
 

Ett öppet brev från ISO 20400-gemenskapen 

 

Sedan standarden publicerades har vi arbetat tillsammans för att bygga en gemenskap för praktisk 

tillämpning inom hållbar upphandling centrerad kring vår globala kunskapsdelningsplattform 

www.iso20400.org. Denna grupp har vuxit avsevärt, nästan 39 000 individer har interagerat med 

plattformen från 188 olika länder, över 640 användare har tagit våra självutvärderingar online eller 

offline, från 55 länder på 9 olika språk. Vi har över 12 500 följare på sociala medier och tillgång till 

över 150 000 personer via Facebook-grupper. 

 

Standarden har hittills formellt antagits av 17 nationella standardiseringsorgan (NSB) och ytterligare 

30 NSB säljer standarden lokalt. ISO 20400 har officiellt översatts till 13 språk. Rapporter från de 

länder vi representerar och genom våra aktiviteter globalt bekräftar att standarden ger ett robust 

strategiskt ramverk för att göra det möjligt för alla organisationer av vilken storlek som helst inom 

vilken sektor eller geografi att driva hållbarhetsprestanda genom sina leveranskedjor. 

 

Vi inser att mycket har förändrats sedan publiceringen 2017. Det finns en större tonvikt på 

klimatförändringar, cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter och etiska affärsmetoder. Dessa globala 

trender driver fler och fler organisationer att placera hållbarhet högst upp på sin agenda och att inse 

att leveranskedjor spelar en avgörande roll. Vi anser att standarden förblir ett robust ramverk för att 

hjälpa oss att hantera dagens utmaningar och de vi står inför i framtiden. 

 

Standarden kommer att bli föremål för formell granskning 2022. Nationella standardiseringsorgan 

runt om i världen kommer att ha möjlighet att rösta om 3 möjliga åtgärder: Återkalla, 

Revidera/ändra eller Bekräfta. Vi tror att den tid som ägnas åt att ändra dokumentet kommer att 

vara tid som vi alla skulle kunna lägga på att implementera rekommendationerna i standarden som 

den ser ut och uppmanar dig att påverka din NSB för att rösta Bekräfta. Om du är osäker på hur du 

kontaktar din NSB kan du hitta information här. Dessutom ber vi dig att använda ditt inflytande för 

att hjälpa människor att förstå de betydande fördelar standarden kan ge. 

 

Vi tackar dig för din uppmärksamhet och önskar dig framgång på din hållbara upphandlingsresa. 


