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Hur kommer jag vidare
mot cirkulär upphandling?
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RE:Source i forskningsfronten om
cirkulär upphandling
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Den cirkulära
upphandlingen
har skapat ”ett
nytt upphandlings-
landskap”
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1. Avsaknad av vägledande 
information från centralt håll

●Upphandlingslagstiftningen (LOU)
Ordet cirkulär förekommer inte – Återvinning
omnämnt en gång i relation till kostnader

●Nationella upphandlingsstrategin
Ordet återvinning förekommer inte – Cirkulär 
endast i allmänna ordalag

●Upphandlingsmyndigheten
Allmän information om cirkulär upphandling
– nu med koppling till strategiskt upphandlings-
arbete
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Behovs-
analys
utifrån
kommun-
önskemål 

Upphandlingslagstiftningen, LOU

Marknads-
analys

Krav
Produkt/tjänst

Krav
Leverantör

Tilldel-
nings-
kriterier

Särskilda 
kontrakts-
villkor

Kontroll
Upp-
följning  

KontrolleraGenomföra

Stöd och hjälp
Upphandlingsmyndighetens kriterier, SKL 
Kommentus ramavtal, Miljömärkning, EPD

Politiska 
beslut, 
policies
och mål

Förbätrra
och 
kommuni-
cera

Planera

Förbättra

2. Cirkulär upphandling behöver inte 
alltid leda till en upphandling! 
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3. En produkt är inte bara en produkt ……

…. det är en samling olika material vilkas ”cirkularitet” 
som måste beaktas var och en för sig

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsv.ilovevaquero.com%2Ftehnologii%2F109526-perechen-tehnicheski-slozhnyh-tovarov-zakon-o-tehnicheski-slozhnyh-tovarah.html&psig=AOvVaw370Jquwfg0DRha36DCeQvW&ust=1622666007137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDMlZik9_ACFQAAAAAdAAAAABAV
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4. Upphandlare befinner mitt i en 
produkts livscykel ……

…. och det leder till ett särskilt ansvar
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Utveckling av den cirkulära upphandlingen
- i tre steg
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”Regnbågstabellen” – en bra start,            
… men det räcker inte ända fram!
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Det behövs ett
steg till …..
kriterierna!

●Man kan exempelvis
lista alla tänkbara 
upphandlingskrav
i ett livscykelperspektiv

●Det underlättar för en
upphandlare  att få en 
överblick över tänkbara 
kriterier och det speciella 
ansvar man har
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Ett vidareutveckling kvarstår – ett bedömningsunderlag 
för klimatpåverkan vs. möjligheten att återvinna

Källa: Västra Götalandsregionen
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Här är samlingsplatsen – www.upphandling.ivl.se



TACK
sven-olof.ryding@ivl.se
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