att utforma egna hållbarhetskrav finns här: 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-

hallbarhetskrav/utforma-egna-hallbarhetskrav/

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/utforma-egna-hallbarhetskrav/


Expertgrupper
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Upphandlande organisationer

 Leverantörer och återförsäljare

 Branschorganisationer och branschexperter

 Intresseorganisationer/NGO:s

Märkningsorganisationer

Myndigheter med sakkunskap

Universitet, högskola eller forskningsinstitut



Arbete med hållbarhetskriterier 2017
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Kriterier medicintekniska förbrukningsartiklar     
– 3 expertgrupper

 Medicinska handskar

 Tappningskatetrar, Infusionsaggregat, 
trakealtuber

 Engångstextilier inom vården

Kriterier medicinteknisk utrustning

 Översyn av standarder och formuleringar (18 
undergrupper)

Kriterier läkemedel

 Översyn av kriterier pågår i expertgrupp

Nätverk inom hållbar sjukvård

 Nordic Center for Sustainable Health care (NCSH)

 Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i 
varor, NSG Varor



Medicinska handskar – vad vill vi upppnå
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Handskar som erbjuder ett säkert skydd 
vid behov och situation

 Krav på information om alla kemikalier 
som används vid tillverkningen

 Sociala hänsyn vid tillverkningen

 Ett brett upphandlingssortiment 
 handskar utan kända kontaktallergen 
 handskar som ger extra skydd mot 

vissa kemikalier och med liten risk för 
hål 

 Kvalitetsgranskning, Q4 2017

- kriterier, tillämpningsanvisning och 
förberedda formulär



Läkemedel – vad vill vi uppnå
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 Offentlig upphandling till 
slutenvård  (21%)

 Kriterier som är drivande och 
kan följas upp
 Resultat från uppföljning av 

nuvarande krav

 Miljöhänsyn, påverka att 
ansvar tas för utsläpp till miljön 
där produktion sker

 Minska utveckling av 
antibiotikaresistens (AMR) och  
tillgång på fungerande 
antibiotika – jämställs med 
klimathotet

 Involvera nordiska länder, EU

Fokus på ansvarsfulla
investeringar, Nordea 10/10 2016

 19 september, 2016

 SAMVERKAN. Regeringen borde ställa miljökrav 
på läkemedel, skriver Dagens Nyheter. 
Budskapet kommer från Joakim Larsson, 
professor i miljöfarmakologi vid Sahlgrenska 
akademin och en av initiativtagarna bakom 
Centre for Antibiotic Resistance Research at 
University of Gothenburg (CARe).

 För tio år sedan kunde Joakim Larsson och hans 
grupp visa på extremt höga halter av antibiotika i 
indiska vattendrag – ett fynd som också fick stor 
internationell uppmärksamhet.

Joakim Larsson i DN: 
Sverige kan visa vägen för 
ökade miljökrav för 
läkemedel



Hållbarhetskriterier
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Andra relevanta produktområden inom vården:

 Textilier 

 Tvätt- och textilservice

 Städtjänster

 Kem-tekniska produkter

 Ny- och ombyggnad av offentliga lokaler

 Livsmedel

 Belysning

 Transporter
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Regeringsuppdrag Livsmedel 2017-2018
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 Stärka kompetensen hos köpare och säljare

 Sprida goda exempel 

 Lösa knäckfrågor genom branschdialoger höst 2017: 
 Uppföljning & verifiering - Verktyg och utvecklingsmöjligheter uppföljning. 
 Strategi & dialog i livsmedelsupphandling - Upphandling som ett strategiskt 

verktyg och dialog som nyckeln till utvecklande affärer.
 Klimatdialogen - Hur kan livsmedelsupphandling bidra till att uppnå klimatmål?

Ytterligare dialoger startar under 2018

Anmäl dig på http://www.upphandlingsmyndigheten.se/kalender/save-the-date/
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Produkter som använder energi

 LCC-kalkyler 

 Kostnad under livscykeln

 Ekonomiskt mest fördelaktiga

 Exempel på produktgrupper:

 Belysning

 Personbilar

 Vending

 Vitvaror 

 Kyl och frys till storkök
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Exempel på användning av LCC: Kaffeautomater
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 90 000 kaffeautomater i Sverige  

 Serviceföretag hyr ut 
kaffeautomaterna - elräkningen 
hamnar hos kunden.

 Det skiljer mer än 50 procent i 
energianvändning mellan 
likvärdiga maskiner. 

 Om alla kaffeautomater i 
Sverige byts ut till den mest 
energieffektiva skulle 
elanvändningen minska från 83 
miljoner kWh till 40 
miljoner kWh. 

➢ 51 % besparing - motsvarar 
energin för 2000 eluppvärmda 
villor.



Transporter – ”CO2 bubbla”
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 Krav på koldioxidutsläpp

 Informationskrav för minskad klimatpåverkan

 Kontraktsvillkor 

 Förbättring under avtalsperioden

 Flexibelt – leverantören väljer åtgärder

http://2030-sekretariatet.se/nyhetsbrev/

NYHETSBREV DEC 2017

Här kan du läsa vad som är på gång för att nå 

transportsektorns klimatmål för 2030, uppdelat i Bilen, 

Bränslet och Beteendet.



Kan göras om till ett incitamentskrav -
’bättre betalar sig’- exempelvis… 
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10% lägre CO2 
utsläpp från 

tjänsten ger 1% 
högre ersättning

10% högre CO2 
utsläpp från 

tjänsten  ger 2% 
lägre ersättning



Alla behövs för att nå rätt effekter

 Ledningen 
 Skapar förutsättningar

 Beställare
 Ställer krav

 Upphandlare
 Affärsmässigt ansvar

 Miljösamordnare/strateg
 Stödjer alla med miljökompetens



Inköpsprocessen

 Förberedelse
 Planera
 Kartlägga
 Analysera

 Upphandla
 Krav i upphandlingsdokumenten
 Pröva och utvärdera

 Realisera
 Implementera avtalet
 Förvalta och följa upp
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Våra verktyg och stöd i kriteriebiblioteket

26

www.upphandlingsmyndigheten.se

Miljömålssök – koppla  krav till miljömål

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/miljomalssok/


Kriteriebiblioteket
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Kraven finns i kriteriebiblioteket 
www.upphandlingsmyndigheten.se

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/


Kravpaket Giftfri förskola 

Kriterier för förskolan

 Leksaker och hobbymaterial

 Köks- och serveringsutrustning

 Textilier

 Möbler inkl. madrasser

Temasida Giftfri förskola 

 Webbutbildning för 
upphandlare/beslutsfattare

 Webbutbildning för förskolepersonal

Finns på: www.upphandlingsmyndigheten.se/
omraden/giftfri-forskola

Tryckt material

 Broschyrer 

 Plansch – inköp för en giftfri 
förskola

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/


Ställ krav på olika sätt

 Kvalificeringskrav 
 Obligatoriska krav på anbudsgivaren

 Tekniska specifikationskrav 
 Obligatoriska krav på de varor och tjänster som upphandlas

 Tilldelningskriterier 
 Används vid utvärdering av anbud. Mervärden utvärderas - målinriktade

 Särskilda kontraktsvillkor
 Krav som ska uppfyllas under kontraktstiden – att uppfylla
 Incitamentsbaserade kontraktsvillkor – bättre betalar sig (se CO2 bubbla) 

 Funktionskrav – lösningsinriktade framåtblickande  innovationskrav



Kravnivåer kriterier

 Baskrav
 Snäppet över lagkravsnivå 
 Enkla att verifiera

 Avancerade krav
 Går längre än baskraven
 Kan kräva större insats att verifiera och följa upp

 Spjutspetskrav – innovationskrav
 Miljöteknikdrivande krav
 Kan behövas specialistkompetens för verifieringsarbetet
 Lämpligt med marknadsanalys före upphandling



Vilka krav ska man välja?
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Välj antal krav och kravnivåer efter: 

 Organisationens miljömål 

 Tillgängliga resurser för utvärdering 
av anbud 

 Tillgängliga resurser för uppföljning 
under avtalsperioden



Hur ställs kemikaliekrav?  

 Belysning

 Bygg och fastighet

Dryckes- och varuautomater

 Fordon och transporter

 Kemisk-tekniska produkter

 Köks- och serveringsutrustning

 Leksaker- och hobbymaterial

 Simhallar (kommande)

 Livsmedel

Medicinteknisk utrustning

Medicintekniska förbrukningsartiklar

Möbler

 Storkök

 Städtjänster

 Textilier

 Tvätt- och textilservice

 Vitvaror
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http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/kemikalier/utgangspunkter-for-
upphanldingsmyndighetens-kemikaliekrav/

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/kemikalier/utgangspunkter-for-upphanldingsmyndighetens-kemikaliekrav/


Hur ställs kemikaliekrav? 

 Leverantörens hantering av information 
kring kemikalier
 Krav på kvalitetsledningssystem, rutiner kvalitetssäkring

 Ämnen med vissa egenskaper får inte finnas
 Cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, 

persistenta, bioackumulerande, toxiska, allergiframkallande, 
biocidbehandlade produkter

 Specifika ämne /grupper av ämnen får inte ingå (alternativt ha 
sänkt gränsvärde)
 Flamskyddsmedel, Mjukgörare, Bisfenol A 
 Reach kandidatförteckning, Reach tillståndsregler (bilaga XIV)



Kravexempel: Innehåll av särskilt farliga ämnen 
(kandidatförteckningen, påminner om lagstiftningen)
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Särskilda kontraktsvillkor, baskrav
 Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på gällande 

kandidatförteckning i Reach, och som finns i offererade produkter i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per 
ämne, ges till den upphandlande myndigheten. 

 Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den upphandlande 
myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta ska ske inom sex månader 
efter europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.

Förslag till verifikat: 

 En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 vikts % (1000 mg/kg) i 
respektive offererad produkt. 
Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta ( det krävs då ingen lista).

Informationen ska baseras på teknisk dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad) från tillverkare och 
materialleverantörer, och innehållstester om nödvändigt (i enlighet med rekommendationer i 
Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av varor"

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/Vagledning_for_leverantorer_av_varor_SV.pdf


Kravexempel: Allergiframkallande produkt 
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Teknisk specifikation, baskrav

 Produkten ska inte vara klassificerad med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt förordning 
(EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-
förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid 
självklassificering.

Förslag till verifikat:

 Produktens säkerhetsdatablad

 Produktens innehållsdeklaration med sammansättningsuppgifter i viktprocent

 Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:5

 Licens enligt Svanens kriterier för XX.



Innovationsupphandling bidrar till utfasning av fossila 
material och kemikalier
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Några exempel

 Engångsförkläden av förnybart material (91%)

 Biogasdriven ambulans – världens första 
miljöambulans

 Blodpåse utan mjukgörare (utvecklingsprojekt)

 Stora volymprodukter bidrar till stor miljönytta

 Nya material möjliggör fortsatt utveckling och 
substitution 

 Nya leverantörskedjor



Uppföljning
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Anbudsutvärdering - ställda krav

Har vi fått det vi kravställt på och betalar för?

Uppföljning under avtalsperioden
 Stickprovsanalyser
 Kontroll av verifikat, certifikat och teknisk

dokumentation
 Leverantörsdialog och samarbete

 Effekter mot uppsatta mål
 Mäts effekterna av kraven?
 Kommuniceras det mot

beslutsfattare/ politiker? http://www.stockholm.se/kemikaliesmartforskola



Skydda antibiotikan – hur bidrar kriterierna? 
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Våra krav som kan bidra till mindre 
resistensutveckling

 Krav på biocider i varor och 
produkter, t ex vårdens 
förbrukningsartiklar, textilier, 
vitvaror, giftfri förskola

 Krav på antibiotikaförskrivning 
inom livsmedelsproduktion

 Krav på ansvarsfull tillverkning i 
kriterier för läkemedel (antibiotika)

 Vårdrelaterad infektioner stor risk 
(9% slutenvård)

www.skyddaantibiotikan.se

14-18 november pågick kampanjen Skydda antibiotikan – ett samarbete mellan 23 myndigheter 
och organisationer, däribland Vetenskapsrådet, över hela landet. Det krävs stora ansträngningar 
inom forskning, hälso- och sjukvård, djurhälsa, livsmedelsproduktion och miljöteknik för att 
motverka resistensutveckling. 



Välkomna att kontakta oss

Upphandlingsmyndigheten

 Frågeservice

 Nyhetsbrev

www.upphandlingsmyndigheten.se
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http://www.upphandlingsmyndigheten.se/


Tack!
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 Extramaterial



Årlig statistikrapport om offentlig upphandling 
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Verktyg och stöd



Kriteriebiblioteket
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Kriterie-wizard
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 Ladda hem valda krav i fil



Kriteriernas uppbyggnad
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Argument



Vägledningar och andra dokument
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Svarsformulär



Workshop: Upphandla kontorsstolar
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Vi vill upphandla kontorsstolar med färre farliga kemikalier.
Vilka krav (3 st) ställer vi i vår upphandling? 
Hur kan leverantören visa att kraven uppfylls?
Hur kan kraven följas upp under avtalsperioden?

Illustration: Kemikalieinspektionen

http://www.upphandlingsmyndigheten.se
/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/

http://www.upphandlingsmyndigheten.se
/hallbarhet/miljomalssok/

Sök kriterier via miljömål:

Kriteriebiblioteket

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/miljomalssok/


Skillnaden mellan en miljö-LCA och LCC

50

LCC

LCA


