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Abstract 
Den här ledarverktygslådan är ett nyckeldokument som utarbetats inom det Vinnova-finansierade projektet PROCEED. Den innehåller en innovativ 

färdplan för offentliga upphandlare för att vägleda dem i sina cirkulära offentliga upphandlingar genom att fokusera på och utnyttja mätning av 
cirkularitet med specifika indikatorer för produkters cirkularitet., utarbetade av RISE Research Institutes of Sweden AB - Division Samhällsbyggnad. 

Målet är att den offentliga sektorn ska påverka marknaden för ett högre utnyttjande av cirkulära erbjudanden och i slutändan bli en nyckelaktör för 
att påskynda en övergång till en cirkulär ekonomi. 
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Översikt 

 

Figur 1. Översikt över stegen i verktygslådan (källa: utarbetat av RISE AB). 
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0. Introduktion: grunderna       

Hållbarhet handlar om att konsumera på sätt som inte skadar eller överanvänder andra intressenter, där miljön är en av dessa 

intressenter, även om den är “utan en röst”. Hållbarhet diskuteras ofta utifrån tre aspekter: miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet, ibland benämnd som “trippelbotten” (Hubbard, 2009). Alla tre aspekter måste tas med i beräkningen för alla personer 

eller organisationer som gör anspråk på hållbarhet och är naturligtvis nödvändiga i ett hållbart samhälle. Vissa ger de tre aspekterna 

lika vikt, medan andra påstår att det finns en prioritetsordning. Miljömässig hållbarhet kommer först eftersom en hälsosam miljö är 

avgörande för att mänskligheten existerar. Därefter kommer social hållbarhet eftersom ett hälsosamt, rättvist och jämnt socialt 

system är en viktig förutsättning för ett väl fungerande ekonomiskt system. Ekonomisk hållbarhet kommer sist, och är grundläggande 

för att varje person eller organisation ska blomstra över tid i ett samhälle baserat på handel och jämförande fördelar (Ivanko & 

Kivirist, 2009). 

 

Väsentligt arbete har gjorts av andra för att definiera och utveckla vad 

hållbar upphandling är (Brammer & Walker, 2011). En ISO-standard, 

ISO 20400, har nyligen utvecklats och släppts för hållbar 

upphandling, där hållbar upphandling definieras som (ISO, 

2017:3(5)): 

Hållbar upphandling är processen att fatta köpbeslut som uppfyller 

en organisations behov av varor och tjänster på ett sätt som inte 

bara gynnar organisationen utan samhället som helhet och 

samtidigt minimerar dess påverkan på miljön. Detta uppnås genom 

att säkerställa att arbetsvillkoren för sina leverantörers anställda är 

anständiga, att de produkter eller tjänster som köps är hållbara, där 

det är möjligt, och att socioekonomiska frågor, såsom ojämlikhet och 

fattigdom, tas upp.  

 Figur 2. De 3 pelarna för hållbarhet 
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Vår verktygslåda för cirkulär offentlig upphandling fokuserar på att förbättra miljöns hållbarhet utan att orsaka negativa ekonomiska 

effekter för någon intressent, dvs den fokuserar på en del av vad som krävs för att en upphandling ska vara hållbar.  

Verktygslådan är därför inte tänkt att ersätta några befintliga inköpskriterier utan att komplettera dem med något som 

säkerställer en kontinuerlig förbättring av miljömässig hållbarhet, genom att få mer kundnytta ur en given uppsättning 

materialresurser. Vår ståndpunkt är därför att bidra till miljömässig hållbarhet genom att införa en ekonomisk värderingsbaserad 

cirkularitetsmätning och inkludera den ekonomiska aspekten (vilken gör det “restorative by design”) av cirkulär ekonomi i 

definitionen av vad cirkulär upphandling måste vara. Vi erbjuder också en kort lista med andra relevanta produkt- och 

cirkularitetsmätningar på företagsnivå som har utvecklats under det senaste decenniet. De kan användas för att utvärdera samma 

problem genom flera olika linser. Genom att komplettera alla befintliga inköpsprocesser med det som den här verktygslådan 

tillhandahåller, kommer din organisation att bli mer miljömässigt hållbar och motivera leverantörer att förbättra den miljömässiga 

hållbarheten i deras värdekedja - och därmed bidra till att samhället förflyttas till den högst nödvändiga cirkulära ekonomin. 

Det finns flera rapporter om cirkulär upphandling, mer specifikt om cirkulär offentlig upphandling (se till exempel Alhola, 

Salmenperä, Ryding & Busch, 2017). Även om dessa är mycket värdefulla, saknas tillräcklig stringens för hur man definierar cirkulära 

upphandlingar så att det uppmuntrar till en förskjutning från den nuvarande linjära och resursflödesbaserade ekonomin (som 

kommer att definieras och förklaras nedan) och till en cirkulär ekonomi som är “återställande av design” (som kommer att definieras 

och förklaras nedan). Den här verktygslådan kommer famför allt att bidra genom att tillhandahålla en strikt finansiellt 

grundad definition tillsammans med ett ekonomiskt värdebaserat cirkularitetsmått. Detta gör det möjligt att sätta 

tydliga cirkularitetsmål och följa upp cirkulariteten både över tid och genom en värdekedja. 

Vi uppmuntrar läsaren till detta verktygslådedokument att läsa igenom de referenser vi ger som bakgrundsmaterial, särskilt om din 

organisation inte följer någon av de befintliga guiderna (om grön upphandling, hållbar upphandling eller cirkulär upphandling). 

Dessutom kompletteras den här verktygslådan med en handlingsplan som syftar till att vägleda läsaren till förståelse för 

vikten av att fokusera på nyckelområden och hur man kan genomföra stegen som föreslås i verktygslådan. 
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0.1 Varför cirkulära upphandlingar och varför av den offentliga sektorn? 

Idag använder mänskligheten 1,5 gånger av de naturresurser som planeten kan tillhandahålla under ett enda år. Med andra ord, 

mänsklighetens nuvarande resursförbrukning och avfallsproduktion kräver tjänster av 1,5 jordklot per år, och varje år som vi 

upprätthåller konsumtionen med en faktor över 1,0 så faller mänskligheten längre och längre in i ekologiska “skulder”. Om alla på 

jorden levde som en genomsnittlig svensk skulle det krävas 4,2 jordklot (2018). All användning över faktorn 1 är ohållbar. Innan 

2030, kommer cirka 3 miljarder människor förbättra sin levnadsstandard upp till vår nivå, vilket innebär att andelen människor 

med ungefär vår levnadsstandard kommer att växa från 1,8 miljarder till 4,8 miljarder. Med den nuvarande linjära och 

resursflödesbaserade ekonomin, som förklaras senare, kommer människors nivå av ohållbarhet att förvärras avsevärt endast under 

de kommande 11 åren. Åtminstone en femfaldig förbättring av resursproduktiviteten behövs för att “absorbera” den 

växande globala medelklassen, men det kan behöva vara 8 gånger beroende på den ekonomiska tillväxttakten i den redan rika 

delen av världen. 

I en cirkulär ekonomi återanvänds materialresurser upprepade gånger genom att skapa cirkulära materialflöden. 

Detta kan göras på olika nivåer av materialvärde; 

Återvinning är den yttersta slingan där en produkts värde förstörs när dess olika materialinnehåll omvandlas till råmaterial igen. 

Återtillverkning är ett cirkulärt flöde där en produkt återställs till sin ursprungliga specifikation med bara en bråkdel av kostnaden 

för att producera en ny. dvs. det mesta av produktens ursprungliga värde återställs i processen att få den “som ny”. 

Återanvändning är det cirkulära flödet där en produkt, efter att ha tillhandahållit en funktion för en konsument, kan fortsätta att 

tillhandahålla en funktion för en annan konsument, dvs dess förmåga att fortsätta leverera funktion bibehålls till nästan ingen extra 

kostnad (förutom för en del logistik). 
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Figur 3. En representation av Cirkulär ekonomi: Fjärilsdiagrammet (Källa: Ellen MacArthur Foundation, 2012). 
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En grundläggande skillnad mellan en linjär ekonomi och en cirkulär 

är logiken bakom att göra vinst. I den linjära ekonomin tjänar en 

tillverkare pengar genom att sälja produkter - en 

produktflödesbaserad logik. Ju högre marginal desto bättre, och ju 

fler produkter som säljs desto bättre. Detta stimulerar tillverkaren att 

utveckla och producera produkter som är billiga att producera men som 

ser dyra ut, samt producera produkter med en begränsad livslängd. 

En cirkulär ekonomi bygger på en annan vinstgivande logik; den att 

tjäna på en tillgång. Tillverkaren behåller ägandet över produkterna, 

vilket blir dennes tillgång att skapa vinst från. Tillverkaren erbjuder olika 

former av tillgång till produkterna så att konsumenterna kan konsumera 

produkternas funktion. Denna vinstgivande logik har två konsekvenser; 

den ena är att tillverkaren stimuleras att göra produkter som är attraktiva 

under en lång tidsperiod och den andra är att tillverkaren stimuleras att 

leverera funktion kontinuerligt (eftersom det är funktionen som hen får 

betalt för och inte själva produkten). En sådan cirkulär ekonomi blir 

radikalt mer resurseffektiv, eftersom mindre resurser krävs för en viss 

mängd användbarhet1, och produkter kommer att hållas attraktiva under 

längre tid2. En faktor 5 eller mer per enhet av konsumerad jungfruresurs 

kan förväntas efter några år. 

Figur 4. Linjär ekonomi mot tillgångsbaserad ekonomi 

  

 
1 I dag, med privat bilägande, används en bil normalt mindre än 5 % av tiden. Oftast är den parkerad. Detta kan förbättras genom bildelning och mobilitet-som-
tjänst med minst en faktor 4-8 (Loose, 2010: 74). 
2 Genom “framtidsadaptiv design” kan produkter göras attraktiva under väsentligt längre tidsperioder än nu (https://www.ri.se/sites/default/files/2019-
12/White-paper%20FAD%2020190612.pdf). Det finns ingen anledning till att en bil, som idag är utformad för att hålla cirka 250 000 km, inte kan hålla så 
länge som en lastbil, konstruerad för 1 600 000 km. Det handlar om tillverkarens vilja snarare än teknikbegränsningar. 

https://www.ri.se/sites/default/files/2019-12/White-paper%20FAD%2020190612.pdf
https://www.ri.se/sites/default/files/2019-12/White-paper%20FAD%2020190612.pdf
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Situationen idag är att kunskapen om vad som måste göras för att samhället och dess industri ska vara cirkulära är ganska väl 

utvecklad, men det finns en brist på efterfrågan på marknaden för cirkulära erbjudanden. Detta gör att industrin tvekar att själva 

starta resan till en cirkulär ekonomi. Vad händer om kunder inte följer med och accepterar att köpa funktion snarare än att äga 

produkter? 

Eftersom den offentliga sektorn representerar en mycket stor andel av den årliga konsumtionen av varor och tjänster i de flesta 

utvecklade länder (i Sverige beräknas det totala värdet av inköp som omfattas av reglerna för offentlig upphandling (2017) till 706 

miljarder SEK, vilket motsvarar nästan 18 % av andelen av BNP till fast pris (Konkurrensverket, 2019)) kan den offentliga sektorn 

spela en mycket viktig roll i att starta övergången till en mer cirkulär ekonomi genom cirkulär offentlig upphandling. Eftersom det 

inte finns någon anledning till att ett cirkulärt erbjudande ska vara dyrare på lång sikt (i själva verket borde det vara mindre kostsamt), 

och det inte finns något primärt värde för den offentliga sektorn att äga produkter för sakens skull, är möjligheten till att ta börja 

utveckla en marknad och starta övergången genom cirkulär offentlig upphandling förmodligen bland de enklaste och mindre 

tidskrävande sätten för ett land att bli cirkulärt. 

 

 

0.2 Vad är cirkulär offentlig upphandling? 

I princip definierar vi en cirkulär upphandling som en där det ekonomiska värdet av återcirkulerat material som andel av 

det totala ekonomiska värdet för en produkt specificeras och som kontinuerligt ökas för varje ny 

upphandlingsrunda. Genom att införa ett ekonomiskt värdebaserat mätvärde för cirkularitet blir det möjligt för upphandlande 

organisationer att specificera vilken grad av cirkularitet och vilken förbättringsgrad den önskar från leverantören. Måttet är också ett 

användbart verktyg för leverantören när man skapar erbjudanden för marknaden, utformar produkter och väljer material att 

använda. 

Det är värt att nämna att de värdebaserade cirkularitetsmåtten endast mäter takten för materialcirkulation och inte andra faktorer 

som vanligtvis är förknippade med hållbarhet (t.ex. giftiga material, sällsynta jordartsmetaller, vatten eller något annat ämne). En 

mer detaljerad förståelse av miljökonsekvenser kan kräva annan kompletterande statistik. Den här verktygslådan med dess 
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cirkularitetsindikator är därför ett komplement till redan befintliga krav som din organisation använder i sina 

upphandlingsprocesser och specifikationer. 

 

0.3 Några utmaningar att förvänta sig 

Ett syfte med cirkulär offentlig upphandling är att inte bara bli mer hållbar i verksamheten utan också att hjälpa samhället att växla 

om till en mer cirkulär ekonomi. Genom att skapa och öka efterfrågan på cirkulära erbjudanden, kommer du som inköpsorganisation 

att trigga värdekedjor hos leverantörer att bli mer cirkulära. Eftersom det inte finns någon cirkulär ekonomi ännu vet ingen med 

säkerhet vad som lätt kan uppnås och vad som är på gränsen för att vara omöjligt. Vägen till högre cirkularitet i ett specifikt näringsliv 

är alltså inte känt i förväg men kommer att utvecklas under inköpsperioden och därefter. Därför finns det ett behov av involverade 

aktörer att samarbeta, vara flexibla, men samtidigt hålla sig till vissa icke-förhandlingsbara cirkulära principer. Behovet av samarbete 

och flexibilitet måste också utformas så att det inte strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU – för grundläggande information 

om LOU, se bilaga 1). 

Ett icke förhandlingsbart ämne är att implementera och använda cirkularitetsmetriken som diskuteras i detta dokument. Specifika 

nivåer av cirkularitet förblir ett ämne öppet för diskussion - dessa kommer antagligen att variera för olika sektorer. Ett annat ämne, 

förbättringsgraden för cirkularitet, kan också vara ganska utmanande. För att tillgodose globala behov av förbättring av 

resurseffektiviteten finns det ett allmänt känt att cirka 14 % årlig förbättring av cirkulariteten. Eftersom det inte är fallet för varje 

råvara som används i en produkt, kan det därför stimulera diskussioner om på vilken grund sådana krav anges. Det icke-

förhandlingsbara behovet är att öka konsumenternas användbarhet per “konsumerad” produkt (dvs uppnådd livslängd) med 14 % 

per år de kommande 11 åren, dvs totalt en femfaldig förbättring av resurseffektiviteten. 

En övergång från något som är känt till något okänt är mycket lättare om deltagande aktörer delar visionen och intresset för att 

skifta, eftersom det ligger till grund för förtroende. Alla aktörer i en värdekedja måste kunna lita på att var och en av dem kommer 

att göra sin del villigt och med ett genuint intresse av att lyckas. Samtidigt får sådana ambitioner och skapandet av en sådan miljö 

inte strida mot reglerna och avsikten i lagen om offentlig upphandling. 
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1. Förberedande fas     

Detta är en inledande fas för att ställa in villkoren för planeringsfasen. 

Som förklaras i inledningen är vår nuvarande ekonomiska modell för linjär 

produktion och konsumtion ohållbar och våra samhällen kämpar för att hitta fler 

(och begränsade) resurser samtidigt som vi försöker bortskaffa avfall och utsläpp 

och hantera megatrender som befolkningstillväxt, klimatförändringar och 

urbanisering ( ICLEI, 2017). 

Vi har ett brådskande behov av frikoppling mellan ekonomins förmåga att utvecklas 

och motsvarande ökningar av energi- och resursanvändning och andra miljöproblem. 

Regeringar, samhällen och företag börjar inse att förändring är oundvikliga för att 

undvika “point of no return” (Wijkman och Skånberg, 2015). Åtgärder för förändring på 

både makro- och mikronivåer kan observeras, de utvecklas i olika takt och växer snabbt 

i antal i både befintliga och nya organisationer. 

Som exempel kan nämnas EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi (COM / 2015/0614 finalen); “Circular Netherlands 2050-Dutch 

Roadmap to Circular Economy 2016-20150”, den svenska biltillverkaren Volvo (med sitt omtillverkningsprogram). 

Bevis visar dessutom att hållbara och specifikt cirkulära offentliga upphandlingar verkar i hög grad bestämmas av endogena variabler 

och mycket mindre av exogena variabler. Det innebär att för att effektivt stödja och genomföra cirkulära metoder samtidigt som man 

förbättrar sin cirkulära prestanda behövs organisatoriska strategiska val och engagemang av högsta ledningen tillsammans med de 

ansträngningar som gjorts av administrationen (ISO 20400, 2018; Testa et al., 2016).  

När toppledningen, upphandlingsledningen och personalen har bekräftat sitt engagemang och förtydligat internt ansvar är det viktigt 

att fastställa den “gyllene tråden” mellan organisationspolitik och upphandlingsstrategi. Detta består av att anpassa cirkulära 

upphandlingar med organisationsvision och mål genom att anta cirkulära principer och praxis. Med andra ord måste en organisation 

identifiera de viktigaste cirkulära upphandlingsprioriteringarna och de relaterade specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och 

snabba (eng. specific, measurable, achiveable, realistic, timely = SMART) målen som fullt ut kan stödja den övergripande 

organisationsvisionen och målen. 

1. 
Förbered
ande-fas

2. 
Planering

-sfas

3.  
Kontrakts

-fas

4. 
Användn
ings-fas

5. 
Utvärde
rings-fas
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I denna fas är det också viktigt att genomföra en behovsanalys för att undersöka vilka alternativ som finns tillgängliga för att leverera 

samma resultat mer effektivt samtidigt som man säkerställer en högre grad av cirkularitet på lång sikt. Som föreslagits av ISO 20400 

och Europeiska kommissionen innebär detta utredning av följande: 

 

• Möjlighet att eliminera efterfrågan genom att granska behovet; 

• Minska frekvensen för användning / konsumtion; 

• Identifiera alternativa metoder för att tillgodose efterfrågan, t.ex. hyra snarare än att äga (service vs. produkt) med ett 

återvinningssystem på plats där leverantören behåller ägandet av produkter, erbjuder tillgänglighet och relaterade tjänster och 

ser till att ta tillbaka produkterna för att sedan återanvända dem; 

• Vid behov av service, vilken tjänst är det som efterfrågas? 

• Aggregera och / eller konsolidera efterfrågan; 

• Dela användningen mellan divisioner, avdelningar eller organisationer; 

• Att överväga en cirkulär upphandlingshierarki, t.ex. uppmuntra att reparera, återanvända eller återanvända äldre varor eller 

återvinningsmaterial (t.ex. vilka produkter? Återvinnen? Kanske tjänster? Vilka tjänster? etc.). 

 

En kompletterande analys måste fokusera på att förstå vilken typ av cirkulära upphandlingsprinciper och praxis som är mest 

förnuftiga i ett specifikt sammanhang samt att beakta effekter, risker och möjligheter som kan uppstå både på organisatorisk och 

extern nivå (leverantörer). Till exempel begäran om vissa cirkulära specifikationer för en produkt som kan kräva att leverantören 

omprövar produktdesignen eller kanske anställer några specialister. 
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             Cirkulära frågor 

 

Upphandlingskategori  

Fråga 1 

(t.ex. 
Klimatförändring) 

Fråga 2 

(t.ex. 
Avfallshantering) 

Fråga 3 

(t.ex. Hälsa och 
säkerhet) 

Fråga n 

Kategori 1 

(t.ex. möbel) 

    

Kategori 2 

(t.ex. 
Byggnadskonstruktion) 

    

Kategori 3 

(t.ex. Förpackning) 

    

Kategori n     

 

Figur 5. Exempel på hållbarhetsfrågor per kategori och deras påverkan (Källa: ISO 20400, 2018; s.22) 

Sammanfattning: 

• Kontrollera engagemang + ansvarsskyldighet för toppledningen, upphandlingshantering och personal. 

• Identifiera organisationsvision, uppdrag, strategi och policy. 

• Ställ in hållbarhetsfrågor, mål och prioritera dem. 

• Identifiera organisatoriska behov (Vilken produkt? Kanske en tjänst? Vilka tjänster? Etc.). 

• Gör en risk / möjlighetsanalys baserad på de valda behoven.  
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2. Planeringsfas     
  

Denna fas fastställer cirkulära krav och tillhörande KPI för fasen för 

anbudskontrakt och består av två fokuserade underfaser: 

 

2.1 Möjliggörare. 

För att effektivt planera, leverera och utvärdera en cirkulär upphandlingsprocess är det 

viktigt att alla parter (både interna och externa) förstår motivation, mål, rutiner och 

bidrag till varje upphandlingsaktivitet. Detta kommer att öka chansen att ta bort alla 

parternas värdejustering och matchande cirkulära lösningar som i slutändan kommer 

att styra marknaden till en högre grad av cirkularitet (se Value Case Methodology (van 

Dijk och Dittrich, 2013)). 

 

Internt - Organisationen måste se till att rätt personal med nödvändig kompetens och erfarenhet finns tillgänglig. En enkel 

trestegsprocess kan användas och inkluderar: 1.) Kartläggning av de viktigaste målen, uppgifterna och kompetensen som krävs 

för att identifiera de nödvändiga profilerna och möjliga luckor; 2) Utvärdering av förmågan att genomföra planen; 3) 

Beslutsfattande beroende på storleken på luckorna och förmågan att genomföra. De möjliga åtgärderna inkluderar därför (från 

den billigaste till den dyraste): att flytta personal, intern utbildning eller rekrytering. 

Externt - Detta avser främst engagemang från intressenter. En annan modus operandi medför också olika dynamik bland 

leverantörerna.  

Det är därför önskvärt att öppna upp för ett närmare och öppet samarbete (Witjes och Lozano, 2016) och tillsammans delta 

på exempelvis marknadskonsultationer, mässor, kontakter med universitet för att få vägledning om potentiella leverantörer, 

industri, sökning på internet för leverantörskataloger etc. Dessa initiativ kan också kombineras med undersökningar och 

1. 
Förbere
-dande 

fas

2. 
Planeri
ngsfas

3. 
Kontrakts

-fas

4. 
Använd
ningsfas

5. 
Utvärde
rings-fas
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onlineforum. Den resulterande interaktionen bör syfta till att uppnå en bra matchning mellan en organisations krav, 

tillgängliga alternativ på marknaden eller innovativt nytt cirkulärt erbjudande som kan utvecklas. 

Vid kontakt med potentiella leverantörer kan man ta itu med ett antal frågor som anges nedan (MVO, 2017). 

Det är värt att notera att dessa frågor är lämpliga på alla nivåer i sökandet efter leverantör, vid ett småskaleköp och kan 

utföras även utan en övergripande revidering av organisatoriska (cirkularitets-) mål: 

• Utvärdera status för cirkulära applikationer inom din sektor och inom ditt företag. Försök att uppskatta effekterna av 

applikationerna, till exempel genom att fråga dig själv: händer detta för långsamt?  

• Vidare till föregående fråga: Kan du illustrera hur du bidrar till den cirkulära ekonomin i termer av: 

̵ produktutformningen för ditt erbjudande 

̵ produktionsprocessen för ditt erbjudande 

̵ hur spårbarhet utförs och hanteras 

̵ förlängning av ditt erbjudandes livslängd eller användbar livslängd (t.ex. underhåll / reparation) 

̵ högsta värdet av återanvändning av ditt erbjudande i förhållande till både tekniska och biologiska material 

• Det är en princip i den cirkulära ekonomin att produkter har ett restvärde efter deras första användningsfas, tack 
vare återvinning av produkten och/eller de använda komponenterna eller materialen. Vilka möjligheter ser du för 
att utvidga nyttan med detta restvärde (delvis) till användaren? 

• Hur mäter du för närvarande graden av cirkularitet för dina produkter? 

• Vilka kontraktsformer kan du erbjuda för att tillämpa cirkulära modeller i vårt upphandlingsprojekt? Har du några 

exempel? 

• Vilka risker ser du för dig och hur svarar du på dem? Vilka risker som är relaterade till finansiering, produktion, 

inköp, juridisk efterlevnad etc. kan du/vill du satsa på: hur stora kan riskerna vara? 
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2.2 Specifikationer: Identifiering och integration av CE-krav 

Denna fas handlar om att identifiera och ställa in kriterierna för COU som måste vara helt integrerade i de övergripande 

upphandlingsprocesserna. Därför kan denna fas vara en del av den bredare miljöprioriteringen (se Leverage-modellen av Fracchia et 

al., 2012) med ett uppenbart fokus på CE. Den härleder att miljöprestandaindikatorer (EPI) och indikatorer för cirkulär prestanda 

(CPI) kan användas på ett komplementärt sätt. 

Det är avgörande att beakta att cirkularitetsindikatorn “C” och fastställandet av de relaterade målen för prestandaförbättring INTE 

är FÖRHANDLINGSBARA kriterier. Det är emellertid viktigt att överväga ett “toleransintervall” för C som kan uppstå som 

förtydligats nedan i avsnittet “Introduktion av cirkularitetsindikatorer”.  

 

 

2.2.1 Specifikationer för upphandling 

Det är viktigt att komma ihåg att produktspecifikationerna måste vara realistiska (= uppnåelig vision, marknad och budget), 

objektiv (= det angivna beteendet varierar inte beroende på agenten som utför det) och verifierbar (= mätbar genom indikatorer). 

Vid utformning av anbudsspecifikationer måste man också ta hänsyn till tekniska aspekter och / eller funktionella aspekter.  

En teknisk strategi definierar kontraktet till marknaden och beskriver mätbara kriterier mot vilka anbud kommer att bedömas, 

inklusive minimikrav för efterlevnad. 

En funktionell / utgångs-prestanda baserad metod definierar både det önskvärda resultatet och förväntade utgångar (t.ex. kvalitet, 

kvantitet, tillförlitlighet etc.). 

Oavsett om det senare tillåter en större grad av flexibilitet i förfarandet genom att ge marknaden utrymme att förnya sig och erbjuda 

den mest effektiva lösningen (till exempel i form av minskad resursanvändning och kostnader), säkerställer den förstnämnda en 

större nivå av normativitet genom att sätta specifika cirkulär förbättringsmål. 

Ett mer omfattande tillvägagångssätt som kombinerar ovannämnda två metoder skulle innehålla följande aspektspecifikationer: 
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• Produktdesign 

• Produktionsprocess 

• Driftsfas 

• Livslängdshantering (end-of-life management) 

Det finns tre typiska kontrakt för cirkulära upphandlingar: 

1. Pay-per-use. Enligt denna modell, även kallad Product Service System (PSS), behåller leverantören ägandet till produkterna 

och användaren betalar per användning eller baserat på prestanda. 

2. Köpes- och återköpsavtal. Leverantören förbinder sig att köpa tillbaka produkter i slutet av sin livscykel under specifika villkor 

som avtalats i förväg. Detta hjälper till att säkerställa optimal värdebehållning via återanvändning. 

3. Köp och återförsäljningsavtal. Detta avtal kan antingen fastställa att en tredje part kommer att återta produkten efter 

användning, vanligtvis för återanvändning av lägre värde eller återvinning; eller att andra kontrakt kan införas med specifika 

klausuler om återanvändning. 

 

2.2.2 Sourcing-strategi (inklusive hur man mäter cirkularitet) 

För att bekräfta produktspecifikationen måste en kompletterande “Sourcing-strategi” utföras. Detta inkluderar följande: 

Utvärdering av cirkulära risker / möjligheter – I detta steg bör varje organisation göra, utvärdera och prioritera viktiga 

överväganden om tekniska aspekter, efterlevnadskultur, anskaffningsplatser, leveranskedjestrukturer (och särskilt leverantörer 

under nivå 1), med hänsyn till anvisningarna som anges i organisationens upphandlingsstrategi och policy. Identifieringen av 

cirkulära risker och möjligheter utförs bäst med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som innebär insamling av kunskap från 

tekniska / cirkulära experter (som kan ge råd om hur varor och tjänster tillverkas, bearbetas och levereras), hållbarhetsexperter (som 

kan ge råd om miljöledning, juridiska frågor, hälsa och säkerhet osv.), experter på användarupplevelse (som kan ge råd om hur 

produkter och tjänster används av organisationen). 
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Det är viktigt att inse att i en cirkulär miljö som syftar till att maximera och öka användbarheten per konsumerad produkt måste 

marknadens ansvar delas mellan köparen och leverantören enligt följande: 

• Köparorganisationen måste förvänta sig, acceptera och begära använda / uppgraderade produkter; 

• Leverantören måste förbinda sig att producera produkter med en logik med stramare slingor (detta avser den så kallade 

“kraften i den inre cirkeln” som handlar om att minimera jämförande materialanvändning gentemot det linjära 

produktionssystemet (Tomellini och Alming, 2019)). 

Genomföra kompletterande analys av livscykelanalys och livscykelanalys (LCC) – Det föregående steget kan 

kompletteras med en livscykelstrategi för att bedöma påverkan som en produkt kan ha från en hållbarhetssynpunkt under hela sin 

livslängd, dvs. från vagga till grav eller kanske från vagga till vagga (för cirkulära produkter). En LCC-analys är en metod som 

identifierar alla kostnader som är förknippade med en produkt eller en tjänst under hela deras livstid. Som sådant skapar detta 

tillvägagångssätt en sund ekonomisk mening och borde främja cirkulariteten. 

En LCC-analys består av två komponenter: 

1. Total ägarkostnad (TCO) inklusive: 

1.1. Inköpspris och alla tillhörande kostnader (t.ex. leverans, installation, försäkring, arbetskraftskostnader) 

1.2. Driftskostnader (t.ex. underhåll för en produkt som kan köpas som service, reservdelar, energi, bränsle och 

vattenanvändning) 

1.3. Kostnader vid produktens livslängds slut (t.ex. bortskaffande, avveckling) 

2. Intäktsbara positiva eller negativa externiteter inklusive: 

På organisationsnivå: utvärdering av kostnader relaterade till fördelar med risker och / eller mildring och förverkligande av fördelar 

På samhällsnivå: kostnaderna för yttre omständigheter för både miljö och samhälle (t.ex. växthusgaser; skapande av arbetstillfällen). 

Det är tillrådligt att varje leverantörsföretag uppmuntrar sin leveranskedja att utföra en LCA-analys och en LCC-analys, eftersom 

utvidgningen av sådana metoder över hela leveranskedjan (särskilt när de handlar om livslängdsmetoder) är avgörande för att 
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kvantifiera de miljömässiga fördelarna med materialeffektivitet och cirkulära ekonomistrategier på ekosystemnivå (Walker et al., 

2018). 

 

Det är värt att notera att där olika 

budgetar för kostnaden för 

inköpskostnader och långsiktiga 

energi- och underhållskostnader krävs, 

så är samarbete mellan avdelningarna 

avgörande (EC, 2017). 

 

 

 

Figur 6. Översikt över LCC (Källa: ISO 20400, 2017-s.28). 
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Analysera marknaden och potentiella utmaningar – Detta steg syftar till att förstå marknadens nuvarande och framtida 

förmåga / kapacitet att uppfylla cirkulära upphandlingsbehov. 

Det är ett sätt för en organisation att inse om cirkulära 

kriterier kan sänka eller höja både organisationens köpkraft 

och konkurrensnivån på marknaden. 

Genom att samarbeta med potentiella leverantörer i tidiga 

stadier av en upphandlingsprocess kan en organisation 

bedöma om affärskraven kan uppfyllas eller till och med 

överskridas baserat på ny teknik, nya varor och tjänster, nya 

leverantörer, framsteg inom cirkulär affärspraxis, nya 

cirkulära affärsmodeller, banbrytande förhållanden mellan 

köpare och leverantörer, användning av specifika och lämpliga 

miljö / hållbarhetsstandarder (t.ex. ISO 14001) och etiketter 

(t.ex. FSC, C2C). 

När man analyserar marknaden och de potentiella utmaningarna 

kan man ta itu med följande frågor (MVO, 2017): 

• Finns det tillräcklig kapacitet på marknaden? 

• Har marknaden en lösning på det funktionella kravet så 
som det är formulerat? 

• Vilka möjligheter till att uppfylla minimikraven ser 
marknadsaktörer trots en mindre tillgänglig budget? 

• Finns det alternativa vägar till cirkulära lösningar? 

• Kan marknaden uppfylla de ställda kraven, och om inte, 
varför inte? 
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 Införande av cirkularitetsindikatorer – “Det som mäts, blir gjort!”. Det finns en serie olika hållbarhetsindikatorer som kan 

ställas in och användas i en upphandlingsprocess. När det gäller att mäta cirkularitet finns det också många sätt att mäta det och på 

olika nivåer i samhället (Linder et al., 2017; Pauliuk, 2017). Till exempel har Europeiska kommissionen antagit riktlinjer för att hjälpa 

sina medlemsländer att övergå till en cirkulär ekonomi. 

Dessa riktlinjer skiljer sig från de mål och riktlinjer som 

fastställts av städer, till exempel Amsterdam, som hoppas 

vara en helt cirkulär stad med noll deponi och noll 

konsumtion av jungfrueligt materialförbrukning år 2050. 

Cirkulära principer har också antagits av enskilda företag 

för att minska resursförbrukningen, avfallsproduktionen 

och lönsamheten per enhet verksamhet. I alla dessa 

sammanhang är det nödvändigt med någon slags 

indikator för att mäta framsteg, även om olika 

sammanhang använder olika indikatorer. 

I denna rapport föreslås en indikator som heter “C”. C är 

specifikt utformad för att mäta cirkulariteten hos enskilda 

produkter. C är lika med procentandelen av en produkts 

ekonomiska värde som kommer från återcirkulerat 

(återvunnet, återtillverkat, återanvänt etc.) material. En 

produkt vars ekonomiska värde består av relativt mer 

återvunnet, renoverat eller återanvänt material anses vara 

mer cirkulär. Det kan hävdas att det finns flera fördelar 

med att betrakta det ekonomiska värdet som basenhet för 

aggregering av produktdelar för att mäta 

produktcirkularitet eftersom det: 

• Främjar återinföring av material (det belönar kortare 

loopar); 

 
Definition av cirkularitetsmåttet 
 
I detta sammanhang definieras cirkularitet på produktsnivå som: 
 
andelen av en produkt som kommer från redan använda produkter  
 
Vi definierar andelar av en produkt i termer av ekonomiskt värde. Detta 
skiljer sig från andelar av massa. Ekonomiskt värde räknas ut med hjälp 
av marknadspriser eller kostnadsuppskattningar (för egna/proprietära 
delar). Eftersom måttet baseras på ekonomiskt värde behöver man inte 
bryta ner analysen till råvarunivå. En återanvänd beståndsdel/komponent 
kan läggas till i uträkningen som den är, utan att ta hänsyn till materialen 
den består av.  
 
Cirkularitetsmåttet sträcker sig från 0 till 1 (eller från 0% till 100% 
återcirkulerade delar).  
 
Definitionen kan operationaliseras på följande sätt (där C hänvisar till 
produktcirkularitet): 
 
 

𝐶 =
𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 å𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟

𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟
 

 
 

Figur 7. Definition corkularitetsmåttet “C”, såsom det har utvecklats/utarbetats av RISE AB 
– Division Samhällsbyggnad - Sustainable Business 
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• Främjar värdebevarande; 

• Fokuserar på värdefulla och knappa material snarare än på materialvikten. Detta beror på att priserna är "neutrala" transportörer 

av viktig information om material, dvs att de är känsliga för relativ knapphet; de avslöjar närvaron av en ny artikel på 

marknaden. 

Definitionen av “C” finns förklarad i figur 7. Mer information finns i bilaga 2 (“Riktlinjer för implementering av cirkularitetsmått och 

relaterade miljöindikatorer” – på engelska). 

 

Andra produkt- och affärscirkularitetsmått 

Som diskuterats ovan har forskare och myndigheter föreslagit flera sätt att mäta cirkularitet på nationell-, lokal-, företags- och 

produktnivå. C-måttet är ett mått på  produktnivå som har fördelen att uttryckas som en enda siffra som kan beräknas med relativt 

enkel aritmetik. Flera andra cirkularitetsmätningar för produkter och företag har också utvecklats under det senaste decenniet. Varje 

mått erbjuder fördelar och nackdelar för företag som är intresserade av att bedriva cirkularitet. Flera av dessa mätvärden beskrivs 

nedan.  

The Circular Economy Toolkit (CET).  CET är ett cirkularitetsmått på organisationsnivå som utvecklats av forskare Jamie Evans och 

Nancy Bocken vid Cambridge Institute for Manufacturing 2013. Det är utformat för att hjälpa organisationer att identifiera breda 

strategier för att få tillgång till fördelarna med cirkulär ekonomi. CET-utvärderingsverktyget ställer frågor i sju olika operativa 

kategorier, inklusive 1) design, tillverkning och distribution, 2) användning, 3) underhålla / reparera, 4) återanvända / omfördela, 5) 

renovera / återtillverka, 6) återvinna och 7 ) produkter som en tjänst. Det finns 33 frågor totalt, och varje fråga besvaras på en 3-

punkts skala. Resultaten av utvärderingsverktyget identifierar antingen hög, medelhög eller låg förbättringspotential i dessa sju 

områden, och erbjuder beslutsfattare vägledning om var och hur man kan fokusera uppmärksamhet på ansträngningar för att 

förbättra cirkulariteten i deras organisation. Måttet finns gratis som ett online-frågeformulär på www.circulareconomytoolkit.org. 

Detta verktyg är användbart för att skapa en översikt över en organisations potential för cirkularitet. När det gäller utvärdering av 

leverantörer för offentlig upphandling kan det vara användbart som ett verktyg för att fastställa företagens grundläggande 

kvalifikationer. Det är emellertid inte utformat för att bedöma specifika produkters cirkularitet. Bedömningsverktygets poäng är 

också kvalitativt, så en jämförelse av olika leverantörer kan vara utmanande.  

http://www.circulareconomytoolkit.org/
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Circular Economy Indicator Prototype (CEIP). CEIP är ett utvärderingsverktyg på produktnivå utvecklat av forskare Steven Cayzer, 

Percey Griffiths och Valentina Beghetto. Det utökar och modifierar många av CET-funktionernas funktioner (ovan) men involverar 

mer objektiva utvärderingskriterier och dess resultat visas i en instrumentpanel som möjliggör kvantitativ jämförelse av olika 

produkter. Verktyget innebär att besvara 15 frågor över fem kategorier: 1) design / redesign, 2) tillverkning, 3) kommersialisering, 4) 

i användning och 5) slut på användning. Svaren belönas ett visst antal poäng baserat på deras korrespondens med 

cirkularitetsprinciperna. Till exempel belönas en produkt med relativt mer återanvänt material fler poäng. Resultatet av CEIP-

bedömningen är ett slutresultat mellan 0-100 %. Ett sådant test är mest användbart för att bedöma och jämföra cirkulariteten hos 

specifika produkter och kräver relativt grundläggande kunskaper om företaget och tillverkningsprocessen. CEIP är fritt tillgängligt 

som ett Microsoft Excel-kalkylblad. 

Material Circularity Index (MCI). MCI är ett mått på cirkularitet på produktnivå utvecklad av konsultföretaget Granta och Ellen 

MacArthur Foundation. Det används mycket av industrin och akademin och erbjuder en flerdimensionell bedömning av cirkularitet 

för enskilda produkter. Verktyget är tillgängligt som ett Microsoft Excel-kalkylblad och väldigt enkelt att använda, men dess resultat 

innebär relativt komplex matematik som integrerar data om 1) hur mycket recirkulerat material som går in i produkten, 2) hur mycket 

av produkten som används igen , återvinns eller renoverades i nästa liv, 3) hur länge produkten beräknas hålla i jämförelse med “den 

genomsnittliga” produkten, och 3) hur många gånger produkten kommer att användas under sin funktionella livslängd jämfört med 

“den genomsnittliga” produkten. Medan MCI utan tvekan erbjuder den mest omfattande bedömningen av cirkularitet eftersom den 

integrerar data om materialcirkulation, användningslängd och användningsintensitet (t.ex. alla tre dimensioner av cirkularitet på 

produktnivå), kräver det också visst gissande om framtiden: hur mycket av produkten kommer att återcirkuleras? Hur länge kommer 

produkten att hålla? Hur ofta kommer produkten att användas? Svaren på dessa frågor kan variera enormt från användare till 

användare. MCI är tillgängligt som ett gratis Microsoft Excel-kalkylverktyg, och Ellen MacArthur Foundation har publicerat en 

mycket detaljerad handbok som beskriver verktygets metodik.  

Livslängdsindikatorn. Denna indikator utvecklades av Elizabeth Franklin-Johnson, Frank Figge och Louise Canning. Den mäter en 

produkts cirkularitet i tidsenheter, som månader eller år. Det är bäst lämpat för att jämföra en hel produktlinje snarare än en enda 

produkt, och använder data om frekvenser av återanvändning, renovering och återvinning för att uppskatta hur lång tid 

recirkulationsprocesser ger en genomsnittlig produkts livslängd. Verktyget är konceptuellt mycket lätt att förstå och belönar långa 

livscykler och återcirkulationsströmmar. Men hittills har detta mått inte anpassats till varken ett onlineverktyg eller 

kalkylbladsmodell. Det är också mycket nytt, så det finns begränsade redogörelser för att det tillämpas i praktiken. Att tillämpa ett 
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sådant verktyg på rätt sätt skulle också innebära data som kan vara utmanande att få från ett enda företag, till exempel vilken 

procentandel av en produktlinje återanvänds och hur länge? 

 

Hur man väljer det 'bästa' måttet 

Inget mått är perfekt. Varje mått har fördelar och nackdelar som man bör tänka på innan man investerar tid i att tillämpa det. En 

viktig egenskap hos mätvärden är i allmänhet objektivitet. Ett objektivt mått är ett som kan tillämpas flera gånger av olika individer 

och ger samma resultat varje gång. Med andra ord, resultaten av ett objektivt mått förlitar sig så lite som möjligt på en enskild persons 

tolkning av fakta. C-måttet är ett exempel på ett värde med hög objektivitet. Att använda C-måttet innebär att man använder data om 

det ekonomiska värdet för olika produktkomponenter. Även om det finns olika sätt att bedöma det ekonomiska värdet innebär ett 

fastställt C-mått relativt lite tolkning. Två personer som följer liknande instruktioner om beräkning av C bör komma fram till samma 

svar om en produkts C-poäng.  

Alternativt kräver ett subjektiv mått att den som tillämpar måttet använder sin bedömning eller en “bra gissning” för att slutföra en 

utvärdering. CET är ett exempel på ett värde som utgör en viss risk för subjektiva beslut. Exempelvis kräver CET-

utvärderingsverktyget användare att betygsätta - i en trepunktsskala - om produkter är tillverkade med “knappa material”. Det frågar 

också om produkter är tillverkade med “miljöeffektiva” material. Utvärderingsverktyget anger dock inte vad som räknas som “knappt” 

eller “miljöeffektivt” material.  Betydelsen av dessa termer kan variera dramatiskt från plats till plats, från år till år, och på olika 

tolkningar av orden knapphet och effektivitet. Med andra ord, svaren på CET-utvärderingsverktyget kan vara föremål för tolkningen 

av den person som fyller i utvärderingsverktyget vid en viss tidpunkt. MCI involverar vissa element som är objektiva (t.ex. 

återvinningshastigheter för befintliga produkter) men innefattar också element som kan vara subjektiva (t.ex. uppskattningens 

livslängd för en produkt, som kan variera enormt från användare till användare).  

Bra mått bör också vara enkla och kostnadseffektiva att använda. Att tillämpa mätvärden som kräver komplexa matematiska 

procedurer, egenutvecklade data eller data från flera källor kan ge oöverstigliga utmaningar för användarna. Helst är måttets metodik 

lätt att förstå och lätt att tillämpa. I det här fallet är CET och CEIP goda exempel på enkla mått.  Båda kan användas av individer med 

relativt liten kompetens, delvis eftersom måtten involverar data som kan samlas in från en eller ett litet antal källor. Båda dessa mått 

innebär att genomföra en utvärdering genom att använda enkla interaktiva ikoner på en webbplats eller ett kalkylbladverktyg. Å 

andra sidan är mått som C-måttet eller livslängdsindikatorn relativt krävande mått. För det första har ingen av dem utvecklat ett 
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webbaserat verktyg för att underlätta beräkningen, även om dessa kan komma fram i framtiden. För det andra innebär båda 

datainmatningar som kan vara svåra att komma åt eller som förblir dolda av företag som inte har någon skyldighet att dela 

information om komponentkostnader. MCI har utvecklat ett bekvämt kalkylarksverktyg, men baseras på formler som kan vara svåra 

för icke-experter att tolka.  

I figur 8 jämförs olika mätvärden för konkurrerande skalor av objektivitet och enkelhet (som händelsevis en mycket subjektiv 

tolkning!). Helst skulle mätvärden för cirkularitet vara både objektiva och enkla att tillämpa. Som det är nu måste dock användare 

ofta skapa en balans mellan dessa två egenskaper. Mycket objektiv mätning tenderar att vara den mest krävande att tillämpa, medan 

mycket enkla mätvärden tenderar att vara de mest subjektiva. 

Ett förslag för att hjälpa till att övervinna detta dilemma är att tillämpa mer än ett värde för samma problem. Varje statistik fokuserar 

på olika egenskaper hos produkter och / eller organisationer. Det kan vara vettigt att se samma problem genom flera linser. Det är 

också viktigt att välja mätvärden som bäst passar det problem som en organisation försöker lösa. Som diskuterats ovan är CET ett 

lämpligt mått för att skapa en grundläggande förståelse för en organisations kapacitet och områden där den kan förbättras, men inte 

om en enskild produkts cirkularitet. C-måttet är bättre för att förstå graden av återcirkulation för enskilda produkter men är 

förmodligen olämplig för att förstå cirkulariteten för hela system eller produkter med tusentals komponenter (som bilar). MCI 

erbjuder en helhetsbild av produktcirkulariteten, men kan involvera viss gissning om produktens livslängd och 

användningsintensitet. 
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Figur 8. En matris för cirkularitetsmått när det gäller subjektivitet och objektivitet (Källa: utarbetat av RISE AB) 
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Tabell 1. Resultat från RE:Source Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka 
resursproduktivitet projekt 

“C” VÄRDE LOOP INDUSTRI 

99% Renovering Rådgivning (avfall och IT) 

93-98% Återvunna material Hygien och hälsa 

87% Återanvända Återvinning 

83% Renovering Möbel 

67% Återanvända Arkitektur & Stadsdesign 

65% Uppdatering / Återtillverkning Möbel 

65% Uppdatering / Återtillverkning Möbel 

64% Återvunna material Textil 

36% Återanvända Belysningstillverkning 

32% Återvunna material Möbel 

18% Återvunna material Bil 

12% Återvunna material Belysningstillverkning 

10% Återvunna material Belysningstillverkning 

0% Biologiska material Textil 

ANMÄRKNINGAR PÅ C-MÅTTET  

C-måttet fungerar ganska bra för att mäta graden av 

cirkularitet för enkla produkter som utsätts för betydande 

aktiviteter innan de åter kommer in på marknaden. Till 

exempel fall som inkluderar användning av återvunnet 

material i en produkt, omtillverkning, renovering och 

återanvändning. Indikatorn inkluderar inte begreppen 

produktlivslängd eller utsläpp under användningsfasen. 

C är därför olämpligt för att bedöma den cirkulära 

ekonomins kompatibilitet hos så kallade 

produktservicesystem och delningsekonomi. Det är också 

svårt att tolka för direkt återanvändning, till exempel 

begagnatförsäljning. 

Enligt preliminära studier är indikatorn C totalt sett mer 

lämpad för att jämföra cirkeln hos produkter som 

använder cykler som “återvinning” (återanvändning på 

materialnivå), “återtillverkning" / omfattande renovering 

och uppgradering / återvinning (återanvändning på 

komponentnivå)) än cykler som “återanvändning” 

(återanvändning på produktnivå) (se slutrapport från RE: 

Source Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att 

öka resursproduktivitet projekt av Linder et al., 2017). 
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I denna fas är det grundläggande att sätta ett cirkularitetsmål eller ett kontinuerligt mål för förbättring av cirkulariteten över tid. 

• I huvudsak behöver en cirkulär ekonomi mätvärden för att fastställa att: 

1. Vi är på rätt väg mot en övergång 

2. Detta händer i tillräcklig takt. 

 

Som nämnts tidigare är cirkularitetsindikatorn "C" och fastställandet av de relaterade målen för prestandaförbättringar INTE 

förhandlingsbara kriterier. Det är dock viktigt att överväga ett ”toleransområde” för C som kan uppstå. Specifikt: 

• Om det är över intervallet är det en bonus, och det kan ”jämna ut år” när C är under intervallet 

• Om det ligger under intervallet kan det fortfarande accepteras vid vissa villkor, t.ex.: 

3. Det är inte resultatet av dålig praxis hos leverantören utan endast från externa, inte hanterbara förhållanden 

4. Det finns en handlingsplan för att försöka lösa problemet inom leveranskedjan. 

5. Det visar ändå förbättring med åren. 

 

Ställa in feedbackmekanismer. 

I andan av verkligt samarbete och djup inlärning bör den offentliga myndigheten inrätta feedbackmekanismer för leverantörerna 

under hela kontraktet så att eventuella kommentarer kan optimera den nuvarande och framtida upphandlingsprocessen på medellång 

sikt, och driva den radikalt effektivare ekonomin på längre sikt. Till exempel kan båda parter välja dedikerad personal för att utföra 

periodiska undersökningar, schemalagda möten ansikte mot ansikte, revision för att kontrollera rutiner, kvalitetsnivåer etc. 
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Sammanfattning: 

Denna fas fastställer cirkulära krav och tillhörande KPI för anbudskontraktfasen och består av två fokuserade 

underfaser (och relaterade underfaser): 

1. 1. Möjliggörare: Internt och externt 

2. 2. Specifikationer: Identifiering och integration av CE-krav 

• Specifikationer för produktbehov 

• Inköpsstrategi: 

o Utvärdering av cirkulära risker / möjligheter 

o Identifiera cirkularitetskategorier 

̵ ̵ Genomföra kompletterande livscykelanalys (LCA) och livscykelskostnadsanalys (LCC) 

o Introduktion av cirkularitetsindikatorer 

o Analysera marknaden och potentiella utmaningar 

o Ställa in feedbackmekanismer. 
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3. Anbudskontraktsfas      

Denna fas handlar om att genomföra och hantera åtgärder relaterade till 

kontraktet för varje specifikt anbud. 

Det inkluderar 1. Att välja leverantörer enligt en utvärderingsprocess mot de 

fastställda kriterierna; 2. Teckna kontrakt mellan de berörda parterna. 

1. Att välja leverantörer enligt en utvärderingsprocess mot de fastställda 

kriterierna. Denna process regleras övergripande av EU-direktiv 2014/24 / EU 

om upphandling som anger att kontrakt måste tilldelas enligt MEAT (Most 

Economically Advantage Tender). En sådan metod innebär att 

tilldelningskriterierna inte nödvändigtvis fokuserar på det lägsta priset, utan 

också på kvalitet och hållbarhet. I ett cirkulärt sammanhang för offentlig 

upphandling inkluderar tilldelningskriterierna åtminstone pris-, kvalitet- och 

cirkularitetsaspekter (t.ex. cirkularitetsindikator, livscykelkostnader) Men eftersom behovet av att mäta cirkularitet i 

INTE FÖRHANDLINGSBAR är det avgörande att sätta ett skallkrav" för cirkularitet som är specifikt för varje produkt. 

Sedan kan andra aspekter vägas i enlighet därmed. 

2. Teckna kontrakt mellan de berörda parterna. För detta steg finns det ingen annan specifik rekommendation än att hänvisa 

till vad de ansvariga och kvalificerade individerna råder att göra. 
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4. Användningsfas      

Denna fas handlar om att leverera produkten eller tjänsten samt övervaka att deras 

användning överensstämmer med det relaterade avtalet. 

De ovannämnda tre typiska cirkulära upphandlingsscenarierna måste hanteras 

och övervakas enligt deras struktur och dynamik. De inkluderar följande: 

1. Betala-per-användning. Enligt denna modell, även kallad Product Service 
System (PSS), behåller leverantören ägandet till produkterna och användaren 
betalar per användning eller baseras på prestanda. 

2. Köpes- och återköpsavtal. Leverantören förbinder sig att köpa tillbaka produkter 
i slutet av sin livscykel under specifika villkor som avtalats i förväg. Detta hjälper 
till att säkerställa optimal värdebehållning via återanvändning. 

3. Köpes- och återförsäljningsavtal. Detta avtal kan antingen fastställa att en tredje part kommer att återta 
produkten efter användning, vanligtvis för återanvändning av lägre värde eller återvinning; eller att andra kontrakt kan införas 
med specifika klausuler om återanvändning. 

 

I alla de tre fallen ansvarar den offentliga myndigheten för en rättvis användning av produkterna. 

Den köpande organisationen bör övervaka förbättringar och utvärdera prestanda regelbundet. Det är därför tillrådligt att hänvisa 
tillbaka till utvärderingssystemet som använts för att tilldela kontraktet, med anbudet som baslinje. (MVO, 2017). 
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5. Utvärderings- och lärandefas      

Denna fas är kritisk eftersom den syftar till att säkerställa att allt arbete som utförs 

kollektivt utvärderas korrekt så att viktiga inlärningspunkter kan matas in i nästa 

upphandlingsrunda och utlösa en ”kraftig cirkel av cirkularitet”. Det bör också 

planeras att återskapa den föreslagna cirkulära processen genom att anta den i 

liknande upphandlingsprocesser och bredda upptagningen i nya 

upphandlingsområden. Den resulterande effekten av det nya cirkulära 

tillvägagångssättet bör göra det möjligt för marknaden och leverantörer att 

utveckla och förfina mer resurseffektiva affärsmodeller över tid (dvs. från en 

flödesbaserad till en lagerbaserad logik) och därför bidra till en uppskalning 

(REBus, 2017). 

Specifikt inkluderar denna fas följande steg: 

• Kontrollera förståelsen för och utvärdera genomförandet av den cirkulära 

upphandlingsprocessen på organisationsnivå; 

• Justera processen jämfört med ett linjärt alternativ när det gäller kostnader / fördelar och risker / möjligheter baserade på 

policy, finansiella, funktionella mätvärden med särskilt hänsyn till användningen av cirkularitetsmåttet för produkter ”C”; 

• Utvärdera övervakningsmekanismerna och feedbackmöjligheter för leverantörer; 

• Utvärdera inlärningen på leverantörsnivå och sedan på hela företagets ekosystemnivå (eftersom alla aktörer borde lära sig att 

öka cirkulariteten kontinuerligt); 

• Konsolidera och dokumentera både internt och externt lärande som ”lärdomar” i syfte att informera och för att kunna rulla ut 

nya upphandlingsprocesser över specifika tidsperioder. Det är viktigt att överväga att varje ny upphandlingsstrategi bör dra 

nytta av de lärdomar som gjorts av den föregående (ISO 20400, 2017; REBus, 2017). 
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Slutsatser 

Med den nuvarande linjära och resursflödesbaserade ekonomin kommer människors nivå av ohållbarhet att försämras avsevärt 

endast under de kommande 11 åren. Det finns därför ett behov av att byta till en mer radikalt resurseffektiv ekonomisk modell, till 

exempel genom att anta cirkulära principer och praxis. För att säkerställa en övergång till en fungerande cirkulär ekonomi krävs en 

systemisk förändring på flera nivåer, inklusive teknisk innovation, affärsmodellinnovation och samarbete mellan olika intressenter. 

(Wjties och Lozano, 2016) 

Eftersom den offentliga sektorn representerar en mycket stor andel av den årliga konsumtionen av varor och tjänster i de flesta 

utvecklade länder (inklusive Sverige), kan den helt klart spela en mycket viktig roll i att starta övergången till en mer cirkulär ekonomi 

genom cirkulär offentlig upphandling. 

Denna verktygslåda för cirkulär offentlig upphandling fokuserar på att förbättra miljömässig hållbarhet utan att orsaka negativa 

ekonomiska effekter för någon intressent, dvs den fokuserar på en del av vad som krävs för att en upphandling ska vara hållbar. 

Verktygslådan är därför tänkt att komplettera befintliga inköpskriterier för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av miljömässig 

hållbarhet genom att få mer konsumentverktyg ur en viss uppsättning materialresurser. För att bidra till att uppnå en önskvärd 

miljömässig hållbarhetsnivå införs ett ekonomiskt värdebaserat cirkularitetsmått. ”C”-måttet inkluderar den ekonomiska aspekten 

(vilket gör den ”restorative by design”) av den cirkulära ekonomin i definitionen av vad cirkulär upphandling måste vara. Genom att 

komplettera alla befintliga inköpsprocesser med det som den här verktygslådan tillhandahåller kommer din organisation att bli mer 

miljömässigt hållbar, påverka leverantörens värdekedja för att bli mer miljömässigt hållbar och därmed bidra till att samhället flyttas 

till den högst nödvändiga cirkulära ekonomin. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Snabbfakta om offentlig upphandling i Sverige (LOU). 

 

Vad är offentlig upphandling? 

Offentlig upphandling består av en upphandlande myndighet som köper, hyr eller på annat sätt förvärvar varor, tjänster eller 

byggkontrakt på marknaden 

Officiell webbplats för information 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologier för upphandlingslagar: 

• LOU: Upphandling av varor, tjänster och byggarbeten 

• LUF: Upphandling inom leveranssektorerna 

• LUFS: Upphandling i försvars- och säkerhetsområdet 

• CLOSE: Upphandling av koncessioner (konstruktion, 

tjänster) 

• Lag: lag om system för frihet till val 

Fem grundläggande principer 

 

• Likvärdig behandling 

• Öppenhet (principen om öppenhet) 

• Proportionalitets 

• Icke-diskriminering 

• Principen om ömsesidigt erkännande 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145
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Statistik över offentlig upphandling (2017) 

Översikt 

• 18 300 tillkännagivna kontrakt per år 

• 7% av upphandlingen granskas. 

• 4 000 upphandlande myndigheter och enheter 

• 1.300 av dessa tillkännagav en upphandling 

• Den största upphandlande PP / UE 2016 var Trafikverket, SLL och Migrationsverket (i kronor). 

• 217 000 leverantörer 

• 54% av tjänsteföretagen bjuder aldrig på offentlig upphandling. 

• Svenska företag är dåliga på den europeiska marknaden. 

Procent av aviserade kontrakt 

• 69% av kommunerna eller kommunala företagen 

• 10% landsting / regioner 

• 18% myndigheter / verk 

• 2% andra  
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•   Lag (2016: 1145) om offentlig upphandling 

Kapitel 1. Lagens innehåll, omfattning och definitioner 

Kapitel 2. Blandad upphandling 

Kapitel 3. Undantag från lagens tillämpningsområde 

Kapitel 4. Allmänna bestämmelser 

Kapitel 5. Trösklar 

Kapitel 6. Upphandlingsförfaranden 

Kapitel 7. Ramavtal, inköpscentra och andra samordnade upphandlingar 

Kapitel 8. Elektroniska metoder för upphandling 

Kapitel 9. Tekniska krav 

Kapitel 10. Tillkännagivande av upphandling och inbjudan till anbudsgivaren 

Kapitel 11. Tidsfrister för ansökningar om anbud och anbud 
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Bilaga 2. Riktlinjer för implementering av cirkularitetsmått och relaterade miljöindikatorer 

(på engelska). 

 

https://www.dropbox.com/s/36p6k7o95o7fe4f/1.%20Guidelines%20for%20implementing%20C.pdf?dl=0  

 

  

https://www.dropbox.com/s/36p6k7o95o7fe4f/1.%20Guidelines%20for%20implementing%20C.pdf?dl=0
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Bilaga 3. Åtgärdsplan för cirkulär offentlig upphandling. 

 

 

Denna handlingsplan är en steg-för-steg-guide för offentliga upphandlare för att stödja dem i att operationalisera 

nyckelbegrepp för cirkulär offentlig upphandling. Den innehåller följande 5 viktiga steg: 

 

1. Förberednings-fas; 

2. Planerings-fas; 

3. Anbudsavtals-fas; 

4. Användnings-fas; 

5. Utvärderings- och inlärnings-fas. 

 

Stegen är praktiska råd om specifika handlingar att genomföra och användbara checklistor för att säkerställa att 

de centrala delarna av cirkularitet ingår i offentliga upphandlingsprocesser. 

Detta dokument är därför avsett att användas på ett kompletterande sätt, tillsammans med lednings-verktygslådan 

för cirkulär offentlig upphandling. 
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STEG 1 – FÖRBEREDANDE-FAS 

 

Syftet med detta första steg är att systematiskt sätta uppde nödvändiga villkoren för 

planeringsfasen för cirkulär upphandling (STEG 2). 

 

 

✓ Fastställa engagemang och ansvarsskyldighet för toppledning, upphandlingsledning och personal. 

 

 TOPPLEDNING UPPHANDLINGSLEDNING PERSONAL 

VEM?    

VAD ÄR HENS 

ROLL? 

 

 

  

NÄR BEHÖVER 

UPPGIFTERNA 

HA 

GENOMFÖRTS? 

 

 

 

  

RAPPORTERA 

TILL VEM? 
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✓ Upprätta den ”Gyllene Tråden”: Identifiera organisationsvision, uppdrag, strategi och policy genom att 

använda följande tabell. Be dina kollegor om stöd. 

 Intern Extern 

VISION Partners 

 

Samhälle 

 

UPPDRAG Anställda 

 

Kunder 

 

MÅL   

 

 

CIRKULÄR 

UPPHANDLINGS- 

STRATEGI 

 

 

 

 

CIRKULÄR 

UPPHANDLINGS- 

POLITIK 

 

 

 

 

 

Har du identifierat en brist på mänskliga resurser? JA/NEJ. Om JA, håll ett kort möte med den personal som redan är involverad för 

att: 

• Omfördela uppgifter och ansvar baserat på färdigheter och kompetenser, eller 

• Göra en snabb utredning av interna resurser (kanske med HR-avdelningen involverad, om den är tillgänglig).  
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✓ Ställ upp cirkulära frågor och mål och prioritera dem. 

 

CIRKULÄRA FRÅGOR PRIORITERAD 

RANKNING 

MÅL SOM ÄR ”SMURS” 

(Specifika, Mätbara, 

Uppnåeliga, Realistiska, 

Snabba) 

ÄR DE SMARTA 

MÅLEN I LINJE MED 

ÖVERGRIPANDE 

VISION OCH MÅL? 

OM INTE; SKRIV IN 

HANDLINGAR ATT 

GENOMFÖRA. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

OBS: Den femfaldiga (potentiellt åttafaldiga) resursproduktiviteten som nämns i introduktionen av verktygslådan kan 

vara användbar vid inställning av SMURS-mål. Tabellen nedan kan vara till hjälp och visar den nödvändiga cirkularitetsförbättringen 

mellan 2019 och 2030 för att uppnå den minsta nödvändiga, femfaldiga förbättringen. Den årliga förbättringsgraden är utformad på 

ett sådant sätt att förbättringsinsatsen som krävs är densamma varje år (13,6%). 
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År 
från 
start År Cirkularitetsgrad 

Årlig 
förbättring 

0 2019 0,00% 13,60% 

1 2020 13,60% 13,60% 

2 2021 25,35% 13,60% 

3 2022 35,50% 13,60% 

4 2023 44,27% 13,60% 

5 2024 51,85% 13,60% 

6 2025 58,40% 13,60% 

7 2026 64,06% 13,60% 

8 2027 68,95% 13,60% 

9 2028 73,17% 13,60% 

10 2029 76,82% 13,60% 

11 2030 79,97% 13,60% 
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✓ Identifiera organisatoriska behov (Vilken produkt? Kanske en tjänst? Vilka tjänster? Osv.) genom att beakta 

följande förslag / frågor: 

 

̵ Kan våra leverantörer förbättra cirkulariteten i olika stadier i sin verksamhet? Detta kan besvaras genom att göra en 

bedömning av cirkularitet med hjälp av Circular Economy Toolkit. 

̵ Möjligheten att eliminera efterfrågan genom att granska behovet; 

̵ Minska förekomsten av användning / konsumtion;  

̵ Identifiera alternativa metoder för att tillgodose efterfrågan, t.ex. hyra istället för att äga (service kontra produkt) med ett 

återvinningssystem på plats där leverantören behåller ägandet av produkter, erbjuder tillgänglighet och relaterade tjänster och 

ser till att ta tillbaka produkterna för att sedan återanvända dem; 

̵ Vid tjänst, vilken tjänst? 

̵ Aggregera och / eller konsolidera efterfrågan; 

̵ Dela användning mellan divisioner, avdelningar eller organisationer; 

̵ Överväga en cirkulär upphandlingshierarki, t.ex. att uppmuntra till att reparera, återanvända  eller använda äldre varor / 

återvinningsmaterial på nya sätt (Vilka produkter? Återvunnen? Kanske tjänster? Vilka tjänster? etc.). 

̵ Vilken typ av cirkulära upphandling principer och praxis är mest ändamålsenligt i ett specifikt sammanhang? 

̵ Ta hänsyn till inverkan, risker och möjligheter som kan uppstå både på organisatorisk och extern nivå (leverantörer). Fråga 

dig till exempel: “Innebär kravet på vissa cirkulära specifikationer för en produkt att leverantören behöver ompröva 

produktdesignen eller kanske anställa några specialister?”. 
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✓ Utför en risk- / möjlighetsanalys baserad på de utvalda behoven (som visas i exemplet nedan). 

 

             Cirkulära frågor 

 

 Upphandlingskategori 

Fråga 1 

(t. ex. Klimatförändring) 

Fråga 2 

(t. ex. Avfallshantering) 

Fråga 3 

(t. ex. Spårbarhet) 

Fråga n 

Kategori 1 

(t. ex. Möbler) 

    

Kategori 2 

(t. ex. Byggnadskonstruktion) 

    

Kategori 3 

(t.ex. Förpackningar) 

    

Kategori n     

 

 

Legend:  

Stor påverkan: 

Medelstark påverkan: 

Liten påverkan:  
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Risk- / möjlighetsanalysmall  

 

             Cirkulära frågor 

 

 Upphandlingskategori 

Fråga 1 

 

Fråga 2 

 

Fråga 3 

 

Fråga n 

Kategori 1 

 

    

Kategori 2 

 

    

Kategori 3 

 

    

Kategori n     

 

 

Legend:  

Stor påverkan: 

Medelstark påverkan: 

Liten påverkan:   
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STEG 2 – PLANERING-FAS 

 

 

Denna fas fastställer cirkulära krav och tillhörande KPI för kontraktsfasen. 

 

 

Kontrollera att följande beståndsdelar är på plats: 

 

✓ I din egen organisation: 

 

CHECKLISTA JA NEJ OM INTE … (skriva handlingar 

som behövs i rutan) 

1. Finns intern personal med tillräcklig insikt om 
cirkulära principer och cirkularitetsmått 
tillgänglig i denna upphandlingsprocess? 

  Om inte, utbilda (kanske med hjälp av 
till exempel RISE) eller anlita/anställ 

 

 

2. Är kompetenstillgänglig med tillräcklig insikt 
om produkten bakom det som kommer att 
erbjudas, så att en initialt uppnåelig 
produktcirkularitetsnivå kan specificeras? 

  Om inte, hur kan kompetensen 
identifieras och nås? 
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✓ Potentiella leverantörer: 

 

CHECKLISTA JA NEJ OM INTE ... (skriv handlingar 

som behövs i rutan) 

1. Förstår de cirkulära principer? 
1.1     …Och skillnaden mellan linjära och 
cirkulära affärsmodeller? 

1.2    …Och cirkularitetsmåttet som kommer 
att användas? 

  Om inte, krävs utbildning. 

Förslag: Anordna ett öppet 
informationsmöte om cirkulära 
principer och cirkularitetsmätningar för 
leverantörer. 

 

 

2. Förstår deras huvudleverantör cirkulära 
principer? 
2.1 …Inklusive skillnaden mellan linjära 

och cirkulära affärsmodeller? 
2.2 …Och cirkularitetsmåttet som kommer 

att användas? 

  Om inte, är leverantörerna beredda 
(villiga) att utbilda dem? (J/N). 

Om inte, gör leverantören medveten 
om att bristen på insikt om CE i 
deras leveranskedja kommer att 
noteras som en affärsrisk. 
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✓ Kontrollera leverantörens erfarenheter av cirkulär ekonomi 

 

 

CHECKLISTA JA NEJ OM INTE ... (skriv 

handlingar som behövs i 

rutan) 

1. Kan de erbjuda 
erbjudanden baserat på 
tidigare använda 
produkter? 
 

   

 

2. Kan de beräkna en 
produkts cirkularitet 
baserat på den 
cirkularitetsindikator du 
tillhandahåller? 
(t. ex. vet de källan till  
använt material?) 

   

3. Har de någon policy för 
hur länge de 
tillhandahåller 
reservdelar och/eller 
service för en produkt 
efter att den sista enheten 
av den produkttypen har 
producerats? 
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4. Förstår de de olika sätten 
som finns för attöka 
produktcirkulariteten? 
(genom exempelvis 
materialinköp, 
produktdesign, design av 
affärsmodeller) 

   

5. Har de erfarenhet av 
omtillverkning? 
 

   

6. Har de en pågående 
verksamhet för begagnade 
produkter? 
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✓ Planering av cirkularitetsspecifikation 

Läs uppgifterna i kolumnen på vänster sida och notera den relaterade handlingen / kommentarerna i kolumnen på höger sida. 

 

ARTIKEL HANDLINGAR / KOMMENTARER 

1. Upprätta en inledande cirkularitetsnivå i 
upphandlingsspecifikationen (rimligt sträckmål). 

 

 

2. Gör en marknadskonsultation angående den 
upprättade cirkularitetsnivån. 

 

 

 

3. Inkludera i det samrådet en  näringslivs-diskussion 
om ifall det finns några välgrundade skäl för att den 
näringslivssektorn ska undantas från det allmänna 
behovet av 14% årlig förbättring av cirkulariteten i 
erbjudanden.  

 

Lägg till det genomsnittliga årliga 
förbättringsbehovet för cirkularitet mellan 
inköpsrundorna till upphandlingsspecifikationen. 
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✓ Bestäm princip för upphandlingskontrakt 

 

 

CHECKLISTA PRODUKT / 

ANVÄNDBARHET 

SPECIFIKATIONER 

Ska organisationen  köpa en fysisk 

produkt eller en nytta? 

(Observera att även om verktyget 

väljsså ska fortfarande 

cirkularitetsnivån och förbättringen 

vara med i specifikationen - för att 

undvika icke-cirkulär ”leasing”, hyra, 

osv.). 

 

REKOMMENDATION 

Baserat på vald kontraktprincip, börja 

utveckla den detaljerade 

specifikationen för produkt / nytta. 

Obs: ytterligare (etablerade) 

inköpskrav måste inkluderas (t.ex. om 

giftiga material, miljöhänsyn, sociala 

aspekter, osv.). 
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✓ Utvärdera marknaden och potentiella utmaningar 

 

 

ARTIKEL HANDLINGAR / KOMMENTARER 

1. Basera på utkastet till upphandlingsspecifikation, 

bedöm leverantörsmarknadens förmåga att uppfylla 

specifikationen. 

Om förmågan är svag, utvärdera om det finns ett 

välgrundat behov av att ändra specifikationen eller 

om upphandlingen kan modifieras så att den blir en 

”innovationsupphandling” som de mer proaktiva 

leverantörerna kan utveckla erbjudanden för. 

 

 

 

 

  



 
 

59 
 

STEG 3 – ANBUDSAVTALS-FAS  

 

 

Denna fas handlar om att genomföra och hantera handlingar relaterade till kontraktet för varje 

specifikt anbud. 

 

 

✓ Välj leverantörer enligt en utvärderingsprocess mot de fastställda kriterierna 

KOLLA JA NEJ OM INTE ... (skriv 

handlingar som 

behövs i rutan) 

Kontrollera att 

upphandlingsgruppen känner till det 

europeiska direktivet 2014/24 /EU, 

om upphandling. 

Är alla medvetna om att kontrakt 

måste tilldelas enligt MEAT (Most 

Economically Advantageous 

Tender)?  

  Genomför en kort övning 

för att se till att den 

erforderliga 

kunskapsnivån uppnås. 

Är alla medvetna om den svenska 

lagstiftningen om offentlig 

upphandling? 

  Genomför en kort övning 

för att se till att den 
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erforderliga 

kunskapsnivån uppnås. 

Kontrollera att tilldelningskriterierna 

innehåller minst: 

1. pris, 

2. kvalitet, och 

3. cirkularitetsaspekter (t. ex. 

cirkularitetsindikator, 

livscykelkostnader). 

Kom ihåg: behovet av att mäta 

cirkularitet är INTE 

FÖRHANDLINGSBART. 

Har varje produkts specifika 

”tröskelvärde” för cirkularitet  satts 

upp? 

Sedan kan andra aspekter vägas i 

enlighet med detta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll ett kort möte med 

nyckelpersonal för att 

sätta önskat värde. 

 

 

 

✓ Förbered dokumentationen för anbudet genom att involvera den ansvariga och kvalificerade personalen 

som bäst rådger om rätt förfarande att följa (t.ex. juridisk personal). 

✓ Kommunicera med de berörda parterna om den nödvändiga dokumentationen som måste vara godkänd. 

✓ För register över all dokumentation.  



 
 

61 
 

STEG 4 – ANVÄNDNINGS-FAS 

 

 

Denna fas handlar om att leverera produkten eller tjänsten samt att kontrollera att deras 

användning överensstämmer med den relaterade överenskommelsen.   

 

 

 

✓ Se över det valda cirkulära upphandlingsscenariot  

 

1. Pay-per-use / Betala per användning (Product Service System-PSS). Leverantören behåller ägandet av produkterna och 

användaren betalar per användning eller baserat på prestation. 

2. Köps- och återköpsavtal. Leverantören förbinder sig att köpa tillbaka produkter i slutet av deras livscykel under specifika 

förutbestämda villkor. Detta hjälper till att säkerställa optimal värdebehållning via återanvändning. 

3. Upphandling och återförsäljningsavtal. Detta avtal kan antingen bestämma att en tredje part kommer att ta 

tillbakaprodukten efter användning, vanligtvis för att återanvända material med lägre värde eller för återvinning; eller att 

andra avtal kan introduceras med specifika återanvändningsklausuler. 
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✓ Skapa en periodisk kontroll-lista med följande: 

 

CHECKLISTA FRÅGA DINA ANMÄRNINGAR / 

KOMMENTARER 

Bedömningssystemskriterier som fastställs och 

används för tilldelning av kontraktet. 

 

 

Sammanfattning av kriterierna  

Prestationsmål Vilka är de? 

 

1. 

2. 

3. 

n… 

. 

Mål uppnått? Om inte, handling som behövs. 

 

  

Nästa kontroll. Tills när? 

Vem är ansvarig? 

 

 

 

 



 
 

63 
 

KRITERIER FÖR 

UTVÄRDERINGSSYSTEM 

PRESTANDA- MÅL MÅL UPPNÅTT? OM INTE, 

HANDLING SOM 

BEHÖVS 

NÄSTA 

KONTROLL 

Cirkularitetsindikatorer Ungefär 14% årlig 

förbättring 

   

Pris      

Kvalitet     

…     

 

 

OBS: I alla de tre fallen ansvarar den offentliga myndigheten för en rättvis användning av produkterna. 

Köporganisationen bör kontrollera förbättringar och utvärdera prestanda regelbundet. Det är därför lämpligt att hänvisa tillbaka till 
det utvärderingssystemsom är fastställt och som används för att tilldela kontraktet, med anbudet som baslinje (MVO, 2017). 
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STEG 5 – UTVÄRDERINGS- OCH INLÄRNINGS-FAS  

 

 

Denna fas syftar till att:       

      

1. Utvärdera arbetet hittills, och 

2. Identifiera möjligheter till förbättringar av cirkularitet, kostnader och fördelar, och därmed 

uppnå en "dygdcirkel" där varje aktör gynnas av att fortsätta öka cirkulariteten. 

 

 

Följande tre delsteg bör vara noggrant dokumenterade och helst allmänt tillgängliga. 

 

✓  Delsteg 1 - KONTROLLERA: Kontrollera förståelsen och implementeringen av cirkularitet i din egen organisation 

och i leverantörsnätverket. 

Använd mallen från planeringsfasen för att utvärdera uppnådd förståelse och implementering. 

Om tillräcklig förståelse inte har uppnåtts, måste vidareutbildning organiseras och levereras.  

 

✓  Delsteg 2 - BENCHMARK: Benchmarkkostnader/fördelar och risker/möjligheter baserade på policy, 

ekonomiska och funktionella mätvärden (inklusive "C" -måttet). Detta kan göras som en jämförelse mot linjära alternativ 

eller tidigare linjära upphandlingar, men eftersom det kan kräva omfattande arbete med att skapa en välgrundat linjärt 

fall att jämföra med, är ett godtagbart alternativ att endast fokusera på att identifiera (samt i delsteg 3 utnyttja) potentiella 

förbättringar av cirkularitet, kostnader och risker/möjligheter - så länge det inte leder till lägre grad av cirkularitet. 

 Benchmark-resultaten kommer att användas i diskussioner med leverantörer i nästa delsteg. 
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✓  Delsteg 3 - FÖRBÄTTRA: Samla leverantörsnätverket i diskussioner om hur man kan minska 

kostnaderna, öka cirkulariteten, minska riskerna och ytterligare förbättra fördelarna vid kommande inköpsrundor. 

 

Föreslagna temanoch underteman att diskutera: 

 

- Hur kan kostnader sänkas och cirkulariteten ökas? 

- Ytterligare inköp av återvunnet material? 

Vilket material man bör fokusera på för att vinna mest  den mest kostnadsmässigt/cirkularitetsmässigt 

Kan samarbete med andra aktörer/affärssektorer om inköp av återvunnet material bidra till bättre 

stordriftsfördelar? 

En analys kan göras baserat på t.ex.. en rimligt strukturerad BOM (materialräkning) i kombination med C-mått-

ekvationen. 

 

- Kan använda komponenter, delsystem eller kompletta produkter användas i erbjudandet? 

Se till att leverantören förstår att du VILL och FÖRVÄNTAR DIG att se använda produkter i erbjudanden till dig, så 

att frågan snarare bör ställas som ”Är det en lämplig tid att börja använda komponenter, delsystem eller kompletta 

produkter i erbjudandet?” 

- Kan omtillverkning och/eller återanvändning hjälpa till att sänka kostnaderna/öka cirkulariteten? 

 

- Kan ändringar i produktdesign öka cirkulariteten ytterligare? 

En analys kan göras baserat på t.ex. en rimligt strukturerad BOM (materialräkning) i kombination med C-mått-

ekvationen. 
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- Kan förändringar av affärsmodelldesign och vårt eget köpavtal öka cirkulariteten? Hur? 

 

-    På vilket sätt och i vilken utsträckning kan underleverantörer bidra mer? 

 Dvs. ovanstående frågor bör också diskuteras med dem. 

 

- Finns det ett behov av att ändra eller komplettera leverantörsnätverket (värdekedjan) för att göra ytterligare 

vinster i fråga om kostnader och cirkularitet? 

 

 

SAMMANFATTNING: Fokus bör ligga på hur man kan förbättra från den nuvarande nivån på kostnader, risker och 

cirkularitet genom förbättringar av materialinköp, produktdesign, design av affärsmodeller och affärsekosystem så att 

alla aktörer bidrar och gynnar en rättvis andel. 

 

OBS: Cirkularitetsmått-formeln kan användas i diskussionerna för att snabbt kontrollera att idéer och förslag inte bryter 

mot det icke-förhandlingsbara målet att också förbättra cirkulariteten. 
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DINA ANTECKNINGAR 

 

 

 

 


