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Agenda

Upphandlingsmyndighetens uppdrag

Styrmedel i det strategiska inköpsarbetet

Stöd och verktyg som möjliggör en hållbar 

plastupphandling. Exempel på hur vi arbetar med 

kemikaliekrav och olika plastsorter

Inspirera, samarbeta och samverka



Vår roll

Utvecklar, förvaltar och stödjer 

offentliga upphandlingar

Verkar för en rättssäker, effektiv samt 

socialt och miljömässigt hållbar 

upphandling. 

Bidrar till den offentliga 

upphandlingens strategiska betydelse 

tas till vara och att den bidrar till att 

främja innovativa lösningar.

Ger vägledning i statsstödsfrågor till 

kommuner och regioner



Styrmedel i det strategiska 
inköpsarbetet



Strategiskt inköpsarbete

 Förbereda och organisera 

 Styrdokument, mål, strategier

 Behovs- marknadsanalys

 Avsätt tid och resurser

 Upphandla

 Upphandlingsdokument

 Kravställning, kategoristyrning

 Realisera affären

 Spendanalys och följa upp mål

 Avtalstrohet och leverantörsdialog



1. Hållbar produktion och design
2. Hållbara sätt att konsumera material, produkter och tjänster
3. Giftfria och cirkulära kretslopp är en förutsättning 
4. Främja innovation och cirkulära affärsmodeller

 Delegationen för cirkulär ekonomi (2019)
Prioriterade strömmar:
 Plast
 Textil
 Livsmedel
 Förnybara och biobaserade råvaror 
 Bygg-och fastighetssektorn
 Innovationskritiska metaller och mineraler

Nationell handlingsplan för omställningen av 
Sverige mot en cirkulär ekonomi (2020)



Nationell plan för plast

 Lanserad 21 februari 2022

 55 åtgärder 

 Upphandling viktigt verktyg för 

att påverka konsumtionen 

 Uppdrag för att främja cirkulär

och fossilfri upphandling

 Fokus på hur man når ut med

information till företag



Hållbar upphandling

 Kan bidra till alla 17 målen och 82% av de 169 delmålen enligt rapport från

Nordiska ministerrådet

 Kampanj i sociala medier för Upphandlingsmyndighetens stöd.

 Taggade kriterier sökbara i kriterietjänsten

 Ny SIS Agenda 2030 Vägledning (SS 854000:2021)



Betydelsen av marknadsdialog

 Få en bättre bild av vilka lösningar och 
leverantörer som finns.

 Lösningsförslag från fler leverantörer.

 Kunskap om vad en leverantör kan 
utveckla. 

 Dialogen lägger grunden till gott 
samarbete.

 Möjlighet för beställaren att testa krav 
och villkor,  diskutera fortsatt process.

 Efterfrågan driver utvecklingen mot 
nya lösningar, större volym, lägre 
kostnad. Till exempel beställarnätverk.



Stöd och verktyg som möjliggör 
hållbar plastupphandling



Hållbarhetskrav i 
upphandlingen 
möjliggör giftfria 
cirkulära kretslopp



Hållbarhetskriterier

Mer än 900 kravtexter som kan 

användas vid offentlig upphandling

Bidrar till fler hållbara lösningar på 

marknaden

Filtrera på mål och cirkulära krav

https://www.upphandlingsmyndigh

eten.se/kriterier/



Utgångspunkter för 
hållbarhetskriterier
Nationella upphandlingsstrategin

 Miljömässigt ansvarsfull 

upphandling

 Socialt hållbart samhälle

Livscykelperspektiv

 Vilken miljöpåverkan finns och var?

 Vilka upphandlingskrav är effektiva 

och möjliga att följa upp?

• Haltgränser och faroklasser

• Möjliggöra innovation

• ”Giftfritt från början”



Hållbarhetskriterier för 
förpackningar inom vård, 
bygg och livsmedel

1. Lösningar för mer cirkulära förpackningar 

2. Design för återvinning, plastförpackningar 

som är materialåtervinningsbara.

3. Plastförpackningar av materialåtervunnen 

plast

Kommande krav

 Utveckla krav för avfallshantering och 

återvinning



Nya avfallskrav minskar 
miljöpåverkan i byggprojekt

 30% av allt avfall från byggsektorn

 Krav på ökad sortering, återvinning och 

återanvändning för att minska avfall och 

klimatpåverkande utsläpp 

 Nya avfallsregler för sortering av sex 

materialfraktioner, till exempel plast

 Styr mot ökad cirkularitet och ändrade 

projektstrukturer

 Kompetenskrav för avfallssamordnare, 

materialinventerare och uppföljning



Nytt byggstöd

 Vägledande stöd i alla byggfaser

 Klimatkrav för väg-och anläggning

 Klimatkrav för nybyggnad

 Klimatkrav för masshantering

 Kravställa på kompetens och 

kunskap är viktigt

 Regeringsuppdrag med Boverket

 Storstadsöverenskommelsen

 Stockholm Stads handlingsplan för 

cirkulärt byggande 2021-2024



Vägledande stöd för 
hållbar plastanvändning

 Landningssida för Hållbar 

plastupphandling.

 Länkning till följande innehåll:

 Plastanvändning - en stor del av den 

svenska klimatpåverkan

 Vårt stöd för hållbar plastupphandling

• Från inköpsprocessen till 

genomförande

• För olika inköpsområden

• Exempel på hur kommuner och 

regioner arbetat med plast



Tänk nytt om plasten i offentliga inköp



Exempel på 
miljöaspekter för en 
dator under livscykeln
 Resurser:

 1200 - 1800 kg material

 22 kg kemikalier

 1500 liter vatten

 Energi:

 240 kg fossila bränslen

 3000 kWh

 Klimatpåverkande utsläpp:

 200 – 300 kg CO2-ekv. (tillverkning)

 Avfall:

 1200 kg avfall (laptop)

Photo by Chris / CC BY

https://www.flickr.com/photos/cedwardmoran/3376105479/in/photolist-69kqxa-8taH6K-H2DRZC-5h5jBR-722kKQ-4tETAh-dwAYui-8PfKKL-Afoi5-4zgGfr-9WNA8B-fgvpdJ-4xyS7X-hLiH9-bQ4GFH-y5uqG-XePJ4D-fgg7vF-fKcz6k-PHRTRm-fgvqs1-bEnSg-5GanQp-4BgFzZ-bZ4PU-roqsWD-7LTMX3-ediJbr-3kvv4V-aoxDzA-4C7CUV-8Y9sc-9uLZ6Z-7EsFTX-eghfM-mzG4aT-4yc21F-3kACh1-8wV8ND-63qQX7-92nj2T-7Lx9mT-4cD7Y-82iuc-iDds94-DW42-4qRu7H-GxqYt3-qvH9zx-3HbAQ


Vad innehåller 
kriterierna för datorer 
och bildskärmar?

 Energieffektivitet

 Innehåll av farliga ämnen

 Krav för ökad livslängd

 Ökad möjlighet till återvinning av 

material

 Tjänster för återvinning och 

återanvändning av datorer och 

bildskärmar

 Märkning av plast
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Inspirera, samarbete och samverka 



Inspirera via lärande exempel



Strategiskt samverkan

 Mål- och handlingsplaner 

 Behovsanalys och ensa kravställning

 Samarbeta i nätverk och beställarnätverk 

 Systematisk uppföljning av krav

 Kompetens, tid och resurser avsätts 

 Identifiera synergier över uppdrag 

 Nationell plastsamordning

Plast i vården, Nationella substitutionsgruppen 
Produkter/Varor, Center Kemikaliesubstitution (Sub C)





Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12

Frågeportalen, dygnet runt




