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Delprojekt: Hållbarhetskriterier



Standarden ger ramverket

• Allmänna krav / Övergripande aspekter

• Miljömässiga aspekter

• Sociala aspekter

• Ekonomiska aspekter



Från idé till utkast
• Bred inbjudan att delta till olika berörda organisationer

• Workshopar

• Separata webbmöten om
olika aspekter – miljö, 
socialt och ekonomi

• Företagsbesök

• Utkast, kommentarsrundor
och omstrukturering

→ Handboken börjar ta form



Utgångspunkter

• Inga ytterligare indikatorer eller 
krav

• Försöker vara opolitiska och 
hänvisa till myndigheter 
och/eller vetenskap

• Flera kriterier och indikatorer går 
i varandra

• Ett särskilt avsnitt om import



1. Inledning och bakgrund
1.1 Syfte med handboken och hur den ska läsas
1.2 Handbokens bakgrund

Om projektet som helhet

Beskrivning av standardserien

Livscykelanalyser (LCA) och svenska dataset

Om SIS och standardisering

Standarder om biobaserat innehåll

1.3 Bakgrund om svenskt skogsbruk
Svensk skog – översikt

Skogarna i Sverige är formade av historiskt brukande

Svensk skogspolitik

Svensk skogsindustri

Bioenergi från skogen

Lagar och andra regler som styr/påverkar och följer upp skogsbruk…

Skogens klimatnytta

Konkurrens med fossila och andra ändliga material samt cirkularitet

Importerad råvara

2. Standardens omfattning

3. Terminologi





Indikatorer

• Syftet / svensk kontext
En beskrivning av hur frågan hanteras i 
Sverige, via lagar och regler men även 
via frivilliga åtaganden, t ex målbilder 
och branschpraxis.

• Grundläggande frågeställningar
Varje organisation ska besvara 
indikatorn själv – men här listas då ett 
antal frågor som projektgruppen menar 
är relevanta. Det kan dock finnas andra 
frågor som är viktigare för just ”din” 
verksamhet

• Svar på indikatorn
Bassvar som gäller för alla, dvs att följa 
lagen eller aktiviteter som alla/de flesta 
utför

• Frivilliga aktiviteter som ger 
mervärde

Här har vi listat ett antal frivilliga 
aktiviteter som många gör – eller skulle 
kunna göra 
Listan/förslagen är tänkt att fungera lite 
som kom-ihåg att ange sådant man 
redan gör (och kanske tycker är rutin) 
men också som inspiration



Termer



Handbokens målgrupper och var den finns

• Skogliga aktörer som vill besvara standarden

• Aktörer längs hela kedjan

• Inköpare av biobaserade produkter baserade på 
svensk skogsråvara

• Finns som tryckt bok och e-bok

• Hittas via www.sis.se/tk565

• Här finns även erbjudande att köpa både 
handbok och standard.

Redaktörer: Maria Gustafsson och Karin Vestlund Ekerby, SIS
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