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Förord 
99	procent	av	all	plast	som	tillverkas	idag	är	baserad	på	olja	eller	naturgas	som	
är		fossila	råvaror	(SOU	2018:84).	Plasten	bidrar	med	betydande	koldioxidut-
släpp	både	vid	tillverkningen	och	när	den	går	till	energiåtervinning	efter	använd-
ning.	Men	det	finns	flera	sätt	att	gå	till	väga	för	att	minska	klimatpåverkan	från	
användningen	av	plastprodukter.	Upphandling	är	ett	av	flera	viktiga	verktyg.	

Den	här	vägledningen	till	mer	klimateffektiva	plastupphandlingar	riktar	sig	till	
upphandlare	och	andra	som	arbetar	med,	eller	har	kunskap	om,	upphandling	
enligt	Lag	om	offentlig	upphandling	(LOU).	För	den	vana	upphandlaren	innehåll-
er	den	antagligen	inte	några	stora	nyheter	då	det	i	grunden	handlar	om	vanligt	
upphandlingsarbete.	Det	unika	är	att	vi	sätter	klimateffektivitet	och	plast	i	fokus	
och	synliggör	några	av	de	verktyg	som	upphandlingslagstiftningen	och	olika	
upphandlingsmetoder	ger	tillgång	till.

Syftet	är	inte	att	ge	en	detaljerad	anvisning	för	hur	en	klimateffektiv	upphand-
ling	ska	genomföras.	Ambitionen	är	att	skapa	en	grundläggande	förståelse	om	
plasten	och	dess	påverkan	på	klimatet	samt	att	beskriva	hur	klimataspekterna	
kan	hanteras	i	en	upphandling.	Tanken	är	också	att	presentera	en	verktygslåda	
med	olika	alternativa	eller	kompletterande	verktyg	som	kan	användas	i	varje	
upphandling.

Materialet	är	framtaget	av	det	Uppsalabaserade	projektet	Klimateffektiv	
plastupphandling	som	pågick	mellan	mars	2017	och	februari	2019.	Ett	lokalt	
samarbete	mellan	Fresenius-Kabi,	Uppsala	universitet,	Sveriges	lantbruksuni-
versitet,	Region	Uppsala,	Uppsala	pastorat,	Uppsala	kommun	och	Vattenfall	
Värme	AB	som	alla	är	medlemmar	i	Uppsala	klimatprotokoll.	

Materialet	är	finansierat	av	Klimatklivet.

Uppsala klimatprotokoll
klimatprotokoll@uppsala.se
www.klimatprotokollet.uppsala.se

http://klimatprotokollet.uppsala.se
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Plasten och klimatet
Växthuseffekten

Atmosfären	består	av	koldioxid	och	andra	
växthusgaser	som	ligger	som	ett	täcke	runt	
jorden	och	gör	att	jorden	behåller	lagom	
mycket	värme.	Utan	denna	naturliga	växt-
huseffekt	skulle	jorden	vara	ungefär	30	
	grader	kallare	än	den	är	idag,	vilket	skulle	
omöjliggöra	liv	på	jorden.	Koldioxiden	är	allt-
så en del av det kretslopp som är avgörande 
för	allt	liv	på	jorden.	

Med	hjälp	av	energi	från	solen	omvandlar		gröna	
växter	koldioxid	och	vatten	till		kolhydrater	och	i	
processen	frigörs	syre	till	luften.		Kolhydraterna	
ger	i	sin	tur	energi	till	växten	och	fungerar	
som	byggstenar	för	växtens	uppbyggnad	av	
blad,	löv	och	frukt.	När	växten	äts	av	djur	eller	
människor	omvandlas	den	till	byggstenar	för	
uppbyggnad	och	energi	för	aktivitet.	När	växter	
dör	och	förmultnar,	eller	förbränns	på	annat	
sätt,	frigörs	den	bundna	koldioxiden	vilken	då	
kan	tas	upp	av	andra	växter.
 
Den	fossila	koldioxiden	som	är	bunden	i	form	
av	bland	annat	kol,	olja	och	gas,	har	lagrats	
under	många	miljoner	år	och	frigörs	nu	under	
industrialismens	drygt	200	år.	Det	gör	att	nivå-
erna	av	koldioxid	i	atmosfären	ökar	när	fossila	
råvaror	förbränns.	Det	resulterar	i	att	det	vär-
mehållande	atmosfärskiktet	blir	allt	tjockare	
och	håller	kvar	ännu	mer	värme	på	jordens	
yta	vilket	rubbar	hela	jordens	klimatsystem.	
Det	är	därför	viktigt	att	vi	minimerar	utsläp-
pen	av	koldioxid	i	atmosfären.
 
Växthuseffekten förstärks av mänsklig aktivi-
tet, främst genom utsläpp av koldioxid i sam-
band med användning av fossila bränslen.

Haven	absorberar	koldioxid	från	atmosfären	
och påverkas negativt när mängden fossil 
koldioxid	ökar	snabbt.	Enligt	IPPC	tar	haven	
upp	omkring	30	procent	av	all	koldioxid	som	
människan	släpper	ut.	Problemet	är	att	ha-
vens	förmåga	att	omvandla	koldioxiden	är	
långsam i förhållande till mängden som vi 
släpper	ut.	Resultatet	blir	att	havsvattnet	blir	
allt	surare	och	får	ett	lägre	pH-värde.	Effekter-
na varierar men forskarna är överens om att 
arter som använder kalk i sina skal och skelett 
drabbas	hårt	och	riskerar	att	dö	ut	på	sikt	om	
mängden	löst	kalk	i	haven	minskar.	

Vad är plast?

Plast	är	inte	ett	material	utan	en	stor	grupp	
material	som	baseras	på	kolatomer	med	vitt	
skilda	egenskaper.	Det	är	ett	relativt	nytt	
	material	som	vi	började	använda	för	cirka	150	
år	sedan.	Idag	har	plasterna	blivit	en	viktig	del	
av	vårt	moderna	samhälle.	Plast	är	nog	det	
mest fascinerande material som människan 
uppfunnit	och	kan	användas	till	nästan	vad	
som helst med egenskaper som skräddarsys 
för	den	aktuella	produkten.	Exempelvis	kan	
plast	vara	mjukt	och	formbart	som	genom-
skinlig	plastfolie,	eller	hårt	och	hållbart	som	
ett	vattenrör.

Fossil plast

Plast	som	är	tillverkad	av	kolatomer	från	olja	
eller	naturgas	kallas	för	fossil	plast.	Använd-
ningen av fossila råvaror ger konsekvenser 
oavsett	om	oljan	raffinerats	till	drivmedel	el-
ler	använts	som	råvara	i	plast.	Vid	förbränning	
frigörs	bland	annat	växthusgasen	koldioxid	
som	påverkar	klimatet.
 
Cirka 99 procent av all plast som tillverkas 
idag är fossil plast.
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Förnybar plast

Plast	som	kallas	förnybar,	och	ibland	även	
bioplast,	är	uppbyggd	av	råvarans	kolatomer.	
Skillnaden	är	att	kolet	kommer	från	till	exempel	
majs,	sockerrör	eller	cellulosa.	Även	om	råvaran	
är	förnybar	frigörs	koldioxid	vid	förbränning.	
Men	eftersom	den	förnybara	råvaran	har	växt	i	
nutid,	och	förbrukat	koldioxid	under	sin	tillväxt,	
ger	den	inte	något	nettotillskott	av	koldioxid	till	
atmosfären	vid	förbränning.	Däremot	används	
bland	annat	energi	och	vatten	i	produktionen	av	
all	plast	som	påverkar	miljö	och	klimat.

Det	finns	flera	typer	av	förnybar	plast.	Den	
mest	använda	är	den	förnybara	polyetenplas-
ten	(PE)	som	tillverkas	av	till	exempel	sockerrör	
eller	majs.	Samma	kolatomer	och	samma	till-
satser	används	oavsett	råvarans	ursprung.	Den	
förnybara	PE-plasten	kan	återvinnas	tillsam-
mans	med	fossil	PE.
 
Polylactic	acid	(PLA)	är	en	förnybar	plast,	base-
rad	på	mjölksyra	som	namnet	anger.	Egenskaps-
mässigt	liknar	den	polyetentereflalat	(PET)	och	
polystyren	(PS).	Egenskapen	att	PLA	är	bioned-
brytbar	i	sig	självt	försämrar	kvaliteten	på	det	
återvunna	materialet	och	ska	därför	undvikas	i	
artiklar	som	ska	sorteras	till	återvinning.

Idag är cirka 1 procent av alla plastprodukter  
i Europa gjorda av förnybar råvara. 

Återvunnen plast

Många	produkter	går	alldeles	utmärkt	att	tillverka	
av	återvunnen	plastråvara,	alltså	plast	som	varit	
någonting	annat	i	ett	tidigare	liv.	Idag	kan	vi	hitta	
återvunnen	plast	i	till	exempel	soppåsar,	säckar,	
hinkar	bullerplank	och	utomhusmöbler.	Oftast	är	
färgen	på	den	återvunna	produkten	grå,	brun	eller	
svart	eftersom	insamlade	produkter	med	olika	
färger	blandas	vid	tillverkningen	av	nya	produkter.

Återvunnen plast får inte användas i kontakt 
med livsmedel då det inte går att garantera att 
det inte finns ämnen i råvaran som är olämpli-
ga i kontakt med livsmedelsprodukter. 
 
Oavsett	vilken	råvara	plasten	är	baserad	på	
uppnås	allra	bäst	klimat-	och	miljönytta	om	
resurser	används	igen	och	igen	och	materialet	
återvinns	och	blir	nya	produkter.	Produktionen	
av	återvunnen	plast	kräver	betydligt	mindre	
resurser,	som	till	exempel	energi	och	vatten,	
än ny råvara och har därför lägre klimat- och 
miljöpåverkan.
 
Generellt sett kan plasten i en plastprodukt 
återvinnas minst fem gånger, men en viss 
försämring av plastens egenskaper sker vid 
varje återvinningstillfälle. 

Återvinningsbar plast

För	att	en	plastprodukt	ska	vara	intressant	
för återvinningsmarknaden ställs en rad olika 
krav.	Den	ska	helst	vara	tillverkad	av	PE	eller	
Polypropylen	PP.	Den	bör	endast	bestå	av	ett	
enda	plastmaterial	och	bör	allra	helst	vara	
transparent	eller	i	ljusa	färger.
 
En	ideal	förpackning	för	återvinning:	
 

• är helt transparent
• är	tillverkad	av	ett	(1)		plastmaterial	 
(PP	eller	PE)

• har	förslutningssystem	och	etikett	i	
 samma material som förpackningen

• har	en	etikett	som	lossnar	i	vattenbad	
som	är	max	60	grader	varmt.

 

Mer	om	detta	hittar	du	i	Förpacknings-	&	Tid-
ningsinsamlingens	(FTI)	snabbguide	för	plast-
förpackningar:	www.ftiab.se/2617.html

www.ftiab.se/2617.html
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Nedbrytbar/komposterbar plast
Nedbrytbar	och	komposterbar	plast	kan	pro-
duceras	av	både	fossil	och	förnybar	råvara.	
Den	ska	alltså	inte	förväxlas	med	biobaserad	
eller	förnybar	plast.	Till	skillnad	från	vad	man	
kan	tro	bryts	inte	denna	plast	ner	i	naturen	
utan	kräver	specifika	industriella	förhållanden	
för	att	biologisk	nedbrytning	ska	ske.	Mikroor-
ganismer,	temperatur	och	fuktighet	är	avgö-
rande	faktorer	för	den	processen.	I	Sverige	
finns	idag	inte	inga	anläggningar	med	dessa	
förutsättningar.	
 
Om	nedbrytbar	plast	skulle	hamna	i	naturen	
finfördelas	den	genom	lite	nedbrytning	men	
främst	genom	nötning,	till	mikroplaster	som	
sprids	och	förorenar	våra	vatten	och	jordar	
precis	som	annan	plast.	Skillnaden	är	att	det	
tar	ungefär	hälften	så	lång	tid	för	nedbrytbar	
plast	att	brytas	ned,	d.v.s.	200	år	istället	för	
400	år.	Under	all	nedbrytning	frigörs	även	
koldioxid	till	atmosfären.
 
Nedbrytbar	plast	kan	låta	bra	men	vid	mate-
rialåtervinning	försämrar	nedbrytbar	plast	
kvalitén	på	den	återvunna	plasten.	Den	lämpar	
sig därför inte i vanliga plastförpackningar eller 
i	andra	produkter	som	ska	gå	till	återvinning.	
 

Rätt plast på  
rätt plats
Plast	är	på	många	sätt	ett	väldigt	bra	material.	
Även	om	plasten	i	sig	har	en	miljö-	och	klimat-
påverkan	hjälper	den	oss	att	minska	påverkan	
i	andra	delar	av	kedjan.	Till	exempel,	gör	plas-
ten	som	förpackning	för	livsmedel	stor	nytta.	
Den	ger	bättre	hygien,	längre	hållbarhet,	
mindre	matsvinn	och	hjälper	till	att	behålla	

livsmedlets	näringsvärde	under	en	längre	tid.	
Plastförpackningen	är	oftast	en	liten	del	av	
klimatpåverkan	i	förhållande	till	produktionen	
och	transporten	av	livsmedlet.	Det	är	därför	
viktigt att förpacka vissa livsmedel så inte 
hela,	eller	delar	av	produkten,	går	förlorad	på	
vägen	från	producent	till	konsument.Idag	an-
vänds	omkring	40	procent	av	all	plast	i	Europa	
till	förpackningar	(SOU	2018:84).
 
Plast	är	även	ett	uppskattat	material	i	medi-
cintekniska	produkter	tack	vare	hög	hygien-
nivå.	Plasten	har	även	unika	egenskaper	som	
gör	att	plastmaterialet	blir	mjukt	och	kan	an-
vändas	i	tunna	sondslangar,	suturer	som	bryts	
ned	i	kroppen	och,	inte	minst,	accepteras	av	
den	mänskliga	kroppen	på	ett	bra	sätt.
 
Plaströr	för	distribution	av	vatten,	avlopp,	
energi,	el,	tele	och	data	är	ett	annat	exem-
pel	där	plastens	funktion	och	egenskaper	är	
överlägset	andra	material.	Den	lätta	plasten	
i	inredningen	i	bilar	och	lastbilar	istället	för	
metall,	trä	och	andra	tyngre	material	minskar	
drivmedelsförbrukningen.

Klimateffektiv plastupphandling

Om	du	köper	en	plastpåse	i	matbutiken,	bär	
hem maten och sedan slänger plastpåsen så 
är	ditt	köp	av	plastpåsen	klimatineffektivt.	Om	
du	däremot	köper	en	plastpåse	i	mat	butiken,	
bär	hem	maten	och	sedan	använder	plastpå-
sen	så	många	gånger	som	möjligt		innan	den	
till	slut	går	till	materialåter	vinningen,	är	köpet	
av	plastpåsen	betydligt	mer	klimat	effektivt.	
Det	kan	faktiskt	vara	mer	effektivt	att	använda	
en	plastpåse	flera	gånger	än	att	köpa	en	bom-
ullspåse	för	flergångsbruk	och	använda	lika	
många	gånger.	Det	beror	på	att	bomullspro-
duktion	är	väldigt	resurskrävande	i	förhållande	
till	plastproduktion.
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Naturligtvis	uppstår	inte	en	reducering	av	klimat-
påverkan	direkt	eftersom	plastpåsen	eller	tyg-
påsen	du	inte	köpte	redan	är	tillverkad.	Poängen	
är	att,	genom	att	förändra	beteenden,	successivt	
minska	efterfrågan	av	nytillverkade	plastproduk-
ter	inom	områden	där	de	inte	längre	behövs.
 
Klimateffektiv	plastupphandling	handlar	om	att:

• efterfråga	produkter	som	kan	åter-
användas

• efterfråga	produkter	i	ett	mer	klimats-
mart	material	som	är	återvunnet,	återvin-
ningsbart	eller	förnybart	och	som	även	är	
designat	för	att	kunna	återvinnas.

• föra en dialog med leverantörer och till-
verkare	för	att	uppnå	detta. 

Genom klimateffektiv plastupphandling bi-
drar du till en minskad efterfrågan på, och 
utfasning av, plastprodukter som är sämre ur 
klimatsynpunkt.
 
Det	primära	målet	med	klimateffektiv	
plastupphandling	är	att	ta	bort	och	fasa	ut	
plastprodukter	med	jungfrulig,	det	vill	säga	
nyproducerad	fossil	råvara	genom	att	ställa	
krav	på	återvunna	eller	förnybara	råvaror	i	
plastprodukter.	Det	är	en	viktig	åtgärd	för	att	
minska	efterfrågan	av	fossila	råvaror	som	leder	
till	ökade	koldioxidutsläpp.

Rätt kompetens 
En	av	det	första	sakerna	som	du	behöver	sä-
kerställa	när	du	startar	ett	upphandlingsarbete	
är	att	du	har	tillgång	till	rätt	kompetens.	Precis	
som	i	vilket	annat	projekt	som	helst	krävs	en	
väl	sammansatt	projektgrupp.	Upphandlaren	

är	ofta	projektledare	i	upphandlingsprojektet	
men	kan	inte	förväntas	ha	all	den	kunskap	som	
krävs	inom	olika	områden	för	en	upphandling.	
Behovet av kompetens är i hög grad kopplat till 
ambitionsnivån	för	upphandlingen.	Om	man	
väljer	att	inte	ta	hänsyn	till	upphandlingens	
klimatpåverkan	behövs	naturligt	ingen	kompe-
tens	inom	det	området.
 
Det är den samlade kompetensen i upphand-
lingsprojektet som ger förutsättningar för en 
bra upphandling.
 
Den	kunskap	som	behöver	tillföras	är	naturligt-
vis	sakkunskap	om	produkten,	eller	kunskap	om	
syftet	med	produkten,	och	hur	den	ska	använ-
das.	Utöver	det	behöver	kunskap	om	relaterade	
aspekter	tillföras	som	till	exempel	kunskap	om	
miljöaspekter,	sociala	aspekter,	ekonomiska	
aspekter	och	juridiska	aspekter	med	mera.	

Vad	gäller	klimateffektivitet	och	plast	bör	förut-
om	upphandlaren	kompetens	finnas	om:			

• aktuell	verksamhet	och	produktens	
 användningsområde

• organisationens	miljömål	och	miljö-
ambitioner

• miljöaspekter	och	kunskap	om	plasters	
påverkan	på	miljön	och	klimatet. 

Behovsanalys
En behovsanalys ska svara på frågan om pro-
dukten verkligen behövs, varför den 
behövs samt på vilket sätt.
 
En	behovsanalys	ska	också	svara	på	i	vilken	
omfattning	produkten	behövs,	alternativt	hur	
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många	tillfällen	eller	hur	länge	produkten	kom-
mer	att	behövas	eftersom	antalet	beror	på	hur	
många	gånger,	eller	hur	länge,	produkten	kan	
användas/återanvändas.	(Engångsprodukt	=	1	
tillfälle,	flergångsprodukt	=	fler	tillfällen.)
 
För	många	produkter	är	det	här	enkelt	och	
tydligt.	Vi	vet	att	vi	behöver	pennor	och	vi	kan	
utgå	från	att	vi	behöver	ungefär	lika	många	
som	förra	året.	I	andra	fall	kan	det	finnas	olika	
alternativ	och	möjligheter	som	vi	kanske	inte	
tänkt	på	tidigare.

Exempel skoskydd

Syftet	med	skoskydd	är	antagligen	att	behålla	
golven	rena.	Om	man	kan	köpa	in	skoskydd	
som	kan	återanvändas	många	gånger	så	be-
hövs	inte	lika	många.	Rena	golv	skulle	dessut-
om	kunna	åstadkommas	genom	att	istället	be	
besökare	att	ta	av	sig	skorna,	genom	att	lägga	
in	en	dörrmatta	eller	genom	att	städa	oftare.	
Då	behövs	ju	inte	längre	några	skoskydd.	Vi	
behöver	därför	i	behovsanalysen	komma	fram	
till	om	det	kan	finnas	några	alternativa	produk-
ter	eller	lösningar	som	kan	undersökas	i	den	
efterföljande	marknadsanalysen.
 
Om	slutsatsen	i	behovsanalysen	är	att	sko-
skydden	är	en	nödvändig	produkt	behöver	vi	
veta	vid	hur	många	tillfällen	per	år	vi	tror	att	de	
behövs.	
 
Vilken kvantitet som behövs kan vi inte veta 
på förhand eftersom det beror på vad leve-
rantörerna kan erbjuda och hur många gång-
er en produkt kan användas.

 Frågor att besvara i behovsanalysen:

• Vilken	är	produktens	funktion	och	vad	
är	syftet	med	en	eventuell	upphandling,	
d.v.s.	vilket	behov	täcker	produkten	eller	
vilket	problem	ska	produkten	lösa?	(Sko-
skydd	är	till	exempel	inte	ett	behov,	men	
smutsiga	golv	kan	vara	ett	problem	och	
då	är	behovet	rena	golv.)

• Om	produkten	är	en	engångsprodukt,	kan	
den	ersättas	av	ett	flergångsalternativ?

• Kan	produktens	funktion	uppnås	på	an-
nat	sätt?	Finns	det	alternativa	lösningar/
arbetssätt?

• I	vilka	situationer	ska	produkten	användas?
• Finns	det	några	begränsningar	för	vilket	
material	produkten	kan	tillverkas	av	så	
länge	den	har	rätt	funktion?

• Finns	några	utmärkande	förutsättningar	
för	användningen	av	produkten	som	till	
exempel	höga	hygieniska	krav?

 

Obs!	Om	upphandlingen	omfattar	ett	flertal	
produkter	behöver	en	kartläggning	göras	för	att	
identifiera	vilka	produkter	som	innehåller	plast.	
 
För	att	kunna	mäta	den	effekt	en	upphandling	
resulterar	i	(före/efter)	kan	det	vara	värdefullt	
att	fundera	kring	hur	livscykeln	ser	ut	för	pro-
dukten.	Några	aspekter	som	kan	beaktas	i	en	
sådan	livscykelanalys	är	följande:

• råvara	(fossil/förnybar/återvunnen/	
återvinningsbar)

• plastmaterial	(typ/homogen/blandning)
• användning	(en	gång/flera	gånger)
• avfallshantering	(återanvändning/	
återvinning/kassering)	
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För vissa produkter finns det en livscykelana-
lys, eller Environmental Product Declaration 
(EPD), som är framtagen av tillverkaren eller 
leverantören.
 
Inom	projektet	”Klimateffektiv	plastupp-
handling”	har	ett	verktyg	för	livscykelanalys	
(LCA-verktyg)	tagits	fram	för	att	beräkna	klimat-
påverkan	från	olika	produkter.	Verktyget	kan	
användas	för	LCA	av	såväl	befintliga	produkter	
som	de	produkter	som	ingår	i	en	upphandling.

Marknadsanalys
När	det	är	klart	att	produkten	behövs,	eller	i	
alla	fall	den	funktion	som	produkten	har,	är	det	
dags	att	göra	en	marknadsanalys	för	att	få	kun-
skap	om	vad	olika	leverantörer	har	att	erbjuda.
 
Marknadsanalysen	ska	svara	på	frågorna:	

• Vilka	tänkbara	leverantörer	och	
	produkter/lösningar	finns	på	marknaden	
som	skulle	kunna	motsvara	det	behov	
som	finns?

• Hur	långt	har	dessa	leverantörer	kommit	
i	utvecklingen	av	mer	klimateffektiva	
produkter	och	lösningar?

 

I	marknadsanalysen	bör	en	dialog	föras	med	
ett antal representativa leverantörer på mark-
naden	för	att	få	information	om	deras	produk-
ter.	Ett	sätt	kan	vara	att	bjuda	in	valda	leve-
rantörer	till	dialog	eller	att	skicka	en	skriftlig	
förfrågan	med	ett	antal	frågeställningar,	s.k.	
Request	For	Information	(RFI).	Samtalen	kan	
föras såväl gemensamt med samtliga valda 
leverantörer	eller	individuellt.	Det	finns	både	
för-	och	nackdelar	med	båda	alternativen.	

Med	möten	i	grupp	skapas	ofta	mer	dynamik	i	
diskussionen	medan	leverantörer	tenderar	att	
vara mer generösa med information i indivi-
duella	möten.	En	bra	möjlighet	är	också	att	ta	
kontakt	med	en	branschorganisation	om	det	
finns	en	sådan,	t.ex.		Svensk	Plastindustriför-
ening	eller	Innovations-	och	kemiindustrierna	
i	Sverige	(IKEM).
 
Tänk på att ha så många olika typer av leveran-
törer	representerade:

• stora och små
• nya	och	etablerade
• lokala,	nationella	och	även	inter-

nationella om det är relevant

Följande	frågor	bör	besvaras	i	
	marknadsanalysen:
 

• Hur	ser	marknaden	och	marknadsutveck-
lingen	ut?	Konservativ/Följsam/Cirkulär/
Innovativ?	Se	”Klassificering	av	marknad	
och	leverantörer”	nedan.

• Vilka	råvaror	och	material	använder	olika	
leverantörer	för	produkten?

• Finns	alternativa	produkter?
• Finns	alternativa	lösningar	som	t.ex.	hyra	
eller	köp	av	funktion	istället	för	produkt?

• Finns ett system eller ett tänk kring av-
fallshantering/återvinning?

• Kan	produkten	återvinnas	genom	att	
leverantören	tar	tillbaka	den	eller	genom	
etablerade	återvinningssystem?

• Hur	förpackas	produkten	och	vilket	ma-
terial	används	i	förpackningen?	(Om	krav	
ställs på förpackningen gäller samma 
frågeställningar	som	för	produkten.)	 
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Ta	reda	på	hur	produktens	livscykel	ser	ut.

• Råvara	(fossil/förnybar/återvunnen/åter-
vinningsbar)

• Plastmaterial	(typ/homogen/blandning)
• Användning	(en	gång/flera	gånger)
• Avfallshantering	(återanvändning/åter-
vinning/kassering)

Efterfråga	EPD	för	produkten	alternativt	tillver-
karens/leverantörens	LCA	för	produkten	om	
det	finns.
 
Den viktigaste fråga att ställa är om produk-
ten, helt eller delvis, finns tillverkad av andra 
råmaterial än av jungfrulig fossil plast.

Klassificering av marknad och leverantörer

Konservativ	=	Säljer	etablerade	produkter	men	
medverkar	i	liten	utsträckning	till	utveckling	av	
mer	klimateffektiva	produkter	och	förnyelse	av	
produktsortiment.

Följsam	=	Säljer	etablerade	produkter	men	för-
nyar	produktsortimentet	med	mer	klimatsmar-
ta	alternativ	allt	eftersom	de	blir	tillgängliga.

Cirkulär	=	Arbetar	aktivt	med	utveckling/förny-
else	av	produktsortimentet	och	har	ett	tydligt	
cirkulärt	förhållningssätt	vad	gäller	såväl	pro-
dukterna	som	tillhörande	aspekter	som	för-
packningar,	emballage	och	logistik.

Innovativ	=	Driver	utvecklingen	och	framtag-
ningen	av	nya,	mer	klimatsmarta	produkter	
och	affärsmodeller.

Upphandlings
strategi
En upphandlingsstrategi är ett dokument som 
beskriver målet med upphandlingen, hur den 
ska utformas för att målet ska uppnås och 
varför man valt den aktuella utformningen.
 
Upphandlingsstrategin	ska	beskriva	viktiga	
förutsättningar	och	aspekter	i	upphandlingen	
och	hur	upphandlingen	ska	utformas	för	att	
på	bästa	sätt	hantera	dessa.	Den	ska	också,	i	
högre	utsträckning	än	upphandlingsdokumen-
tet,	beskriva	varför	ett	specifikt	krav	ställs	eller	
en	viss	utvärderingsmodell	väljs.	Genom	att	
beskriva	förutsättningar	(vad),	upphandlingens	
utformning	(hur)	samt	motiven	till	utformning-
en	(varför)	kan	strategidokumentet	användas	
för	att	tidigt	i	processen	förankra	utformning	
och	genomförande	av	upphandlingen	hos	alla	
som	medverkar	eller	är	berörda.
 
Om	det	finns	en	synbar	uppdelning	av	mark-
naden i leverantörer som är konservativa eller 
följsamma,	och	leverantörer	som	är	cirkulära	
eller	innovativa,	är	det	bra	att	redan	i	strategin	
bestämma	vilken	typ	av	leverantör	som	är	
önskvärd	att	teckna	avtal	med.

Exempel konferenstjänster 

En	leverantör	av	konferensanläggningar	ska	
antagligen	leverera	samma	typ	av	tjänst	till	
väldigt	många	kunder.		Det	kan	göra	det	svårt	
att ställa väldigt långtgående krav på delar i 
leveransen	när	det	till	exempel	gäller	krav	på	
material	i	produkter	som	används	i	konferen-
sanläggningen.	Då	kan		strategin	istället	vara	
att	försöka	välja	leverantörer	med	en	tydlig	
cirkulär	inriktning	och	en	hög	mognadsgrad	
avseende	miljöarbetet.		Det	säkerställer	indi-



UPPSALA KLIMATPROTOKOLL

11   |   VÄGLEDNING FÖR KLIMATEFFEKTIV PLASTUPPHANDLING

rekt	att	leverantören	gör	miljöriktiga	val	av	de	
produkter	som	används.
 
Det	kan	också	finnas	behov	av	att	välja	leveran-
törer som har kapacitet för en speciell logistisk 
lösning	eller	som	har	etablerade	lösningar	för	att	
hyra	ut	produkten	istället	för	att	sälja	produkten.
 
I	upphandlingsstrategin	ska	det	även	framgå	
om	upphandlingen	avser	en	produkt,	en	tjänst	
eller	om	båda	alternativen	är	möjliga.	Det	gäller	
speciellt	om	det	i	behovs-	och	marknadsanaly-
sen	framkommit	att	det	finns,	eller	kan	finnas,	
alternativa	produkter	eller	lösningar.
 
I exemplet skoskydd, som egentligen handla-
de om rena golv, skulle produktleverantörer 
av skoskydd och dörrmattor kunna konkurre-
ra med leverantörer av städtjänster. Den som 
på bästa sätt och till lägst kostnad kan hålla 
golven rena vinner upphandlingen.
 
Med	en	funktionsupphandling	(innovations-
vänlig	upphandling)	finns	ingen	risk	att	nya,	
bättre	och/eller	billigare	alternativ,	som	det	
tidigare	inte	funnits	kännedom	om,	stängs	
ute.	I	en	funktionsupphandling	blir	kravställ-
ningen	enklare	eftersom	den	mer	har	formen	
av	en	problembeskrivning	än	detaljerade	pro-
duktkrav.	Köparen	beskriver	problemet	eller	
behovet	och	leverantören	föreslår	en	lösning.	
Mer	tid	måste	istället	läggas	på	hur	anbuden	
ska	utvärderas	för	att	den	mest	fördelaktiga/
lämpliga	produkten	eller	lösningen	ska	kunna	
identifieras	då	anbuden	kan	se	väldigt	olika	ut.
 

I	en	upphandlingsstrategi	bör	följande	
	dokumenteras:
 

• Bakgrund	till,	och	omfattning	av,	upp-
handlingen.

• Vilka	miljöaspekter	eller	miljömål	som	
upphandlingen	ska	beakta.

• Hur	marknaden	ser	ut.
• Kritiska	framgångsfaktorer	för	upphand-
lingen	och	hur	dessa	ska	omhändertas.

• Risker	som	identifierats	och	hur	dessa	ska	
omhändertas.

• Vilket	upphandlingsförfarande	som	ska	
användas	och	varför.

• Vilka	egenskaper	hos	leverantören	som	är	
viktiga	och	hur	dessa	ska	omhändertas	i	
kraven	på	leverantören.	(Eventuellt	också	
vilken typ av leverantör som söks (Kon-
servativ/Följsam/Cirkulär/Innovativ).

• Vilka	produktegenskaper	som	är	centrala	
och	hur	dessa	ska	omhändertas	i	kraven	
på	produkten.

• Hur	det	bästa	anbudet	kan	identifieras	
och	hur	tilldelningskriterierna	därmed	
ska	utformas.

• Vilka	aspekter	och	situationer	som	är	
viktiga	att	reglera	och	hur	dessa	ska	om-
händertas	i	avtalsvillkoren.

 
För	att	hitta	en	lämplig	ambitionsnivå	bör	hän-
syn,	förutom	till	information	från	behovsanaly-
sen	och	marknadsanalysen,	tas	till	organisatio-
nens	miljömål	med	fokus	på:	
 

• Bästa	miljöval	i	dagsläget	till	en	rimlig	
	kostnad.

• Spetsprodukter	som	får	kosta	lite	mer.
• Incitament	som	möjliggör	utveckling	
under	avtalstiden.

• En	upphandling	som	driver	utvecklingen	
framåt.
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Upphandlings
förfarande
De	upphandlingsförfaranden	som	upphand-
lingslagstiftningen	ger	oss	möjlighet	att	använ-
da	utgör	strategiska	verktyg	för	att	uppnå	olika	
saker	med	vår	upphandling.	Vi	vill	uppmuntra	
till	att	använda	dessa	verktyg	fullt	ut	med	
utgångspunkt	från	ambitionsnivå	och	mål	för	
respektive	upphandling.
 
Selektivt förfarande och förhandlat förfaran-
de är bra upphandlingsformer och verktyg 
som också uppskattas av leverantörerna men 
som används alltför sällan.
 
Vi	tar	inte	upp	öppet	förfarande	eftersom	det	är	
ett välkänt förfarande som tyvärr används lite 
standardmässigt	i	de	flesta	upphandlingar.	Vi	
tar	istället	upp	tillfällen	där	andra	förfaranden	
med	fördel	kan	användas	samt	uppmuntrar	till	
att	ta	ställning	till	vilket	förfarande	som	bäst	
stöder	målen	med	upphandlingen.	
 
Ett 1-stegsförfarande (öppet eller förenklat 
förfarande) kan vara lämpligt om fokus ligger 
på produktens egenskaper. Ett 2-stegsför-
farande kan vara lämpligt om leverantörens 
egenskaper är en framträdande kritisk faktor. 

Selektivt förfarande/urvalsförfarande

Selektivt	förfarande	är	ett	2-stegsförfarande	där	
de	leverantörer	identifieras	som	är	bäst	lämpa-
de	eller	som	har	bäst	förutsättningar	att	bidra	
till	att	målet	med	upphandlingen	uppnås.	Det	är	
ett	förfarande	som	ofta	är	förbisett	och	under-
skattat.	Selektivt	förfarande	får	alltid	användas,	
d.v.s.	det	är	inte	ett	undantagsförfarande.

 

Selektivt	förfarande	är	bl.a.	lämpligt	att	använ-
da när leverantörens kapacitet och förmåga att 
leverera	rätt	typ	av	vara/tjänst	med	rätt	kvalitet	
är	viktig.	Förfarandet	kan	också	användas	för	att	
välja	ut	de	leverantörer	som	har	bäst	kapacitet	
och	förmåga.	Till	skillnad	mot	t.ex.	öppet	förfa-
rande	får	man	bedöma/betygsätta	leverantö-
rens	kapacitet,	förmåga	och	erfarenhet.
 
Motsvarande	förfarande	vid	upphandlingar	
under	tröskelvärdet	är	urvalsförfarande.
 
Ett	selektivt	förfarande	eller	urvalsförfarande	
kan	med	fördel	användas	när:
 

• många leverantörer förväntas vara 
 intresserade

• leverantörens egenskaper är viktiga för 
 leveransen

• leverantörens erfarenhet är en viktig 
faktor

• identifiering	av	leverantörer	med	en	
	högre	utvecklingsnivå	eller	mognadsgrad	
är	viktig/önskvärd

• identifiering	av	leverantörer	med	en	
 högre teknisk- eller yrkesmässig kapacitet 
är viktig

• identifiering	av	leverantörer	som	är	villiga	
att leverera små volymer är viktig

• identifiering	av	leverantörer	med	kapaci-
tet	att	leverera	spetsprodukter	eller	unika	
lösningar är viktig

• identifiering	av	leverantörer	som	kan	
tillhandahålla	en	specifik	logistisk	lösning	
är	önskvärd.
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Förhandlat förfarande

Förhandlat förfarande är på samma sätt som 
selektivt	förfarande	ett	2-stegsförfarande.	Det	
är	fortfarande	ett	förfarande	som	bara	får	an-
vändas	om	vissa	förutsättningar	är	uppfyllda.	
Men	sedan	2016	års	LOU	får	det	användas	vid	
betydligt	fler	tillfällen.	Förfarandet	får	bl.a.	
användas	om	”den	upphandlande	myndighet-
ens	behov	inte	kan	tillgodoses	utan	anpassning	
av	lättillgängliga	lösningar”	vilket	i	princip	
betyder	att	det	ska	vara	fråga	om	produkter,	
tjänster	eller	leveranser	som	på	något	sätt	ska	
kundanpassas	för	att	uppfylla	myndighetens	
behov	och	krav.
 
I upphandlingar under tröskelvärdet är det 
alltid tillåtet att förhandla med leverantörerna.
 
Ett	förhandlat	förfarande	kan	med	fördel	
	användas	när:
 

• komplexa	produkter	och	tjänster	ska	
köpas in

• det	är	önskvärt	att	diskutera	alternativa	
utformningar	för	produkten,	t.ex.	med	
mer	miljövänliga	material/råvaror

• anpassning och optimering av logistiken i 
leveranser	av	produkter	är	viktig/önskvärd

• anpassning och optimering av hantering-
en	av	emballage	och	återtag	är	viktigt/
önskvärt/nödvändigt.

Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad	dialog	är	ett	2-stegsför-
farande	där	man	först	har	en	dialog	med	utvalda	
leverantörer	före	anbudsgivningen	och	utarbe-
tar	upphandlingsdokumentet	tillsammans	med	
dessa.	På	samma	sätt	som	förhandlat	förfaran-
de	får	konkurrenspräglad	dialog	bara	användas	
om	vissa	förutsättningar	är	uppfyllda.	Förfaran-

det	får	användas	om	”det	är	fråga	om	särskilt	
komplicerade kontrakt och om ett öppet eller 
selektivt	förfarande	inte	kan	tillämpas”.
 
Konkurrenspräglad	dialog	är	bl.a.	lämplig	att	
använda	vid	komplicerade	upphandlingar	där	
det	objektivt	sett	är	svårt	att	fastställa	lämpli-
ga	krav	som	inte	begränsar	möjliga	produkter	
och	lösningar	i	onödan.
 
En	konkurrenspräglad	dialog	kan	med	fördel	
användas	när	det	gäller:
 

• köp av avancerad eller specialiserad 
	teknik/utrustning

• behov	av	expertkompetens	som	
	leverantörer	har	men	upphandlande	
myndighet saknar

• att	säkerställa	största	möjliga	utrymme	
för	olika	alternativ/lösningar. 

Innovationspartnerskap

Innovationspartnerskap	får	användas	när	det	
finns	behov	av	nya	lösningar	som	inte	finns	på	
marknaden.	Innovationspartnerskapet	är	ett	
mer	långtgående	samarbete	med	leverantören	
om	såväl	forskning	och	utveckling	som	leverans.
En	begränsning	är	att	ett	innovationspartner-
skap endast får ingås med en leverantör som 
vid	avtalstecknande	bedriver	en	från	produk-
tionen	separat	forsknings-	och	utvecklings-
verksamhet.	
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Ett	innovationspartnerskap	kan	med	fördel	
användas	när	det	finns	önskemål	om:
 

• en	ny	produkt/tjänst	som	inte	finns	på	
marknaden,	med	till	exempel	mer	mil-
jövänliga	material/råvaror	eller	ett	mer	
miljövänligt	utförande,	och	det	finns	
intresse	av	att	utveckla	den	tillsammans	
med leverantören

• att	utveckla	helt	nya	leveransformer	av-
seende	t.ex.	emballage	och	återtag.

 

Du	hittar	mer	information	om	de	olika	upphand-
lingsförfarandena hos Upphandlingsmyndigheten.

Kvalificeringskrav
Upphandlingslagstiftningen	gör	en	strikt	skill-
nad	mellan	kvalificeringskraven,	och	kraven	på	
varan	eller	tjänsten.	Kvalificeringskraven	hand-
lar om leverantörens generiska kapacitet och 
erfarenhet att leverera den typ av vara eller 
tjänst	som	efterfrågas.	Kravspecifikationen	
handlar	om	den	specifika	vara	eller	tjänst	som	
ska	levereras	till	myndigheten.
 
Kvalificeringen utgör därför ett ”lämplighets-
test” för att identifiera leverantörer med rätt 
egenskaper.
 
Kvalificeringen	kan	jämföras	med	kompetenspro-
filen	i	en	rekryteringsannons	(högskoleutbildning,	
två	års	arbetslivserfarenhet,	kreativ).	Kravspeci-
fikationen	kan	jämföras	med	befattningsbeskriv-
ningen	(arbetsuppgifterna	omfattar	ansvar	för	
organisationens	miljö-	och	klimatarbete).
 
I	kvalificeringskraven	ska	viktiga	egenskaper	
hos	leverantören	som	vi	identifierat	i	upphand-

lingsstrategin omsättas till konkreta krav och 
eventuellt,	vid	en	2-stegsupphandling,	till	selekte-
rings-	eller	urvalskriterier.	Kraven	får	bl.a.	omfatta	
leverantörens	ekonomiska	kapacitet,	leverantö-
rens tekniska och yrkesmässiga kapacitet (förmå-
ga),	leverantörens	erfarenhet	samt	hur	leverantö-
ren leder och styr verksamheten och metoder för 
detta,	t.ex.	olika	typer	av	ledningssystem.
 
Kraven	som	ställs	bör	vara	preciserade	så	att	
det	blir	tydligt	vad	som	krävs	av	en	leverantör	
för	att	den	ska	anses	kvalificerad	att	utföra	den	
efterfrågade	leveranstypen.	Om	ett	krav	är	att	
”leverantören	ska	ha	teknisk	och	yrkesmässig	
kapacitet	att	genomföra	leveransen”	är	det	
svårt	att	objektivt	kunna	avgöra	vad	som	krävs	
för	att	en	leverantör	ska	anses	vara	kvalifice-
rad.	Därför	bör	även	tydliggöras	vad	som	men-
as	med	teknisk	och	yrkesmässig	kapacitet.	Det	
kan	t.ex.	vara	att	leverantören	ska	ha	tillgång	
till	viss	utrustning	eller	till	personal	med	en	viss	
kompetens.	I	fallet	med	leverantören	av	konfe-
renstjänster	skulle	kravet	kunna	vara	följande:
 
”Leverantören	ska	ha	teknisk	och	yrkesmässig	
kapacitet	att	tillhandahålla	konferenstjänster	i	
enlighet	med	upphandlingens	omfattning	och	
mål.	Med	detta	avses	att	leverantören	ska	kun-
na	visa	på	ett	systematiskt	arbete	som	syftar	
till	en	leverans	av	konferenstjänster	där	stor	
hänsyn	tas	till	miljö-	och	klimataspekter.	Leve-
rantören	ska	också	kunna	visa	konkreta	exem-
pel	på	effekterna	av	detta	arbete	i	leveransen.”
 
I	en	2-stegsupphandling	kan	detta	också	vara	
ett	selekteringskriterium	där	de	leverantörer,	
som	i	bäst	utsträckning	kan	påvisa	och	styrka	
att	de	arbetar	med	cirkulära	lösningar	i	leve-
ransen,	bjuds	in	att	lämna	anbud.	

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/
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Kravspecifikation
Även	om	det	inte	är	en	utpräglad	funktionsupp-
handling	som	genomförs	bör	det,	om	möjligt,	
ställas	funktionella	krav	istället	för	specifika	
krav	på	produktens	utformning.	Genom	att	
beskriva	vad	produkten	ska	användas	till,	och	
hur	den	ska	användas,	minimeras	behovet	av	
att	ställa	detaljerade	krav	på	utformning.
 
Tanken	är	att	det	är	leverantören	som	är	expert	
på	sina	produkter,	inte	den	upphandlande	
myndigheten,	och	att	det	därmed	är	leveran-
tören	som	är	bäst	lämpad	att	tillverka/välja	en	
produkt	med	egenskaper	som	motsvarar	beho-
vet.	På	så	vis	stängs	inte	olika	möjliga	alternativ	
ute	i	onödan.
 
Om det finns anledning att ställa mer detalje-
rade krav på material eller ämnen bör kraven 
omfatta vad produkten inte får innehålla i 
form av oönskade material/ämnen. Inte vad 
produkten måste innehålla.
 
Allt	för	många,	eller	alltför	omfattande	krav,	
ökar	risken	för	att	bra	anbud	måste	förkastas	
då leverantörerna inte förstått eller lyckats 
besvara	kraven	korrekt.	Försök	därför	koncen-
trera	kraven	till	de	faktorer	som	identifierats	
som	kritiska.	Hellre	ett	fåtal	hårda	krav	än	en	
stor mängd allmänt hållna krav som ska täcka 
varje	aspekt	av	det	som	upphandlas.
 
En bra upphandling har tydliga krav som är 
lätta att besvara och lätta att kontrollera men 
inte nödvändigtvis lätta att uppfylla.
 
Fundera	på	vilka	krav	som	måste	kunna	kont-
rolleras	vid	anbudsutvärderingen,	och	vilka	krav	
som	istället	skulle	kunna	vara	avtalsvillkor	och	
inte	behöver	kontrolleras	vid	anbudsutvärde-

ringen.	Om	det	är	en	upphandling	där	målgrup-
pen	i	huvudsak	är	återförsäljare,	och	krav	ställs	
som	sannolikt	innebär	att	de	måste	ta	in	nya	
produkter	i	sortimentet,	kan	ett	krav	vara	att	
specifika	produkter	ska	finnas	tillgängliga	vid	
avtalets	fullgörande	(eller	vid	en	tidpunkt	under	
avtalstiden).	Istället	för	vid	anbudstillfället.	Tänk	
även på vad konsekvensen för leverantören ska 
bli	om	leverantören	inte	lyckas	leverera	produk-
ten	vid	den	tidpunkt	som	överenskommits.
 
Det	är	önskvärt	att	inköpta	produkter	innehåll-
er	så	hög	andel	återvunnen	plast	som	möjligt.	
I	de	flesta	produkter	går	det	att	blanda	in	10	
procent	återvunnen	råvara	utan	att	försämra	
kvaliteten.	I	dag	är	den	plasten	som	går	till	
återvinning av sämre kvalitet vilket gör att de 
allra	flesta	producenter	vill	blanda	in	10–20	
procent	ny	råvara	i	produkten	för	att	säker-
ställa	kvalitet.	Om	efterfrågan	på	återvunnen	
plast ökar kommer även värdet på plast som 
går	att	återvinna	öka.	En	effekt	av	det	blir	även	
att	de	som	sätter	plastprodukter	på	markna-
den	blir	mer	mån	om	att	ta	tillbaka	sitt	eget	
material	eller	göra	det	återvinningsbart.
 
I	en	klimateffektiv	plastupphandling	bör	
	kraven	minst	vara	att	minimera	eller	utesluta	
produkter	med	jungfrulig	fossil	råvara.	Be-
roende	på	vad	som	finns	på	marknaden	och	
ambitionsnivå	i	upphandlingen	kan	krav	ställas	
på	att	produkter	endast	består	av	återvunnet	
eller	förnybart	material.	Alternativt	kan	krav	
ställas	på	att	produkterna	minst	ska	bestå	av	
en	viss	andel	återvunnet	eller	förnybart	materi-
al.	Observera	att	det	idag	endast	är	PE	som	går	
att	tillverka	av	förnybart	material	och	som	även	
är	önskvärt	att	få	in	i	återvinningsflödet.	Mest	
klimateffektivt	är	produkter	av	återvunnen	rå-
vara,	det	vill	säga	användning	av	material	som	
redan	förädlats	en	gång.
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	För	vissa	produkter	kan	sannolikt	redan	nu	stäl-
las krav på att de inte får vara tillverkade av plast-
material.	Enligt	EU:s	plaststrategi	kommer	till	
exempel	nedanstående	produkter	att	förbjudas:

• Bomullspinnar	i	plast
• Platspinnar	till	ballonger
• Plastmuggar
• Expanderad	polystyren	(muggar,	matlådor)
• Sugrör	av	plast
• Engångstallrikar	och	engångsbestick	av	
plast	(även	pinnar)

TIPS!

I	en	upphandling	av	ett	produktsortiment	som	
är	under	utveckling	kan	det	vara	en	fördel	att	i	
avtalsvillkoren	förbehålla	sig	rätten	att,	under	
en	begränsad	tid	och	omfattning,	prova	nya	och	
alternativa	produkter	från	en	annan	leverantör.

Klimatkrav för  
plastprodukter
Projektet	”Klimateffektiv	plastupphandling”	
har	tagit	fram	krav	som	kan	användas	vid	upp-
handling	av	plastprodukter.	Kraven	är	inte	en-
bart	kopplade	till	specifika	produkter	eller	pro-
duktgrupper	utan	även	till	olika	sorters	plats.	
Lämpliga	krav	måste	därför	väljas	ut	baserat	
på vilka plastsorter som kan förekomma i de 
produkter	som	upphandlas.	Den	informationen	
behöver	i	sin	tur	inhämtas	i	en	marknadsanalys.
 
Kraven	är,	på	samma	sätt	som	Upphandlings-
myndighetens	kriteriebibliotek,	indelat	i	olika	
kravnivåer	(bas,	avancerad	och	spjutspets).	Det	
kan	användas	beroende	på	ambition	och	stra-

tegi	i	upphandlingen.	För	varje	krav	redogörs	
för	syftet	med	kravet	och	på	vilket	sätt	leveran-
tören	kan	visa	att	man	uppfyller	kravet.
 
Observera	att	användningen	av	krav	måste	
föregås av en marknadsanalys för att fastställa 
om	det	finns	leverantörer	på	marknaden	som	
kan	uppfylla	kravet.	

LCA-verktyg för klimatbedömning  
av produkter

Som	ett	alternativ	till	specificerade	krav	på	
produkten	har	projektet	också	tagit	fram	ett	
LCA-verktyg	för	att	bedöma	produkters	klimat-
påverkan	i	CO2	ekvivalenter.	Syftet	är	att,	istället	
för att ställa krav på vilken typ av plast som pro-
dukten	ska	innehålla	eller	inte	får	innehålla,	låta	
leverantören	offerera	den	produkt	de	anser	mest	
lämplig	utifrån	funktion,	pris	och	klimatpåverkan.	
Information	om	offererade	produkter	inhämtas	
från	leverantören	och	verktyget	beräknar	klimat-
påverkan	för	den	specifika	produkten.	Klimatpå-
verkan	utvärderas	sedan	i	enlighet	med	vad	som	
beskriv	i	avsnittet	”Tilldelningskriterier”.
 
Den	information	som	behövs	från	leverantören	
som	en	del	av	kravspecifikationen	är:

• Produktnamn
• Artikelnummer
• Produktens	vikt
• Antal	gånger	produkten	kan	användas	(i	
förekommande	fall).

• Vilka	råvaror	som	används	i	produkten,	
t.ex.	PE,	PP,	fossilt,	förnybart,	återvunnet.

• Varje	råvaras	andel	av	produktens	vikt.
• Varje	råvaras	tillverkningsland	eller	region.
• Energiåtgång	(el/värme)	vid	tillverkning	
av	produkten	(i	förekommande	fall).

• Energiåtgång	(el/värme)	vid	användning	
av	produkten	(i	förekommande	fall).
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• Hur	stor	del	av	produkten	som	kan	
	användas	för	återtillverkning,	materi-
alåtervinning	samt	energiåtervinning/
förbränning.

 

Tilldelningskriterier
I	en	upphandling	i	enlighet	med	LOU	ska	en	av	
följande	utvärderingsgrunder	användas:
 
1.	Bästa	förhållandet	mellan	pris	och	kvalitet.
2.	Kostnad
3.	Pris
 
Vid	utvärderingsgrunden	”pris”	utvärderas	
endast	det	pris	som	anbudsgivarna	offererat	
för	produkten	eller	tjänsten.	Med	utvärderings-
grunden	”kostnad”	kan	andra	kostnader	inklu-
deras	som	uppstår	för	organisationen	i	sam-
band	med	produktens	eller	tjänstens	livscykel.	

För utvärderingsgrunden ”kostnad” får kost
nader för externa miljöeffekter inkluderas.

Vid	utvärderingsgrunden	”bästa	förhållande	
mellan	pris	och	kvalitet”,	tidigare	benämnd	
”ekonomiskt	mest	fördelaktiga”,	kan	andra	
kvalitativa	aspekter	och	mervärden	utvärderas	
och	viktas	mot	priset	eller	kostnaden.
 
Ur ett klimatperspektiv är det ideala att göra 
valet	av	produkt	endast	utifrån	vad	som	är	mest	
klimateffektivt.	Det	är	naturligtvis	normalt	inte	
möjligt	eftersom	det	antagligen	finns	fler	aspek-
ter	att	ta	hänsyn	till	vid	valet	av	produkt.
 
På	vilket	sätt	inkomna	anbud	ska	utvärderas	är	i	
hög	grad	beroende	av	vilken	strategi	som	valts	för	
upphandlingen.	Det	är	därför	svårt	att	ge	generella	
rekommendationer	på	vilken	utvärderingsgrund	

eller	vilka	tilldelningskriterier	som	ska	användas.
    
Om	det	finns	en	tydlig	bild	av	egenskaperna	
för	produkten	samt	kraven	och	villkoren	för	
leveransen	kan	utvärderingsgrunden	pris	ofta	
användas.	Det	finns	också	möjlighet	att	väga	in	
andra	aspekter	som	t.ex.	lägre	klimatpåverkan.	
Dessa kan antingen vägas in i livscykelkostna-
den	vid	utvärderingsgrunden	”kostnad”	eller	
som	mervärden	vid	utvärderingsgrunden	”bästa	
förhållandet	mellan	pris	och	kvalitet”.
 
Om	”bästa	förhållandet	mellan	pris	och	kvalitet”	
används	finns	behov	av	att	ta	ställning	till	hur	
mycket kvalitén (i detta fall graden av klimat-
påverkan)	är	värd	i	pengar.	Om	kvalitén	utgörs	
eller säkerställs av leverantörens egenskaper 
(kompetens,	kapacitet	och	erfarenhet)	finns	
alternativet	att	i	en	2-stegs	upphandling	separe-
ra	bedömningen	av	kvalitet	och	pris.	Kvalitetsas-
pekten	i	upphandlingens	1:a	steg,	och	priset	i	
upphandlingens	2:a	steg.	Är	dessutom	de	bäst	
lämpade	leverantörerna	utsedda	i	en	2-stegs-
upphandling	ökar	möjligheten	att	leverantören	
kan	leva	upp	till	de	krav	och	villkor	som	ställs,	
även	om	det	är	förhållandevis	höga	krav.
 
I	den	här	vägledningen	väljer	vi	därför	att	visa	på	
några	exempel	på	utvärderingsmodeller	förut-
om	lägst	pris.	I	exemplen	används	belastnings-
priser	för	sämre	alternativ.	Men	det	går	också	
att	vända	på	det	och	reducera	anbudspriset	för	
bättre	material.

Utvärdering av klimatpåverkan för enskild 
produkt eller per position i produktkorg

I	en	produktkorg	kan	alla,	eller	valda,	positio-
ner	utvärderas	avseende	produktens	klimat-
påverkan.	Ett	monetärt	belastningsvärde	per	
CO2-ekvivalent	adderas	då	till	produktpriset.
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Obs!

Om	hänsyn	ska	tas	till	olika	produkters	livs-
längd	kan	användningstillfällen	behöva	an-
vändas	istället	för	antal	i	produktkorgen.	Kom-
plettera	med	uppgifter	från	leverantören	om	
antalet	produkter	som	krävs	för	det	angivna	
antalet	användningstillfällen.
 
Exempel:	2	000	plastmappar	och	ett	belast-
ningsvärde	om	5	Kr	per	Kg	CO2

Leverantör	1:	2	Kr	och	50	gr	CO2	per	styck,	d.v.s.	
(2	Kr	+	0,05	Kg	CO2	*	5	Kr)	*	2000	st	=	4	500	Kr
Leverantör	2:	1,75	Kr	och	100	gr	CO2	per	styck,	
d.v.s.	(1,50	Kr	+	0,1	Kg	CO2	*	5	Kr)	*	2000	st	=	4	500	Kr
 
Modellen	utesluter	inga	produkter	och	de	pro-
dukter	som	har	minst	klimatpåverkan,	i	förhål-
lande	till	vad	vi	är	beredda	att	betala	för	mins-
kad	klimatpåverkan,	får	lägst	utvärderingspris.

Utvärdering av råvaruursprung per position i 
produktkorg

I	en	produktkorg	kan	alla,	eller	valda,	positioner	
utvärderas	avseende	plastråvarans	ursprung	
(fossilt/förnybart/återvunnet).	Ett	monetärt	
belastningsvärde	för	alternativen	fossilt	och	
förnybart	adderas	då	till	produktpriset.
 
Exempel:	2	000	plastmappar	och	ett	belast-
ningsvärde	om	50	öre	för	fossil	råvara	och	25	
öre	för	förnybar	råvara

Leverantör	1:	2	Kr	och	återvunnen	råvara,	d.v.s.	
2	Kr	och	inget	belastningsvärde	*	2000	st	=	4	000	Kr

Leverantör	2:	1,75	Kr	och	förnybar	råvara,	d.v.s.	
(1,75	+	0,25)	*	2000	st	=	4	000	Kr
Leverantör	3:	1,50	Kr	och	fossil	råvara,	d.v.s.	
(1,50	+	0,50)	*	2000	st	=	4	000	Kr
 
Om	det	inte	är	möjligt	att	tillverka	en	produkt	
av	100	procent	förnybar	eller	återvunnen	råva-
ra kan villkoret sättas att det ska vara en viss 
andel	av	dessa,	t.ex.	80	procent.
 
Modellen	utesluter	inga	produkter,	och	de	pro-
dukter	som	är	tillverkade	av	råvaran	med	lägst	
klimatpåverkan	i	förhållande	till	vad	vi	är	be-
redda	att	betala,	får	lägst	utvärderingspris.

Utvärdering av andelen återvunna/förnybara 
produkter i efterfrågat sortiment

 
Om	det	är	önskvärt	att	förenkla	utvärderingen,	
men ändå premiera leverantörer med pro-
dukter	av	alternativa	och	mer	klimatsmarta	
material,	kan	andelen	produkter	tillverkade	av	
återvunnet	eller	förnybart	material	utvärderas.	
Ett	monetärt	belastningsvärde	per	procent	av	
efterfrågat	sortiment	som	utgörs	av	produkter	
tillverkade	av	jungfruligt	fossilt	material	adde-
ras	då	till	priset	för	produkterna.
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Uppsala klimatprotokoll
Uppsala	klimatprotokoll	är	ett	nätverk	där	företag,	föreningar	och	offentliga	
organisationer	med	cirka	38	000	anställda	samverkar	för	att	bidra	till	en	håll-
bar	värld.	Arbetssättet	har	inspirerats	av	FN:s	klimatkonvention	och	bidrar	
till	Uppsala	kommuns	miljö-	och	klimatmål	och	ett	hållbart	Uppsala.	Med-
lemmarna	jobbar	för	att	hitta	lokala	lösningar	på	ett	globalt	problem.	Lös-
ningar	som	underlättar	för	alla	att	leva	och	verka	klimatmedvetet.	Arbetet	
har	bland	annat	bidragit	till	att	Uppsala	kommun	utsetts	till	Årets	klimatstad	
av	Världsnaturfonden	2013	och	2018.
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