
Fråga 1.  Vad behöver vi förändra för att inköpen ska kunna bli 
mer cirkulära? ca 15 min

Fråga 2. Vilka åtgärder tror ni idag har störst effekt för att uppnå en cirkulär omställning.
Ca 15 min

Grupp 1
Ingrid

Möbler Instruktioner: Diskutera frågan i gruppen, gruppledaren skriver på post- it lappar.
När det är några minuter kvar, välja ut 1-2 faktorer som ni tycker är viktigaste.

Exempel på diskussionspunkter: inköpsorganisation, produktkompetens, cirkulär 
kompetens, mål och riktlinjer, ekonomiskmodell, samverkan, incitament etc

Kommentarer:
Fastnar ni i diskussioner kring
utmaningar eller möjligheter.
Skriv ner dem här

I denna ruta kan ni flytta in 
post- it ni tycker är viktigast

Budget: 
kortsiktiga 

vinster

Organisationen: 
varje inköp görs 

hos enskild 
medarbetare, blir 
svårt för alla att 

ha kompetensen.

Inställning till 
återbrukat 

behöver 
ändras

Instruktioner: Sätt ut stjärnor på de åtgärder, som ni i dagsläget, tror skulle kunna ge störst effekt .
Målet är att nå en cirkulär omställning inom möbler alternativt arbetskläder. Tänk både på hur åtgärderna kan ge effekt internt men också hur det kan 
bidra till en större samhällsomställning.

Ni får tre stjärnor till varje kolumn. Välj om ni vill sätta ut en stjärna på tre olika åtgärder inom varje kolumn alterantivt två eller tre 
stjärnor på en åtgärd ni tycker är extra viktig. Börja i den gröna kolumnen, diskutera vilken/vilka åtgärder ni ser kan ge störst effekt.
Fortsätt sedan och gör samma sak i de andra kolumnerna.

Påtryckningar 
uppifrån från 

cheferSamordningsroll 
för cirkulära 

köp, styrning i 
organisationen

Få bättre 
koll på vad 
som finns i 
förråden

Utbilda 
upphandlare om 
cirkulär ekonomi 

och det 
ekonomiska 
perspektivet



Fråga 1.  Vad behöver vi förändra för att inköpen ska kunna bli 
mer cirkulära? ca 15 min

Fråga 2. Vilka åtgärder tror ni idag har störst effekt för att uppnå en cirkulär omställning.
Ca 15 min

Grupp 4
Marie

Arbetskläder Instruktioner: Diskutera frågan i gruppen, gruppledaren skriver på post- it lappar.
När det är några minuter kvar, välja ut 1-2 faktorer som ni tycker är viktigaste.

Exempel på diskussionspunkter: inköpsorganisation, produktkompetens, cirkulär 
kompetens, mål och riktlinjer, ekonomiskmodell, samverkan, incitament etc

Kommentarer:

Delad användning externt 
-> stor effekt men behövs 

en plattform skapad av 
företag, för att kunna 

återanvända plagg från 
olika 

organisationer/kommunerFastnar ni i diskussioner kring
utmaningar eller möjligheter.
Skriv ner dem här

Behövs ökad 
befogenhet 

utifrån 
politiken

Förenkla; 
upparbetade 

rutiner som gör 
enklare att 

återanvända än 
att köpa nytt

I denna ruta kan ni flytta in 
post- it ni tycker är viktigast

Behövs en mer 
detaljerad/kon
kret metodik 
för Agenda 

2030

Instruktioner: Sätt ut stjärnor på de åtgärder, som ni i dagsläget, tror skulle kunna ge störst effekt .
Målet är att nå en cirkulär omställning inom möbler alternativt arbetskläder. Tänk både på hur åtgärderna kan ge effekt internt men också hur det kan 
bidra till en större samhällsomställning.

Ni får tre stjärnor till varje kolumn. Välj om ni vill sätta ut en stjärna på tre olika åtgärder inom varje kolumn alterantivt två eller tre 
stjärnor på en åtgärd ni tycker är extra viktig. Börja i den gröna kolumnen, diskutera vilken/vilka åtgärder ni ser kan ge störst effekt.
Fortsätt sedan och gör samma sak i de andra kolumnerna.

Mognad i 
organisationen

Politekens 
budskap måste 

bli tydligare, 
tydligare 
riktlinjer

Det måste finnas 
någat att "luta" sig 

emot, systemet 
(speciellt när man 

hamnar i 
målkonflikter)

Krävs en 
förändringsloop

-> Normförändring; -> 
Intern Infrastrukturen
-> Goda exempel att 

inspireras av
-> Utbildning/Kunskap

Tydliga riktlinjer 
och styrning och 
organisations- 

struktur(processe
r) som möjjliggör 

förändringen



Fråga 1.  Vad behöver vi förändra för att inköpen ska kunna bli 
mer cirkulära? ca 15 min

Fråga 2. Vilka åtgärder tror ni idag har störst effekt för att uppnå en cirkulär omställning.
Ca 15 min

Grupp 5
Peter Serrander

Möbler Instruktioner: Diskutera frågan i gruppen, gruppledaren skriver på post- it lappar.
När det är några minuter kvar, välja ut 1-2 faktorer som ni tycker är viktigaste.

Exempel på diskussionspunkter: inköpsorganisation, produktkompetens, cirkulär 
kompetens, mål och riktlinjer, ekonomiskmodell, samverkan, incitament etc

Kommentarer: Vill man lämna 
från sig en 

tidigare köpt 
produkt?

De flesta 
går in i 

varandra

Stimulera 
cirkulära 

affärsmodeller 
viktigt

Fastnar ni i diskussioner kring
utmaningar eller möjligheter.
Skriv ner dem här

Organisationen är 
spridd och splittrad 
kring inköp, speciellt 

möbler. möbelexpertis 
vem har det. Fokus på 
pris och utseende blir 

det lätt...

I denna ruta kan ni flytta in 
post- it ni tycker är viktigast

Attitydförändri
ng, få fler 

acceptans och 
engagerad 

organisation

Varför köper vi 
nytt?  Kunskap 

kan ge 
argument för 
ändra beslut.

Instruktioner: Sätt ut stjärnor på de åtgärder, som ni i dagsläget, tror skulle kunna ge störst effekt .
Målet är att nå en cirkulär omställning inom möbler alternativt arbetskläder. Tänk både på hur åtgärderna kan ge effekt internt men också hur det kan 
bidra till en större samhällsomställning.

Ni får tre stjärnor till varje kolumn. Välj om ni vill sätta ut en stjärna på tre olika åtgärder inom varje kolumn alterantivt två eller tre 
stjärnor på en åtgärd ni tycker är extra viktig. Börja i den gröna kolumnen, diskutera vilken/vilka åtgärder ni ser kan ge störst effekt.
Fortsätt sedan och gör samma sak i de andra kolumnerna.

Kompetens: 
Avgränsningar av 
funktioner som 
gör inköp, så att 

inköp görs 
professionellt.

kungsbacka 
nämnde, rutinens 
makt, det avgör 
mycket för hur 

argumenten biter 
för cirkulära 

alternativ

Hur redovisar och 
ser vi impact? Ge 

poäng och 
mätmetoder för 
att nudga i rätt 

riktning.

Tidsbrist

Rutin och 
mallar 
nära...

Kunskap är 
genomgående 

viktigt

Mycket 
startar och 
påverkas av 
designfasen

Samverkan 
mellan 

kommuner är 
viktigt, särskilt för 

mindre 
kommuner.



Fråga 1.  Vad behöver vi förändra för att inköpen ska kunna bli 
mer cirkulära? ca 15 min

Fråga 2. Vilka åtgärder tror ni idag har störst effekt för att uppnå en cirkulär omställning.
Ca 15 min

Grupp 6
Frida

Arbetskläder Instruktioner: Diskutera frågan i gruppen, gruppledaren skriver på post- it lappar.
När det är några minuter kvar, välja ut 1-2 faktorer som ni tycker är viktigaste.

Exempel på diskussionspunkter: inköpsorganisation, produktkompetens, cirkulär 
kompetens, mål och riktlinjer, ekonomiskmodell, samverkan, incitament etc

Kommentarer:
Fastnar ni i diskussioner kring
utmaningar eller möjligheter.
Skriv ner dem här

Kompetens i 
alla led i 

kommunernas 
verksamheter

Öka kunskap 
även hos 

leverantörer

I denna ruta kan ni flytta in 
post- it ni tycker är viktigast

Ändra 
mindset

Instruktioner: Sätt ut stjärnor på de åtgärder, som ni i dagsläget, tror skulle kunna ge störst effekt .
Målet är att nå en cirkulär omställning inom möbler alternativt arbetskläder. Tänk både på hur åtgärderna kan ge effekt internt men också hur det kan 
bidra till en större samhällsomställning.

Ni får tre stjärnor till varje kolumn. Välj om ni vill sätta ut en stjärna på tre olika åtgärder inom varje kolumn alterantivt två eller tre 
stjärnor på en åtgärd ni tycker är extra viktig. Börja i den gröna kolumnen, diskutera vilken/vilka åtgärder ni ser kan ge störst effekt.
Fortsätt sedan och gör samma sak i de andra kolumnerna.

Utgå från 
befintligt 

sortiment i 
egen 

verksamhet

Samla in kläder 
som inte längre 

används och 
distribuera till nya 

medarbetare

Hyra 
textilier 

istället för 
att äga

Sprida 
goda 

exempel

Användarvänli
ghet för både 
beställare och 

personal

Övergripande 
överenskommelse 

i kommunen 
gällande 

hantering

Aktiv 
leverantörsdial

og gällande 
milökrav och 
cirkulära krav

Lyfta 
frågeställningar 

innan 
upphandling drar 
igång, checklista



Fråga 1.  Vad behöver vi förändra för att inköpen ska kunna bli 
mer cirkulära? ca 15 min

Fråga 2. Vilka åtgärder tror ni idag har störst effekt för att uppnå en cirkulär omställning.
Ca 15 minGrupp 2

Erik
Möbler Instruktioner: Diskutera frågan i gruppen, gruppledaren skriver på post- it lappar.

När det är några minuter kvar, välja ut 1-2 faktorer som ni tycker är viktigaste.

Exempel på diskussionspunkter: inköpsorganisation, produktkompetens, cirkulär 
kompetens, mål och riktlinjer, ekonomiskmodell, samverkan, incitament etc

Kommentarer:
Fastnar ni i diskussioner kring
utmaningar eller möjligheter.
Skriv ner dem här

det ska vara 
lättare att 

köpa cirkulärt 
än att köpa 

nytt

I denna ruta kan ni flytta in 
post- it ni tycker är viktigast

verksamheter 
får anmäla 

sig till piloter

amn/Titel/Organisation

Instruktioner: Sätt ut stjärnor på de åtgärder, som ni i dagsläget, tror skulle kunna ge störst effekt .
Målet är att nå en cirkulär omställning inom möbler alternativt arbetskläder. Tänk både på hur åtgärderna kan ge effekt internt men också hur det kan 
bidra till en större samhällsomställning.

Ni får tre stjärnor till varje kolumn. Välj om ni vill sätta ut en stjärna på tre olika åtgärder inom varje kolumn alterantivt två eller tre 
stjärnor på en åtgärd ni tycker är extra viktig. Börja i den gröna kolumnen, diskutera vilken/vilka åtgärder ni ser kan ge störst effekt.
Fortsätt sedan och gör samma sak i de andra kolumnerna.

inköps- 
stopp på 

vissa 
områden

undanröja 
hinder att 

flytta möbler 
inom 

kommunen

rätt kunskap 
och 

kompetens för 
cirkulära inköp

beteende 
förändring att 
köpa cirkulärt i 
stället för nytt

inköp och 
upphandling är 

förstärkt 
organisatoriskt med 
hållbarhetsfunktion

Gå samman 
för 

gemensamma 
resurser



Fråga 1.  Vad behöver vi förändra för att inköpen ska kunna bli 
mer cirkulära? ca 15 min

Fråga 2. Vilka åtgärder tror ni idag har störst effekt för att uppnå en cirkulär omställning.
Ca 15 min

Grupp 3
Josefine
Möbler Instruktioner: Diskutera frågan i gruppen, gruppledaren skriver på post- it lappar.

När det är några minuter kvar, välja ut 1-2 faktorer som ni tycker är viktigaste.

Exempel på diskussionspunkter: inköpsorganisation, produktkompetens, cirkulär 
kompetens, mål och riktlinjer, ekonomiskmodell, samverkan, incitament etc

Kommentarer:

Nästa steg 
ställa krav 
på ökad 
livslängd

Finns mkt 
internt börja 
använda det, 
externt känns 
svårt just nu

Ramavtal kan vara 
begränsande när 

marknaden utveckla 
så mycket - 

direktupphandla 
eller DIS

Fastnar ni i diskussioner kring
utmaningar eller möjligheter.
Skriv ner dem här

Tydliga 
mål och 
riktlinjer

Interndelning 
och logisitken 

och 
lagringmöjligh

eterna

I denna ruta kan ni flytta in 
post- it ni tycker är viktigast

Utmaning- 
behov och vad 
som finns inte 
alltid klaffar. 
Tidsaspeken.

g

Instruktioner: Sätt ut stjärnor på de åtgärder, som ni i dagsläget, tror skulle kunna ge störst effekt .
Målet är att nå en cirkulär omställning inom möbler alternativt arbetskläder. Tänk både på hur åtgärderna kan ge effekt internt men också hur det kan 
bidra till en större samhällsomställning.

Ni får tre stjärnor till varje kolumn. Välj om ni vill sätta ut en stjärna på tre olika åtgärder inom varje kolumn alterantivt två eller tre 
stjärnor på en åtgärd ni tycker är extra viktig. Börja i den gröna kolumnen, diskutera vilken/vilka åtgärder ni ser kan ge störst effekt.
Fortsätt sedan och gör samma sak i de andra kolumnerna.

Börja med det 
som redan 

finns ex 
Avfallsplaner

Svåra är att 
få ut målen 

och 
riktlinjerna

Bra avtal där 
man kan göra 

bra köp. Tydliga 
markeringar 
som styr rätt.

Beteende
förändrin
g krävs.

Man får 
nystartbudget 

vilket gör att det 
kan vara svårt att 

styra mot 
återbruk

Behövs 
incitament - 

budgetjustering - 
morot för att inte 
ska pengar brinna 

inne

Begräns 
vilka som 

får beställa

Elektroniska 
beställningar 

väldigt bra 
för att styra

Man behöva 
köpa in det 
som går att 
återbruka

Dessa krav 
behöver vi börja 
ställa, har inte 

gjorts de 
senaste 5 åren

Idag saknas den 
kompetensen 

som behövs i en 
liten kommun - 

beroende av SKLs 
avtal

Standardiserad 
koncept - svårt 

man vill ofta sätta 
sin prägel, viktigt 
att det beslutet 

kommer uppifrån 90 % 
standard och 
en viss grad 
av personlig

Rätt avtal som gör 
det lätt att göra 

rätt - elektroniska 
beställningar som 

styr rätt


