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Institutionen för matematikämnets och  
de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 
   

 

Policy för miljömedvetna inköp och resor 
Denna policy syftar till att klargöra den miljöhänsyn institutionen ska ta vid inköp, beställning 
av resor och direktupphandling. Policyn grundar sig på SU:s vägledning kring miljökrav vid 
inköp och upphandling och har anpassats efter MND:s behov och förutsättningar.  
 

Redan upphandlade artiklar 

För redan upphandlade artiklar gäller följande:  

1) Inför samtliga inköp ska möjligheten att köpa miljömärkt undersökas. En lista över 
miljömärkning för vanliga artiklar samt länkar till vad märkningarna innebär återfinns 
på su.se/miljo > Miljö > Så gör du > Miljö & inköp > Tips om bra miljöval.  

2) Livslängden hos den miljömärkta produkten ska jämföras med det motsvarande, icke-
miljömärkta alternativet. 

3) Priserna på de två alternativen ska beräknas över deras beräknade livslängd. 

4) Den miljömärkta artikeln ska köpas om den inte överstiger den icke-miljömärkta 
artikelns pris till mer än 15 %, fördelat över livslängden. 

5) Då fler artiklar beställs samtidigt och ingendera måste levereras brådskande ska, 
förutsatt att leverantören erbjuder tjänsten, samlad leverans begäras. 

 

Resor 

För resor gäller följande: 

1) Om det är lämpligt ska resan ersättas med resfritt möte via telefon, Zoom eller Skype. 
Institutionens IT-koordinator erbjuder IT-stöd inför videokonferens. 

2) För resor inom Sverige ska i första hand tåg väljas även om det innebär en dyrare resa 
än per flyg. 

3) Hotell som har miljömärkning, exempelvis Svanen, eller en certifikatstämpel för 
miljöledningssystemen, ISO 14001 eller EMAS (EU), ska prioriteras. 

4) Vid taxiresa ska miljötaxi bokas. 

5) För tjänsteresor i Storstockholm ska om möjligt institutionens SL-kort med reskassa 
utnyttjas. 

 

Direktupphandling 

Vid direktupphandling gäller följande: 

• Anbudsgivare ska ange vilken/vilka miljömärkningar deras vara/tjänst uppfyller. 

• Krav ska ställas på varors innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

https://www.su.se/miljo/s%C3%A5-g%C3%B6r-du/milj%C3%B6-ink%C3%B6p/tips-om-bra-milj%C3%B6val/tips-om-bra-milj%C3%B6val-1.128496
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• Varor med lång livslängd ska prioriteras. 

• Varor som, istället för att bytas ut, kan uppdateras eller uppgraderas på ett 
tillfredsställande sätt ska prioriteras. 

• Varor som vid användning kräver låg förbrukning av el, vatten respektive 
förbrukningsmateriel ska prioriteras. 

• Varor som framställts vid ekologiskt hållbar tillverkning ska prioriteras. 

• Tjänster som utförs på ekologiskt hållbart sätt ska prioriteras. 

• Varor som har rättvisemärkning alternativt annan märkning som säkerställer goda 
arbetsförhållanden och etisk handel ska prioriteras. 

Inför direktupphandling återfinns utförliga anvisningar till hela processen och information 
kring miljökrav och sociala krav på su.se > Medarbetare > Ekonomi > Inköp & upphandling > 
Upphandlingshandboken. 
 

https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/upphandlingshandboken#Milj%C3%B6krav%20och%20Sociala%20krav
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