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Sunda offentliga 
affärer för en 

hållbar framtid

Upphandlingsmyndighetens vision



Antal ANNONSERADE
upphandlingar

803miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2019

17 938 
stycken**

**Baserat på statistik från 2020

18% av BNP



Nationella upphandlingsstrategins       inriktningsmål7



Mål 12 – Hållbar 
konsumtion och 
produktion

 Hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster är 

nödvändigt för att minska vår 

negativa påverkan på klimat, 

miljö och människors hälsa.

 Offentlig upphandling är ett 

viktigt styrmedel för att bidra till 

denna utveckling.  



Den svenska 
målsättningsparagrafen 
(”bör-regeln”)

 ”En upphandlande myndighet 

bör beakta miljöhänsyn, sociala 

och arbetsrättsliga hänsyn vid 

offentlig upphandling om 

upphandlingens art motiverar 

detta.”

 4 kap. 3 § i LOU, LUF och LUK



LOU reglerar inte VAD 
bara HUR
Tekniska specifikationer 

Prestanda eller funktionskrav –

lösningsinriktade 

Kvalificeringskrav

Mervärdesbaserad utvärdering -

målinriktade

Kontraktsvillkor – att uppfylla

 Incitamentsbaserade 

kontraktsvillkor – bättre betalar 

sig

Konkret uppföljning –

målinriktade



5 upphandlingsprinciper

Icke-
diskriminering

– företag i alla 
länder får vara med 
och lämna anbud

Likabehandling

– alla leverantörer 
ska ges samma 
förutsättningar

Öppenhet

– var transparent 
och förutsägbar i 
det ni gör 

Ömsesidigt 
erkännande

– alla typer av 
certifikat i EU 
går att använda

Proportionalitet

– ställ bara de krav 
som krävs för att 
möta behovet



Hållbar upphandling 

 Stöd genom hela inköpsprocessen

 Fokus på förberedelse vad vill man 

uppnå?

 Exempelvis  tillgodose behovet av 

energi med minskat klimatpåverkan 

och ökat försörjningstrygghet och 

bioekonomi! 

 Dessa är viktiga strategiska beslut. 

Finns de med i styrdokument?



Triclosan (RÅ 
2010 ref 78)

2010

Viktiga rättsfall om hållbar upphandling    

Preussen Elektra 
(C-379/98)

2001

Concordia Bus 
(C-513/99)

2002

2003
EVN Wienstrom

(C-448/01)

1988
Bentjees
(C-31/87)

2019
Nord-Pas-de-

Calais 
(C-225-98)

2018
Läkemedel

Tim SpA
(C-395/18)

2020

2020 
Grafe Pohle
(C-395/18)

2010-2012
Krav på god 
djuromsorg

Max Havelaar
(C-368/10)

2012



Vad 
behöver 

vi?

Vad finns 
det för 

lösningar?

Tänk om vi 
fick vara 

med tidigt…

Vi kan 
utveckla..

Vi kan 
visa på 

effekt…

Nyttan 
med vår 

lösning…

DIALOG



Hållbarhetskriterier

 Mer än 600 krav som kan 

användas vid offentlig 

upphandling

 Miljökrav och sociala krav 

 Frivilliga att använda

 Finns på 3 nivåer

https://www.upphandlingsmyndi

gheten.se/kriterier/



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12

On line, dygnet runt


