Kriteriebibliotek, kortfattade exempel med länkar
Samtlig information i tabellen nedan är hämtad från Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
Nedan är ett urval för produkter och tjänster som bedöms vanligt förekommande inom
museibranschen. Till varje kategori finns det en länk överst, via den nås utförlig information om
kraven, hur de kan formuleras och vad de innebär.
Möbler
Många olika material – kan innehålla hälsooch miljöfarliga ämnen eller ge upphov till
stor kemikalieanvändning och/eller stora
utsläpp vid tillverkning.
Miljöbelastning i både produktionsledet
och avfallshanteringen. Potentiellt hälsooch miljöfarligt innehåll som kan möta
användaren vid slitage.
Datorer och bildskärmar
Största miljöbelastningen sker i
produktionsfasen
Viktigaste åtgärden för att reducera
miljöbelastningen är att använda
produkterna under lång tid. Viktigt att
inkludera krav på socialt ansvarstagande i
produktionskedjan.

AV-produkter

Hållbarhetskriterier för Möbler | Upphandlingsmyndigheten
Fler krav samt specifikationer om hur de kan ställas nås via länken.
Här följer ett antal exempel:
- Rutiner för kvalitetssäkring (kvalificeringskrav)
- Inköp av lagligt timmer för möbelproduktion
- Säkerställande av att möbler med formaldehydbaserade tillsatser
i träbaserade skivor eller möbeltextil, skinn/läder uppfyller
emissionskrav
- Stoppningsmaterial
- Att arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner är
uppfyllda för allt arbete som utförs inom ramen för kontraktet

Hållbarhetskriterier för Datorer och bildskärmar |
Upphandlingsmyndigheten
Fler krav samt specifikationer om hur de kan ställas nås via länken.
Här följer ett antal exempel:
- Rutiner för kontroll av farliga ämnen i produkterna
(kvalificeringskrav)
- Längre garanti- och serviceavtal kan användas som
tilldelningskriterium
- Utbytbara komponenter
- Energieffektiva datorer och bildskärmar
- Rapportering kring återanvändning och återvinning av
utrustningen
- Att arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner är
uppfyllda för allt arbete som utförs inom ramen för kontraktet
- Hållbara leveranskedjor för att säkerställa mänskliga rättigheter,
arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i
leveranskedjan (avancerad nivå)
- Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkterna
(avancerad nivå)
Hållbarhetskriterier för AV-produkter | Upphandlingsmyndigheten
Fler krav samt specifikationer om hur de kan ställas nås via länken.
Här följer ett antal exempel:
- Energiprestanda (se förslag på nivå för resp. produkt via länken)
- ljuskällor fria från kvicksilver i storbildsskärmar och projektorer
- Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
- Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkterna

(avancerad nivå)
- Hållbara leveranskedjor (avancerad nivå)

(Inomhus)Belysning

Hållbarhetskriterier för Belysningsprodukter |
Upphandlingsmyndigheten
Fler krav och specifikationer kring hur de kan ställas finns via
länken ovan.
- Systematiskt kvalitetssäkringsarbete – kvalificeringskrav
- Energieffektiva ljuskällor LED
- Halogenfri plast i ljuskällor och armaturer
- Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
- Hållbara leveranskedjor (avancerad nivå)
- Farliga ämnen i ljuskällor och armaturer (avancerad nivå)

Faciliteter som kaffe, te, frukt

Hållbarhetskriterier för Kaffe, te och kakao |
Upphandlingsmyndigheten
Fler krav och specifikationer kring hur de kan ställas finns via
länken ovan.
- Socialt ansvarsfull odling, -kaffe, te och kakao
- EU-ekologiska varor
- Miljömässigt hållbar odling – kaffe, te och kakao (avancerad nivå)

Viktigt med krav på både miljömässig och
socialt ansvarstagande för att säkerställa säker
arbetsmiljö, rimlig ersättning och hållbar
markanvändning som inte förgiftar och/eller
tränger undan annan odlingsbar mark i utsatta
områden. Men också begränsning av gifter i
efterskördsbehandling och användning av
returlådor för att minska behov av
engångsemballage.

Textil
Största miljöpåverkan från textilier
kommer från produktionen. Men det
genererar också stora mängder avfall.

Städprodukter
Påverkar människor och miljö på flera olika

Hållbarhetskriterier för Frukt | Upphandlingsmyndigheten
-EU-ekologisk vara
- Socialt ansvarsfull odling - frukt
- Efterskördsbehandling - frukt
- Returlådor

Hållbarhetskriterier för Textil | Upphandlingsmyndigheten
Fler krav och specifikationer kring hur de kan ställas finns via
länken ovan. Kraven gäller textil och tillägg för textil med
specialfunktioner, tex vattenavvisande eller flamskyddande
funktioner.
- Rutiner för kvalitetssäkring (kvalificeringskrav)
- Reningsverk i produktionen
- Materialåtervinning av textil
- Säkerställande av att textilierna inte innehåller ämnen upptagna
på gällande kandidatförteckning i EU:s kemikalielagstiftning Reach
- Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
- Hållbara leveranskedjor (avancerad nivå)
Hållbarhetskriterier för Kemisk-tekniska produkter för
professionell hygien, rengöring och underhåll |
Upphandlingsmyndigheten
Fler krav och specifikationer kring hur de kan ställas finns via
länken ovan
- Kvalitetssäkring (kvalificeringskrav)

sätt, både i produktion, användning och vid
kassation.

- Produktens miljöfarlighet, uteslutning av produkter utifrån
faroklass
- Uteslutande av sensibiliserande (allergiframkallande) produkter
utifrån faroklass
- Begränsningar i vilka plaster som får används till förpackning
- Oparfymerade produkter
- Leverans av säkerhetsdatablad
- Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner

Städtjänster

Hållbarhetskriterier för Städtjänster | Upphandlingsmyndigheten
Fler krav och specifikationer kring hur de kan ställas finns via
länken ovan
- Systematiskt miljöarbete (kvalificeringskrav)
- Miljömärkta städkemikalier
- Doseringsutrustning
- Utbildning arbetsledare och städpersonal
- Resurseffektiv användning av avfallspåsar
- Arbetsrättsliga villkor
- Miljömärkt städtjänst (tilldelningskriterium alternativt särskilt
kontraktsvillkor)

Viktigt med krav på både miljömässiga som
sociala och arbetsrättsliga aspekter.

Entreprenad – utförandeentreprenader
Gäller inte specifikt för
utställningsproduktioner, utan för
miljöanpassade renoveringar, ombyggnad
och tillbyggnad av lokaler, men kan
sannolikt vara bra verktyg även för
utställningsbygge.

Hållbarhetskriterier för Entreprenad - utförandeentreprenader |
Upphandlingsmyndigheten
Många fler krav och specifikationer kring hur de kan ställas finns
via länken ovan
- Miljöledningssystem (kvalificeringskrav)
- Miljösamordnare vid utförarentreprenader (kvalificeringskrav)
- Avfallssamordnare, kompetens (kvalificeringskrav)
- Kvalitets- miljö- och arbetsmiljöansvar (kvalificeringskrav)
- Resurser och avfall – Sortering i fraktioner och statistik
- Säkerställande av underentreprenörer med fler
- Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenader
- Styrning av materialval
- Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper
- Innehållsdeklaration ( i avsaknad av detta blir övriga krav på
material, varor eller kemiska produkter meningslösa)

Godstransporter

Hållbarhetskriterier för Godstransporter |
Upphandlingsmyndigheten
- Miljöledningssystem hos leverantör av transporttjänster
(applicerbart även på konsttransport)
- Alternativa drivmedel (kan vara vanskligt att ställa som krav för
konsttransport)
- Informationskrav för minskad klimatpåverkan (applicerbart även
på konsttransport då leverantören själv kan välja på vilket sätt man
arbetar med att minska klimatpåverkan, allt ifrån energieffektivare

Delar är applicerbart även vid
upphandling/beställning av
konsttransport/föremålstransport.
Eftersom fordonsflottan är mindre för den
typen av specialkrav som konst- och
föremålstransporter ofta kräver kan det
dock vara vanskligt att ställa långtgående

krav på tex bränsletyp eller miljöklassning

fordon, eco-driving, optimerad ruttplanering osv)
- Incitament för minskad klimatpåverkan (avancerad nivå)

Personresor, bil

Hållbarhetskriterier för Personbil | Upphandlingsmyndigheten
- Miljöledningsarbete
-Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedel
- Informationskrav för minskad klimatpåverkan
- Drivmedel elbilar
- Arbetsrättsliga villkor för taxiförare
- Fordonsbuller (avancerad nivå)

Bra att undvika bilresor i den mån det går,
men om det finns behov som är svåra att
möta på annat sätt kan dessa krav ställas
vid bokning/upphandling av taxitjänst och
eller hyrbil.
Tryck och kopieringspapper

Hållbarhetskriterier för Tryck- och kopieringspapper |
Upphandlingsmyndigheten
- Blekmetod (basnivå teknisk spec/tilldelningskriterier,
spjutspetsnivå)
- Växthusgaser (basnivå teknisk spec/tilldelningskriterier,
spjutspetsnivå)
- Utsläpp till luft och vatten
- Hållbara leveranskedjor

Dokumenthanteringsprodukter
Leksaker och hobbymaterial
Vid inköp av material till pedagogisk
verksamhet och verkstäder kan man luta
sig mot kravställningarna under rubriken
Giftfri förskola

Hållbarhetskriterier för Leksaker och hobbymaterial |
Upphandlingsmyndigheten
Fler krav och specifikationer kring hur de kan formuleras nås via
länken ovan.
- Rutiner för kvalitetssäkring
-Innehåll av särskilt farliga ämnen i leksaker och hobbymaterial
- Innehåll av färgämnen i hobbymaterial
- Innehåll av bly i hobbymaterial
- Innehåll av ftalater i leksaker och hobbymaterial
- Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
- Hållbara leveranskedjor

Det finns förstås ytterligare stora mängder varor och tjänster som köps in till museiverksamhet, där det finns
utrymme att ställa krav på både miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det här är en lista som med fördel kan
utvecklas, och förslag på tillägg kan skickas till hallbarhet@varldskulturmuseerna.se

