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Þarfagreining fyrir vistvæn innkaup 
 

 
Nánari skýringar á verklaginu: 
Íhugum þörfina áður en við kaupum inn.  

Kannski getum við fengið lánað frá öðrum starfsstöðum, kannski er hægt að gera 

við það sem til er, kannski er hægt að kaupa notað á nytjamörkuðum eða kaupa 

notað af öðrum stofnunum? Kannski getum við beðið aðeins með kaupin og sparað 

aðeins lengur. En þegar við komumst að þeirri niðurstöðu að vöru- eða 

þjónustukaupin séu nauðsynleg þá athugum við…  

 
Hversu mikið þurfum við?  
Erum við föst í vana að kaupa alltaf sama magn af sömu vöru án þess að hafa gert 
okkur grein fyrir því að þörfin hefur minnkað? Erum við að kaupa of mikið og henda? 
Erum við að sóa? Erum við að nota þjónustu sem við þurfum ekki á að halda bara 
vegna þess að við höfum keypt hana? 
 
Hvað á varan að endast lengi?  
Þarna er gott að gera lífsferilsgreiningu. Það þarf að meta hvort velja eigi dýrari vöru 
sem endist lengur í stað ódýrari vöru sem endist styttra. Veljum afkastameiri vörur 
og vörur sem virka betur í stað vöru sem virkar síður og þarf meira af. Þarna geta 
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umhverfismerkin hjálpað okkur því að vörur með áreiðanlegri vottun eru 
lífsferilsgreindar. 

 
Getum við skipt út vöru eða þjónustu fyrir aðra umhverfisvænni?  
Eitt dæmi er þegar úttekt og þarfagreining var gerð á ræstingum á Höfðatorgi þá var 
ákveðið að vaxa gólf í stað þess að nota bónleysi og endurbóna mörgum sinnum. 
Það var ofaukið að nota bón og síðan leysa það upp til þess að nota meira af því.  

 
Getum við dregið úr magni eða umbúðum?  
Umbúðir skipta miklu máli, við þurfum á endanum að farga þeim og förgun kostar 
alltaf pening. Það er því æskilegt að draga úr bæði magni og ummáli umbúða, sé 
þess kostur. Auk þess snúast vistvæn innkaup ekki eingöngu um það að velja 
umhverfisvænni vöru heldur einnig umhverfisvænni umbúðir. 

 
Getum við verslað með öðrum hætti? 
Höfum við keypt lítið magn í einu oft á ári með tilheyrandi flutningum, sem við 
gætum kannski endurskipulagt til þess að draga úr kolefnisspori flutninganna? 
Getum við sameinað ein innkaup með öðrum? 
Getum við samið við birgjana um umhverfisvænni vörur með því að breyta 
innkaupaskilgreiningunni (t.d. að kaupa lýsingu í stað ljósapera, kaupa 
prentþjónustu í stað prentara)? 

 

Þarfagreining getur leitt til nýsköpunar og nýrri lausna í þjónustu og vöruúrvali. 
 
 
 
 
 
 


