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Vägledning till cirkulära inköp 

Vad är en cirkulär ekonomi? 

En linjär ekonomi innebär att saker tillverkas, köps, används och sedan slängs. Det är så 

vår konsumtion i samhället till största del ser ut idag. I en cirkulär ekonomi utnyttjas 

istället det som tillverkas så länge som möjligt och i motsatts till den linjära ekonomin 

repareras, återbrukas och återvinns sakerna för att förlänga deras livslängd. En cirkulär 

ekonomi är helt enkelt ett modernt ord för kretslopp. 

Lagstiftningen tar hänsyn till de cirkulära principerna genom EU:s och miljöbalkens 

avfallshierarki. Enligt avfallshierarkin ska avfall i första hand förebyggas, i andra hand 

ska produkter återanvändas, i tredje hand ska materialet återvinnas, i fjärde hand ska 

energin i avfallet återvinnas och i sista hand ska avfallet deponeras. Ju högre upp i 

avfallshierarkin vi befinner oss desto mindre är miljöbelastningen. 

 

Avfallsförebyggande insatser ska prioriteras enligt EU:s avfallshierarki. 

Hur ställer vi om till en cirkulär ekonomi? 

Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att vi når målen i stadens miljö- och 

klimatprogram och de globala målen i Agenda 2030. För att ställa om till en cirkulär 

ekonomi ska stadens verksamheter undersöka möjligheten att i första hand tillgodose ett 

behov med befintliga resurser, i andra hand genom en tjänst, hyrlösning eller genom 

inköp av begagnat, och i sista hand genom nyinköp. 

Att använda redan inköpta produkter så länge som möjligt är den enskilt viktigaste 

åtgärden för en mer cirkulär ekonomi. När en produkt inte längre används ska den likt 

stegen i avfallshierarkin i första hand återanvändas inom en annan verksamhet i staden 

genom Tage, i andra hand återanvändas utanför stadens organisation, i tredje hand gå till 

materialåtervinning och sist till energiåtervinning. 

https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/helastaden/intranat-miljoarbete/intranat.miljoarbete.start/Mal-och-styrande-dokument/miljoklimat2030/!ut/p/z1/nczBCgIhGATgZ-kJHHVd3aMW_CmEGSyVl_AUC7V1iJ6_rVMdCmluA_MNy2zH8ljuw7HchstYTlPf5_YAWniSc6zM2mikpSKpeeisUmz7GmjeeBKNCGgtYFND0cUAmTjLNV44JOO4RewI8C72E1ACVOnxEQu3EU4CFMU__v2p0n8f5N_313P_zOwB5r0NmA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/helastaden/intranat-miljoarbete/intranat.miljoarbete.start/Mal-och-styrande-dokument/miljoklimat2030/!ut/p/z1/nczBCgIhGATgZ-kJHHVd3aMW_CmEGSyVl_AUC7V1iJ6_rVMdCmluA_MNy2zH8ljuw7HchstYTlPf5_YAWniSc6zM2mikpSKpeeisUmz7GmjeeBKNCGgtYFND0cUAmTjLNV44JOO4RewI8C72E1ACVOnxEQu3EU4CFMU__v2p0n8f5N_313P_zOwB5r0NmA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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I bilden nedan beskrivs hur upphandlingar kan göras mer cirkulära. Bilden visar olika 

områden inom cirkulär ekonomi som kategoriseras under fem huvudområden. 

Huvudområdena är följande: att begränsa den totala materialåtgången, minska mängden 

jungfruliga råvaror, förlänga livslängden på produkten, maximera möjligheten för 

återanvändning av en produkt eller komponent och att maximera möjligheter till 

återanvändning och återvinning av material. 
 

Praktiska tips 

Kompetens 

Inköps- och upphandlingsansvariga ska hålla sig uppdaterade om produkters och 

tjänsters miljöpåverkan och möjligheter att minska denna, bland annat genom att 

förebygga avfall. Inköps- och upphandlingsansvariga samt chefer kan gå e-utbildningen 

Förebygga avfall vid inköp och upphandling. Genom den webbaserade 

beställarutbildningen ges grundläggande kunskaper i hållbara inköp och hur ramavtalen 

ska användas, samt kunskap om de grundläggande funktionerna i Proceedo. 

Inköps- och upphandlingsbehöriga 

För att öka inköpskompetensen och kontrollen över köp och lagerhållning av produkter 

kan verksamheten se till att det finns utsedda beställare med tydligt mandat över till 

exempel vilka varor eller tjänster personen får beställa. 

Listor över standardsortiment 

För att underlätta den inköpsansvarigas arbete kan en lista med standardsortiment 

upprättas för produkter och tjänster som köps in regelbundet, exempelvis kontorsmaterial 

och städprodukter. 

I upphandlingar kan hänsyn tas till olika områden inom cirkulär ekonomi. Källa: Circular Flanders 

http://services.goteborg.se/ElearningInkop/presentation_html5.html
https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/helastaden/inkopochupphandling/start/utbildningar/webbaserad-bestallarutbildning/2c695824-1bbb-4d49-a4a0-cca99926d363/!ut/p/z1/hY_PCoJAGMSfpQdYvs9tXfOoFZoQ9Ae13Utsq8lSrhKi-PYZHTpJcxtmBn4DEi4grepNpTrTWPWcvJD8itFmFy3XuEdMtnhMl6eDzymykEIGIghBjI-4ywbI_9XlJ55RgCCmvTe_9yDvTTlAaptXPdGdQYJstSlAYKG0o2-clEgZYciQrDRjxKG-63JfccbvECMkX4R5wjz83ZEOtLUdiUj6YawWb81kH_k!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Lagring 

För att minska mängden produkter som kasseras eller glöms bort i ett förråd bör endast 

produkter som används regelbundet samt begagnade produkter som ska återanvändas 

förvaras i lager. Lagring bör ske på så få ställen som möjligt och om lagring sker på fler 

än två ställen per verksamhetsområde rekommenderas att en lagerförteckning finnas 

tillgänglig. En lagerkontroll bör göras innan inköp för att undvika överbeställning. En 

rekommendation är att inköpsansvarig också är ansvarig för att lagerförteckningen hålls 

uppdaterad. 

Köpa återbrukade varor 

Göteborgs Stad har sedan 2020 ett ramavtal för återbruk av möbler inom kontor och 

offentliga miljöer som innefattar tre delområden. Delområde A avser begagnade möbler 

inom kontor och offentliga miljöer och kan inkludera renoveringstjänster i samband med 

möbelköpet. Delområde B avser projektledare och inredningsarkitekt för återbruksprojekt 

inom kontor och offentliga miljöer. Delområde C avser renoveringstjänster för möbler 

och inredning inom kontor och offentliga miljöer, skola och förskola. 

Avtalssammanfattningen och leverantörer hittas i Proceedo under "Återbruk". 

Om er verksamhet är intresserad av att köpa återbrukade varor som inte finns på ramavtal 

kan ni göra en direktupphandling efter stadens modell. Då finns även möjligheten att 

reservera direktupphandlingen till sociala företag. 

Följ länkarna för mer vägledning 
Film om Göteborgs Stads arbete med att minska avfallet 

Förebygg avfall på kontoret 

Förebygg avfall på äldreboendet 

Förebygg avfall i flerbostadshus 

Förebygg avfall på restaurang och kafé 

Förebygg avfall på konferenser, hotell & catering 

Förebygg avfall vid inköp och upphandling 

Förebygg avfall på förskolan 

Förebygg avfall i skolan 

Förebygg IT-avfall 

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn 

Mall för avfallsplaner i förvaltningar och bolag 

Minska användningen av engångsartiklar i Göteborgs Stad 

Möbelguiden Göteborgs Stad 

Återanvänd i Göteborgs Stad — Juridisk vägledning 

Rutiner för Tage 

Dags att bygga och riva cirkulärt! 

Här hittar du samtligt material om att förebygga avfall 

https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/helastaden/inkopochupphandling/start/bestalla/direktupphandla/!ut/p/z1/nYyxCsIwFEW_xS_IzQvWOuZZTTOUpEJQs0imUtDqIH6_cbODEjzbhXOuiOIo4pSe45Ae421Kl7xPsTrDNNaoDbq6lStoRXrnt53yLYnDXAD5KgvONoF75YISsaQnRl-z1HBrA1h2IQdLgpFlPWZo8J5YAcbRP_3nU2H_XYi_7-_X8GbxAsad6Lw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/helastaden/inkopochupphandling/start/upphandla/reserverakontrakt/2c695824-1bbb-4d49-a4a0-cca99926d363/!ut/p/z1/pZBRC4IwFIV_Sz9g3KnTzUfJ0KQQMbPtJaabIeSUEKV_nxH0Jj103w73fJx7Dwi4gDByam9ybHsj74vmwrviKNxHzhYf0xgzHFDPtvODY6U-hjPwEHg21kOQQfnLLd7rlQkw8IWn67wL5dTqGQrTP7rluBwEiKFuFXBSUc3cukKOQxQivmZIqkojpSlpGsk0URXEPxJyj_yZkHw-XC-g3H3LEhYMnXkinkzzfGq6Iti8APRN2vo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://play.goteborg.se/goteborgs-stads-arbete-med-att-minska-avfallet
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2a8df754-e5ff-4213-91c1-8721f3f2c2de/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+kontoret+v%C3%A4gledning_II.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+v%C3%A4gledning_190820.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1977a505-504c-47eb-bdb1-27ff967943d3/F%C3%B6rebygg+avfall+i+flerbostadshus+checklista.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/caf2956a-d18b-44a8-9476-5909e5bf40c9/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+restaurang+och+kaf%C3%A9.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/4e6f7376-ee3a-4579-b0f5-c2e8c8fce42e/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+konferenser%2C+hotell+och+vid+catering.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3ffc546e-ce44-4235-84db-a5da8de21bf6/F%C3%B6rebygg+avfall+vid+ink%C3%B6p+och+upphandling.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9adcc409-63ad-43af-9ff9-3e029a51f650/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+f%C3%B6rskolan.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9adcc409-63ad-43af-9ff9-3e029a51f650/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+f%C3%B6rskolan.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/022348d2-f7e8-4876-9766-50d390967706/F%C3%B6rebygg+IT-avfall+-+rutin+190224.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/68eb3c1f-062d-49be-a38e-9b75bf6937ea/G%C3%B6teborgsmodellen+f%C3%B6r+mindre+matsvinn.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/ee2c2d0d-c694-4bfb-8cdb-fec559653dec/2020+Mall+f%C3%B6r+avfallsplaner+i+f%C3%B6rvaltningar+och+bolag.pdf?MOD=AJPERES
https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/0/04c1351a48b49cecc12584770055d45c/$file/19.+0753_19+bilaga+utredning.pdf
https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/b7098bb2-63cb-451b-bb06-33d0499bc031/M%C3%B6belguiden+G%C3%B6teborgs+stad.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/fc259b3a-0d81-4ccf-bcad-4cee4d105191/%C3%85teranv%C3%A4nd+i+G%C3%B6teborgs+Stad+-+juridisk+v%C3%A4gledning.pdf?MOD=AJPERES
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/4fbfb166-06be-4209-bbb1-45096756d169/Tage-rutiner+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4fbfb166-06be-4209-bbb1-45096756d169-n7zU8z-
https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/739f9135-ebe3-4f18-8420-ef6ca7e13922/Guide+med+rekommendationer.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/avfall-och-atervinning/regler-ansvar/forebygg-avfall-i-goteborgs-stad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DcwD3AwcQxwtPP1NfAw8Dcz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCBI6k5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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