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Förord 
Detta är ett strategiskt utvecklingsprojekt inom RE:Source arbete kring 
Benchmarking och internationellt samarbete, närmare bestämt Arbetspaket 7: 
Cirkulär upphandling – Green Deal. Projektet har till största del finansierats av 
RE:Source genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, men även genom in-
kind-finansiering från de deltagande organisationerna som har genomfört praktiska 
case för cirkulär upphandling.  

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande upphandlande organisationerna som på 
flera håll har brutit ny mark inom cirkulär upphandling och öppet delat med sig av 
sina erfarenheter. Det blir tydligt att aktörer som dessa spelar en nyckelroll i att driva 
utvecklingen framåt.   

Ett stort tack också till projektets engagerade referensgrupp som har bidragit med 
värdefulla inspel och under projektets gång även startat upp en expertgrupp för 
cirkulär upphandling inom Delegationen för cirkulär ekonomi. Detta har lyft 
projektet och öppnat för fler möjligheter att framföra de lärdomar och erfarenheter 
som framkommit. 

 

Oktober 2020, 

Karin Lindeberg, Maria Losman och Sven-Olof Ryding 
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Sammanfattning 
Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för omställningen till en cirkulär 
ekonomi. Cirkulär upphandling kan bidra till detta genom att främja slutna kretslopp 
och materialflöden i produktions- och leveranskedjor, samtidigt som negativ 
miljöpåverkan och uppkomst av avfall minimeras under hela livscykeln. 

Cirkulär upphandling är en del av det bredare konceptet hållbar upphandling, och vi 
bör vara försiktiga med att i allt för stor grad skilja på olika epitet som cirkulärt, 
klimatanpassat, fossilfritt osv. i upphandlingssammanhang. Målet är ofta detsamma – 
att bidra till ett hållbart samhälle – och det finns olika vägar att komma dit. Processen 
för cirkulär upphandling utmärker sig dock i vissa avseenden, bland annat genom att 
det ofta behövs mer tyngd i tidiga skeden av upphandlingsprocessen som 
behovsanalys och marknadsdialog. Det finns också ofta koppling till 
beteendeförändringar, vilket kan vara en utmaning för att implementera nya cirkulära 
lösningar inom en organisation. Det är också viktigt att komma ihåg att upphandling 
inte bara är själva formulerandet av upphandlingsunderlag och utvärdering av anbud, 
utan det handlar om förarbetet att komma fram till vad som ska stå i 
upphandlingsunderlaget och om efterarbetet att ta hand om avtalen. 

Inspiration från Nederländerna och Flandern 
Nederländerna och Flandern i Belgien har kommit långt inom cirkulär upphandling 
och utvecklat en mängd material på området, som också har spridits till andra länder. 
För att skynda på utvecklingen av cirkulär upphandling i Sverige och ta tillvara på 
värdefullt arbete och lärdomar har detta projekt testat och utvärderat hur detta kan 
komma till användning i Sverige. Tyngdpunkten har legat vid två delar; “Circular 
ambition map” och handboken “Circular Procurement in 8 steps”, men även 
konceptet Green deals och andra lärdomar har beaktats i denna rapport. 

Circular ambition map har utvecklats av Circular Flanders och utgör en överblick 
över mål och strategier för cirkulär upphandling. Projektet har tagit fram en svensk 
översättning och illustrationen har visat sig mycket användbar i praktiken. Materialet 
utgör ett enkelt sätt att introducera cirkulär upphandling och kan användas som 
utgångspunkt för såväl oerfarna som erfarna parter. För att ytterligare möjliggöra och 
främja användningen av illustrationen behöver den kompletteras med tillhörande 
beskrivning och utbildningsmaterial, gärna med exempel på hur den tillämpats.   
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Bild: Mål och strategier för cirkulär upphandling.  

Circular Procurement in 8 Steps är en handbok för cirkulär upphandling framtagen 
av Copper8 i samarbete med Nederländska Rijkswaterstaat. Boken bygger på åtta 
steg för att integrera cirkulär ekonomi i upphandlingsprocessen och omfattar allt från 
organisatoriska utmaningar till avtalsuppföljning. Även handboken fungerar bra i en 
svensk kontext och har uppskattats av de få deltagare som läst den långa texten på 
120 sidor. Den utgör en bra guide för de olika faserna som berörs, både under 
upphandlingsprocessen och utanför denna. Här är nästa steg redan på gång genom 
Delegationen för cirkulär ekonomi och deras expertgrupp för cirkulär upphandling. 
En kortare version av handboken ska översättas till svenska och kompletteras med 
svenska exempel på cirkulära upphandlingar, vilket kommer göra den mer 
lättillgänglig och användarvänlig.  

Det tredje huvudtemat handlar om att mäta och utvärdera cirkularitet. Här togs ett 
bredare grepp och det var ingen specifik metod som användes i projektet. En slutsats 
är att det går bra att upphandla cirkulärt utan att fastna i mätmetoder. Men för att 
kunna verifiera t.ex. en produkts cirkularitet med mätning finns behov av mer stöd 
och vägledning. Då det finns en uppsjö av mätmetoder men ingen fungerar fullt ut i 
upphandlingssammanhang dras slutsatsen att vi inte kan vänta på den perfekta 
mätmetoden. Det är viktigt att fundera över syftet med att mäta och välja metod 
därefter. Det kan handla om utvärdering av anbud och uppföljning av krav under 
kontraktsperioden men det kan också handla om att visa vad som gjorts på en mer 
övergripande nivå som inte kräver någon större noggrannhet i sifferunderlagen. All 
beräkning innebär uppskattningar och schabloner. Stor försiktighet bör därför råda 
vid jämförelse av resultat från olika beräkningar av cirkularitet om mätetalen endast 
visar små siffermässiga skillnader.   
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Erfarenheter från praktiken 
Syftet med detta projekt är tudelat. Den ena delen handlar om att ta tillvara lärdomar 
och resultat från projekt om cirkulär upphandling i Flandern och Nederländerna och 
utvärdera hur de kan komma till användning i Sverige. Den andra delen av syftet 
gäller att stötta cirkulära upphandlingsprojekt i Sverige och dokumentera 
erfarenheter från praktiken. 

I projektet har 15 upphandlande organisationer deltagit med varsitt case där cirkulär 
upphandling prövas. De har haft olika ingångar till projektet, där vissa har haft ett 
avfall som genom upphandling ska hanteras mer cirkulärt och vissa vill upphandla 
cirkulära produkter/tjänster. En av deltagarna säljer cirkulära produkter/tjänster. 
Detta projekt pågår under knappt ett år och endast några av deltagarna har därför 
genomfört en fullständig upphandling. Vissa har dröjt sig kvar i en utforskande och 
orienterande fas, där de söker samarbetspartner, letar efter möjliga leverantörer eller 
går på djupet med vad de verkligen behöver. Några har kommit så långt att de 
formulerat vad de vill i text och genomfört marknadssonderingar eller annonserat 
RFI, Request for Information. Ett par deltagare har kommit så långt som till 
upphandling, och en deltagare gick med i projektet med uppföljning och utmaningen 
att få avtal använda.  

Med hjälp av erfarenheter från cirkulär upphandling i praktiken har projektet 
identifierat ett antal hinder och resonerat kring hur de kan överbryggas: 

• Upplevda svårigheter i lagstiftningen, främst kopplat till producentansvaret 
för förpackningar, definitionen av avfall och kemikalielagstiftningen när det 
gäller återbrukade möbler. Denna typ av hinder kan ofta övervinnas genom 
att våga tolka lagar praktiskt och fråga flera till råds. En generell påminnelse 
är att det går bra att prata med potentiella leverantörer innan upphandlingen 
startas. Om man lägger lite tid på det förberedande arbetet så går det mesta att 
lösa i själva upphandlingen. Detsamma gäller i andra änden efter att 
upphandlingen är avslutad då det gäller att lägga tid på att vårda avtalet.   

• Kostnader, främst eftersom nya lösningar kan bli kortsiktigt dyra då det är en 
liten volym som bär de första kostnaderna. En väg framåt kan vara att 
tydliggöra för beslutsfattare vilka kostnader som uppstår i vilket skede och 
vilken nytta den nya lösningen kan medföra. Ett annat sätt är att ändå våga ta 
steg i rätt riktning inom den budget som finns.  

• Marknadsmässiga hinder i form av att ha tid och resurser att hitta nya 
leverantörer och konstellationer av leverantörer. Det gäller även att inte sätta 
upp omedvetna hinder för nya aktörer som erbjuder cirkulära lösningar. Här 
kan mycket uppnås genom marknadsdialog mellan köpare och leverantörer, 
både genom att prata med nuvarande leverantörer och genom aktivt sökande 
efter nya aktörer.  

• Implementering i den egna organisationen kan utgöra ett hinder då cirkulär 
upphandling ofta berör fler delar av verksamheten än upphandlingsenheten, 
och en lyckad implementering kräver ett gott internt samarbete. Det gäller 
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också att få kollegorna att beställa på nya sätt. Ofta finns en tydlig koppling 
till beteendeförändringar, gällande exempelvis acceptans för att inte köpa in 
nytillverkade produkter eller kring att uppfylla behovet på andra sätt än 
genom upphandling. Vägar till lyckade implementeringar kan vara att skapa 
ambassadörer inom organisationen, att först testa i en mindre skala eller att 
göra det lättare att beställa det önskade och svårare att beställa det som är 
oönskat. 

• Verifiering. Att mäta lagom mycket kommer fortsätta vara ett 
utvecklingsområde parallellt med att guidning i RFI och kravställande 
utvecklas. Verifiering är aktuellt både gällande en produkts cirkularitet och 
för att kontrollera mängden återvunnen råvara. Om kommuner och regioner 
ska jämföra sig med varandra när det gäller graden av cirkulär upphandling 
behövs också nyckeltal i SKR:s öppna nyckeltal för Agenda 2030. De öppna 
jämförelserna bidrar till utvecklingen som ett slags tävlingsmoment. Så har 
det fungerat med nyckeltalet andelen ekologiska livsmedel, och så skulle det 
kunna fungera för cirkulär upphandling. 

Behov av stöd och råd - så kan en arbetsfördelning se ut 
Det finns ett behov av mer stöd och råd kring cirkulär upphandling i Sverige. 
Projektet har tagit fram ett förslag på hur en arbetsfördelning kan se ut, där lokala 
och regionala nätverk tillsammans med andra branschspecifika nätverk spelar en 
viktig roll för den fortsatta utvecklingen. För detta krävs stöd från bland annat statligt 
håll. Vi ser statens roll som att: 

1. Ta ansvar för sina egna cirkulära affärer i de myndigheter som har stora 
upphandlingsvolymer och i de statliga ramavtalen.  

2. Se till att Upphandlingsmyndigheten införlivar cirkulära perspektiv i sina 
kriterier och vägledningar och ger råd som fungerar för målgrupperna. 

3. Medfinansiera lokala och regionala nätverk. 
 
Lokala och regionala nätverk för hållbar upphandling får möjlighet att driva på 
användningen av hållbar upphandling i praktiken bland sina kommuner, 
kommunalförbund och region(er). Den här typen av nätverk kan också vara öppna 
för statlig verksamhet och för företag. Vi föreslår att bygga vidare på befintliga 
nätverk och sammanhang där upphandlare och hållbarhetsansvariga personer möts. 
De flesta av dessa nätverk har projektfinansiering från skattemedel idag. Skall frågan 
om cirkulärt perspektiv in i detta behöver det perspektivet förankras hos nuvarande 
finansiärer, inom ramarna för nuvarande projekt och/eller i framtida utlysningar. 

Branschspecifika nationella nätverk eller organisationer, med eller utan 
internationella kontakter, har också en roll att spela. Detta är särskilt relevant när det 
är tekniskt utmanande och viktigt att få upp stora volymer för att det ska gå att få 
ekonomi i cirkulära lösningar. För att ta in frågan i dessa nätverk behövs en dialog 
med branschföreningarna, eventuellt ihop med att det utlyses projektmedel. Det är 
inte bara på kundsidan som stöd och råd behövs utan cirkulära lösningar kräver också 
kompetensutveckling på leverantörssidan. 



 
 

 8 (51)  
 

  

 
Förslag till nästa steg 

• För att sätta högre fart på den cirkulära upphandlingen behöver de som sätter 
mål och tilldelar resurser efterfråga resultat.  

• Staten har ansvar både för sina egna upphandlingar i myndigheter och 
statligt ägda bolag, men också för att bidra med stöd och råd till andra. 
Motsvarande gäller på regional nivå.  

• Cirkulär upphandling behöver fortsätta att praktiseras. Det finns ingen 
enskild lösning som passar för alla situationer, utan cirkulära lösningar 
behöver utvecklas i olika riktningar beroende på situation och område.  

• Upphandlingsmyndigheten behöver se över sin kriteriedatabas så att kraven 
i större omfattning stödjer cirkularitet.  

• De större greppen med nya tjänster och produkter behöver komma fram i 
samspel mellan riktiga kunder och riktiga leverantörer. Att arbeta i 
regionala/lokala nätverk är ett koncept för att lära av varandra och succesivt 
bli skickligare, även om den stora mängden arbete behöver ske hemma i de 
egna organisationerna. Detsamma kan sägas för nätverkande branschvis eller 
nationella eller internationella nätverk. Upphandlingsmyndigheten, projekt 
och delegationer kan vara en del av lösningen för att diskutera idéer och 
sprida exempel på marknadsdialoger som resulterat i nya avtalade lösningar, 
för inspiration till andra. 
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1. Inledning och bakgrund 
Samhällets omställning till en cirkulär ekonomi är en central fråga och nödvändighet 
för att kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål, globalt som nationellt. Dagens 
ohållbara användning av jordens resurser leder till problem för både miljö och klimat 
och denna negativa utveckling behöver vändas.  

Sverige har goda förutsättningar för att gå före i denna omställning och av det 
klimatpolitiska ramverket från 2017 framgår att: “En cirkulär ekonomi är avgörande 
för att förebygga och minska utsläppen av växthusgaser och utgör därför ett viktigt 
bidrag till klimat- och hållbarhetsarbetet globalt.” (Sveriges riksdag 2019) 

Regeringen presenterade under sommaren 2020 en strategi för en cirkulär ekonomi 
(Regeringskansliet 2020). Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i 
giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Ett av fyra fokusområden i 
denna strategi handlar om att ställa om till en cirkulär ekonomi genom hållbara sätt 
att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här pekas offentlig 
upphandling ut som ett verktyg med stor potential att bidra till minskade utsläpp och 
främjande av utbud och efterfrågan på innovativa, cirkulära och klimatsmarta 
lösningar. En av inriktningarna för fokusområdet är att bidra till resurseffektivitet, 
återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling. Offentlig 
sektor pekas ut som en central aktör för omställningen till en cirkulär ekonomi, bland 
annat genom den offentliga upphandlingen. 

1.1. Om projektet 
Genom RE:Source har flertalet projekt genomförts där upphandling har identifierats 
som ett strategiskt viktigt styrmedel för att främja en cirkulär ekonomi. Under 2019 
genomförde IVL, på uppdrag av RE:Source, projektet ”Upphandlingskriterier för 
cirkulära produkter” (RE:Source 2020a). Projektet syftade till att dokumentera och 
sprida erfarenheter från uppdrag i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier 
prövats. Därtill analyserades hinder och möjligheter med cirkulär upphandling i 
Sverige i ett bredare perspektiv. I slutrapporten konstateras bland annat att det i 
Sverige finns brist på detaljerad information och stöd om cirkulär upphandling från 
centralt upphandlingsstödjande håll. Goda exempel finns på 
https://upphandling.ivl.se/.   

Genom detta projekt ska lärdomar från andra länder tas tillvara för att skynda på 
utvecklingen i Sverige. Projektet går under namnet ”Cirkulär upphandling i 
praktiken” och är en del av RE:Source-projektet Benchmarking och internationellt 
samarbete, närmare bestämt Arbetspaket 7: Cirkulär upphandling – Green Deal.  

Syftet med projektet är att med utgångspunkt i lärdomar från projekt i Flandern och 
Nederländerna utvärdera hur de kan komma till användning för cirkulära 
upphandlingar i Sverige. För att testa dessa metoder och verktyg under svenska 
förhållanden bjuds upphandlande instanser in att genomföra upphandlingar där 
cirkulära kriterier prövas. Baserat på erfarenheter från Flandern och Nederländerna 
samt på de erfarenheter som görs i projektet tas förslag fram gällande hur dessa kan 
bidra till att främja cirkulära upphandlingar i Sverige. De deltagande 

https://upphandling.ivl.se/


 
 

 10 (51)  
 

  

 
organisationerna ges kunskap och stöd genom arbetsmöten, nätverk och 
erfarenhetsutbyte. I projektet ingår även att ta tillvara erfarenheterna från de 
flandriska och nederländska projekten och generellt bedöma hur dessa kan användas 
i Sverige. Erfarenheter från genomförda svenska projekt tas också till vara och ligger 
till grund för förslag på hur de flandriska och nederländska metoderna kan användas 
för cirkulär upphandling i Sverige.  

Mål 
• Kunskap har förmedlats till deltagande/upphandlande organisationer om 

arbetsmetoder, vägledningar, genomförda upphandlingar och andra 
erfarenheter från de flandriska och nederländska projekten. 

• En bedömning har genomförts av hur de flandriska och nederländska 
erfarenheterna kan användas i Sverige. 

• Erfarenheterna har dokumenterats i en rapport som publiceras publikt, och 
resultat har också spridits vid ett slutmöte. Resultaten har tydligt legat till 
grund för inspel till hur cirkulära inköp/upphandlingar kan utvecklas och vem 
som kan göra vad för att så sker.  

1.2. Vad är cirkulär upphandling? 
Cirkulär ekonomi kan illustreras genom den schematiska bilden i Figur 1 nedan, som 
visar en biologisk cykel och en teknisk cykel. Bilden visar olika sätt att uppnå ett mer 
resurseffektivt nyttjande av materialen i respektive cykel och på så sätt gynna en 
cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi är allt ifrån infrastruktur, regelverk och 
affärsmodeller utformade för att främja giftfria och cirkulära materialflöden, och 
såväl producenter som konsumenter har incitament för att göra cirkulära val.  

 
Figur 1. Schematisk bild över cirkulär ekonomi (Regeringskansliet 2020).  
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Det finns många definitioner för vad cirkulär upphandling är. Eftersom detta projekt 
kretsar kring modeller från Nederländerna och Belgien, används definitionen som 
tagits fram för handboken “Circular Procurement in 8 Steps” (Copper8 2018):  

“Circular procurement is the process in which a product, a 
service or a project is purchased according to the principles of a 
circular economy. In this process the technical aspects of the 
product are as circular as possible, taking maintenance and 
return policies at the end of the use period into account, as well 
as including financial incentives to guarantee circular use.” 

Cirkulär upphandling bör inte kopplas isär från hållbar upphandling utan faller under 
samma kategori och är tätt sammanlänkat. Skillnaden är att cirkulär upphandling 
aktivt ska bidra till en cirkulär ekonomi genom att bidra till slutna kretslopp och 
materialflöden i produktions- och leveranskedjor. Samtidigt minimeras negativ 
miljöpåverkan och uppkomsten av avfall under hela livscykeln. Det är också viktigt 
att komma ihåg att upphandling inte bara är själva formulerandet av 
upphandlingsunderlag och utvärdering av anbud, utan det handlar om förarbetet att 
komma fram till vad som ska stå i upphandlingsunderlaget och om efterarbetet att ta 
hand om avtalen. 

1.3. Cirkulär upphandling i Nederländerna 
Nederländerna har länge jobbat med cirkulär upphandling och är därför ett 
föregångsland på området.  

RE:Source har tidigare tagit fram en rapport som kartlägger Green deals, eller 
”Gröna överenskommelser”, och hur man har arbetat med detta särskilt i 
Nederländerna (RE:Source 2019). En Green deal är en överenskommelse mellan 
aktörer från näringslivet, civilsamhället och lokala och regionala myndigheter. 
Konceptet är ett initiativ från den nederländska regeringen och syftet är att ta tillvara 
på innovativa initiativ från samhällets aktörer och undanröja hinder för deras arbete 
mot en hållbar utveckling. Initiativet startade 2011 och i början av 2019 hade 228 
Green deals slutits i Nederländerna med totalt fler än tusen deltagare. Arbetet kretsar 
kring följande teman: energi, biobaserad ekonomi, mobilitet, vatten, livsmedel, 
biodiversitet, resurshållning, byggande och klimat.  

Ett par år efter uppstarten av Green deals i Nederländerna lanserades 2013 
programmet Green Deal for Circular Procurement (GDCP) av den nederländska 
regeringen (Inno4sd 2019, Green Deal Circulair Inkopen 2020). Det är uppbyggt på 
liknande sätt som övriga Green deals med att föra samman samhällets aktörer för att 
främja en hållbar utveckling, men fokuserar på att stimulera upphandlingar med 
cirkulära principer och utvecklingen av cirkulära produkter och tjänster på 
marknaden.  

Nederländerna har på olika sätt jobbat för att sprida sin kunskap och erfarenheter till 
andra länder. Bland annat har den nederländska myndigheten Rijkswaterstaat 
(Ministry of Infrastructure and Water Management) varit med i det europeiska 
projektet Circular Public Procurement (Circular PP), som genomfördes 2017-2020 
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med stöd från Interreg Baltic Sea Region Programme (Circular PP 2020). Partners 
från andra länder har medverkat med pilotprojekt, bland annat Malmö stad som 
deltagit med upphandling av cirkulära möbelflöden. Parallellt har forskningsinsatser 
pågått och kunskap har delats genom workshops, möten med marknaden och en stor 
slutkonferens.   

Rijkswaterstaat har varit med och möjliggjort framtagningen av handboken ”Circular 
Procurement in 8 Steps” (se nästa kapitel) som har använts och utvärderats i 
projektet.  

1.4. Cirkulär upphandling i Flandern 
Flandern i Belgien inspirerades av det nederländska initiativet till Green Deal 
Circular Procurement (GDCP), vilket ledde till starten för Circular Flanders (OVAM 
2020). Circular Flanders är ett partnerskap mellan myndigheter, företag, 
forskningsinstitut och näringsliv, och drivs av den flamländska myndigheten för 
avfallshantering (OVAM – the Public Waste Agency of Flanders) på uppdrag av 
regeringen. Tillsammans med några andra aktörer har man under 2017-2019 drivit ett 
program för Green Deal Circular Procurement (GDCP), som startades med 
inspiration och stöttning från nederländska partners. Över 100 organisationer deltog 
och gick in med två cirkulära upphandlingsprojekt var under de två åren. Deltagande 
upphandlande organisationer och andra stöttande aktörer utgjorde tillsammans ett 
lärande nätverk som tillsammans med tillverkare och leverantörer testade metoder 
och nya former av samarbete för att bidra till cirkulära materialflöden. Aktörerna 
samlades fyra gånger per år för inspiration, erfarenhetsutbyte och även för att lyfta 
frågor kring ändrad lagstiftning för att underlätta cirkulär upphandling.   

Bland mycket annat har Circular Flanders utvecklat Circular ambition map (se nästa 
kapitel) som har använts och utvärderats i detta projek.  

1.5. Cirkulär upphandling i Sverige 
Sverige har en lång tradition av hållbar upphandling, både med miljö- och 
klimatperspektiv och etiskt perspektiv. Cirkulär upphandling har varit en del av 
ansträngningarna att göra hållbara inköp och upphandlingar, långt innan begreppet 
“cirkulärt” började användas.  Det går t ex att hitta kriterier med många år på nacken 
som har cirkulära inslag i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek. Med detta 
sagt är det ändå mycket som återstår att arbeta med för att göra verklighet av 
strategier och policys. 

I Sverige är kommuner och regioner självstyrande. Den svenska staten kan lägga till 
rätta och underlätta för kommuner och regioner när det gäller hållbar upphandling 
med eller utan särskilt betoning på cirkularitet, men det är kommuner och regioner 
själva som bestämmer sin egen ambitionsnivå och tilldelar resurser. 

Den nationella upphandlingsstrategin som riksdagen antog 2016 säger att 
“Upphandling kan också användas som ett strategiskt verktyg för Sveriges 
omställning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi för att nå de nationella 
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miljömålen och för Sveriges arbete för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen och 
2030-agendan.” (Regeringskansliet 2016) 

I den nationella upphandlingsstrategin står vidare: 

“Upphandlingsstrategin vänder sig främst till företrädare för de statliga 
myndigheterna. Det är regeringens önskan och avsikt att dessa aktörer genomför 
strategin. Det är de statliga myndigheterna som genom ett strategiskt perspektiv på 
sin myndighets inköp kan ligga före och utveckla den offentliga upphandlingen.  

Det är emellertid kommuner och landsting som står för huvuddelen av de offentliga 
inköpen i Sverige. Med hjälp av upphandlingsstrategin vill regeringen därför även 
verka för att företrädare för kommuner och landsting, samt andra upphandlande 
myndigheter och enheter, tar fram styrande dokument för att förverkliga 
inriktningsmålen och regeringens mål med den offentliga upphandlingen i sina 
verksamheter. Det är av central betydelse att statliga myndigheter har ett nära 
samarbete med kommuner och landsting i implementering och uppföljning av 
strategin. Exempelvis kan statliga myndigheter samarbeta med kommuner och 
landsting kring innovationsupphandlingar.” 

Kommuner och regioner, inklusive deras bolag, har sedan länge legat före i att arbeta 
konkret med hållbar upphandling, och det finns samarbeten och erfarenhetsutbyten 
över organisationsgränserna. Exempelvis har regionerna ett eget nationellt kansli för 
hållbar upphandling och det är vanligt med kommunövergripande nätverk, mer eller 
mindre formaliserade, som berör upphandling.  

Staten består av både statliga myndigheter, hel- och delägda statliga bolag och 
stiftelser. De allra flesta myndigheter är små och bedriver kontorsverksamhet, vilket 
inte medför samma utmaningar som när man driver sjukhus och kollektivtrafik eller 
skolor och reningsverk. Men det finns också statliga myndigheter som har en mycket 
stor upphandling, såsom Trafikverket. Staten har en egen organisation för ramavtal 
hos Kammarkollegiet som omsätter betydande volymer sammantaget genom de 
avrop som görs från dem.  

Upphandlingsmyndigheten har en särskild roll att spela. I deras uppdrag ingår att: 
”Upphandlingsmyndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan 
användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi samt uppnå de 
nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmål som är kopplade till Agenda 
2030. I uppdraget ingår att se över hur strategisk upphandling kan främja en 
cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen. En viktig del i arbetet är att 
analysera hur återanvändningsgraden kan öka. Uppdraget omfattar t.ex. att ge 
vägledning om affärsmodeller och att utveckla relevanta hållbarhetskrav samt 
metoder för leverantörsdialog och främjande av innovationer. Uppdraget ska 
genomföras i samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges 
Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.” (Regeringskansliet 2019) 

Regeringens Delegation för cirkulär ekonomi lämnade i början av oktober 2020 in 33 
förslag som inspel till regeringens kommande handlingsplan för cirkulär ekonomi 
(Delegationen för cirkulär ekonomi 2020). Bland förslagen finns: 
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• Delegationen anser att Upphandlingsmyndigheten bör ges ett särskilt uppdrag 
att bygga och underhålla ett (virtuellt) forum för branschdialog som syftar till 
att stödja cirkulär upphandling. 

• Delegationen föreslår att staten tar på sig rollen som föregångare inom 
offentlig upphandling med resurseffektiva cirkulära krav och nya modeller 
för upphandling, till exempel funktionsupphandling och 
innovationsupphandling. 

• Delegationen anser att kemikalielagstiftningen ska skärpas så att det blir 
obligatoriskt för offentlig sektor att använda SIN-listan. Skärpningen måste 
även omfatta information i värdekedjan för kemikalier som ej omfattas av 
REACH enligt artikel 33. Detta då delegationen redan tidigare konstaterat, är 
innehåll av olämpliga kemikalier är ett stort problem när det gäller 
materialåtervinning. 

Delegationens expertgrupp för offentlig upphandling lyfter att de tycker det är viktigt 
att det finns relevanta standardiserade metoder för verifiering av kemikalieinnehåll 
och andel återvunnet material i produkten eller råvaran.  
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2. Genomförande  

2.1. Medverkande parter 
Projektledning 
Projektledningen har genomförts av IVL och Ecoplan med nedanstående 
rollfördelning. Gruppen har arbetat tätt tillsammans och alla har bidragit till 
projektaktiviteter och slutrapport.  

• Karin Lindeberg (IVL) – Projektledare 
• Sven-Olof Ryding (IVL) – Utvärdering av mätmetoder och verktyg 
• Maria Losman (Ecoplan) – Stöd till upphandlande instanser  

Upphandlande organisationer 
I projektet har 15 upphandlande organisationer deltagit med varsitt case där cirkulär 
upphandling prövas. Följande organisationer har deltagit: 

• Uppsala kommun 
• Norrvatten 
• Sydvatten 
• Sysav 
• Västra Götalandsregionen 
• Tarkett 
• VafabMiljö Kommunalförbund 
• Malmö stad 
• Linnéuniversitetet 
• Linköpings stad 
• Göteborgs stad 
• Region Skåne 
• Godsinlösen Nordic AB (GIAB) 
• Naturvårdsverket 
• Växjö kommun 

Deltagarna har förstås olika ingångar till att vara med. Några hade inte riktigt valt 
område när de anmälde sig. Sammanfattningsvis fanns tre olika spår;  

• Den deltagande organisationen har ett avfall som de vill ska hanteras bättre 
o Omhändertagande av gips 
o Slam från dricksvattenproduktion 
o Avfallshantering, specifikt kortlivade plastmaterial 
o Avfallshantering, PVC-golv 

• Den deltagande organisationen vill sälja produkter/tjänster 
o Elektronik, främst mobiltelefoner 

• Den deltagande organisationen vill köpa produkter/tjänster 
o Ventilation pumpstation 
o Påsar och säckar 
o Asfalt – eller annan lämplig beläggning för hårdgjord yta 
o Möbler och inredning 
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o Skyltar 
o IT-drift helhetslösning 
o Flergångsservis med tättslutande lock, för matdistribution inom 

hemtjänsten 

Referensgrupp 
Projektets referensgrupp (se lista nedan) har deltagit på gemensamma 
projektaktiviteter och även sammankallats separat. Under projektets gång antogs 
referensgruppen även som expertgrupp inom cirkulär upphandling hos Delegationen 
för cirkulär ekonomi. Detta har gjort att projektets arbete har varit tätt sammanlänkat 
med Delegationens arbete för att främja cirkulär upphandling i Sverige. 
Expertgruppen ska bidra till Delegationens uppdrag till regeringen som bland annat 
innefattar att identifiera hinder och motverkande styrmedel, behov av utbildning, 
information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen för att 
stärka samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Expertgruppen för cirkulär 
upphandling har beslutat att göra detta bland annat genom att följa detta projekt och 
lyfta behov och frågeställningar till Delegationen. En annan del handlar om att 
studera exempel från andra länder, t.ex. Nederländerna, för att se vilka arbetsmetoder 
och affärsmodeller som kan spridas i Sverige.  

Projektets referensgrupp består av:  

• Ellen Einebrant, Återvinningsindustrierna 
• Karin Peedu, SKR 
• Weine Wiqvist, Delegationen för cirkulär ekonomi 
• Katharina Högdin, Kansliet Hållbar Upphandling 
• Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten 
• Anna Christiansson, Naturvårdsverket 

 
Utöver referensgruppen har även Emma Börjesson från Malmö stad och Helena 
Nilsson från Hållbar Utveckling Skåne involverats och deltagit som stöd i projektet. 
De har båda god erfarenhet av cirkulär upphandling och kontakt med nederländska 
projekt på området.  

2.2. Projektaktiviteter och teman 
Projektledningen har bidragit med löpande kunskap och stöd till deltagande 
upphandlande instanser, med syftet att främja cirkulära upphandlingar i praktiken i 
Sverige. Deltagarna har använt sig av stödet i varierande utsträckning. Förutom via 
direkt kontakt har detta skett genom organiserade arbetsmöten som även har 
möjliggjort kunskapsdelning deltagarna emellan. Se genomförda och planerade 
projektaktiviteter i Tabell 1 nedan. Deltagarnas erfarenheter av de flandriska och 
nederländska metoder som prövats har tagits tillvara och likaså har det noterats vilka 
hinder som påträffats av deltagarna när upphandlingar ska göras mer cirkulära. Dessa 
samlade erfarenheter, tillsammans med projektledningens utvärdering och inspel från 
referensgruppen har legat till grund för resultaten och slutsatserna i denna rapport.  
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Tabell 1. Projektaktiviteter.  

Tidpunkt Mötesform Innehåll 

April 2020 Startmöte Lära känna varandra. Tema/metod: Circular ambition map.  

Maj 2020 Arbetsmöte Tema/metod: Handboken ”Circular procurement in 8 steps” 

Temamöte Tema möbler&inredning med de fyra deltagare som valt 
samma case 

Sept 2020 Arbetsmöte Tema/metod: Att mäta cirkularitet.  

Möte med 
referensgruppen 

Lyfta input från deltagande case och samla input till 
slutrapport och spridning av erfarenheter.   

Okt 2020  Färdigställande av slutrapport 

December 2020 Slutseminarium Presentation och spridning av projektresultat.  

Med syftet att utvärdera metoder från Flandern och Nederländerna i en svensk 
kontext och samtidigt stötta projektdeltagarna i sina upphandlingar valdes tre teman 
ut. Dessa beskrivs närmare nedan och utvärderingen presenteras i nästa kapitel.   

2.2.1. Circular ambition map 
“Circular ambition map” kallas illustrationen i Figur 2 nedan. Den har tagits fram av 
Circular Flanders (OVAM 2020) och var temat vid projektets första möte med 
deltagarna, då den introducerades av Melody Van den Acker som har varit med och 
utvecklat bilden. Deltagarna fick i uppgift att pricka in sina mål med sina respektive 
case och prata inför övriga deltagare om tankar kring vad cirkularitet kan betyda i 
just deras case. Målkartan är alltså använd av alla femton deltagarna. 

 
Figur 2. Circular ambition map från Circular Flanders (OVAM 2020).  
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Illustrationen utgår från fem bokstäver som representerar fem olika mål för cirkulär 
upphandling:  

A. Begränsa den totala materialåtgången 

B. Minska mängden jungfruliga råvaror 

C. Förläng livslängden på produkter 

D. Maximera möjligheten för återanvändning av en produkt eller komponent 

E. Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material 

Som siffror under varje mål presenteras ett antal strategier för att uppnå respektive 
mål. Illustrationen ger en överblick av olika vägar för att uppnå ökad cirkularitet vid 
upphandling och inköp. Skaparna av bilden rekommenderar att undvika att välja allt 
för många mål att arbeta med parallellt vid samma upphandling, utan istället rikta in 
sig på ett eller ett par mål. Däremot är rekommendationen att använda flera olika 
strategier för att öka chanserna att lyckas nå det valda målet. Målen kan anpassas 
efter organisationens ambitioner och marknadsmässiga förutsättningar för olika 
produkter och material.   

2.2.2. Circular Procurement in 8 Steps 
“Circular Procurement in 8 Steps” (Copper8 2018) är en handbok framtagen av 
Copper8 i samarbete med Nederländska Rijkswaterstaat (se Figur 3 nedan). 
Handboken togs först fram på nederländska men översattes även till engelska då det 
fanns en stor efterfrågan. Den utgjorde temat för projektets andra möte med 
deltagarna, då den introducerades av Sabien van der Leij på Rijkswaterstaat (den 
nederländska myndigheten för infrastruktur och vattenresurshantering). Deltagarna 
har under projekttiden använt handboken i varierande utsträckning, där vissa endast 
har bläddrat igenom och andra har gått djupare in på de steg som varit mest relevanta 
i deras fall.        

 
Figur 3. Circular Procurement in 8 Steps (Copper8 2018).  
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Boken bygger på åtta steg för att integrera cirkulär ekonomi i 
upphandlingsprocessen. Stegen behöver inte följas i ordning och täcker allt från 
organisatoriska utmaningar till avtalsuppföljning. Nedan följer en kort 
sammanfattning av de olika stegen. En mer detaljerad beskrivning återges i Bilaga A.    

• Steg 1. Cirkulär upphandling: vad och varför 
Varför finns ett behov att köpa cirkulärt? Här tas upp hur cirkulär upphandling kan 
motiveras i Din organisation? Detta kapitel beskriver också olika utgångspunkter och 
synsätt för att beskriva värdet av köp av cirkulära produkter. 

• Steg 2. Organisationsupplägg och stöd 
Vad innebär cirkulär upphandling för Din organisation? Vilka positiva effekter kan 
det få? Här beskrivs hur man kan involvera förvaltningar och separata delar i en 
organisation för att framgångsrikt genomföra cirkulära upphandlingar. 

• Steg 3. Viktiga frågor 
Bestäm viktiga frågor att få svar på och på vilket sätt sådana frågor kan ställas. 
Erfarenheter visar vikten av att ställa genomtänkta och precisa frågor. 

• Steg 4. Breda samarbeten mellan olika samhällssektorer 
En cirkulär ekonomi är ett multidisciplinärt koncept. Ett önskvärt angreppssätt är att 
involvera alla parter som tillsammans kan sluta kretslopp. På vilket sätt kan detta 
uppnås? 

• Steg 5. Upphandlingsprocessen 
Vilka principer och procedurer passar bäst för att öka användning av cirkulära 
material och produkter? Hur kan man kombinera olika upphandlingskrav på bästa 
sätt? 

• Steg 6. Mäta och utvärdera cirkularitet 
Vad är skillnaden mellan att mäta och utvärdera cirkularitet? Hur kan man beräkna 
cirkularitet på ett objektivt sätt så att det praktiskt kan användas i 
upphandlingssammanhang? 

• Steg 7. Säkerställ avtal för cirkularitet 
Hur kan man säkerställa långsiktiga cirkulära överenskommelser? Här ges några 
insikter och råd för användbarhet av olika inkomstmodeller och ger förslag på 
lämpliga kontrakt som kan komma till användning mellan parter. 

• Steg 8. Uppföljning av överenskommelser 
Följ upp efterlevnaden av ingångna avtal om cirkularitet. Här beskrivs olika ansatser 
för hållbara överenskommelser. 
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Lärdomar från Nederländerna 
Några konkreta lärdomar som lyftes fram i samband med presentationen från 
nederländska Rijkswaterstaat sammanfattas nedan: 

• Utgångspunkterna för cirkulär upphandling är en organisations behov uttryckt 
i önskvärd funktion  

• Sök efter samarbeten och var möjligheter finns för effektiva partnerskap både 
internt såväl som i leverantörskedjor 

• Lär av att göra och lär av andra. Starta i begränsad skala och bredda 
samarbeten steg för steg. Avsätt tid för att pröva sig fram och kom överens 
om eventuella risker 

• Tilldelningskriterier kan leda till snabba resultat i form av cirkularitetsmål, 
gränser för återvunnet material, krav på återtagningsplikt m.m. 

• Myndighetsåtaganden ställer ofta krav på långsiktiga visioner och åtaganden 

• Det finns ingen enskild lösning som passar för alla situationer 

2.2.3. Att mäta och utvärdera cirkularitet 
Temat för projektets tredje möte handlade om att mäta och beräkna cirkularitet. 
Temat valdes dels för att det fanns ett intresse hos deltagarna och för att det är något 
som bör tas hänsyn till när det gäller cirkulär upphandling. Utgångspunkten låg både 
i erfarenheter från de nederländska och flamländska projekten samtidigt som det 
lades stor vikt vid det nationella perspektivet och de svenska projekt som genomförs 
på området.  

Deltagarna befinner sig i olika faser av upphandlingsprocessen och har olika 
utgångspunkter och behov för att mäta cirkularitet. Det är viktigt att understryka att 
det finns varierande behov och även möjligheter för att mäta beroende på vad syftet 
är. Behovet ser olika ut beroende på t.ex. hur man väljer att uttrycka sina krav och 
önskemål i upphandlingsunderlaget, eller på hur man vill redovisa effekten av 
upphandling gentemot övergripande mål om miljö och resurshushållning i den egna 
organisationen. 

Handboken “Circular Procurement in 8 Steps” som beskrivs i avsnittet ovan tar upp 
detta ämne i “Steg 6. Beräkna och utvärdera cirkularitet”. Boken skiljer på att mäta 
(measure) och utvärdera (assess) cirkularitet. Att mäta ger ett kvantitativt och 
objektivt omdöme baserat på en tydlig och allmänt accepterad mätmetod. Att 
utvärdera ger istället ett kvalitativt och ofta subjektivt omdöme utan grund i någon 
allmänt accepterad mätmetod. För att avgöra graden av cirkularitet hos ett anbud 
krävs mer än bara mätning, eftersom även kvalitativa aspekter är avgörande.  

I handboken ställs också frågan ”Varför vill du mäta cirkularitet?”. Mätningen kan 
användas för att skapa insikt och förstå graden av cirkularitet hos en produkt men 
kan också hjälpa till att övervaka och hantera effekten efter kontraktsskrivning. Om 
syftet är att mäta under kontraktsperioden finns det ingen mening med att inkludera 
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mätning i utvärderingskriterierna. Istället kan det läggas in som ett kontraktsvillkor 
att leverantören ska följa upp graden av cirkularitet under kontraktsperioden. 

När syftet med mätningen istället är att jämföra anbud och fastställa det mest 
cirkulära alternativet behöver jämförelsen kunna ske på ett sätt som är rättvist för 
anbudsgivarna och samtidigt genomförbart för den upphandlare som ska ta ställning 
till inkomna anbud.  

Det finns en uppsjö av metoder för att beräkna cirkularitet och det pågår flera projekt 
och försök att ta fram robusta metoder som samtidigt är tillräckligt förenklade för att 
kunna komma till användning i praktiken.   

Svenska projekt om mätning av cirkularitet 
I Sverige finns en nybildad expertgrupp för mätning av cirkularitet inom 
Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen inrättar successivt en rad 
expertgrupper som arbetar mer fokuserat inom ett antal prioriterade områden. 
Expertgruppernas roll är att utarbeta förslag som Delegationen kan ta ställning till 
och när det är lämpligt, skicka in till Regeringskansliet. Förslagen ska innehålla en 
tydlig beskrivning av problemen och konkreta åtgärder för att lösa dem. En av dessa 
expertgrupper handhar frågor om mätning av cirkularitet, där upphandling är ett av 
de områden som ingår i arbetet.   

Det övergripande syftet för expertgruppen för mätning av cirkularitet är att: 

• Rekommendera mätesätt som Sverige bör koordinera sig kring samt i vilken 
grad och vid vilken tidpunkt. Detta inkluderar vilka nivåer av mätning som 
staten Sverige ska stödja/bidra till och att ge rekommendationer. 

• Ge förslag på områden där potentialen och värdet är stort för Sverige att gå 
före eller försöka påverka internationella utvecklingar inom mätning av 
cirkulär ekonomi. Här ingår rekommendationer kring hur Sverige bör förhålla 
sig till internationella standarder och standardisering på kort sikt. 

• Ge förslag på hur en implementations- och underhållsplan kan se ut. Detta 
innefattar vilken sorts organisation som behöver göra vad, samt en tidslinje 
för detta. 

Två svenska projekt som särskilt tagit fasta på att utveckla olika index för cirkularitet 
och att omsätta cirkulära åtgärder i ekonomiska termer är ProcEPS och PROCEED.  

ProcEPS-projektet leds av IVL och syftar till att utarbeta en ekonomisk indikator 
som bygger på implementering av resultat från livscykelanalyser i offentliga 
upphandlingar (Rydberg et al 2019). 

PROCEED-projektet leddes av RISE i samverkan med andra organisationer och 
syftade till att utveckla ett index för mätning av cirkularitet i offentlig upphandling 
och att jämföra detta med andra framtagna mätetal för cirkulära material- och 
produktflöden (Vanacore et al 2020). Utgångspunkten var att de olika mätetalen i allt 
väsentligt skulle beakta de tre dimensionerna Recirculation, Utilization och 
Endurance. Det index som utarbetades, kallat c-Metric, utgår från andelar av en 
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produkt i termer av ekonomiskt värde och beräknas som det ekonomiska värdet av 
återcirkulerade delar i förhållande till det totala ekonomiska värdet av alla 
produktens delar. Värdet C är alltså andelen av en produkt som kommer från redan 
använda produkter. C utgör här ett mått på produktcirkularitet och kan variera mellan 
0 och 1.  

Mätetalet C-Metric jämfördes med andra etablerade mätetal för cirkularitet och den 
jämförelse som gjordes visade på stora olikheter mellan de olika mätetalen beroende 
på om man utgår från enkelhet och komplexitet samt subjektivitet och objektivitet (se 
Figur 4 nedan).  Vissa mätmetoder utgår från tillverkarens perspektiv medan andra är 
bättre anpassade för upphandlare. Det finns ingen metod som passar i alla 
upphandlingssammanhang.    
 

 
Figur 4. En matris för cirkularitetsmått när det gäller subjektivitet och objektivitet (RISE 
2020).  
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2.3. Praktiska erfarenheter bland de deltagande organisationerna 

Projektet har 15 deltagare som anmält sig med olika praktiska case. Det är inget krav 
att deltagarna ska ta sina case fram till upphandling. Det ligger i sakens natur när 
man tänker upphandla tjänster och produkter på nya sätt, och med nya krav, att 
förberedelsearbetet blir ännu viktigare än i upphandlingar där tjänst och produkt är 
standard och marknaden mer självklar. Fyra deltagare hade möbler och inredning 
som case och kunde ta stöd i varandras erfarenheter. Tabell 2 och Figur 5 nedan 
sammanfattar deltagarnas upphandlingscase och aktuell status vid tidpunkten för 
slutrapportering av projektet.  

Tabell 2. Sammanfattning av deltagarnas upphandlingscase.  

Organisation Upphandlingscase Status oktober 2020 

Uppsala kommun Asfalt – eller annan lämplig beläggning för 
hårdgjord yta 

Utforska behov och marknad 

Norrvatten Slam från dricksvattenproduktion Utforska behov och marknad 

Sydvatten Ventilation pumpstation Tydliga marknadskontakter 

Sysav Omhändertagande av gips  Upphandling 

Västra 
Götalandsregionen 

Avfallshantering, specifikt kortlivade 
plastmaterial 

Tydliga marknadskontakter 

Tarkett Avfallshantering, PVC-golv Utforska behov och marknad 

VafabMiljö  Påsar och säckar Upphandling 

Malmö stad Skyltar Tydliga marknadskontakter 

Linnéuniversitetet Återbruk, återanvändning och renovering av 
inredning 

Utforska behov och marknad 

 

Linköpings stad Återbrukade och återbrukningsbara möbler Utforska behov och marknad 

 

Göteborgs stad Implementering av ramavtalsupphandlingen 
”Återbruk av möbler inom kontor och 
offentliga miljöer” 

Följa upp avtal 

Region Skåne Återbrukade/begagnade möbler med 
tillhörande tjänster 

Tydliga marknadskontakter 

Godsinlösen Nordic 
AB (GIAB) 

Skapa ett underlag till upphandling avseende 
cirkulärt inköp av elektronik, främst 
mobiltelefoner för offentlig verksamhet 

Utforska behov och marknad 

Naturvårdsverket IT-drift helhetslösning Upphandling 

Växjö kommun Flergångsservis med tättslutande lock, för 
matdistribution inom hemtjänsten 

Tydliga marknadskontakter 
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Figur 5. Deltagarnas väg med sina case (status i oktober 2020).  

2.3.1. Utforska behov och marknad 
Några deltagare har dröjt sig kvar i en utforskande och orienterande fas, där de söker 
samarbetspartner för att få upp volymer på det som ska handlas upp och/eller letar 
efter möjliga leverantörer eller går på djupet med vad de verkligen behöver.   

Linköping upptäckte att behovet kanske går att lösa utan upphandling 
Linköpings kommun tänkte göra en upphandling av återbrukade möbler, och det 
kommer de nog göra. Bakgrunden är att två förvaltningar ska flytta. Båda inventerar 
vilka möbler och vilken inredning de kan ta med sig till det nya stället. En av dem 
har stora skrivbord varav flera inte är höj- och sänkbara så där kommer en 
upphandling behöva göras. Men den andra förvaltningen har funnit att de har så pass 
fräsch inredning att det blir bra att ta den med sig och möjligen komplettera med 
några detaljer. 

— Det är ju det allra bästa, när vi kommer på att det inte behövs något nytt vare sig 
det är begagnat eller nytillverkat, säger Erika Weddfelt som är miljöstrateg i 
kommunen.  

Linköping håller på att ta fram en princip som går under arbetsnamnet 
“Möbeltrappan” som ska ge vägledning kring cirkularitet. Den kommer eventuellt att 
utvecklas med tiden för att omfatta fler områden än bara möbler och bli en mer 
generell princip. Erika Weddfelt berättar att det finns likheter med avfallshierarkin 
där prio är att förebygga genom att exempelvis återanvända. I andra hand ska man 
rekonditionera och om det inte går köpa in, helst med krav på åtminstone delvis 
återvunna material och framför allt med design som underlättar återbruk. 

Utforska behov och 
marknad

Tydliga 
marknadskontakter Upphandling Avtalsuppföljning 

intent och externt

Göteborg VafabMiljö 
Naturvårdsverket 
Sysav 

Sydvatten 
Västra Götalandsregionen 
Region Skåne 
Växjö 
Malmö 

Uppsala 
Norrvatten 
Tarkett 
Linnéuniversitetet 
Linköping 
Godsinlösen AB 
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2.3.2. Tydliga marknadskontakter 

Några har kommit så långt att de formulerat vad de vill i text och genomfört 
marknadssonderingar eller annonserade RFI, Request for Information.  

Sydvatten söker cirkulär lösning ventilation i pumpstation  
Sydvatten har under året jobbat i ett projektteam med medarbetare från 
projektledning, drift, upphandling och hållbarhet. De har tillsammans utgått från 
arbetsmetodiken i “Cirkular Procurement in 8 steps”. 

— De första stegen visade det sig att vi redan gjort när vi läste boken, berättar Jenny 
Åström som är hållbarhetschef på Sydvatten. Det handlar mycket om sunt förnuft, 
men boken är en bra checklista och ger nya tankar och perspektiv som behövs när 
man ska ta in det cirkulära i upphandlingen. 

 
Figur 6. Artikel från Sydvattens webbsida sommaren 2020 (Sydvatten 2020)  

Sydvatten annonserade en RFI under sommaren på ”Cirkulär upphandling av byte av 
styrning till ventilation i pumpstation”, se Bilaga B och Figur 6 ovan. I 
förberedelserna för RFI:n efterfrågade Sydvatten en framtidsspaning vad kommande 
lagkrav på cirkularitet och ekodesign skulle kunna innebära. Projektet satte samman 
ett PM “Inspiration till upphandlingskrav som stöttar cirkularitet i elektronik”, se 
Bilaga C, som Sydvatten använde i urval när de satte samman sin RFI.  Det har varit 
många som hört av sig via telefon eller LinkedIn men till sist kom endast ett skriftligt 
svar in från en konsultbyrå. Sydvatten har gått vidare med att tala med dem, och 
planerar att också kontakta tidigare leverantörer fast de inte svarat på RFI:n.  

— Vi är medvetna om att vi gett oss på ett område där marknaden inte är så mogen 
när det gäller cirkularitet, säger Jenny Åström. Det kan ta tid och vi behöver 
antagligen hjälpa olika leverantörer att hitta varandra för att kunna få fram cirkulära 
lösningar. RFI:n var ett steg på vägen och ett sätt att komma igång. Det vi lärt oss tar 
vi också med oss till andra avtalsområden. 

Växjö söker cirkulära lösningar för matdistribution till hemtjänsten  
Växjö har under sommaren haft ute en RFI på ”Flergångsservis med tättslutande 
lock, för matdistribution inom hemtjänsten”, se Bilaga D. De har även haft ute en 
RFI för att kunna upphandla bästa möjliga engångsförpackningar fram till att en 
flergångslösning skulle kunna vara på plats “RFI Engångsförpackningar av förnybart 
material, för matdistribution inom hemtjänsten”, se Bilaga E.   
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För flergångsservisen fick de ett svar som dessvärre inte motsvarade det som 
kommunen eftersökte. Växjö överväger därför att gå vidare med en 
innovationsdialog med företag och universitet för att försöka hitta några som vill 
utveckla en flergångslösning, berättar Pernilla Bodin, verksamhetsutvecklare för 
hållbar utveckling på Växjö kommun.   

En utmaning är att finna en eller flera producenter som vill satsa på att utveckla 
produkten som ska fungera praktiskt, logistiskt och arbetsmiljömässigt och samtidigt 
vara positiv för den äldre med de små volymer som Växjö har, bara ca 520 
användare per dag av matlådor. En annan utmaning är vilka som ska finansiera en 
produktutveckling av en flergångslösning. Marknadspotentialen bör vara stor 
eftersom de flesta kommuner i Sverige har motsvarande service till sina äldre. 

Ska Växjö gå vidare med flergångslösningen räknar Pernilla Bodin med att det 
behövs extern finansiering för utvecklingskostnaderna. Det skulle troligen behövas 
även om det blir verklighet av plastskatten på engångsförpackningar som är på 
förslag. Växjö har gjort en uppskattning av vad det skulle kosta om 
engångslösningen kommer omfattas av plastskatten fullt ut. Enbart skatten skulle 
innebära en kostnad på upp till 4,2 miljoner per år. 

— Vi samarbetar gärna med andra kommuner för att få upp volymerna så att det blir 
rimligt för företag att utveckla de produkter vi vill ha, säger Pernilla Bodin.   

Region Skåne på väg upphandla återbrukade möbler 
Under sommaren har Region Skåne haft ute en RFI på återbrukade 
möbler/begagnade möbler och tillhörande tjänster i patientnära miljöer, se Bilaga F. 

— Vi är väldigt nöjda med svaren som vi fick in, berättar Sally Stenberg som är 
strategisk inköpare på Region Skåne.  

Det som händer härnäst är studiebesök hos potentiella leverantörer som hanterar 
begagnade möbler. Syftet med studiebesöken är att verksamheterna i Region Skåne 
ska få en större praktisk förstående för hur återbrukade möbler går till.  

Västra Götalandsregionen efterlyser företag som kan göra nya produkter av 
sjukhusplast 
Västra Götalandsregionen har haft ett projekt där de sorterat ut plast på sjukhusen. 
De letar efter företag som kan ta hand om plastråvaran och göra nya produkter av 
den. Under sommaren la de ut en efterlysning på sin hemsida, se Bilaga G, och 
skickade ut mejl till många avfallshanterare och plastproducenter. Gensvaret blev 
stort. Ett 10-tal företag hörde av sig och samtal pågår med flera. Parallellt har 
projektet stöttat Västra Götalandsregionen att reda ut de juridiska förutsättningarna 
med producentansvar för förpackningar och nya avfallsregler, se PM i Bilaga H. 

Malmö stad vill köpa cirkulära skyltar 
Malmö stad har kommit långt i förberedelserna inför upphandling av cirkulära 
skyltar och gick i oktober ut med en RFI, se Bilaga L, för att stämma av sina krav. 
RFI:n innehåller en fråga om återtagning genom pantsystem eller på annat sätt som 
ett kontraktsvillkor.   
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2.3.3. Upphandling 

Ett par deltagare har kommit så långt som till upphandling. 

Sysav vill öka materialåtervinningen för gipsavfall 
Sysav genomförde under våren en upphandling av hantering av gipsavfall med krav 
på ökad grad av materialåtervinning, se hur kraven formulerades i Bilaga I och ett 
inlägg från företagets LinkedIn-sida i Figur 7 nedan.  

 
Figur 7. Sysavs LinkedIn i september 2020.  

Naturvårdsverket ställer krav på cirkulära IT-lösningar 
Naturvårdsverket har gått ut i en andra konkurrensutsättning av statens ramavtal ”IT-
drift helhetslösning” där de använt sig av Upphandlingsmyndighetens kriterier. De 
med tydligast koppling till cirkularitet är; 

• Användning av restaurerade tonerkassetter 

• Möjlighet att använda restaurerade tonerkassetter 

• Design för demontering 

• Plastmärkning av höljen och frontpaneler 
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− Det ska bli intressant att se hur uppföljningen av de krav vi ställt kommer fungera i 
praktiken, kommenterar Anna Christiansson, handläggare på hållbarhetsenheten på 
Naturvårdsverket. 

VafabMiljö vill ha bättre avfallspåsar   
Inför den upphandling som annonserades i oktober har VafabMiljö undersökt 
möjligheterna att upphandla avfallspåsar, både i plast och papper med cirkulärt 
perspektiv.   

— Det är förstås svåra produkter att få cirkulära, säger avfallsstrateg Johanna Olsson, 
eftersom påsarna ska förvara avfall. Men vi upptäckte flera saker om påsarna och 
hanteringen av dem genom de marknadsdialoger vi hade.  

Den befintliga leverantören visade sig redan leverera plastpåsar med återvunnen plast 
till ca 90-95%, utan att de hade ställt sådana krav.   

Med papperspåsarna för bioavfall blev diskussionen svårare. Abonnenterna använder 
gärna dubbla påsar för att de ska hålla och kärlen ska hålla sig fräscha. Det gör att 
materialåtgången blir hög. Därför testade VafabMiljö våtförstärkta påsar som 
fortfarande skulle fungera i biogasanläggningen. Men det visade sig att 
testpersonerna inte tyckte det blev bättre än de vanliga påsarna.  

—  Dessutom fick vi veta att förstärkta papperspåsar har en längre rötningstid, 
berättar Johanna Olsson. I upphandlingen har vi nu ställt krav på att papperspåsarna 
ska vara 100 % rötningsbara. Det är viktigt att de är rötningsbara och inte bara 
komposterbara. Det som är komposterbart hinner inte brytas ner i rötningsprocessen. 

VafabMiljö undersökte också möjligheten att ersätta buntbanden runtom 
papperspåsarna. Det visade sig finnas buntband av återvunnen plast men då måste de 
göras tjockare och bredare för att hålla så plastmängden skulle bli den samma. I 
upphandlingen landade man därför i ett bör-krav att remsan runt påsar och plasten 
runt buntarna bör vara återvunnen material, se Bilaga J ”VafabMiljö 
kravspecifikation matavfallspåsar och säckar”.  

— Vi tar med oss erfarenheter och cirkulära tankar till upphandlingar på andra 
områden, säger Johanna Olsson. Närmast på tur är att arbeta fram en checklista för 
hur de 12 medlemskommunerna kan arbeta avfallsförebyggande i sina 
upphandlingar.    
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2.3.4. Följa upp avtal 

Göteborgs stad gick med i projektet med ramavtal av återbrukade möbler och tjänster 
kring det, som redan var gjorda. Deras utmaning är att få avtalen använda.  

− Det har gått lite trögt, berättar Ingrid Wadman, miljöspecialist på förvaltningen 
Inköp och upphandling i Göteborgs stad. Avtalet som omfattar återbruk av möbler 
konkurrerar till viss del med avtalet med nytillverkade möbler. För avtalet med 
nytillverkade möbler finns det en digital katalog med bilder och priser vilket gör det 
enkelt att beställa, något som återbrukade möbler saknar. Sen är det ett stort 
förändringsarbete när stadens verksamheter ska ställa om till ett cirkulärt 
inköpsmönster. Men vi ser positivt på framtiden, bland annat har vi efterfrågat 
testpiloter som ska beställa från ramavtalet med extra stöd och flera har hört av sig. 

Figur 8 och Figur 9 nedan visar en översikt av Göteborgs ramavtal för cirkulära 
möbler och inredning respektive deras möbelguide.  

 
Figur 8. Göteborgs ramavtal Cirkulära möbler och inredning.  

 
Figur 9. Göteborgs möbelguide.  



 
 

 30 (51)  
 

  

 
Ingrid Wadman och upphandlaren Kim Lundqvist marknadsför de cirkulära avtalen i 
bland annat miljöutbildning för beställare och inköpare. Då påminner de om stadens 
riktlinje för inköp och upphandling från 2019-10-31 som har ett helt avsnitt om 
cirkulära principer: 

Cirkulära principer innebär att fler produkter och material än idag ska ingå i ett 
kretslopp och att uttaget av framförallt fossila och ändliga råvaror ska minimeras. 
Det betyder bland annat att användningstiderna för produkter och material behöver 
förlängas och att inköpen av desamma behöver minska. När behov identifierats av 
varor eller material av mer bestående karaktär skall verksamheten undersöka 
möjligheterna att tillgodose behovet  

• i första hand med befintliga resurser,  

• i andra hand genom inköp av begagnat,  

• och i sista hand genom nyinköp.  

Vid inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial kan cirkulära principer beaktas 
genom att till exempel välja optimala förpackningsstorlekar och välja flergångs 
istället för engångs. Mer vägledning finns i skrifter om avfallssnåla verksamheter på 
stadens intranät.  

Vid upphandling kan cirkulära principer beaktas till exempel genom att ställa krav 
på, eller genom utvärderingskriterier uppmuntra till materialsnålhet, förnybar 
råvara, återvunnen råvara, förnybart bränsle, livslängd på produkter, reparerbara 
eller demonterbara produkter. Överväg också möjligheten att formulera behovet av 
en produkt som en tjänst. Då överförs incitamentet för att produkten ska ha lång 
livslängd och gå att reparera till leverantören.  

När en produkt inte längre används av en verksamhet ska den i första hand 
återanvändas inom annan verksamhet i staden, i andra hand återanvändas utanför 
stadens organisation, i tredje hand gå till materialåtervinning och sist till 
energiåtervinning. För mer guidning om avyttring se stadens riktlinje för försäljning 
och återbruk av lös egendom i staden. 

  



 
 

 31 (51)  
 

  

 

3. Resultat och diskussion 

3.1. Hur fungerar de flandriska och nederländska metoderna i en svensk 
kontext?  

3.1.1. Circular ambition map 
Circular ambition map från Circular Flanders (se Figur 2 tidigare i rapporten) har 
introducerats till de deltagande organisationerna och använts som underlag för att 
diskutera och välja olika strategier för cirkulär upphandling. Denna överblick över 
mål och strategier var till stor nytta för att diskutera deltagarnas olika ingångar till 
cirkulär upphandling och uppskattades av flera deltagare. Det framkom önskemål om 
att översätta den till svenska för att lättare kunna använda den i de egna 
organisationerna. Projektgruppen har därför gjort denna översättning och spridit 
denna genom projektets kommunikationskanaler. Se Figur 10 nedan samt Bilaga K. 
Bilden kan med fördel användas som utgångspunkt för såväl oerfarna som erfarna 
parter som ska upphandla cirkulärt. 

 
Figur 10. Mål och strategier för cirkulär upphandling. En svensk översättning av Circular 
ambition map från Circular Flanders.  

3.1.2. Circular Procurement in 8 steps 
Handboken ” Circular Procurement in 8 Steps” beskrivs närmare i bakgrunden ovan. 
Detta projekt har möjliggjort för de deltagande organisationerna att bekanta sig med 
och pröva stegen i modellen med de 8 stegen. Ingen av dessa organisationer har 
naturligtvis kunnat pröva hela modellen i verkligheten utan man har, beroende på den 
aktuella situationen i de olika casen, kunnat pröva något eller några av dem. 

En genomgående synpunkt på de 8 stegen var att de är logiska och ger en bra struktur 
över de olika aktiviteter som ingår i en upphandlingsprocess. I det fall organisationen 
tillämpar ett ramavtal innehöll detta emellertid delvis en annan struktur.  
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En återkommande kommentar var också att de 8 stegen innehöll väldigt mycket 
information som dessutom riktade sig till ett flertal personer som har sina respektive 
befattningar på olika enheter och funktioner i en organisation. För att erhålla en 
komplett bild och heltäckande synpunkter på alla ingående steg bör flera personer i 
en organisation delta. Detta gäller särskilt personer i ledningsfunktioner då beslut i 
kommunstyrelser eller liknande i stor grad påverkar upphandlingsarbetet. 

Förberedande faser (steg 1-4) 
Som framgår av redovisningen ovan från de deltagande organisationerna pågick en 
hel del arbete i de förberedande stegen 1 - 4 innan själva upphandlingsprocessen. 
Ingen organisation kunde minnas att man följer dem stegvis såsom de är beskrivna 
men såg istället dessa steg som en lärande process för framtiden. I något fall fanns en 
etablerad bred intern arbetsgrupp som gemensamt tog sig för stora delar av 
förberedelsearbetet. Man kommenterade att de olika stegen är väldigt övergripande 
och synes täcka in också andra frågeställningar förutom att vara direkt fokuserade på 
miljö och cirkularitet. Detta gjorde det svårt att specifikt kunna ta ställning till dem 
och ha synpunkter på tillämplighet i sin organisation.  

Många av de deltagande organisationerna arbetade i sina case med 
informationsinsamling och marknadsanalys av olika slag genom t.ex. annonsering, 
leverantörskontakter och RFI (Request for Information). Dessa arbeten kan sägas 
beröra steg 2 – 3 om organisationsupplägg och stöd samt viktiga frågor bland de 8 
stegen. Ett flertal olika angreppsätt och utfall kunde noteras. En åsikt var att mer 
värdefull information kunde erhållas om marknaden inom det aktuella 
produktområdet var mogen med etablerade företag. Leverantörsdialoger uppfattas 
som informativa. I vissa fall påpekades att det var att föredra om leverantörsdialoger 
inte samlade alltför många aktörer. 

En återkommande synpunkt var svårigheten att få en överblick över vad marknaden 
kan erbjuda i form av leverantörer som kan tänkas delta i framtida upphandlingar. En 
möjlighet att skaffa viss nödvändig information framfördes vara aktivt deltagande i 
olika nätverk genom direktinformation med kontakter som här kan ske.  

Vad avser steg 4 om breda samarbeten mellan olika samhällssektorer var det något 
som alla var väl förtrogna med när det gäller att kunna genomföra lyckade cirkulära 
upphandlingar. I några fall förekom samarbeten med fler kommuner – i ett annat fall 
ett löpande nätverksarbete också med näringslivsparter. Vissa större nätverk har varit 
verksamma i flera år och upplevs allmänt som en förutsättning för att utbyta 
erfarenheter. Gärna med en inbördes arbetsfördelning, vilket ger varje deltagande 
part ett stort utbyte av samarbetet. En allmän åsikt var vikten av att skapa samarbete i 
mindre regioner. Även behovet av bredare samarbeten framfördes såsom på det 
nordiska planet där i vissa fall direkta samarbeten redan förekom. 

Upphandlingsprocessen (steg 5) 
Få deltagande organisationer hade genomgått själva upphandlingsprocessen som 
återges i steg 5. De få synpunkter som framfördes för detta steg var att föredra att 
tydligt premiera avfallsförebyggande krav och att inte vara för strikta utan beakta 
proportionalitetsprincipen. Ett tillvägagångssätt som hade prövats är att engagera 
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vissa parter i ett ”kundråd” eller som en rådgivande beställargrupp i samband med 
det inledande anbudsarbetet. 

Mäta och utvärdera cirkularitet (steg 6) 
Vad avser steg 6 att mäta och utvärdera cirkularitet föreföll samtliga deltagande 
organisationer att detta i första hand är en uppgift för centralt upphandlingsstödjande 
organisationer men att det fanns begränsad information att tillgå i detta avseende. Ett 
återkommande önskemål var behovet av lättillgängliga goda exempel som beskriver 
olika framgångsrika cirkulära upphandlingar – särskilt vad avser de kriterier och krav 
som använts för upphandling av olika produkter. Också värdet av att tillämpa 
livscykelkostnadsanalyser (LCC) i större omfattning framfördes. Vad avser 
utvärderingsarbetet saknades överlag allmänna rekommendationer på lämpliga 
verifikat.  

Ett tänkvärt utvärderingskoncept tillämpades i Göteborgs stad som gav tilltänkta 
anbudsgivare möjlighet att beskriva hur de avsåg fullfölja olika aktiviteter som 
förespråkas i deras policy om upphandlingar i konceptet ”Cirkulära Göteborg”. Detta 
kan synas vara ett flexibelt sätt som ger varje anbudsgivare en chans att på eget sätt 
informera om sin möjlighet att uppfylla krav i kommande upphandlingar. Detta ger 
Göteborgs stad en möjlighet att förhållandevis enkelt skaffa sig en uppfattning om 
tillförlitligheten i vissa avseenden hos tillkommande leverantörer. 

Avtal och uppföljning (steg 7-8) 
I regel upplevs att för lite resurser finns avsatta för steg 7 – 8 om att säkerställa avtal 
för cirkularitet samt uppföljning av överenskommelser. Bra avtalsvillkor bedöms 
som mycket viktiga och det är väsentligt att tänka till i tid kring avtalsvillkoren 
särskilt så att de formuleras på ett sätt som underlättar kontroll av de leveranser som 
sker enligt det kontrakt som upprättas. I något fall fanns tillgång till en särskild 
avtalscontroller bland de deltagande organisationerna. Ett bra förfarande vid 
uppföljning är ofta att begära in en löpande avvikelserapportering. Ett annat sätt är 
att genomföra externa revisioner, vilket kan vara lämpligt vid återkommande 
avvikelser eller vid särskilt stora och viktiga ramavtal.  

3.1.3. Att mäta och utvärdera cirkularitet 
Det har inte funnits något större behov bland deltagarna att gå på djupet i mätning, 
men det har ändå uttryckts en del förväntningar från olika håll på att det ska 
utvecklas beräkningssätt och mätetal för cirkularitet som kan användas i cirkulär 
upphandling. Vi konstaterar att det är en synnerligen komplicerad uppgift att ta fram 
en metod som både är lätt att använda och som samtidigt är objektiv och tillförlitlig.  

För det första behöver man släppa tanken på en enda metod och istället utgå från vad 
som behöver mätas och varför, likväl som vem som är mottagare och målgrupp för 
mätandet.  

Vi har identifierat två huvudsakliga behov/önskningar: 

1. Verifiera utvärderingskriterier och krav i upphandlingar 

2. Redogöra uppåt till (politisk) ledning hur mål uppfyllts och vad som är gjort 
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Utöver det kan det finnas forskningsintresse för att mäta.  

Våra reflektioner är:  

• Allt behöver inte mätas alltid. Det går att påvisa förbättringar på andra sätt. 
Låt inte avsaknad av mätning vara ett hinder för cirkulär upphandling.  

• Det finns ingen anledning att vänta på den perfekta mätmetoden. I stället bör 
fokus ligga på att använda och vidareutveckla de metoder som finns. 

• Vi måste acceptera att det inte är ett problem i sig att mäta och beräkna 
cirkularitet, om man har tillräckligt med tid och pengar, men det är en 
utmaning om det ska användas i upphandling för då måste metoden vara 
invändningsfri sett ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv och relevant i det 
praktiska upphandlingsarbetet.  

• Det är svårt att hitta en mätmetod som fungerar som tilldelningskriterier vid 
utvärdering av anbud. Ett alternativ till utvärderingskriterier är att använda 
kontraktsvillkor som följs upp under avtalsperioden. Det går bra att 
upphandla produkter med krav på andel återvunnen råvara och be om 
redovisning i form av produktblad eller annan egendeklaration. I 
avtalsuppföljningen kan upphandlaren fråga efter fakturor från 
återvinningsföretag för att bedöma sannolikheten att egendeklarationerna 
stämmer. 

• Det finns stora möjligheter att bedöma cirkularitet tidigt i processen i 
samband med RFI och leverantörsdialoger eller senare i processen i samband 
med uppföljning av avtal om det är inskrivet som ett kontraktsvillkor. 

• Om behovet är att redogöra för vad man har gjort i en upphandling i till 
exempel en redovisning till ansvarig politisk nämnd eller ledningsgrupp utan 
direkt avtalskoppling kan man tillåta sig en mer översiktlig bedömning av 
cirkularitet.  Det går att be leverantörer beskriva graden av cirkularitet utan 
att ha kontroll över beräkningsmetoderna, även om det är lämpligt att 
leverantören kan redogöra för hur man kommit fram till att t.ex. 78% av 
materialet kommer från materialåtervunnen resurs. 

• All beräkning innebär uppskattningar och schabloner. Stor försiktighet bör 
därför råda vid jämförelse av resultat från olika beräkningar av cirkularitet 
om mätetalen endast visar små siffermässiga skillnader.  
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3.2. Vilka hinder finns och hur kan de överbryggas?  

De hinder som uppmärksammats i projektet är mycket lika hinder generellt för 
hållbar upphandling eller egentligen allt som är lite nytt. Den cirkulära 
upphandlingen har dock några specifika upplevda svårigheter i tolkning av 
lagstiftning om producentansvar, avfall och kemikalielagstiftningen. Det är inte 
några oöverstigligt svåra hinder utan går att hantera i praktiken.  

3.2.1. Upplevda svårigheter i lagstiftning 
Lagar och regler kan upplevas krångliga, och ibland är de det.  

Lagstiftningen kring den offentliga upphandlingen upplevs svår av de flesta för att 
den är så omfattande, men i grund och botten kommer man långt med att minnas de 
fem grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, 
proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande (Upphandlingsmyndigheten 
2019). Om man samtidigt kommer ihåg att det går bra att prata med potentiella 
leverantörer innan upphandlingen startas och lägger lite tid på det förberedande 
arbetet så går det mesta att lösa i själva upphandlingen. Detsamma gäller i andra 
änden efter att upphandlingen är avslutad då det gäller att lägga tid på att vårda 
avtalet.  

Det här gäller all offentlig upphandling, och till stor del även upphandling mellan 
företag, dvs det är väsentligt med behovs- och marknadsanalys och med 
avtalsuppföljning. 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och Lag (2016:1146) om upphandling 
inom försörjningssektorerna innehåller en bör-regel i 4e kap 3 §: En upphandlande 
myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig 
upphandling om upphandlingens art motiverar detta. 

Bör-regeln förstärks av regeringens nationella upphandlingsstrategi från 2016 där 
cirkularitet nämns: ”Upphandling kan också användas som ett strategiskt verktyg för 
Sveriges omställning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi för att nå de nationella 
miljömålen och för Sveriges arbete för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen och 
2030-agendan.” 

Cirkularitet ryms inom begreppet ”miljöhänsyn” liksom även klimat, men om 
lagstiftaren vill vara extra tydlig går det att förtydliga börregeln så att intentionerna 
blir tydligare: En upphandlande myndighet bör beakta miljö, klimat och cirkularitet, 
sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art 
motiverar detta. 

Staten kan skriva tydligare om upphandling som redskap att nå mål om miljö, klimat 
och cirkularitet i den nationella upphandlingsstrategin, eller skriva in det i 
myndigheternas regleringsbrev, i alla fall i de myndigheter som bedriver omfattade 
upphandlingsverksamhet såsom Trafikverket och Kammarkollegiet som sköter de 
statliga ramavtalen. På motsvarande sätt kan företags, kommuners och regioners 
styrande dokument förtydligas. 
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När det kommer till cirkulär upphandling har det under projektets gång dykt upp 
några mer specifika upplevda hinder i helt andra lagar än upphandlingslagstiftningen, 
nämligen producentansvaret för förpackningar, definitionen av avfall och 
kemikalielagstiftningen (REACH).  

Producentansvar för förpackningar 
Västra Götalandsregionen som arbetar med att få sin insamlade plast från sjukhus 
materialåtervunnet till produkter har frågat både sig själva, projektgruppen och 
expertgruppen i vilken utsträckning de har rätt att bestämma över den resursen som 
plasten är. Slutsatsen är att det går bra att som insamlare använda denna typ av 
resurs. Detta beskrivs mer utförligt i PM Producentansvaret för förpackningar i 
cirkulär upphandling, Bilaga H.   

Definitionen av avfall  
VafabMiljö som hanterar flera kommuners avfall har upplevt en begränsning i att 
tillvarata sådant som hamnar i containrar på Återvinningscentraler men som skulle 
kunna tas upp och få ett fortsatt liv, med eller utan uppfräschning.  Det handlar om 
kvittblivningsintresset och ägarens intentioner med produkten i avfallslagstiftningen. 
Detta har egentligen inte med deras upphandlingscase att göra, men har ändå lyfts 
inom projektet. En lösning för att främja en mer cirkulär hantering av produkter är att 
tillhandahålla en separat insamling och hantering av återanvändningsbara produkter 
inom exempelvis en återvinningscentral, eftersom det då generellt inte föreligger 
något kvittblivningsintresse för det som sorteras ut för återanvändning. Då har 
avfallsinnehavaren själv valt att produkten ska återanvändas. 

En angränsande fråga är om offentlig sektor får ge bort fungerande saker, exempelvis 
möbler. Det har utretts i Vinnova-projektet “Affärsmodeller för cirkulära 
möbelflöden” (Cirkularitet.se 2019a), som noterar en viss gråzon men drar slutsatsen 
är att kommuner och regioner får sälja möbler på affärsmässiga grunder, till 
marknadspris, men skänka möbler endast inom den egna organisationen. Statliga 
myndigheter styrs inte av kommunallagen och får skänka möbler om kostnaden för 
att avyttra på andra sätt är högre än marknadsvärdet.   

Kemikalielagstiftningen (REACH) 
Bland de fyra deltagare som arbetar med möbler och inredning har 
kemikalielagstiftningen i förhållande till återbrukade möbler lyfts som ett hinder. 
Detta hinder identifierades även under IVL:s arbete med återbruk av möbler vid 
företagets lokalanpassningar (IVL 2018). Där konstateras att eventuellt innehåll av 
farliga ämnen upptagna på kandidatförteckningen enligt REACH-förordningen 
(1907/2006) behöver kunna redovisas av den som sätter produkten på marknaden, 
vare sig produkten är nytillverkad eller begagnad. För begagnade möbler är 
spårbarheten av innehållet av farliga ämnen begränsad, vilket kan göra det praktiskt 
svårt att följa lagstiftningen. 

Det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden” som 
syns på plattformen Cirkularitet.se, berör detta hinder och föreslår tekniker för att 
öka spårbarheten för begagnade möbler (Cirkularitet.se 2019b) och har tagit fram ett 
verktyg för detta (Cirkularitet.se 2020). Det handlar om att tillgängliggöra användbar 
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information så som tillverkare av möbeln, tillverkningsår och eventuella märkningar, 
via exempelvis QR-koder. Projektet förespråkar ”positiva innehållsförteckningar”, 
där företag listar samtliga ämnen som finns i produkten så att dessa kan kontrolleras 
gentemot gällande lagstiftning vid tidpunkten för försäljning, även om detta görs 
flera år senare (Cirkularitet.se 2019c).   

3.2.2. Kostnader 
Ett påtagligt hinder i samband med cirkulär upphandling är de kostnader som uppstår 
i olika led i upphandlingsprocessen. De hänför sig huvudsakligen till: 

• Insamling och lagring av återvinningsbara material och produkter som kan 
återbrukas 

• Reparation och uppgradering av produkter 

• Dokumentation av produktinformation (huvudsakligen innehåll av miljö- och 
hälsofarliga kemiska ämnen) 

• Utarbetande av cirkulära kriterier för anbudsprocessen 

• Krav på mått och mätetal för cirkularitet 

• Tolkning av inrapporterade mått och mätetal för cirkularitet 

För upphandlande myndigheter kan, för de moment som hänför sig till deras 
aktiviteter, dessa kostnader täckas på olika sätt och upplevs därför kanske inte som 
ett hinder. För leverantörer kan däremot ökade kostnader innebära att man avstår från 
att delta i offentliga upphandlingar. 

Att tillföra barriärer som försvårar för företag att lämna anbud i offentlig 
upphandling är naturligtvis högst olyckligt eftersom cirkulär ekonomi kan bidra till 
sysselsättning och näringslivsutveckling i stort.  

Eftersom flertalet framtagna mått och index för en produkts cirkularitet bygger på 
ekonomiska utgångspunkter kan detta underlätta ställningstaganden om lämpliga 
produkter att prioritera i utvärdering av anbud. Som noterats ovan är dock dessa 
beräkningssystem krångliga, komplicerade och tidskrävande att ta fram för 
leverantörer. En tänkbar utväg i samband med cirkulär upphandling är att införa 
incitamentsprogram med direkta ekonomiska bonussystem för de som levererar 
produkter med hög återvinningsgrad. En annan möjlighet är att ställa krav som är 
enklare formulerade men som uppfyller mål med cirkularitet tillräckligt väl.  

3.2.3. Marknad 
Erfarenheterna från projektet visar att den upphandlande organisationen får lägga ner 
mycket mer tid på det förberedande arbetet inför en upphandling när det finns 
cirkulära ambitioner, än i andra upphandlingar. Detta har inte nödvändigtvis med det 
cirkulära perspektivet att göra, utan handlar snarare om att tänka och göra på nya 
sätt.  
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Flera deltagare har stött på hinder gällande att hitta potentiella leverantörer. Vissa har 
också haft utmaningar med att försöka handla upp något som inte finns på 
marknaden. Och även om produkten finns på marknaden har det i vissa fall varit 
svårt att få fram tillräckliga volymer för att det ska vara intressant för någon 
leverantör.  

Bland deltagarna finns också en leverantör, Godsinlösen, som uppmuntrar potentiella 
kunder att öppna för rekonditionerat och begagnat. Många gånger ställs 
upphandlingskrav som diskriminerar allt som inte är nytt, kanske inte så genomtänkt 
utan mer av gammal vana för att inställningen hos kunden är att det ska vara nytt.  

Erfarenheterna från Flandern och Nederländerna är desamma, att det går åt tid till 
marknadsdialoger. Det krävs ett aktivt sökande efter samarbeten och partnerskap 
både internt och i leverantörskedjor. En central del av Green deals-konceptet handlar 
just om att sammanföra aktörer, både genom breda lärande nätverk och genom mer 
riktade möten med olika marknader. Även i projektet Circular Public Procurement 
(Alhola & Salmenperä 2019) lyftes dialogen mellan upphandlare och leverantörer 
fram som en viktig fråga för att främja cirkulär upphandling. En av 
rekommendationerna från projektet var att utöka markandsdialoger och nätverkande 
mellan upphandlare och andra aktörer för att utveckla nya cirkulära lösningar och 
innovationer på marknaden.  

I Sverige finns fungerande marknadsplatser inom byggsektorn, framför allt för 
interiöra byggprodukter. På plattformen CCBuild, som drivs av Centrum för cirkulärt 
byggande, finns en digital marknadsplats där köpare och säljare av både produkter 
och tjänster för återbruk kan mötas (Centrum för cirkulärt byggande 2020). Liknande 
initiativ är på gång inom andra områden. Bland annat finansierar RE:Source ett 
projekt med Atomler AB som utvecklar en digital marknadsplats för sekundär plast. 

Digitala marknadsplatser för material och produkter kan förstås vara viktiga 
hjälpmedel i de fall de finns, men det går knappast att bygga upp för alla marknader 
på en gång. De skulle kunna liknas vid mäklartjänster där material ett företag eller en 
kommun har kan finna någon som kan använda det till något. Det går att komma 
långt i marknadskontakter genom att googla, ringa, mejla, fråga 
branschorganisationer osv. för att komma fram till olika potentiella leverantörer att 
tala med.  

3.2.4. Implementering i den egna organisationen 
Det är inte så självklart lätt att ändra vanor vilket oftast behövs i cirkulära lösningar. 
Det är inte bara leverantörerna som ska “fixa” cirkularitet utan det sker i ett samspel 
med kunden, och kunden består av många olika personer med olika funktioner. De 
vanligaste rollerna är Upphandlaren, Inköparen och Hållbarhetsansvarig. På den här 
nivån finns goda krafter som arbetar men de håller sällan i längden utan stöd från 
sina chefer ute i verksamheterna. Chefer som beslutar om verksamhetsplanering och 
budget är avgörande för att Upphandlaren, Inköparen och Hållbarhetsansvarig ska 
hålla över tid. 
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Upphandlaren är ofta ansvarig för själva upphandlingsprocessen, men inte alltid 
sedan för avtalsvården och att få avtalet använt på rätt sätt.  

Det ligger många gånger på de som använder avtalet, ofta kallad inköparen, att 
använda avtalet i praktiken. I en organisation är inköparna ofta många och med 
skiftande kompetens och intresse för hållbarhet. De är inte huvudsakligen inköpare 
utan de köper in som en liten del av sina arbetsuppgifter. De kan vara projektledare 
eller verksamhetsansvariga eller ha helt andra titlar. 

Den som är hållbarhetsansvarig i organisationen behöver många gånger vara med 
från ax till limpa när det gäller nya hållbarhetsaspekter i upphandlingen.  

På en övergripande nivå behöver styrelse/nämnd/ledningsgrupp se till att policys och 
andra styrande dokument är uppdaterade och då och då fråga verksamheten hur det 
går med de goda ambitionerna kring cirkularitet och annan hållbarhet. 

Ett motsvarande samspel behöver finnas på leverantörssidan med produkt- och 
tjänsteutvecklare, säljare, hållbarhetsansvariga och deras chefer. 

3.2.5. Verifiering 
Som konstaterats i kapitlet om att mäta och beräkna cirkularitet är det svårt att hitta 
en mätmetod som fungerar för att utvärdera kriterier i upphandling. För att ett mått 
eller index på cirkularitet ska fungera i detta sammanhang bör de inte bara kunna 
användas som ett uttryckssätt för produktcirkularitet utan också som verifikat. Det är 
inte tillåtet att i offentlig upphandling ställa krav som inte går att kontrollera. Detta 
skulle då indikera stor försiktighet med att använda mätmetoder om det inte är 
säkerlagt att resultaten går att verifiera – särskilt om det ställs krav på en 
tredjepartsverifiering. En osäkerhet är här om vilken part som har behörighet att 
verifiera olika mått på cirkularitet. Några kompetenskrav för sådana verifierare finns 
ännu inte. 

Det skulle också vara svårt för upphandlare att tolka och använda olika mått eller 
index för cirkularitet om de bygger på komplexa orsakssammanhang. Det krävs en 
god insikt i de utgångspunkter som gäller för de olika beräkningsmetoderna för att 
rättvist kunna tolka underlag om detta från anbudsgivare. Det är viktigt att poängtera 
vikten av att inte jämföra resultat från olika beräkningar av cirkularitet för snävt om 
mätetalen endast visar små siffermässiga skillnader.  

En upphandlare kan ställa krav på verifiering av t.ex. andel återvunnen råvara i de 
obligatoriska kraven för att anbudsgivaren ska få lämna anbud och för att 
anbudsgivaren ska kunna få fördelar i tilldelningskriterier. Men upphandlaren kan 
också ställa krav på att information ska lämnas under kontraktstiden, det blir då ett 
kontraktsvillkor som inte utvärderas i upphandlingen men som spelar stor roll under 
avtalsperioden om den upphandlande organisationen bryr sig om det i 
avtalsuppföljningen. Detta kan ske genom samtal, besök i tillverkningen eller 
stickprov. Mätning under avtalets gång behövs för att stämma av att utvecklingen går 
åt rätt håll i förhållande till de mål som den köpande organisationen har kring 
cirkularitet. Upphandlaren behöver då inte ha samma kontroll över 
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beräkningsmetoden men det behöver fortfarande vara transparent hur mätningen går 
till. 

En leverantör kan alltid på olika sätt visa på uppfyllnad av krav i en upphandling. 
Här kan olika provningsanstalter eller konsulter vara till hjälp men ofta räcker det 
med olika former av egendeklarationer från tillverkare, med fördel undertecknad av 
en person med dokumenterad kunskap inom området eller med ansvar för 
verksamheten. Om egendeklarationer undertecknas av återförsäljare långt från 
tillverkningen är det en signal till den köpande organisationen att avtalsuppföljningen 
blir än viktigare.  

Flertalet projekt pågår för att utreda möjligheter till återvinningscertifikat som ska 
fungera för att verifiera innehållet av återvunnen råvara. För plast har 
materialåtervinningscertifikat nyligen föreslagits genom ett RE:Source-projekt under 
ledning av IVL (RE:Source 2020b). Förslaget är ett system där kvotplikt ligger på 
primära produktproducenter och certifikat tilldelas plastproducenter.      

I ett livscykelperspektiv är ofta livscykelanalyser (LCA) att förorda som underlag för 
verifikat. Även här finns hjälp att få av konsulter och LCA-experter och många 
leverantörer tar också hjälp på detta sätt. 

Det är dock viktigt att betona att en annan typ av verifiering behövs vid utvärdering 
av anbud då miljöprestanda från olika offererade produkter ska jämföras. Här behövs 
tillgång till gemensamma och allmänt accepterade beräkningsregler. Dessutom kan 
man inte bortse ifrån att det finns stora fördelar med att mätetal och beräkningssätt 
uttrycks i termer som många känner igen och lätt kan använda i olika sammanhang. 
”Cirkularitet” kan mätas på många olika sätt, t.ex. klimatpåverkan eller resursuttag.  
Som omnämnts ovan i denna rapport bygger de flesta av de mått och index på 
cirkularitet som hittills utvecklats på olika former av ekonomiska utgångspunkter.  

Praktiska arbetet inom byggsektorn kan visa vägen 
I ett kortare tidsperspektiv tycks vi inte kunna vänta på den perfekta mätmetoden 
utan istället bör fokus vara att använda och vidareutveckla de metoder som finns. 
Byggsektorn hamnade tidigt i centrum när det gäller kretsloppsfrågor med tanke på 
de stora avfallsmängder som genereras. Avfallet består dessutom av olika typer av 
restprodukter, vilka i många fall mycket väl går att återanvända eller återvinna. Detta 
har medfört en hel del aktiviteter som prövat olika sätt att ta hand om avfall från 
rivnings- och ombyggnadsprojekt. 

Byggsektorn ligger också i framkant när det gäller miljörelaterad lagstiftning utifrån 
ett livscykelperspektiv. En lag om klimatdeklarationer vid nybyggnation kommer 
inom kort att införas. Offentlig verksamhet är stora upphandlare inom bygg-och 
infrastruktursektorn och klimatdeklarationer (EPD) kommer sannolikt att bli det 
verktyg som refereras till i upphandlingssammanhang som underlag för minimikrav 
på klimatpåverkan, och som kommer att kunna verifieras av anbudsgivares 
registrerade EPD:er. 

Hittillsvarande utvecklingsarbete för mått och index för produktcirkularitet är i allt 
väsentligt uttryckta i ekonomiska termer. Det som däremot saknas är ett verktyg för 
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att visa på den samlade miljövinsten av olika åtgärder för att cirkulera material- och 
produktflöden. Men här finns goda förutsättningar att ta fram ett sådant verktyg 
baserat på klimatdeklarationer. I dagsläget fokuseras intresset på den del i 
klimatdeklarationen som redovisar de samlade miljöeffekterna. All 
bakgrundsinformation i form av in- och utgående massbalanser (som ger underlag till 
miljöbedömningarna) ger värdefull information om material- och produktflöden som 
kan komma till användning i flera kommande produktkoncept. Detta öppnar 
möjlighet för att beräkna miljövinster direkt i t.ex. minskad klimatpåverkan genom 
gradvis återvinning av material i olika offererade produkter. Detta skulle kunna 
genomföras med hjälp av cirkularitetsdeklarationer (Circular EPD, C-EPD), vilket är 
ett koncept som är under utveckling i det pågående RE:Source-projektet 
”Upphandlingsmodell för cirkulära material- och produktflöden”. Fördelen med detta 
koncept är att det bakas in i befintligt system för verifiering. Med tanke på 
rekommendationen från expertgruppen för mätning av cirkularitet inom 
Delegationen för cirkulär ekonomi att verka för att göra Sverige till ett föregångsland 
och på så sätt kunna arbeta in detta även i EU/ISO-sammanhang kan 
cirkularitetsdeklarationer vara ett sådant exempel.  
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4. Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 
Cirkulär upphandling är en del av det bredare konceptet hållbar upphandling, och vi 
bör vara försiktiga med att i allt för stor grad skilja på olika epitet som cirkulärt, 
klimatanpassat, fossilfritt osv. i upphandlingssammanhang. Målet är ofta detsamma – 
att bidra till ett hållbart samhälle – och det finns olika vägar att komma dit. Processen 
för cirkulär upphandling utmärker sig dock i vissa avseenden, bland annat genom att 
det ofta behövs mer tyngd i tidiga skeden av upphandlingsprocessen som 
behovsanalys och marknadsdialog. Det finns också ofta koppling till 
beteendeförändringar, vilket kan vara en utmaning för att implementera nya cirkulära 
lösningar inom en organisation – inte minst mot bakgrund av den överkonsumtion 
som föreligger i vårt samhälle. Det är också viktigt att komma ihåg att upphandling 
inte bara är själva formulerandet av upphandlingsunderlag och utvärdering av anbud, 
utan det handlar om förarbetet att komma fram till vad som ska stå i 
upphandlingsunderlaget och om efterarbetet att ta hand om avtalen.    

I detta projekt har erfarenheter kring cirkulär upphandling i Flandern och 
Nederländerna testats och utvärderats. Genom de 15 upphandlingscase som pågått 
under projektets gång har även hinder identifierats och analyserats. De två 
huvudsakliga frågeställningarna kopplat till detta kommenteras nedan.  

Hur fungerar de flandriska och nederländska metoderna i en svensk kontext? 
Erfarenheter och metoder från de flandriska och nederländska projekten inom 
cirkulär upphandling kan i flera avseenden direkt komma till användning i en svensk 
kontext:  

• Circular ambition map fungerar bra i en svensk kontext. Illustrationen har 
översatts till svenska och spridits genom projektet. Den har varit lätt att ta till 
sig för deltagarna och har redan kommit till användning i 
Upphandlingsmyndighetens arbete med cirkulära upphandlingskriterier.  
Materialet utgör ett enkelt och pedagogiskt sätt att introducera cirkulär 
upphandling och kan användas som utgångspunkt för såväl oerfarna som 
erfarna parter. För att ytterligare möjliggöra och främja användningen av 
denna illustration behöver den kompletteras med tillhörande beskrivning och 
utbildningsmaterial, gärna med exempel på hur den tillämpats.   

• Även handboken med de 8 stegen fungerar bra i en svensk kontext och har 
uppskattats av de få deltagare som läst den långa texten på 120 sidor. 
Handboken utgör en bra guide för de olika faserna som berörs, både under 
upphandlingsprocessen och utanför denna. Här är nästa steg redan på gång 
genom Delegationen för cirkulär ekonomi och deras expertgrupp för cirkulär 
upphandling. En kortare version av handboken ska översättas till svenska och 
kompletteras med svenska exempel på cirkulära upphandlingar, vilket 
kommer göra den mer lättillgänglig och användarvänlig. 

• På temat att mäta och utvärdera cirkularitet togs ett bredare grepp och det 
var ingen specifik metod som användes i projektet. En slutsats är att det går 
bra att upphandla cirkulärt utan att fastna i mätmetoder. Men för att kunna 
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verifiera t.ex. en produkts cirkularitet med mätning finns behov av mer stöd 
och vägledning. Då det finns en uppsjö av mätmetoder men ingen fungerar 
fullt ut i upphandlingssammanhang dras slutsatsen att vi inte kan vänta på den 
perfekta mätmetoden. Det är viktigt att fundera över syftet med att mäta och 
välja metod därefter. Det kan handla om utvärdering av anbud och 
uppföljning av krav under kontraktsperioden men det kan också handla om att 
visa vad som gjorts på en mer övergripande nivå som inte kräver någon större 
noggrannhet i sifferunderlagen. All beräkning innebär uppskattningar och 
schabloner. Stor försiktighet bör därför råda vid jämförelse av resultat från 
olika beräkningar av cirkularitet om mätetalen endast visar små siffermässiga 
skillnader. 

Vilka hinder finns och hur kan de överbryggas? 
Genom projektet har ett antal hinder identifierats i samband med deltagande case för 
cirkulär upphandling. Dessa hinder samt möjliga vägar framåt sammanfattas nedan 
samt i Tabell 3.  

• Det finns upplevda svårigheter i lagstiftningen. De frågor som 
uppmärksammades genom praktiska erfarenheter i projektet var kopplade till 
producentansvaret för förpackningar, definitionen av avfall och 
kemikalielagstiftningen när det gäller återbrukade möbler. Denna typ av 
hinder kan ofta övervinnas genom att våga tolka lagar praktiskt och fråga 
flera till råds. En generell påminnelse är att det går bra att prata med 
potentiella leverantörer innan upphandlingen startas. Om man lägger lite tid 
på det förberedande arbetet så går det mesta att lösa i själva upphandlingen. 
Detsamma gäller i andra änden efter att upphandlingen är avslutad då det 
gäller att lägga tid på att vårda avtalet.    

• Kostnader är också en utmaning, främst eftersom nya lösningar kan bli 
kortsiktigt dyra då det är en liten volym som bär de första kostnaderna. En 
väg framåt kan vara att tydliggöra för beslutsfattare vilka kostnader som 
uppstår i vilket skede och vilken nytta den nya lösningen kan medföra. Ett 
annat sätt är att ändå våga ta steg i rätt riktning inom den budget som finns.  

• Marknadsmässiga hinder finns i form av att ha tid och resurser att hitta nya 
leverantörer och konstellationer av leverantörer. Det gäller även att inte sätta 
upp omedvetna hinder för nya aktörer som erbjuder cirkulära lösningar. Här 
kan mycket uppnås genom marknadsdialog mellan köpare och leverantörer, 
både genom att prata med nuvarande leverantörer och genom aktivt sökande 
efter nya aktörer.  

• Implementering i den egna organisationen kan utgöra ett hinder då cirkulär 
upphandling ofta berör fler delar av verksamheten än upphandlingsenheten, 
och en lyckad implementering kräver ett gott internt samarbete. Det gäller 
också att få kollegorna att beställa på nya sätt. Ofta finns en tydlig koppling 
till beteendeförändringar, gällande exempelvis acceptans för att inte köpa in 
nytillverkade produkter eller kring att uppfylla behovet på andra sätt än 
genom upphandling. Vägar till lyckade implementeringar kan vara att skapa 
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ambassadörer inom organisationen, att först testa i en mindre skala eller att 
göra det lättare att beställa det önskade och svårare att beställa det som är 
oönskat.    

• Verifiering. Att mäta lagom mycket kommer fortsätta vara ett 
utvecklingsområde parallellt med vägledning i RFI (Request for Information) 
och utveckling av kravställande. Verifiering är aktuellt både gällande en 
produkts cirkularitet och för att kontrollera mängden återvunnen råvara. Om 
kommuner och regioner ska jämföra sig med varandra när det gäller graden 
av cirkulär upphandling behövs också nyckeltal i SKR:s öppna nyckeltal för 
Agenda 2030. De öppna jämförelserna bidrar till utvecklingen som ett slags 
tävlingsmoment. Så har det fungerat med nyckeltalet andelen ekologiska 
livsmedel, och så skulle det kunna fungera för cirkulär upphandling.  

Tabell 3. Sammanfattning av hinder och möjligheter. 

Hinder Hur då? Möjlig väg framåt! 

Upplevda 
svårigheter i 
lagstiftning 

Hur får vi göra med hänsyn till; 
• Producentansvar? 
• Avfallsdefinitioner? 
• Kemikalielagstiftning? 

 Våga tolka lag praktiskt och 
fråga flera till råds!  

Kostnader Hur hanterar vi när de gamla 
lösningarna är kortsiktigt billigare än 
de nya? 

 Ta steg på vägen inom budget! 
 Tydliggör för beslutsfattare 

vad det kan kosta, hur länge 
och till vilken nytta! 

Marknad Hur får vi leverantörer att intressera 
sig för nya önskemål och krav? 

Hur får vi kunder att vilja köpa det 
nya cirkulerade och inte (oavsiktligt) 
lägga hinder i vägen med krav som 
pekar på fabriksnytt? 

 Prata med nuvarande 
leverantörer! 

 Leta aktivt och prata in nya 
företag! 

 Prata med potentiella kunder! 

Implementering 
i den egna 
organisationen 

Hur får vi kollegorna att beställa på 
annat sätt än förut? 

Hur får vi till samarbete mellan 
upphandling, inköp och 
hållbarhetsansvariga? 

 Gör det lättare att beställa det 
önskade och svårare att 
beställa det oönskade! 

 Testa i liten skala först! 
 Skapa förebilder! 

Verifiering Har vi fått det vi avtalat?  Räkna inte mer än nödvändigt! 

Stöd & råd Hur gör vi i praktiken med 
marknadskontakter, krav och 
uppföljning? 

 Upphandlingsmyndigheten 
 Lokala/regionala nätverk 
 Branschsamarbeten 
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Behov av stöd och råd - så kan en arbetsfördelning se ut 
Liksom för all utvecklande upphandlingsverksamhet finns det ett behov av mer stöd 
och råd kring cirkulär upphandling i Sverige, både i form av skrivet material, muntlig 
rådgivning och behov att prata med varandra om gemensamma problem och hur de 
kan lösas. Projektet har tagit fram ett förslag på hur en arbetsfördelning kan se ut, där 
lokala och regionala nätverk tillsammans med andra branschspecifika nätverk spelar 
en viktig roll för den fortsatta utvecklingen. För detta krävs stöd från bland annat 
statligt håll. Förslaget utvecklas nedan.  

Det finns redan en struktur i Sverige kring hållbar upphandling och vi menar att det 
vore bra att bygga vidare på den, förslagsvis med arbetsfördelning enligt Figur 11.  
 

 
Figur 11. Förslag på arbetsfördelning för att öka stödet för cirkulär upphandling i Sverige.  

Ett av målen med detta projekt var att bedöma hur flandriska och nederländska 
metoder och erfarenheter kan användas i Sverige. En del av detta är Green Deals-
konceptet, där staten spelar en avgörande roll. I Sverige skiljer sig dock 
förutsättningarna något, exempelvis i och med ett större självstyrande hos kommuner 
och regioner. Vi föreslår därför att inte göra en helt ny ordning eller några Green 
Deals på statens initiativ, i stil med de som gjorts i Nederländerna. I ett EU-projekt 
om cirkulär upphandling (Alhola & Salmenperä 2019) gjordes en översikt över status 
i de baltiska länderna och man konstaterade att starka initiativ från statens håll inte 
nödvändigtvis leder till hög aktivitet på lokal nivå. Det bedömer vi är relevant även i 
Sverige där kommuner och regioner har en viktig roll att spela när det gäller att 
implementera cirkulär upphandling. Om Sverige menar allvar med att använda 
upphandling till att bidra till målen i Agenda 2030 behöver det dock finnas resurser 
till att arbeta med det, både på nationell, regional och lokal nivå.  
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Vi ser statens roll som att: 

1. Ta ansvar för sina egna cirkulära affärer i de myndigheter som har stora 
upphandlingsvolymer och i de statliga ramavtalen.  

2. Se till att Upphandlingsmyndigheten införlivar cirkulära perspektiv i sina 
kriterier och vägledningar och ger råd som fungerar för målgrupperna. 

3. Medfinansiera lokala och regionala nätverk. 
 
Lokala och regionala nätverk för hållbar upphandling som drivs av regioner, 
Energikontor eller liknande får möjlighet att driva på användningen av hållbar 
upphandling i praktiken bland sina kommuner, kommunalförbund och region(er). 
Den här typen av nätverk kan också vara öppna för statlig verksamhet och för 
företag. Cirkulär upphandling är en aspekt av hållbar upphandling, och det går bra att 
kombinera med till exempel klimatsmart upphandling eller giftfri upphandling eller 
någon annan variant på temat hållbar upphandling. Vi föreslår att bygga vidare på 
befintliga nätverk och sammanhang där upphandlare och hållbarhetsansvariga 
personer möts. De flesta av dessa nätverk har projektfinansiering från skattemedel 
idag. Skall frågan om cirkulärt perspektiv in i detta behöver det perspektivet 
förankras hos nuvarande finansiärer, inom ramarna för nuvarande projekt och/eller i 
framtida utlysningar. 

Branschspecifika nationella nätverk eller organisationer, med eller utan 
internationella kontakter, har också en roll att spela. Det är ett annat sätt att skära 
kakan på som inte motsäger det lokala/regionala perspektivet utan kan komplettera 
detta. Detta är särskilt relevant när det är tekniskt utmanande och viktigt att få upp 
stora volymer för att det ska gå att få ekonomi i cirkulära lösningar. Genom detta 
projekt har volym-diskussionen förts framförallt när det gäller gips och 
vattenreningsslam, men det kan vara relevant för många fler områden. För att ta in 
frågan i dessa nätverk behövs en dialog med branschföreningarna, eventuellt ihop 
med att det utlyses projektmedel. Det är inte bara på kundsidan som stöd och råd 
behövs utan cirkulära lösningar kräver också kompetensutveckling på 
leverantörssidan. 

Behovet av stöd och råd lyfts fram i flera aktuella kommunundersökningar. I SKR:s 
kommunundersökning från 2019 identifierades ett stort behov av stöd kring cirkulär 
ekonomi, gällande framför allt utbildning, erfarenhetsutbyte (t.ex. nätverk, goda 
exempel) och stöd inom anskaffning (t.ex. guider för kravställning). Vidare har 
Gröna städers Hållbarhetskommission nyligen undersökt hur kommuner kan använda 
upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till ett mer hållbart samhälle 
(Gröna städer 2020). Bland de utvecklingsområden som identifierats nämns bland 
annat bättre statligt stöd till kommunerna, där fler användarvänliga verktyg från 
Upphandlingsmyndigheten efterfrågas. Även mer utrymme för samverkan lyfts fram 
som ett utvecklingsområde och man konstaterar att det finns stora behov av ökade 
kunskaper inom cirkulär ekonomi och för kommuner att lära av varandra. 
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Förslag till nästa steg 
För att sätta högre fart på den cirkulära upphandlingen behöver de som sätter mål och 
tilldelar resurser efterfråga resultat. Det gäller företagsledningar, såväl som 
politiskt styrda organisationer. Om ett fullmäktige, en styrelse eller en 
företagsledning sätter mål kring cirkularitet så behöver verksamheterna återkoppla 
hur det går. Hur mycket resurseffektivitet vinner man och hur mycket kostar det eller 
sparar vi på kort och lång sikt? Och vem är det som betalar respektive sparar pengar? 
Det räcker inte att skriva in cirkulariet i styrande dokument som t.ex. en 
upphandlingspolicy.  

Staten har ansvar både för sina egna upphandlingar i myndigheter och statligt ägda 
bolag, men också för att bidra med stöd och råd till andra. Motsvarande gäller på 
regional nivå. Sveriges regioner har både en egen omfattande upphandling, men 
också regionalt utvecklingsansvar där stöd och råd i cirkulär upphandling kan ingå.  
På lokal nivå har kommunerna ofta mål kring näringslivsutveckling och Agenda 
2030. Det är en styrka om de organisationer som finansierar stöd och råd till andra 
också tillämpar cirkulär upphandling i sina egna affärer. Staten behöver använda sin 
ägarstyrning i bolag och styra genom uppdrag och regleringsbrev till några utvalda 
myndigheter där cirkulär upphandling har stor potential såsom Trafikverket och 
Kammarkollegiet.  

Cirkulär upphandling behöver fortsätta att praktiseras. Att komma fram till att inte 
köpa alls, köpa delvis eller hyra varor och tjänster påverkar mer än att bara göra som 
vi gjorde förra gången. Det finns ingen enskild lösning som passar för alla 
situationer, utan cirkulära lösningar behöver utvecklas i olika riktningar beroende på 
situation och område. Liksom för allt utvecklande arbete med upphandling, där 
behov och marknad inte är självklart givna på förhand, måste det få ta tid att 
förbereda upphandlingarna. Och liksom varje gång man köper på nya sätt eller får in 
nya leverantörskonstellationer så behöver den köpande organisationen ägna lite mer 
tid åt avtalsuppföljning under tiden kontraktet löper. Resurstilldelningen är inte 
oändlig. Därför är det inte realistiskt att göra allt på en gång, utan välja ut några 
upphandlingsområden och utöka och utveckla efter hand. 

Cirkulär upphandling kan handla om att ställa cirkulära krav men det kan också 
handla om helt nya lösningar. Upphandlingsmyndigheten behöver se över sin 
kriteriedatabas så att kraven i större omfattning stödjer cirkularitet, men de större 
greppen med nya tjänster och produkter behöver komma fram i samspel mellan 
riktiga kunder och riktiga leverantörer. Detta kan vare sig en 
Upphandlingsmyndighet eller olika projekt eller delegationer bidra med. Att arbeta i 
regionala/lokala nätverk är ett koncept för att lära av varandra och succesivt bli 
skickligare, även om den stora mängden arbete behöver ske hemma i de egna 
organisationerna. Detsamma kan sägas för nätverkande branschvis eller nationella 
eller internationella nätverk. Upphandlingsmyndigheten, projekt och delegationer 
kan däremot vara en del av lösningen för att diskutera idéer och sprida exempel på 
marknadsdialoger som resulterat i nya avtalade lösningar, för inspiration till andra. 
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5. Projektkommunikation 
Under projekttiden har tre digitala möten arrangerats för de deltagande upphandlande 
instanserna. Syftet med dessa har varit att sprida kunskap om metoder och verktyg 
från Nederländerna och Flandern, och även att vara ett forum för erfarenhetsutbyte 
mellan deltagarna. Ett avslutande seminarium kommer att hållas i december 2020. 
Projektet har även presenterats för en bredare publik på Formas digitala konferens 
“Mål 11-veckan" om Agenda 2030 och Mål 11: hållbara städer och samhällen.  

Information om projektet och deltagande upphandlingscase har kontinuerligt spridits 
via RE:Source kommunikationskanaler, framförallt via LinkedIn. Tät dialog har 
hållits med Delegationen för cirkulär ekonomi genom deras expertgrupp för cirkulär 
upphandling, tillika referensgrupp för detta projekt. Preliminära resultat har spridits 
till deltagare och referensgrupp och även till samrådsgruppen för näringslivets 
klimatomställning.  
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