
KARTLÄGGNING 

Cirkulära krav i upphandling av 
möbler och arbetskläder



Underlaget till kartläggningen består av en enkät som besvarats av totalt 33 respondenter. 
24 kommuner och en SKL Kommentus finns representerade bland respondenterna. Siffran inom parentes 
(1) visar hur många respondenter som svarat på aktuell fråga.

Det finnns stöd men 
inget tydligt mål

17%

Ej relevant
4%

Ja
38%

Nej
29%

Vet ej 
4%

Det är på gång
8%

Det finnns stöd men inget tydligt mål Ej relevant Ja Nej Vet ej Det är på gång

Finns det stöd eller mål kopplat till cirkulär ekonomi 
i politiskt fastställda styrdokument? (24)
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Hur långt har ni kommit med cirkulära krav i upphandlingen? (30)

Vi har redan genomfört 
upphandlingar med krav på 

cirkularitet
20%

Vi har uppsatta mål att arbeta 
med krav på cirkularitet i 

upphandlingar
3%

Vi håller just nu på att 
formulera upphandlingar med 

krav på cirkularitet
17%

Vi kommer anpassa våra 
upphandlingar när det finns 
riktlinjer för hur tydliga krav 

på cirkularitet kan 
genomföras i upphandlingar

33%

Vi är intresserade av att få 
med fler krav på cirkularitet i 

våra upphandlingar
27%

• I kommunens upphandling av tvätt- och textilservice lyckades vi få in krav kopplat till cirkulär ekonomi.
• Vi ville ställa cirkulära krav i en upphandling av arbetskläder men det blev inget skarpt. Bara att vi skulle 

samarbeta med leverantören för att skapa cirkulära flöden. Har resulterat i att vi förhoppningsvis får 
reparationstjänst på avtalet.

• Vi har just gjort en upphandling av begagnade möbler som också möjliggör försäljning av möbler samt 
rekonditionering, re:design, omtapetsering etc. av våra befintliga möbler. I andra upphandlingar ställer vi 
kemikaliekrav, avfallsminimerande krav etc.

• Vi har egentligen bara ett tydligt exempel på en upphandling med cirkulära krav. Men många 
upphandlingar med andra typer av hållbarhetskrav, även på spjutspetsnivå. Vi är definitivt intresserade av 
att få med fler krav på cirkularitet i våra framtida upphandlingar.

• Påbörjat arbetet inom data/it samt inom möbler
• Den nya avfallsplanen för GR-kommunerna har stort fokus på förebyggande av avfall genom cirkulär 

ekonomi och pekar ut upphandling som ett viktigt område.
• Det står i vår miljöstrategi att vi ska vara föredömen när det gäller cirkulära kretslopp, men inom 

upphandling har det inte förtydligats hur vi ska uppnå detta
• Vi har flera upphandlade avtal där livscykelperspektivet är en del av hållbarhetskraven
• Vi funderar på att upphandla begagnade möbler och håller på att formulera krav i upphandling av 

arbetskläder

Kommentarer från respondenter kopplat till ovan fråga
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Vilken kompetens uppskattar du att ni besitter idag om cirkulära krav på 
upphandling? (31)

Har ni upphandlade leverantörer 
som handlar med återbrukade 
möbler? (20)

• Att skriva kraven är inte alltid det som är det knepiga, utan att få till att flödena faktiskt blir cirkulära i
organisationen.

• Kompetensen är inte ett bekymmer, det är de linjära lagar och förordningar som gör kravställning svårare
• Vi har teoretisk kunskap, men ingen erfarenhet. Finns intresse att lära oss mer.
• Kompetensen finns i vissa delar av organisationen

Kommentarer från respondenter kopplat till ovan fråga

Har ni upphandlade möbel- 
reparatörer? (25)

46%
54%

Ja

Nej

46%
54%

Ja

Nej
Ja Nej Vet ej
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Har ni använt er av inredningsarkitekt som arbetar med återbruk och 
cirkulära metoder? (28)

3%

25%

4%

57%

4%
7%

Detta ligger på upphandlade
leverantörer

Ja

Nationell inköpscentral, har ej
ställt krav på detta  i nuvarande
avtal

Nej

skall

Vet inte

Har ni en central funktion som har övergripande ansvar för inredning 
och möbler inom orgranisationen? (28)

3%
3%

57%
4%

4%

29%

Delvis, för kommunhusen inte övrig verksamhet Nationell inköpscentral, frågan ej relevant Nej

Vet ej Vi har förråd, där vi kan hämta gamla möbler. Vi utreder frågan eller planerar för det

Vi ska göra detta
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Har ni implementerad inredningsprocess som inkluderar cirkulära 
flöden inom er organisation? (28)

Vid utvärdering, vilka faktorer ingår som kvalificeringskrav när ni 
upphandlar möbler? (18)

0 1 2 3 4 5 6

Miljöarbete

Miljöarbete, Arbete med cirkularitet, Erbjuda leasing, Återlämningssystem, Service och
reparation

Miljöarbete, Arbete med cirkularitet, Etiska krav

Miljöarbete, Service och reparation

Miljöarbete, Övriga nämnda är inte kvalificeringskrav men är med som skallkrav elelr utvärdering.

pris

Service och reparation

Vi följer SKR Kommentus krav.

Delvis, funktionen kan 
behöva förstärkning.

4%

Ja
7%

Ja, kopplat till internt 
återbruk

7%

Nej
54%

vet ej
7%

Vi utreder frågan eller 
planerar för det

21%
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Hur utvärderade ni er senaste upphandling av möbler? (19)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av kostnad
(livscykelkostnad)

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av pris

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av
pris/kvalitet

Helheten i avseende av miljö

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av pris och
godkända miljöverifikat

Vi följer SKR Kommentus krav.

Vilka faktorer kopplade till miljö och hållbarhet ingick i er senaste 
upphandling av möbler? (19)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Livslängd

Livslängd, Miljöpåverkan

Livslängd, Miljöpåverkan, Tillgång till reservdelar, demonterbarhet

Livslängd, Service och reparation, Tillgång till reservdelar

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan, Service och reparation

Miljöpåverkan, Service och reparation, Tillgång till reservdelar

Service och reparation

Service och reparation, Tillgång till reservdelar

Service och reparation, Tillgång till reservdelar, Kemikaliekrav

Tillgång till reservdelar

Total miljöpåverkan under livslängd, Service och reparation, Tillgång till
reservdelar

Vi följer SKR Kommentus krav.
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Arbetar ni med någon form av leasingmodell kopplat till arbetskläder? 
(28)

Har ni avtal med tvätteri? (25)

Lagar ni era arbetskläder vid behov? (26)

Delvis i avtal där 
tvätt kan 

förekomma.
4%

Ja
48%

Nej
32%

Vet ej
16%

Ja, tvätteri är ansvariga 
för att laga kläder

Nej

Tror personalen själva 
lagar. 

Vet ej

Vissa leverantörer 
erbjuder denna typ av 

tjänst

14%

53%

25%

4%
4%

Ja Nej Vet ej Vi samverkar med Göteborg stad i denna upphandling. Vi undersöker möjligheterna
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Har ni ett system för hur era kläder tas om hand när de är uttjänta? (26)

Vid utvärdering, vilka faktorer ingår som kvalificeringskrav när ni 
upphandlar arbetskläder? (16)

0 1 2 3 4 5 6 7

Miljöarbete

Miljöarbete, Arbete med cirkularitet

Miljöarbete, Arbete med cirkularitet, Leasing avtal

Miljöarbete, Arbete med cirkularitet, Total miljöpåverkan under livslängd, Service och reparation

Miljöarbete, Etiska grundkrav

Miljöarbete, Kravnivå bas i Upphandlingsmyndighetens kriterier

Miljöarbete, Leasing avtal

Miljöarbete, Återlämningssytem, Har krav kopplat till miljömärkning på plaggen och mikroplaster

Avropar via SKR Kommentus eller externt ramavtal

4%

38%

4%

38%

4%

4%
8%

Ja

Nej

Som nationell inköpscentral har vi inte det uppdraget, ej heller kravställt i upphandling att
levernatören ska tillhanda den typ av tjänst

Vet ej

vi äger inte kläderna

Vår leverantör tar hand om uttjänta kläder. Dock går det mesta till förbränning och endast ca 1 % till
återanvändning

Viss remake sker inom kommunen

8



Hur utvärderade ni den senaste upphandlingen av arbetskläder? (20)

0 2 4 6 8 10 12

Avropar via SKR Kommentus eller externt ramavtal

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av pris

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av pris/kvalitet

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av
pris/kvalitet/miljö - mervärdesmodell för miljö

Ekonomiskt mest fördelaktiga med utgångspunkt av pris samt
godkända miljökrav

Vilka faktorer kopplade till miljö och hållbarhet ingick i er senaste 
upphandling av arbetskläder? (13) 

0 1 2 3 4 5 6

Livslängd, Miljöpåverkan

Livslängd, Miljöpåverkan, Total miljöpåverkan under
livslängd, Service och reparation

Miljömärkta plagg- Minst 75 % av offererade plagg ska
vara miljömärkta.

Miljöpåverkan

Upphandlingsmyndighetens miljökrav textilier

SKR -Livslängd, Normal garantinivå och hållfasthet i
tvätt och hantering
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Möjligheter identifierade av respondenterna

• Vi ser ett ökat driv och engagemang bland tjänstepersoner i frågan.
• Avtal med återbruk av möbler kan bli en ögonöppnare för fler områden.
• Utredning kring effektivisering av inköpsprocessen med en samlad inköpsfunktion. Det skulle kunna

underlätta möjligheten att ställa cirkulära krav i avropen.
• Vi behöver någon som aktivt jobbar med frågan
• Ja, en ny organisation med mandat gällande hållbarhet har precis påbörjats
• Absolut, att vi har styrdokument och interna mål, samt är med i projekt kring cirkulära upphandling,

driver definitivt på.
• Ja med större övergripande ansvar för möbler / central hantering

Hinder identifierade av respondenterna

• Okunskap, avsaknad av tydlig viljeinriktning från högsta ledningen, avsaknad av organisation och re-
surser

• Ett hinder är att vem som helst kan beställa hem en möbel, ofta saknas kunskap om vad som redan finns
och vad som är direkt dåligt att köpa nytt.

• det är svårt att få med krav som kräver mer än att bara visa verifikat. Tex vill man inte ha miljökrav med
viktning som många spjutspetskrav från Upphandlingsmyndigheten har.

• Upphandlingsenhet är redo, men det behövs medvetenhet och ändrat beteende ute i verksamheterna.
Inköpsprocessen ska alltid gå så himla fort att det är svårt att få in nya innovativa aspekter.

• När det kommer till vissa specifika typer av arbetskläder anses de inte kunna återanvändas pga säkerhet-
saspekter. Loggor är ett hinder för återtag

• Den ekonomiska modellen där budget och kostnad ligger på den enskilda verksamheten.
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