
Upphandling och inköp med cirkulära kriterier 
har identifierats som ett viktigt instrument för att 
minska miljöpåverkan från verksamheter. Genom 
att välja produkter och tjänster som innebär en 
lägre material- och resursanvändning kan stora 
effekter uppnås. Men det finns fortfarande stor 
osäkerhet kring hur man genomför en upphandling 
som beaktar cirkulära aspekter. Därför erbjuder nu 
det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 
upphandlande organisationer möjlighet till stöd i 
form av utbildning, verktyg och erfarenhetsutbyte 
för att själva testa cirkulär upphandling i praktiken. 

RE:Source har som målsättning att utvärdera och 
underlätta överföring från andra länder av goda 
exempel inom hållbart materialnyttjande. Cirkulär 
upphandling är ett sådant område. 

I bl a Nederländerna har man sedan många år 
tillbaka testat olika arbetssätt för cirkulär upp-
handling. Man har tagit fram verktyg och processer 
samt samlat på sig omfattande erfarenheter. Under 
2020 kommer därför RE:Source att genomföra 
ett projekt inom vilket verktyg och arbetssätt som 
använts framgångsrikt i Nederländerna respektive 
Belgien testas av svenska upphandlande organisa-
tioner. 

Inom ramen för projektet åtar sig upp till 15 delta-
gande organisationer att under 2020-21 genomföra 
1 styck cirkulär upphandling var med stöd från 
RE:Source. Stödet består bl a i utbildning, tillgång 
till verktyg samt erfarenhetsutbyte och nätverkande 
med andra organisationer som deltar och genom-
för upphandlingar inom projektet. 
Genom projektet kan vi utvärdera de arbetssätt 
som man utvecklat i Nederländerna och Belgien 
och ta till oss det som fungerar för svenska förhål-
landen. Vid genomförandet avser vi ta hänsyn till 
och samverka med relevanta projekt och initiativ 
som pågår i Sverige.

 

Vill du testa cirkulär 
upphandling i praktiken?

Du kan också anmäla dig via  

resource-sip.se

Kontakt: 
Johan Felix, innovationsledare 
johan.felix@resource-sip.se

Projektet förväntas starta under april 2020. 
Preliminärt projektupplägg:
Februari: Besked om antagning till projektet
Mars: Heldagsmöte med kick-off. Presenta-
tioner av representanter från Nederländerna 
och/eller Flandern (Belgien) som finns på 
plats.
April: Ett första arbetsmöte innehållande 
utbildning och planering.
April-november: Deltagarna arbetar med sina 
upphandlingar och coachas av RE:Sources 
projektansvariga och varandra.
September-oktober: Ett andra arbetsmöte 
hålls där deltagarna delar erfarenheter med 
varandra.
December: Projektets resultat sammanställs 
och redovisas vid ett avslutande seminarium.
Q1 2021: Ev fortsättning av projektet.

Är detta något för din organisation? 
Skicka in en intresseanmälan via 
QR-koden senast 17 februari. 


