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Cirkulär upphandling i 
praktiken

SLUTSEMINARIUM 24 NOVEMBER 2021



Agenda
10.00 Introduktion//KLAS MEJLAR BILDER TILL LOTTA//lotta hittar delegationens siffra på pengar för off 
upph

10.05 Om projektet Cirkulär upphandling i praktiken

10.20 Fördjupning i två case:
• Hållbar textilupphandling med cirkulära strategier, Region Gävleborg
• Huddinge kommuns arbete med marknadsdialog för cirkulära arbetskläder

11.00 PAUS

11.15 PANELSAMTAL med deltagare i projektet

11.35 6 stycken tips till dig som vill jobba mer med cirkulär upphandling! 

11.45 Vad behöver göras för att underlätta upphandling med cirkulära strategier?

12.00 Avslutning



Cirkulär upphandling i praktiken 2021 –
Syfte med projektet

• Bidra till fler upphandlingar med cirkulära kriterier genom 
att stötta deltagarnas upphandlingsprocesser med kunskap 
och verktyg.

• Erbjuda forum för deltagarna att dela med sig av egna 
erfarenheter. 

• Sprida resultat till andra upphandlande organisationer samt 
överföras till relevanta myndigheter som underlag för 
eventuella policyförändringar.



Upplägg

TEMATRÄFFAR
INFORMATION, DISKUSSIONER OCH

ERFARENHETSUTBYTE

ENSKILT STÖD AV EXPERTER
BOLLPLANK I PROCESSEN

CIRKULÄR
UPPHANDLINGSFIKA



Deltagare CUP

• Region Gävleborg

• Huddinge kommun

• Högskolan i Dalarna

• Region Västernorrland

• Region Halland

• Eskilstuna kommun

• Inköpscentralen för Östra Göinge och Osby kommun mfl

Alla i upphandlingsprocesser, projektet var med en bit på resan!



Projektgruppen

• Lotta Göthe, Ecoplan In Medio –
projektledare.

Expertteamet:
• Maria Losman, Ecoplan In Medio
• Helena Norin, IVL
• Sven-Olof Ryding, IVL

Ansvarig på RE:Source Elin Larsson



(Cirkulär) upphandling i 
praktiken

• Veta vad man vill ha som kund politiska beslut, 
företagsmål

• Ta reda på vad som är möjligtmarknadsundersökning
• Ställa krav så att man får det man vill ha  klipp och

klistra i urval

• Följa upp att kraven efterlevs planera in så att det blir
gjort!

• Planera för vad som ska hända med produkter och
material efter att de gjort sitt jobb i er organisation





INGET BEHOV
av tjänster eller produkter

UTVECKLINGSBEHOV 
INTERNT

för att främja cirkularitet

UTVECKLINGSBEHOV MED 
MARKNADEN

för cirkulära erbjudanden

AVYTTRING
för att främja cirkularitet

CIRKULÄR 
STRATEGI



Upphandlingsområden

• Möbler och inredning
• Ombyggnation, nybyggnation

• Omhändertagande av gips och tryckat trä
• Flergångskuddar inom vården. 
• Arbetskläder 

• Profilprodukter



Träffar

• Kickoff, mars
• Tematräff Marknadsdialog, april

• Tematräff Cirkulärt byggande, maj
• Tematräff Avyttring, augusti
• Tematräff Hantera kostnader, oktober 

• Cirkulär upphandlingsfika, fyra stycken mellan maj och 
oktober



Tema Marknadsdialog

• Maria Losman och Lotta Göthe från Ecoplan In Medio 
• Tips på varianter för marknadsdialog, när de funkar bäst 

och vad man bör tänka på
• Måste bottna i en ordentlig behovsanalys
• Ha ett öppet sinne för nya sätt att möta behoven
• Kommer långt med googling och telefonsamtal till olika 

marknadsaktörer (både kunder och leverantörer) 
• RFI - Request for Information ett annat bra sätt att 

fråga
• Dialogmöte med leverantörer, när det inte är självklart 

vem som kan leverera



Tema Cirkulärt byggande

• Johanna Andersson och Carina Loh Lindholm från CC Build/IVL

• Generella utmaningar kring det cirkulära inom bygg

• Handfasta tips på vad man ska tänka på, exempel;
• Se på byggnader och inredning som en materialbank!
• Prioritera stora volymer och tunga material för stor 

miljöeffekt
• Prioritera lågt hängande frukter med mer okomplicerat 

material när du vill lära mer
• Tänk till tidigt för att lösa materialförsörjningen

• Exempel kring ombyggnation av IVLs kontor med cirkulär 
ansats, som blev både kostnadseffektivt och snyggt



Tema Avyttring 

• Magnus Ljung förbundsjurist från SKR
• Inte nytt, exv avyttring av fastigheter eller avyttring av 

leasingbilar efter 3 år

• Kommuner och regioner kan sälja själva, eller så kan de 
upphandla en mäklartjänst eller en auktionstjänst som gör 
jobbet. 

• Principen är att sälja till marknadspris för att inte störa 
konkurrensen eller gynna enskilda näringsidkare

• Nyhetsartikel på RE:Source



Tema Kostnadsökningar

• En diskussion och erfarenhetsutbyte kring hur man kan 
hantera kostnadsökningar

• Hur hantera när kostnader och intäkter handlar i olika delar 
av organisationen eller andra delar av samhället

• Stödet och mandatet internt
• Förankring politiken
• Att räkna på nyttor och hur använda det



Eskilstuna begränsade 
sortimentet på profilprodukter

• Ramavtalsupphandling av profilprodukter, giveaways, profilkläder och 
mässmaterial.

• Resultat hittills :
• Bara avtala produkter som går åt, rensa ur sortimentet!
• Ställa cirkulära krav på artiklarna, tex kemiinnehåll, återvunnet 

material, livslängd

• Tips:
• Ha tid och planera för att det kommer krävas lite extra när det är 

nytt. 
• Titta gärna på tidigare cirkulära upphandlingar
• Förarbete viktigt, för att ta reda på vad som finns på marknaden 

och vad som kan utvecklas.



Region Halland hittar nya processer 
för cirkulär upphandling av möbler

• Cirkulär upphandling av möbler

• Resultat hittills:
• Större mognad internt att hantera cirkularitet, skapa rutiner för 

mer internt återbruk. Försöker även koppla till 
näringslivsutveckling.

• Är fortfarande i behovsanalys och marknadsanalys, nästa steg en 
RFI

• Tips: 
• Tänk igenom vilka har man som målgrupp för att få 

organisationens aktörer att upphandla cirkulärt! Viktigt att inte 
bara upphandlare är målgrupp. 

• Det måste finnas mod att testa nya vägar inom det man redan 
gör. 



Region Västernorrland undersöker 
system för återbruk av möbler 

• Mer cirkulär hantering av möbler, upphandling.

• Resultat hittills:
• Test av intern återbrukslösning, bland annat vid uppmöblering av 

vaccinationscentral.
• Arbete med nya rutiner för mer internt återbruk, eventuellt via 

sociala företag. 
• Upphandla eller använda ADDAs upphandling, för renovering och 

förlängning av livslängden på möbler.
• Tips: 

• Det är viktigt med förankring i organisationen. 
• Arbete med cirkulär upphandling kräver både förståelse och tid. Nya 

frågor måste få ta tid. 
• Ställ mycket frågor och ta emot tankar och idéer. 
• Identifiera någon del att börja med. Gå inte för stort från början, 

plocka de lågt hängande frukterna först. 



Tryckat trä och gips på väg i 
cirkulation i Östra Göinge

• Cirkulära möjligheter för tryckat trä och gips.

• Resultat hittills:
• Upphandling av transport, kvalitetssäkring och återvinning av 

gipsavfall som lämnas på ÖGRAB:s avfallsanläggning
• Krav på cirkularitet i upphandlingen
• Upphandlingen är på fast pris där leverantörerna får konkurrera 

på kvalitet.
• Avvaktar med det tryckade träet, för små volymer.

• Tips: 
• Gör en grundlig marknadsundersökning. 
• Försök förstå vilka aktörer som finns utmed värdekedjan, deras 

förutsättningar och begränsningar samt försök göra 
skuggkalkyler på deras affärer. 



Högskolan Dalarna ska inreda 
nytt campusområde

• Flera olika upphandlingsspår kopplat till Högskolan. Tillslut fokus på 
möbler generellt men mycket kopplat till byggnad av nytt 
campusområde i Borlänge.

• Resultat hittills:
• Paus i bygge av nytt campusområde.
• Tar fram en policy för flödet av möbler på högskolan
• Praktikaliteter kring återbruket reds ut, exempelvis hantering av 

förråd, logistik, upphandling av renovering, avyttring.

• Tips:
• Ha med personer med olika kompetenser i 

upphandlingsprojektgruppen! Slutprodukten blir bättre när 
många kompetensområdet täcks in, samtidigt som det känns 
som att alla drar åt samma håll.



Fördjupning 2 case
Region Gävleborg

Huddinge



PAUS

Åter klockan 11.15



Panelsamtal

• Klas Cullbrand, RE:Source

• Lindha Feldin, Region Halland
• Matilda Buske, Högskolan i Dalarna
• Natalie Nygren, Region Västernorrland



Tips för cirkulär upphandling

TIPS 
# 1

TIPS 
# 2

TIPS 
# 3

TIPS 
# 4

TIPS 
# 5

TIPS 
# 6



”Du behöver inte rädda 
hela världen genom 
upphandling”

TIPS 
# 1



”Ofta är det bästa att 
inte köpa produkter 
alls”

TIPS 
# 2



”Räkna med att det tar 
lite mer tid att hitta 
möjliga anbudsgivare”

TIPS 
# 3



”Ibland finns inte det som 
du vill köpa på marknaden. 
Läge för utveckling!”

TIPS 
# 4



” Kom ihåg att du behöver 
engagera dig i vad som 
händer med produkter ni 
köpt efter att de inte 
längre ska finnas i din 
organisations bruk”

TIPS 
# 5



”Cirkulera inte dåliga 
produkter/material ”

TIPS 
# 6



Vad behövs för att det skall bli 
mer cirkulär upphandling?

• Inte många formella hinder för upphandling med cirkulär 
ansats

• Cirkulära lösningar innebär mer tjänster som kan vara 
kostnadsdrivande eftersom arbetstid beskattas på annat 
sätt än råvaruproduktion.

• Behov av mer resurser internt så upphandlare kan få 
utrymme göra ett bra jobb

• Behov av erfarenhetsutbyte och exempel



4 Rekommendationer styrning

1. Sammanför regeringens ambitioner med cirkulär upphandling till en 
del i arbetet med de långsiktiga klimatpolitiska målen där Sverige ska 
nå sina internationella åtaganden enligt Parisavtalet.

2. Rådslå med organisationer som har kompetens inom klimat 
och cirkularitet om styrning i form av regleringsbrev och uppdrag för 
centralt upphandlingsstödjande myndigheter, för att snabbare nå 
påvisbara positiva resultat av cirkulär upphandling

3. Undvik vattentäta skott mellan forskning, praktik och 
myndigheters information för att på så sätt ge fler råd och tips till 
upphandlande organisationer.

4. Ge RE:Source särskilda medel för att kunna fortsätta sitt 
framgångsrika koncept att successivt bygga upp en solid kunskapsbas 
om cirkulär upphandling i praktiken.



resource-sip.se


	Bildnummer 1
	Cirkulär upphandling i praktiken
	Agenda
	Cirkulär upphandling i praktiken 2021 – �Syfte med projektet
	Upplägg
	Deltagare CUP
	Projektgruppen
	(Cirkulär) upphandling i praktiken
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Upphandlingsområden
	Träffar
	Tema Marknadsdialog
	Tema Cirkulärt byggande
	Tema Avyttring 
	Tema Kostnadsökningar
	Eskilstuna begränsade sortimentet på profilprodukter
	Region Halland hittar nya processer för cirkulär upphandling av möbler
	Region Västernorrland undersöker system för återbruk av möbler 
	Tryckat trä och gips på väg i cirkulation i Östra Göinge
	Högskolan Dalarna ska inreda nytt campusområde
	Fördjupning 2 case
	PAUS
	Panelsamtal
	Tips för cirkulär upphandling
	”Du behöver inte rädda hela världen genom upphandling”
	”Ofta är det bästa att inte köpa produkter alls”
	”Räkna med att det tar lite mer tid att hitta möjliga anbudsgivare”
	”Ibland finns inte det som du vill köpa på marknaden. Läge för utveckling!”
	” Kom ihåg att du behöver engagera dig i vad som händer med produkter ni köpt efter att de inte längre ska finnas i din organisations bruk”
	”Cirkulera inte dåliga produkter/material ”
	Vad behövs för att det skall bli mer cirkulär upphandling?
	4 Rekommendationer styrning
	Bildnummer 36

