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Abstract 
Public procurement is increasingly common as a tool for achieving environmental 
goals. In order to be effective, environmental concerns must be prioritized. The purpose 
of this study is to investigate to what extent environmental aspects of public procure-
ment are considered and what changes need to be made in order to promote environ-
mental criteria. Several previous studies have compared the environmental impact of 
various actors in procurement. This study is intended as an example of how environ-
mental considerations in procurement work in practice. The main issues are whether 
there are conflicts between environmental considerations and costs, what prevents envi-
ronmental requirements to be set and what changes can be made in the procurement 
process to create conditions for environmental improvements. 
Selected employees and politicians in one of Sweden's regions have been interviewed or 
have answered a questionnaire. 
The results show that environmental aspects are considered in most procurement, alt-
hough conflicts between the costs and the environment are significant. Employees and 
politicians believe that from an environmental point of view their opportunities to influ-
ence purchases are good. The main obstacles regarding environmental concern in offi-
cial procurement are insufficient leadership and lack of knowledge. Higher cost is also 
considered to be a relatively large obstacle. 
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Sammanfattning 
Offentlig upphandling används allt oftare som ett verktyg för att uppnå miljömål. För att 
det ska vara verksamt krävs att miljöhänsyn prioriteras vid upphandling. Syftet med 
denna studie är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, miljöaspekter vid 
offentlig upphandling beaktas relativt andra faktorer för upphandlingsbeslut, såsom 
ekonomiska och kunskapsmässiga. I detta perspektiv diskuteras också vilka ändringar 
som behöver vidtas för att miljökriterier ska viktas tyngre. 
Flera tidigare studier har jämfört olika aktörers miljöhänsyn vid upphandling. Denna 
studie är avsedd som ett exempel på hur miljöhänsyn vid upphandling fungerar i prakti-
ken. Huvudsakliga frågeställningar är om det finns en konflikt mellan miljöhänsyn och 
kostnad, vad som hindrar att miljökrav ställs och vilka förändringar som kan göras i 
upphandlingsförfarandet för att skapa förutsättningar för miljöförbättringar. 
Utvalda tjänstemän och politiker i en av Sveriges regioner har intervjuats respektive 
svarat på en enkät. 
Resultatet visar att miljöaspekter beaktas vid de flesta upphandlingarna, men att det 
finns konflikter mellan ekonomi och miljö. Tjänstemän och politiker anser sig ha goda 
möjligheter att påverka inköp ur miljösynpunkt. Det som främst hindrar att miljöhänsyn 
tas vid upphandling är otillräcklig ledning och kunskapsbrist. Högre kostnad uppges 
också vara ett relativt stort hinder. 
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1 Inledning 
Ekonomi och miljö står ofta i konflikt med varandra i det moderna samhället. Det finns 
de som menar att vi har blivit beroende av ekonomisk tillväxt, samtidigt som produktion 
av de produkter som konsumeras är en viktig orsak till miljöproblem (Grenholm & 
Grenholm, 2014). Eftersom problemen är komplexa kommer det att krävas parallella 
åtgärder på flera fronter för att komma tillrätta med dem och skapa goda förutsättningar 
för framtida generationer. 
Offentlig upphandling kan ur det här perspektivet vara en länk i kedjan. Trots att det 
finns tveksamheter om hur effektivt det är (Lundberg, Marklund, Strömbäck & Sund-
ström, 2015) blir det allt vanligare att offentlig upphandling används som ett verktyg för 
att utveckla miljömässigt hållbar och energieffektiv teknik (Rolfstam, 2015). Såväl EU 
som den svenska regeringen har uttryckt höga ambitioner gällande att offentlig upp-
handling ska bidra till att uppnå uppsatta miljömål (Bouwer m.fl., 2006 & Finansdepar-
tementet, 2016). Eftersom det rör sig om stora ekonomiska summor är det inte ovanligt 
att ekonomi och miljö hamnar i konflikt med varandra i dessa sammanhang. 
Offentliga upphandlingar utgör en relativt stor del av ett lands totala omsättning. Att 
ställa miljökrav vid offentliga upphandlingar kan vara ett sätt att minska samhällets mil-
jöproblem eftersom miljöpåverkan från offentligt upphandlade varor och tjänster utgör 
en betydande del av varors och tjänsters totala miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2009; 
Walker m.fl., 2012). Den årliga omsättningen för myndigheter inom EU uppgår till 
16 % av BNP (COM/2008/0397), för Sverige är den siffran till och med något högre, ca 
20 % (Upphandlingsmyndigheten & Konkurrensverket, 2016). 
Ekonomin lyfts ofta fram som ett av de största hindren för att upphandla produkter som 
är mer miljövänliga. Så är också fallet i en studie utförd på EU-kommissionens uppdrag 
(Bouwer m.fl., 2006). Andra hinder som nämns är bristfällig miljökunskap, otillräcklig 
ledning och svagt politiskt stöd. I den enkätundersökning som utfördes av Naturvårds-
verket (2009) lyfts brist på kunskap om hur man ställer miljökrav fram som det största 
hindret, följt av svagt intresse inom organisationen, att det blir dyrare samt att regler och 
lagstiftning upplevs krångliga. 
Studien genomförs för att undersöka hur miljöhänsyn vid offentlig upphandling funge-
rar i verkligheten. Materialinsamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer och en enkät-
undersökning. 
Syftet är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, miljöaspekter vid offentlig 
upphandling beaktas relativt andra faktorer för upphandlingsbeslut, såsom ekonomiska 
och kunskapsmässiga faktorer. I detta perspektiv diskuteras också vilka ändringar som 
behöver vidtas för att miljökriterier ska viktas tyngre. 
Frågeställningarna för denna undersökning är följande: 

• Finns det en konflikt mellan miljöhänsyn och kostnad? 
- I vilken mån upplever enskilda tjänstemän och politiker att de har möjlig-
het att påverka inköp? 

• Vad hindrar att miljökrav ställs? 
- Finns miljöaspekter med i verksamhetens budgetramar? 
- På vilken nivå i organisationen ligger dessa budgetramar? 

• Vilka förändringar kan göras i upphandlingsförfarandet för att skapa förutsätt-
ningar för miljöförbättringar? 



  
 

2 

2 Bakgrund 
2.1 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandling regleras i Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145), som 
trädde i kraft 1 jan 2017 och ersätter Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). 
Definitionen lyder enligt lagen ”de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i 
syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byg-
gentreprenader” (SFS 2016:1145, 1 Kap. 13 §). För miljökrav gäller att ”En upphand-
lande myndighet bör beakta miljöhänsyn … om upphandlingens art motiverar detta” 
(4 kap. 3 §). De svenska reglerna styrs av direktiv från EU (EU/2014/24). 
Regeringen tänker sig att hållbara upphandlingar kan bidra till att nå målen i Agenda 
2030, särskilt mål 12, som handlar om konsumtions- och produktionsmönster (United 
Nations, 2015). Målet är att ”offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta 
tillvara konkurrensen på marknaden samtidigt som innovativa lösningar främjas samt 
miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas” (Finansdepartementet, 2016, s, 6). Ambition-
erna är höga och som en följd av detta har man formulerat en nationell upphandlings-
strategi och 2015 inrättades en ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten. Strategin rik-
tar sig i första hand till statliga myndigheter och det poängteras att dessa förväntas han-
tera sina resurser på ett sådant sätt att de föregår med gott exempel vilket inkluderar att 
när så är motiverat, ställa miljömässiga krav. Stöd för upphandling ingick tidigare i 
Konkurrensverkets uppgifter, men med förhoppning att det ska bli mer effektivt flytta-
des det över till en egen myndighet, samtidigt som uppdraget breddades. Upphand-
lingsmyndigheten erbjuder ett antal verktyg som stöd i upphandlingsarbetet, bland annat 
finns på deras hemsida http://www.upphandlingsmyndigheten.se ett kriteriebibliotek där 
hållbarhetskriterier finns samlade i en databas. För tillsynen ansvarar fortfarande Kon-
kurrensverket. 
Det finns ingen internationellt vedertagen definition av hållbar upphandling, men en 
vanlig betydelse är att varor och tjänster köps in på ett miljömässigt, socialt och ekono-
miskt medvetet sätt (Walker m.fl., 2012). I Sverige används begreppet Miljöanpassad 
offentlig upphandling (MOU), för att beskriva det frivilliga, miljöpolitiska verktyg som 
är framtaget för att göra inköpen i offentlig verksamhet mer miljöanpassade (Natur-
vårdsverket, 2010). 

2.2 Miljö- och upphandlingspolicy för landsting och regioner 
Sveriges regioner och landsting fungerar på lite olika sätt, men gemensamt för alla är att 
de styrs av politiker direktvalda av respektive landstings/regions medborgare (Sveriges 
kommuner och landsting, 2017). De flesta av dessa politiker är så kallade fritidspoliti-
ker, som sköter sitt politiska uppdrag parallellt med förvärvsarbete. De förtroendevalda 
bär det yttersta ansvaret för verksamheterna, men det praktiska genomförandet sköts av 
tjänstemän. 
Högsta beslutande organ är landstings- eller regionfullmäktige, som bland annat fattar 
beslut om vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dessa nämnder. 
Nämnderna, i sin tur, ansvarar för den löpande verksamheten, förbereder de ärenden 
som ska beslutas samt genomför de beslut som fattats i fullmäktige inom sina respektive 
områden. Vilka nämnder som finns i de olika regionerna varierar eftersom det väljs reg-
ionalt, men en hälso- och sjukvårdsnämnd finns ofta. 
Nedan följer en beskrivning av miljö- respektive upphandlingspolicy för Stockholms 
Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, som är Sverige tre största 
regioner/landsting sett till befolkningsmängd. En av dessa regioner/landsting (i fortsätt-
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ningen benämnd region) har valts ut för studien. För att kunna garantera anonymitet för 
de som har deltagit i intervjuer och svarat på enkäten redovisas inte vilken region det rör 
sig om. 
I upphandlingspolicys för de tre regionerna poängteras att miljöprogram och övriga rikt-
linjer ska beaktas, livscykelanalys eller totalkostnadsberäkningar ska göras och avtals-
krav ska följas upp. 

2.2.1 Stockholms Läns landsting 
Stockholms Läns landsting säger sig vilja bedriva ett ”ambitiöst och systematiskt miljö-
arbete”, som ska genomsyra verksamheterna och såväl chefers som medarbetares var-
dag, i syfte att minska klimatpåverkan, resursanvändningen och de miljö- och hälsoris-
ker orsakade av utsläpp från verksamheten (Stockholms Läns landsting, 2016). Årlig 
uppföljning redovisas i miljöredovisningen.  
Landstingets miljöprogram delas in i fem områden: 1) plan för hållbar upphandling; 2) 
klimatåtagande; 3) miljömål för hälso- och sjukvården; 4) miljömål för kollektivtrafiken 
och övriga transporter; 5) miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar.  
Som ett led i landstingets miljöarbete ska miljökrav ställas på leverantörer. En lands-
tingsövergripande plan för hållbar upphandling håller på att tas fram för att skapa bättre 
förutsättningar för hållbar konsumtion och produktion. Ambitionen är att vara en le-
dande i Europa beträffande hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Tills planen är klar 
fungerar målen i miljöprogrammet som vägledande för upphandling i de olika verksam-
heterna. 
När det gäller miljömål för hälso- och sjukvården genomförs åtgärder för att minska 
miljöbelastning från varor som exempelvis läkemedel, textilier och livsmedel. Lands-
tinget vill uppmuntra till miljö- och social hänsyn vid produktion av livsmedel och lä-
kemedel och sätta fart på utvecklingen av textilier med låg miljöpåverkan i ett livscy-
kelperspektiv, därför ställs hållbarhetskrav vid upphandling. 
Utöver ovanstående, prioriteras kostnadseffektivitet och balans i ekonomin.  

2.2.2 Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionens miljöarbete utgår från visionen Det goda livet (Västra Göta-
landsregionen, 2016). I regionens miljöpolicy säger man sig vilja vara en föregångare i 
miljöarbetet. I miljöplanen formuleras sju prioriterade miljöområden: 1) Transporter; 2) 
Energi; 3) Produkter och avfall; 4) Livsmedel; 5) Kemikalier; 6) Läkemedel och 7) Me-
dicinska gaser. Årlig uppföljning redovisas i samband med årsredovisningen. 
Genom att ställa tydliga miljökrav vid upphandling och sedan följa upp dessa krav samt 
att använda miljöplanen som en del av underlaget när behoven inför upphandling defi-
nieras, hoppas man kunna minska den del av regionens miljöpåverkan som uppkommer 
genom konsumtion av varor och tjänster. Särskild vikt läggs vid de upphandlingar som 
har stor påverkan på faktorer som rör miljömålen. Miljökompetens vid upphandling 
måste kunna garanteras och det är nämnder och styrelser har ansvar för att deras an-
ställda och förtroendevalda känner till hur miljöarbetet ska bedrivas. Regionstyrelsen 
ansvar att avgöra vad som är bästa miljöval. 
Vikten av kommunikation angående regionens miljöarbete, både inom de egna verk-
samheterna och i samverkan med andra, betonas. 

2.2.3 Region Skåne 
Med visionen ”Skåne – livskvalitet i världsklass” i fokus har Region Skåne (2017) satt 
ihop ett ambitiöst miljöprogram. I regionens miljöpolicy ingår bland annat att fossilfria 
bränslen ska vara utfasade till 2020. Arbetet för hållbarhet omfattar tre dimensioner: 
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ekologisk, social och ekonomisk, där miljöarbetet ingår i den ekologiska delen. Miljö-
programmet är tänkt att fungera stärkande och utvecklande för miljöarbetet i regionen 
och alla medarbetare förväntas deltaga aktivt. 
Region Skåne har satt upp fyra övergripande miljömål: 1) Fossilbränslefri, klimatneu-
tral och klimatanpassad verksamhet; 2) Hälsosam miljö; 3) Hållbar resursanvändning 
samt 4) Stark miljöprofil. 
Miljöledning ska vara integrerad i verksamhetsstyrningen och målen måste anpassas till 
och preciseras till de olika verksamheternas förutsättningar. Förvaltningarna har till 
uppgift att kontrollera sitt eget miljöarbetes resultat i förhållande till miljömålen och 
rapportera till regionfullmäktige som i sin tur ska göra en årlig uppföljning och redovisa 
för Region Skåne, som har det övergripande ansvaret för att målen uppnås. 

2.3 Tidigare studier 
Flera tidigare studier som berör miljöaspekter i förhållande till offentlig upphandling är 
övergripande nationella och internationella jämförelser. 
Naturvårdsverket (2005, 2008, 2009, 2013) har på regeringens uppdrag genomfört en-
kätundersökningar i syfte att följa utvecklingen av miljöanpassad offentlig upphandling 
och ta reda på i vilken utsträckning som miljökrav ställs. Samtliga upphandlingsansva-
riga inom kommuner, landsting och myndigheter ombads att svara. I 2013 års under-
sökning deltog även upphandlingsansvariga inom statliga bolag och Utrikesdepartemen-
tets ambassader. 2009 svarande ungefär hälften av de tillfrågade att det fanns ett miljö-
ledningssystem inom organisationen, 81 % sa att det fanns en miljöpolicy och 82 % 
svarade att det fanns en policy eller riktlinjer som fastslår att miljöhänsyn ska tas vid 
upphandlingar (Naturvårdsverket, 2009). 58 % svarade att miljökrav ställdes vid upp-
handling, men av dessa var det endast 13 % som svarade att så alltid sker. Landstingen 
ställde oftare miljökrav, bland dem svarade 84 % att så alltid eller oftast sker. Nära hälf-
ten av de svarande uppgav att totalkostnadsberäkningar/ livscykelkostnader inte använ-
des vid alla tillfällen då det skulle ha varit relevant. De största hindren för en miljöan-
passad upphandling uppgavs vara brist på kunskap om hur man ställer miljökrav, svagt 
intresse inom organisationen, att det är dyrare samt att regler och lagstiftning upplevdes 
som krångliga. I undersökningen från 2013 visar resultatet en ökning i ställda miljökrav. 
Trots att kunskapen gällande att ställa miljökrav hade förbättrats angavs kunskapsbrist 
fortfarande som det största hindret för miljöanpassad upphandling. 
I en internationellt jämförande studie utförd av Walker m.fl. (2012) undersöktes hur 
olika länders definition av och politiska strategier för hållbar upphandling förhöll sig till 
varandra. Resultatet från studien visade att definitionerna skiljde sig åt, liksom vilka 
aspekter som lyftes fram, de sociala, ekonomiska eller miljömässiga. Miljöpolitisk väg-
ledning hamnade på andra plats. Hur omfattande den politiska vägledningen i upphand-
lingspolicyn var skiljde också stort mellan länder, från omfattande till näst intill obefint-
lig. Walker m.fl. menar att offentlig upphandling är på väg att få en allt viktigare roll 
och kan bli en av de största utmaningarna för framtida regeringar. Någon typ av gemen-
sam syn på hållbar upphandling skulle vara positivt tror Walker m.fl., men varnar sam-
tidigt för risker med en helt enhetlig internationell politisk vägledning eftersom lagar 
och omständigheter skiljer sig stort mellan länder. 
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3 Material och metod 
Studien har utförts med utgångspunkt i hermeneutisk tradition. I enlighet med denna 
tradition har urval och val av antalet intervjupersoner fått växa fram under arbetets gång 
och materialinsamlingen har gjorts i syfte att skapa en helhetsbild (Alvehus, 2013). 
Eftersom det sedan tidigare finns övergripande studier baserat på ett brett underlag, 
bland annat Naturvårdsverkets enkätundersökningar (2004, 2007, 2009, 2013), utformas 
denna studie som en fallstudie inom ett specifikt område, som ett exempel på hur miljö-
hänsyn vid upphandling fungerar i praktiken. Walker m.fl. (2012) menar att studier, 
angående hur verksamheter fungerar i praktiken när det gäller miljöhänsyn vid offentlig 
upphandling, saknas. 
Studien avgränsas till att gälla offentlig upphandling inom sjukvård. Miljöhänsyn vid 
offentlig upphandling för sjukvården är särskilt intressant att studera eftersom två vik-
tiga områden där ställs mot varandra – miljö och sjukvård. 

3.1 Urval och bortfall 
Inledningsvis identifierades två grupper av personer som ansågs lämpliga att delta i stu-
dien, dessa grupper var tjänstemän och politiker. 
I gruppen tjänstemän har tre inköpare och en controller intervjuats. För inköpare gjordes 
först ett försök till slumpmässigt urval, men det visade sig att endast två av de som kon-
taktades i första omgången kunde tänka sig att delta. Efter ytterligare kontakter utsåg 
organisationen en talesperson, som ställde upp för intervju. Totalt intervjuades alltså tre 
inköpare av drygt 40. 
Med erfarenhet av vilket tidsödande arbete det var att kontakta personer på telefon, be-
slutades att istället skicka ut en enkät till politikerna. Ett test genomfördes, enkäten 
skickades utan urskiljning till regionpolitiker i en fjärde region, men det gav inget resul-
tat. Därefter gjordes upprepade försök att få kontakt med regionpolitiker i Stockholms 
Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne för att ta reda på vilka po-
litiker i respektive region som var mest lämpade att svara på enkäten. Svar uteblev från 
två av regionerna. Från den tredje, samma som resten av studien utspelar sig i, svarade 
en regionpolitiker väl insatt i det politiska styret och med goda kunskaper i både upp-
handlingar och miljöfrågor att endast ett fåtal politiker arbetar med den här typen av 
frågor. Baserat på den informationen beslutades att enkäten skulle skickas till politiker i 
den nämnd som arbetar med upphandling trots att de var ganska få. Representanter för 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna saknas i denna nämnd. Efter två påminnel-
ser landade svarsfrekvensen på knappt 40 %, vilket betydde 3 personer, två representan-
ter för Miljöpartiet och en för Liberalerna. 

3.2 Intervjuer 
Semistrukturerade, i huvudsak kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014) med 
nyckelpersoner har genomförts. Intervjufrågorna (Bilaga A) har framtagits med ut-
gångspunkt i frågeställningarna och med inspiration från Naturvårdsverkets enkätunder-
sökning (Naturvårdsverket, 2009). De flesta av frågorna är utformade som ett påstående 
som intervjupersonen ombeds ta ställning till genom att ange en siffra på en skala från 
ett till tio, där ett betyder stämmer inte alls och tio betyder stämmer mycket bra. Några 
frågor är ja- och nej-frågor och ytterligare några har utformats som öppna frågor. 
Telefonintervjuer valdes istället för personliga intervjuer på grund av det geografiska 
avståndet mellan intervjuare och intervjupersoner. Varje intervju tog ungefär tio minuter 
att genomföra. 
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De som valts ut för intervju kontaktades per telefon och om de var villiga att delta i stu-
dien fick de välja om de ville bli intervjuade direkt eller om de ville boka tid vid ett se-
nare tillfälle. De gavs även möjlighet att få frågorna skickade till sig i förväg. Hälften av 
intervjuerna gjordes direkt och hälften bokades in till ett senare tillfälle. 
Alla intervjuer spelades in. I resultatredovisningen har uppgifterna som framkom i in-
tervjuerna anonymiserats. 

3.3 Enkäter 
Politiker i en nämnd med ansvar för upphandlingsfrågor ombads besvara en enkät (Bi-
laga B) med liknande frågor som ställdes vid intervjuerna. Enkäten skickades ut som 
webenkät via den webbaserade tjänsten SurveyMonkey. Anledningen till att politikerna 
fick svara på en enkät istället för att intervjuas var tidsbegränsning. 

4 Resultat 
Resultatet redovisas under rubriker satta utifrån syfte och frågeställningar. 
För de frågor där de svarande ombads gradera påståenden med en siffra från ett till tio 
redovisas resultatet i diagram, med förtydligande kommentarer i den löpande texten. 
Siffrorna i diagrammen har samma innebörd som i frågorna som ställdes i intervjuer och 
enkät: 1= stämmer inte alls, 10= stämmer helt. 

4.1 Bakgrund för de som deltar 
I gruppen tjänstemän är tre av deltagarna inköpare/upphandlare och en controller. Två 
politiker från Miljöpartiet och en från Liberalerna deltog i studien. 
Två av fyra tjänstemän, men ingen av politikerna angav att de har genomgått utbildning 
i miljöanpassad upphandling. 
Alla tillfrågade tjänstemän och två av tre politiker sa sig känna till vem i organisationen 
som har ansvar för att miljökrav ställs vid upphandling. De flesta svarade att det är in-
köpsorganisationen och den enskilda inköparen. En person svarade att det övergripande 
ansvaret för att ställa kraven ligger hos regionfullmäktige, men att inköparen på lägsta 
nivå är ansvarig för att vid varje enskild upphandling se till att miljökrav ställs. 

4.2 I vilken utsträckning ställs miljökrav? 
På frågan om det alltid ställs miljökrav vid upphandling svarade de flesta att det alltid 
eller nästan alltid görs. En tjänsteman svarade att det långt ifrån alltid görs (Figur 1).  
 

 
Figur	  1.	  Bedömningar	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  miljökrav	  ställs	  vid	  upphandling.	  

0

2

4

6

8

10

10=stämmer	  helt
1=stämmer	  inte	  

alls

Vid	  upphandling	  ställs	  alltid	  miljökrav

Tjänstemän Politiker



  
 

7 

Det framkom under samtalen med tjänstemännen att det varierar vilka möjligheter som 
finns att ställa miljökrav inom olika inköpsområden. För exempelvis läkemedel finns 
särskilda bestämmelser, som inte har med upphandling att göra, men som begränsar 
möjligheten att ställa miljökrav. 
När det gäller frågan om totalkostnadsberäkningar och livscykelanalyser alltid används i 
de fall då det är relevant syns en spridning i svaren (Figur 2). Två av tjänstemännen 
menade att det inte stämmer alls, medan de övriga två menade att det stämmer bra. Av 
politikerna tyckte en person att det stämmer ganska dåligt, en har svarat att det stämmer 
ganska bra och en person har avstått från att svara på frågan. 
 

  
Figur	  2.	  Bedömningar	  av	  i	  vilken	  utsträckning	  totalkostnadsberäkningar/livscykelkostnader	  an-‐
vänds.	  

Bland tjänstemännen efterfrågas verktyg för att beräkna totalkostnad och livscykelkost-
nad. Ett dyrare val för en bättre miljöanpassad produkt skulle kunna motiveras om man 
kan visa att det högre styckpriset tas igen på energibesparingar, minskad kostnad för 
sophantering etc. Hittills har detta bara gjorts i enstaka fall. 
Både tjänstemän och politiker menade att det märks vid upphandlingar att den region de 
är verksamma i har högt ställda miljömål (Figur 3). 
 

 
Figur	  3.	  Bedömningar	  av	  hur	  väl	  det	  märks	  vid	  upphandling	  att	  regionen	  har	  högt	  satta	  miljömål.	  

Enligt svaren från tjänstemännen märks det exempelvis genom att man arbetar utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv och att ekologiskt, närodlat och minskad förpackningsmängd 
prioriteras. Det finns krav på att alltid välja ekologiska alternativ när så är möjligt. Or-
ganisationen ställer samma miljökrav på externa leverantörer som på den egna verk-
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samheten och man har ett antal upphandlingar per år då det ställs extra avancerade mil-
jökrav. Anbudsgivare har i vissa fall klagat på att miljökraven är för hårda och det har 
hänt att anbud helt uteblivit just för att miljökraven vid upphandlingen varit högt satta. 
Politikerna svarade att det märks vid upphandling att regionens miljömål är högt ställda 
genom att koldioxidutsläppen från upphandlade enheter har minskat och att andelen 
ekologiskt odlat har ökat i verksamheterna. En person svarade att det märks i de krav 
som ställs vid upphandling, särskilt i de fall då miljöanpassade produkter specifikt efter-
frågas. 
 

 
Figur	  4.	  Bedömningar	  angående	  i	  vilken	  utsträckning	  som	  miljökrav	  vid	  upphandling	  följs	  upp.	  

Baserat på svaren från såväl tjänstemän som politiker verkar det som om både de miljö-
krav som ställts vid upphandlingar och politiska beslut gällande miljökrav vid upphand-
ling i stor utsträckning följs upp (Figur 4). 
Exempel på uppföljning som görs, enligt tjänstemännen, är att efterfrågade certifikat 
(för exempelvis svanenmärkning) krävs in samt att sortimentet kontrolleras igen vid 
förlängning för att säkerställa att kraven fortfarande uppfylls och kontrollera att för-
höjda krav en bit in i avtalstiden fullföljs i de fall där det är aktuellt. En person svarade 
att andelen ekologiskt följs upp utifrån budget/inköpskostnad. 
Bland politikerna svarade en person att uppföljning av de politiska besluten görs i sam-
band med miljöredovisningen, övriga två avstod från att ge exempel. 
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4.3 Konflikt mellan miljöhänsyn och kostnad 
Varken tjänstemän eller politiker håller direkt med om att den miljömässiga nyttan blir 
låg relativt en ökad kostnad av att ställa miljökrav i upphandling (Figur 5). En av tjäns-
temännen sa sig inte kunna bedöma detta. 
 

 
Figur	  5.	  Redovisning	  av	  svar	  på	  påståendet	  att	  ”den	  miljömässiga	  nyttan	  är	  låg	  relativt	  den	  ökade	  
kostnaden	  som	  kommer	  av	  att	  ställa	  miljökrav	  i	  upphandlingen”.	  

På den direkta frågan om det finns konflikter mellan ekonomi och miljö vid upphand-
ling i organisationen skiljer sig svaren åt mellan de två grupperna (Figur 6). Samtliga 
tjänstemän svarade att det finns väsentliga konflikter, medan politikerna menade att 
sådana konflikter bara delvis förekommer.  
 

 
Figur	  6.	  Bedömningar	  av	  om	  det	  finns	  konflikter	  mellan	  ekonomi	  och	  miljö	  i	  den	  egna	  organisa-‐
tionen.	  

Enligt tjänstemännen märks det att det finns konflikter mellan ekonomi och miljö ge-
nom att miljökrav ifrågasätts och prioriteras ner vid besparingar i organisationen. När 
miljön prioriteras i en del av verksamheten innebär det dessutom oftast besparingar i en 
annan del. Om miljökraven är så hårda att man inte får in anbud kan upphandlingen 
behöva göras om, vilket medför ökade kostnader. En person efterfrågade en helhetssyn 
på ekonomi och miljö i hela samhället. Ett miljömässigt bra val som innebär höjda kost-
nader för regionen, men sänkta kostnader någon annanstans i samhället genomförs inte 
eftersom regionen enbart tar hänsyn till sin egen ekonomi. En person ansåg att det 
främst handlar om ett kvalitetsproblem eftersom ekologiska varor ibland håller sämre 
kvalitet än konventionellt odlade.  
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En av politikerna svarade att man inte ska se det som att det finns en konflikt mellan 
ekonomi och miljö vid upphandling. Personen menar att kvalitet är lika viktigt som 
kostnad och att miljö är en sorts kvalitetskrav. En annan av politikerna menade att det är 
viktigt att se till helhetskostnaden för verksamheten och inte bara titta på varje enskild 
upphandling. Även om ekologiska varor är dyrare än konventionellt odlade kanske det 
är möjligt att göra besparingar på andra delar så att kostnaden för varje måltid ändå inte 
blir högre. 
När det gäller frågan om möjlighet att påverka att miljöhänsyn tas vid upphandling an-
såg samtliga, både tjänstemän och politiker, att de har den möjligheten (Figur 7). Sprid-
ningen inom tjänstemannagruppen kan delvis bero på hur mycket kunskap de olika per-
sonerna har. Den person som svarar med siffran 10 är också den person som troligen är 
bäst insatt i kombinationen upphandling – miljöfrågor. Flera av tjänstemännen kom-
menterar även att kunskapen hos den enskilda upphandlaren spelar stor roll för inflytan-
det över upphandlingen. 
 

 
Figur	  7.	  Upplevd	  påverkansmöjlighet	  när	  det	  gäller	  miljöhänsyn	  vid	  upphandling.	  

4.4 Vad hindrar att miljökrav ställs? 
För att ta reda på vad som hindrar att miljökrav ställs fick de svarande betygssätta ett 
antal faktorer från ett till tio. 1 = minimalt hinder och 10 = mycket stort hinder. 
Resultatet visar att det är flera olika faktorer tillsammans som hindrar att miljökrav 
ställs (Figur 8). En jämförelse mellan de två grupperna visar att tjänstemännens svar har 
en större spridning på svarsskalan än politikernas. Tjänstemännens svar sträcker sig 
över hela skalan, av politikerna är det ingen som svarar med en siffra högre än sju eller 
lägre än tre. Sammanräknat för båda grupperna får otillräcklig ledning och kunskaps-
brist högst poäng. Att det blir dyrare hamnar på fjärde plats. Den faktor som anges ut-
göra minst hinder både sammanräknat och i varje grupp för sig är att lagstiftningen inte 
är tvingande.  
De faktorer som får högst samlad poäng av tjänstemännen är att det blir dyrare, otill-
räcklig ledning följt av kunskapsbrist och krångliga regler/lagstiftning. 
Tjänsteman 1 svarar att de största hindren för att ställa miljökrav är att det blir dyrare 
tillsammans med krångliga regler/lagstiftning. Även otillräcklig ledning utgör ett visst 
hinder. 
Tjänsteman 2 uppger att det klart största hindret är att det tar längre tid. Krångliga reg-
ler/lagstiftning anses också utgöra ett väsentligt hinder följt av kunskapsbrist och otill-
räcklig ledning. 
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Figur	  8.	  Redovisning	  av	  värdering	  avseende	  hur	  stort	  hinder	  olika	  kriterier	  upplevdes	  utgöra	  för	  att	  
miljökrav	  ska	  ställas.	  

Tjänsteman 3 anger att svagt intresse inom organisationen tillsammans med att det blir 
dyrare utgör de största hindren, följt av kunskapsbrist och otillräcklig ledning. 
Tjänsteman 4 svarar att svagt intresse inom organisationen, svagt politiskt stöd, att det 
blir dyrare, kunskapsbrist, otillräcklig ledning samt krångliga regler/lagstiftning till-
sammans är det som hindrar att miljökrav ställs. Alla dessa faktorer har betygssatts med 
siffran fem. 
De faktorer som får högst samlad poäng av politikerna är kunskapsbrist och otillräcklig 
ledning följt av svagt intresse inom organisationen och att upphandlingen tar längre tid. 
Politiker 1 uppger att svagt intresse inom organisationen, kunskapsbrist och otillräcklig 
ledning tillsammans utgör störst hinder. 
Politiker 2 svarar att det största hindret är att det tar längre tid, tätt följt av otillräcklig 
ledning och krångliga regler/lagstiftning 
Politiker 2 svarar att svagt intresse inom organisationen, kunskapsbrist och krångliga 
regler/lagstiftning utgör de största hindren. 

4.4.1 Avsätts extra resurser för miljöaspekter i verksamhetens budgetramar? 
När det gäller frågan om ifall extra resurser för miljöaspekter avsätts i verksamhetens 
budgetramar uttryckte flera av de tillfrågade tveksamhet till hur det förhåller sig. En av 
tjänstemännen svarade att det inte görs eftersom det inte finns någon budgeterad upp-
handlingsplan. Inköpsorganisationen meddelar hur mycket upphandlingarna under året 
beräknas kosta och sedan redovisar man sitt resultat. Verksamheterna har däremot egna 
budgetar och kan äska pengar om det gäller investeringar. Resurser i form av konsulter 
tas in ibland och i speciella fall sponsras projekt av någon utomstående aktör när man 
vill satsa extra på miljökriterier. Övriga tjänstemän svarade ibland; nej, det tror jag inte; 
jag vet inte, men sällan i så fall. 
Av politikerna svarade en nej, två svarade att de inte vet. 

4.4.2 På vilken nivå i organisationen sätts budgetramar för upphandling 
Även när det gäller frågan om vilken nivå budgetramar sätts rådde osäkerhet. Tjänste-
männen svarade: Det finns inga budgetramar; ramarna sätts på nämndenivå; ramarna 
sätts av inköpsorganisationen; vet inte. 
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Två av politikerna svarade att det är regionstyrelsen som sätter budgetramar, en person 
lämnade frågan obesvarad. 

4.5 Förslag på förändringar för att skapa förutsättningar för  
miljöförbättringar 
På frågan om miljökraven som ställs vid upphandling är för höga, för svaga eller lagom 
svarade två av tjänstemännen att kraven är för höga och två att de är lagom. Av politi-
kerna svarade två att kraven är lagom och en svarade att de är för svaga.  
Två av tjänstemännen svarade att eftersom det redan ställs tillräckligt höga krav vid 
upphandling, finns det egentligen inget som skulle kunna göra att fler eller hårdare mil-
jökrav ställs. De menar att det ibland till och med ställs för höga krav, vilket resulterar i 
att anbud uteblir. Ett sätt att lösa detta är att kommunicera med leverantörer och 
branschorganisationer i förväg. Tre förslag på förändringar för att främja miljökrav 
lämnades: Att ledningen i alla tänkbara sammanhang pratar om miljö, så att miljötänk 
genomsyrar hela organisationen och på så sätt automatiskt i högre grad finns med även 
vid upphandlingar; högre politiska mål; och bättre verktyg för kontroll av totalkostnader 
och livscykelanalyser. 
En av politikerna svarade att tillräckliga miljökrav redan ställs. En annan föreslog att 
eftersom upphandling är en del av regionens verksamheter tvingar ökade miljökrav på 
verksamheterna upp kraven även vid upphandlingarna. Samma person svarade att för-
bättringar inte alltid är möjliga eftersom många varor och tjänster inte finns i miljövän-
ligare varianter.  
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5 Diskussion 
För att kunna garantera anonymiteten för de som deltagit i studien togs beslutet att ute-
sluta information beträffande i vilken region studien är utförd. Antalet tjänstemän och 
politiker som har hand om upphandlingsfrågor i varje region är så litet att det kanske 
skulle vara möjligt att lista ut vilka personerna i studien är om regionen namnges. Flera 
av de inköpare som deltog i studien poängterade att de ville vara anonyma. Bedömning-
en har gjorts att resultat och slutsatser inte påverkas negativt av att regionen inte namn-
ges. En tänkbar positiv aspekt av att inte uppge namnet på regionen skulle kunna vara 
att resultaten från studien blir mer generellt giltiga. 
Det går inte att se någon genomgående skillnad i gruppen tjänstemän, mellan inköpare 
och controller, därför särskiljs inte rollerna i resultatredovisningen. Det samma gäller 
för politikerna. Eftersom resultatet baseras på så få personer dras inga slutsatser utifrån 
politisk inriktning. Vad som däremot kan vara intressant att diskutera gällande politisk 
tillhörighet är varför just två personer från Miljöpartiet och en från Liberalerna valde att 
svara. Eftersom enkäten handlar om miljöfrågor är det frestande att tro att i alla fall mil-
jöpartisterna svarade eftersom de har ett särskilt intresse i ämnet. 
Studiens karaktär tillsammans med den egna bristen på erfarenhet av den här typen av 
studier var avgörande för beslutet att låta metoden växa fram under arbetets gång och 
kontinuerligt anpassas efter vad som passade studien bäst. Fördelen med det här arbets-
sättet har varit att det var flexibelt och därför skapade möjlighet att ta hänsyn till nya 
infallsvinklar när det var motiverat. Nackdelen har varit att det var tidskrävande. 
Informationen samlades in med hjälp av intervjuer och en enkät. Det är sätt som passar 
bra när en nyanserad helhetsbild önskas, så som var fallet i denna studie. Ett annat upp-
lägg kunde ha varit att samla information genom att studera regionens upphandlingsdo-
kument. Det skulle ha blivit en helt annan typ av undersökning och kunde ha varit ett 
intressant komplement till intervjuerna, men bedömningen gjordes att en sådan inrikt-
ning skulle ha blivit för omfattande och inte rymdes inom tidsramen för denna uppsats. 
Även om planen från början var att intervjua ett fåtal personer hade det varit positivt 
med ett något större deltagande. Den vanligaste orsaken till de tillfrågade avböjde med-
verkan i studien var att de inte kände sig kunniga nog eller inte tyckte sig ha befogenhet 
att besvara frågorna. Det gjordes ett antal övertalningsförsök för att få även dem som 
inte var så insatta i ämnet att delta, men utan resultat. Att frågorna upplevdes som kom-
plicerade och svåra att svara på av både tjänstemän och politiker var en aning förvå-
nande, särskilt med tanke på att genomförandet av intervjuerna fungerade väldigt bra. 
Intervjupersonerna verkade väl insatta i ämnet och kunde relativt enkelt besvara frå-
gorna. En tänkbar slutsats av detta är att de personer som har deltagit i studien också är 
de med störst erfarenhet och kunskap inom området. Ett par av intervjupersonerna ut-
tryckte också att så var fallet. Precis som flera tidigare studier påvisat (Naturvårdsver-
ket, 2009 & Bouwer, 2006) verkar det råda viss kunskapsbrist, även om den nyligen 
utgivna rapporten Miljöledning i staten 2016 från Naturvårdsverket (2017) visar att lä-
get på den punkten tydligt har förbättrats de senaste åren. Det är svårt att dra några slut-
satser i den här studien om hur stor kunskapsbristen är, eftersom ingen av dem som an-
såg sig ha bristfälliga kunskaper i ämnet ville delta. Fem av de inköpare som kontakta-
des för intervju tackade nej till att delta på grund av just kunskapsbrist. Det är oklart om 
det rörde sig om en absolut kunskapsbrist eller om det snarare handlade om en rädsla för 
att svara fel relativt organisationens policy. 
 
  



  
 

14 

5.1 Ansvar, miljöhänsyn och kravnivå 
När det gäller vem/vilka i organisationen som bär ansvar för att miljökrav ställs vid 
upphandling svarar de flesta att det är inköpsorganisationen eller den enskilda inköpa-
ren. Svaret att det övergripande ansvaret ligger hos regionfullmäktige, men att varje 
inköpare är ansvarig vid enskilda upphandlingar stämmer väl överens med beskrivning-
en av hur regioner och landsting styrs, med förtroendevalda som ytterst ansvariga och 
tjänstemän som ansvarar för det praktiska genomförandet (Sveriges kommuner och 
landsting, 2017). 
Att hänsyn tas till miljöaspekter vid upphandling märks på att de flesta svarande uppger 
att miljökrav alltid ställs. Att ett svar tydligt sticker ut, miljökrav ställs långt ifrån alltid, 
kan ha att göra med att det finns begränsade möjligheter att ställa miljökrav inom vissa 
inköpsområden. Det kan även bero på varierande kunskap hos intervjupersonerna om 
hur det egentligen förhåller sig. 
Det verkar inte som om livscykelanalyser och totalkostnadsberäkningar används i alla 
fall där det skulle vara relevant, trots att det står inskrivet i regionernas upphandlingspo-
licys att så ska göras (Stockholms Läns landsting, 2011; Västra Götalandsregionen, 
2016b; 2017 & Region Skåne, 2011). I intervjuerna framkommer att bättre verktyg för 
kontroll av totalkostnader och livscykelanalyser önskas. Ett dyrare val för en bättre mil-
jöanpassad produkt skulle kunna motiveras genom att visa att ett högre styckpris kan tas 
igen i andra delar av verksamheten, till exempel genom energibesparingar eller minskad 
kostnad för sophantering. Hittills har detta bara gjorts i något enstaka fall. 
Alla tillfrågade är eniga om att regionen ställer höga miljökrav och att det märks vid 
upphandling. 
Det som är mest intressant att diskutera angående detta är något som återkommer i flera 
av intervjuerna, nämligen att anbudsgivare emellanåt klagar på att miljökraven är för 
hårda och att det till och med har hänt att anbud helt uteblivit av denna anledning. 
När det gäller sjukvård och andra viktiga samhällsfunktioner kan två viktiga områden, 
miljö och sjukvård, komma att ställas mot varandra. Man vill inte riskera att stå utan 
anbud eftersom det är viktigt att nödvändiga produkter och tjänster finns tillgängliga för 
att en tillfredsställande sjukvård ska kunna bedrivas. Dessutom medför varje upphand-
ling som behöver avbrytas och göras om extra kostnader. 
Det finns en uppenbar risk att rädslan att stå utan anbud minskar benägenheten att ställa 
hårda miljökrav. För att undvika detta beskriver flera av tjänstemännen att man ofta 
diskuterar miljökrav med leverantörer och branschorganisationer innan anbudsförfrågan 
går ut. Här finns ytterligare en risk – att man skyller på att produkten/tjänsten inte finns.  
Ett exempel från Region Skåne visar hur det går att komma runt även detta. I en så kal-
lad innovationsupphandling upphandlades skyddsförkläden i förnybart material som 
ersättning för skyddsförkläden i oljebaserad plast (Region Skåne, 2016). Det unika med 
denna upphandling, som har fått stor uppmärksamhet i media, är att produkten inte 
fanns utan skapades specifikt för Region Skåne. Den här typen av upphandling är ett 
sätt att driva utvecklingen mot mer miljövänliga upphandlingar och kan tänkas bli van-
ligare i framtiden. 
Politikernas svar om att högt ställda miljömål märks genom minskade koldioxidutsläpp 
från upphandlade enheter och ökad andel ekologiskt odlade produkter i verksamheterna 
har inte belagts, men förutsatt att uppgifterna är korrekta visar det att utvecklingen går 
mot hårdare miljökrav. 
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5.2 Konflikt mellan miljö och ekonomi 
När det gäller konflikter mellan miljöhänsyn och ekonomi ger de två tillfrågade grup-
perna helt olika bild av situationen. Politikerna menar att det egentligen inte finns någon 
sådan konflikt, medan tjänstemännen anser att konflikten är väsentlig. Samtliga tillfrå-
gade verkar å andra sidan överens om att eventuella ökade kostnader för hårdare miljö-
krav inte är orimligt höga. 
Eftersom det är tjänstemännen som ser hur det fungerar i den dagliga verksamheten är 
det rimligt att tro att det finns en konflikt om de säger att det gör det. De ser en rad pro-
blem som innebär att miljön ibland får stå tillbaka som en följd av ekonomiska bespa-
ringar och där anbud ibland saknas till följd av för högt ställda miljökrav. En lösning 
som föreslås är en helhetssyn på ekonomi och miljö som innefattar hela samhället, så att 
det blir möjligt att välja en dyrare variant i regionen om det gynnar miljön och sam-
hällsekonomin i stort. 

5.3 Möjlighet att påverka 
Det är positivt att samtliga tillfrågade ansåg sig ha mer eller mindre möjlighet att på-
verka miljöhänsyn vid upphandling. Hur stor påverkansmöjlighet de olika personerna 
upplevde sig ha varierade. En tänkbar förklaring till skillnaden kan vara att de har olika 
mycket kunskap om och erfarenhet av upphandling och hur miljökrav kan ställas. En-
skilda personers möjlighet att påverka stämmer väl överens med erfarenhet att offentliga 
upphandlingar påverkas mer av vad som sker på lägre institutionell nivå än uppifrån 
kommande normer (Rolfstam, 2015). Rolfstam poängterar behovet av krav som kom-
mer inifrån och ifrågasätter betydelsen av utifrån kommande direktiv, som exempelvis 
EU:s direktiv för upphandling. Även Testa (2012) poängterar vikten av att ledningen 
känner förtroende för och lämnar över ansvaret inköpspersonalens kompetens när det 
gäller hållbar upphandling. Rolfstams inlägg i debatten är intressant och det finns san-
nolikt mycket att vinna på att låta tjänstemän på lägsta nivå ta ett stort ansvar. En risk 
med att lägga hela ansvaret på enskilda inköpare är att enskilda personers intresse eller 
ointresse för miljöfrågor får spela för stor roll för vilka krav som ställs vid upphandling-
en. I bästa fall kan direktiv, miljöpolicys och andra riktlinjer i så fall vara användbara 
verktyg för att sätta miniminivån. 

5.4 Hinder och förslag till förbättring 
När det gäller vad som hindrar att miljökrav ställs vid upphandling är det tydligt att det 
inte rör sig om en ensam faktor utan flera faktorer tillsammans. De två grupperna skiljer 
sig ganska mycket åt i den här frågan både när det gäller spridningen på svarsskalan och 
vilka faktorer som rankas högst. Tjänstemännens svar varierar över hela skalan, medan 
politikernas svar är samlade närmare mitten. Tjänstemännens svar skiljer sig också mer 
åt sinsemellan än vad politikernas gör.  
Kunskapsbrist anges som det största hindret i Naturvårdsverkets (2009, 2017) under-
sökningar och så är även fallet i den här studien. Det sammanräknade resultatet för båda 
grupperna visar att kunskapsbrist tillsammans med otillräcklig ledning är det som upp-
fattas som det största hindret. 
Att lagstiftningen inte är tvingande, verkar inte utgöra något större hinder, vilket antag-
ligen beror på att regionen har satt egna krav som ka efterföljas. 
Tjänstemännen rankar att det blir dyrare, otillräcklig ledning följt av kunskapsbrist och 
krångliga regler/lagstiftning högst. Politikerna svarar att kunskapsbrist, otillräcklig led-
ning följt av svagt intresse inom organisationen samt att upphandlingen tar längre tid är 
de största hindren. Politiker och tjänstemän ser verksamheten från olika synvinklar, vil-
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ket kan förklara skillnaderna, men några slutsatser om bakomliggande orsaker till skill-
naderna mellan gruppernas svar går inte att dra baserat på studiens resultat. 
När det gäller politiskt stöd är det en av tjänstemännen som kommenterar att det är jät-
tesvårt att svara på. ”Ibland har man stöd för det och ibland inte”. Personen menar att 
det inför val pratas mycket positivt om miljöarbete, men när det väl kommer till kritan 
hörs andra tongångar. 
En tänkbar förklaring till att tjänstemännen, till skillnad från politikerna, lyfter fram 
ökade kostnader som ett av de större hindren kan vara att de tydligare ser hur pengarna 
fördelas i den dagliga verksamheten. Det är också de som ser var nedskärningar görs vid 
besparingar. Det har blivit tydligt under studiens gång att många politiker inte är så in-
satta i detaljer som rör upphandling. 
Bland politikerna var det ingen som hade något egentligt förslag till förbättring, de var 
på det stora hela nöjda med den nuvarande kravnivån. Just när det gäller frågan om mil-
jöförbättringar skulle frågan kanske ha behövt ställas till politiker på högre nivå, de 
övergripande målen kan man å andra sidan läsa sig till i respektive regions miljöpolicy 
och miljöprogram.  
Konkreta förslag från tjänstemännen för att skarpare miljökrav ska ställas är: god kom-
munikation med leverantörer för att undvika att anbud uteblir, att ledningen tydligt visar 
att miljöförbättringar är prioriterade, högre politiska mål samt bra verktyg för att kon-
trollera totalkostnader och livscykelanalyser för upphandlade varor och tjänster. 
I den internationella jämförelse av OECD-länders policydokument för hållbar upphand-
ling som Walker m.fl. (2012) gjorde låg Sverige inte särskilt bra till, men sedan dess har 
en hel del hänt. Med den Nationella upphandlingsstrategin (Finansdepartementet, 2016) 
har regeringen satt fokus på en här typen av frågor och enligt Naturvårdsverkets (2017) 
senaste rapport har flera förändringar lett till att det idag finns fler och tydligare riktlin-
jer för miljöanpassad offentlig upphandling. 
Sammanfattningsvis kan sägas att bäst resultat när det gäller miljökrav vid upphandling 
antagligen fås med en kombination av ambitiösa miljömål för regionen, en ledning som 
är kunnig i miljöfrågor och prioriterar dessa och tjänstemän med goda kunskaper i mil-
jöanpassad upphandling, som värdesätter att ställa höga miljömål.  
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6 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras utifrån studiens resultat: 

• Miljöhänsyn tas vid upphandling. I vilken utsträckning det görs är främst bero-
ende av vad som upphandlas, hur utbudet på marknaden ser ut samt hur kunnig 
och erfaren den enskilda upphandlaren är. Miljökrav ställs ofta, men inte alltid. 

• Det finns konflikter mellan ekonomi och miljö vid upphandling. Det märks 
bland annat vid nedskärningar och på uteblivna anbud. Tillfrågade tjänstemän 
upplever detta som ett större problem än de politiker som deltog i studien. 

• Enskilda tjänstemän och politiker anser sig ha goda möjligheter att påverka in-
köp ur miljösynpunkt. 

• Ett flertal faktorer hindrar att miljökrav ställs vid upphandling. Det totala resul-
tatet visar att otillräcklig ledning och kunskapsbrist utgör störst hinder. Att det 
blir dyrare hamnar på fjärde plats. Sett till resultatet för tjänstemän och politiker 
var för sig hamnar att det blir dyrare och otillräcklig ledning i topp för tjänste-
männen medan politikerna menar att kunskapsbrist och otillräcklig ledning utgör 
störst hinder. Den faktor som anges utgöra minst hinder både sammanräknat och 
i varje grupp för sig är att lagstiftningen inte är tvingande. 

• Det avsätts inte pengar i budgeten för att bekosta hårdare miljökrav vid upp-
handling eftersom det inte finns någon budgeterad upphandlingsplan. 

• Förslag till förändringar som behöver vidtas för att miljökriterier ska viktas 
tyngre är: att i förväg kommunicera med leverantörer för att undvika att anbud 
uteblir, att ledningen visar att miljöförbättringar är prioriterade, högre politiska 
mål samt bra verktyg för att kontrollera totalkostnader och livscykelanalyser. 

De flesta studier som har gjorts hittills om miljöhänsyn vid offentlig upphandling har 
granskat policydokument och organisationers miljömål i förhållande till upphandling. 
Det saknas studier om hur det praktiska arbetet med miljökriterier vid upphandling fun-
gerar. Här kan förhoppningsvis den här studien fylla en lucka. 
Om miljöanpassad upphandling ska få den betydelse för nationella och internationella 
miljöförbättringar som många regeringar och internationella samarbetsorganisationer 
önskar behöver en hel del förbättringar genomföras och hinder undanröjas. Behovet av 
ytterligare forskning för att följa utvecklingen och påskynda den är stort. 
För att effektivt kunna genomföra en studie liknande denna rekommenderas att studien i 
förväg förankras hos regionens/organisationens ledning.
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Bilagor 
Bilaga A, Intervjufrågor 

Jag heter Erika Landestorp och jag skriver min C-uppsats i miljövetenskap vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Jag genomför telefonintervjuer för att undersöka om det finns en konflikt mellan 
ekonomi och miljö i samband med offentlig upphandling. 
Jag skulle vara väldigt tacksam om du kan tänka dig att delta i en intervju! 
Intervjun tar ca 10 minuter och kommer att spelas in. All information kommer att 
behandlas anonymt. Passar det nu eller vill du hellre att vi bokar en tid senare? 

 
1. Har du genomgått någon utbildning i miljöanpassad upphandling? 

Ja, nej. Vet ej. 
2. Känner du till vem i organisationen som är ansvarig för att miljökrav ställs vid upphandling? 

Ja, nej, vet inte. 
3. Vem är det: 
4. Du har möjlighet att påverka vilken miljöhänsyn som tas vid upphandling.   

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. Vet ej. 
5. Vid upphandling ställs alltid miljökrav. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
6. Totalkostnadsberäkningar/livscykelkostnader används alltid vid upphandling när så är relevant. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
7. Det märks i våra upphandlingar att regionen har högt satta miljömål. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
8. På vilket sätt märks det/märks det inte? 

Fritt svar 
9. Genomförda upphandlingar följs alltid upp ur miljösynpunkt. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
10. Vilken typ av uppföljning görs i så fall? 

Fritt svar 
11. Den miljömässiga nyttan är låg relativt den ökade kostnaden som kommer av att ställa miljökrav 

i upphandlingen. 
Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 

12. Det finns konflikter mellan ekonomi och miljö vid upphandling i organisationen. 
Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 

13. På viket sätt märks det att det finns/inte finns en konflikt mellan ekonomi och miljö? 
Fritt svar. 

14. Jag vill att du betygsätter följande faktorer på en skala från 1-10 med tanke på hur stort hinder de 
utgör för att miljöanpassa upphandling? 
Svagt intresse inom organisationen; svagt politiskt stöd; det blir dyrare; det tar längre tid; kun-
skapsbrist; otillräcklig ledning; krångliga regler/lagstiftning; att lagstiftningen inte är tvingande. 
1-10, 1=Minimalt hinder, 10=Mycket stort hinder 

15. Kan du ge exempel på vad som skulle få er att i högre utsträckning ställa miljökrav vid upphand-
ling? 
Fritt svar. 

16. Avsätts resurser för eventuella extra kostnader för miljöanpassad upphandling i budgeten? 
Ja, nej, vet inte. 

17. På vilken nivå i organisationen läggs budgetramarna för upphandling? 
Fritt svar. 

18. De miljökrav som ställs vid upphandling är: För höga, för svaga, lagom 
19. Finns det något som du vill tillägga? 
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Bilaga B, Enkät till politiker 
Tack för din medverkan! Enkäten innehåller 19 frågor och beräknas ta tio minuter 
att besvara. Alla svar kommer att behandlas anonymt. 
Studien ingår i en C-uppsats i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet i Kal-
mar. Syftet är att undersöka om det finns en konflikt mellan ekonomi och miljö i 
samband med offentlig upphandling inom sjukvården. 
Det är värdefullt att alla politiska partiers åsikter blir representerade! 
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig på telefon: 0731-50 18 15 eller maila: 
el222tm@student.lnu.se 

 
1. Politisk tillhörighet: 
2. Har du genomgått någon utbildning i miljöanpassad upphandling? 

Svar: Ja, nej. Vet ej. 
3. Känner du till vem i organisationen som är ansvarig för att miljökrav ställs vid upphandling? 

Ja, nej, vet inte. 
4. Du har möjlighet att påverka vilken miljöhänsyn som tas vid upphandling.   

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. Vet ej. 
5. Vid upphandling ställs alltid miljökrav. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
6. Totalkostnadsberäkningar/livscykelkostnader används alltid när så är relevant. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
7. Det ska märkas i regionens upphandlingar att miljömålen är högt satta. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
8. Kan du ge något exempel på hur det kan märkas/inte märkas? 

Fritt svar 
9. Politiska beslut gällande miljökrav vid upphandling följs upp. 

Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 
10. Kan du ge exempel på någon typ av uppföljning som görs? 

Fritt svar 
11. Den miljömässiga nyttan är låg relativt den ökade kostnaden som kommer av att ställa miljökrav 

i upphandlingen. 
Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 

12. Det finns konflikter mellan ekonomi och miljö vid upphandling i organisationen. 
Ange från 1-10, 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer helt. 

13. På viket sätt märks det att det finns/inte finns en konflikt mellan ekonomi och miljö? 
Fritt svar. 

14. Betygsätt följande faktorer på en skala från 1-10 med tanke på hur stort hinder de utgör för att 
miljöanpassa upphandling. 
Svagt intresse inom organisationen; svagt politiskt stöd; det blir dyrare; det tar längre tid; kun-
skapsbrist; otillräcklig ledning; krångliga regler/lagstiftning; att lagstiftningen inte är tvingande. 
1-10, 1=Minimalt hinder, 10=Mycket stort hinder 

15. Kan du ge exempel på något som skulle få er att i högre utsträckning ställa miljökrav vid upp-
handling? 
Fritt svar. 

16. Avsätts resurser för eventuella extra kostnader för miljöanpassad upphandling i budgeten? 
Fritt svar. 

17. På vilken nivå i organisationen läggs budgetramarna för upphandling? 
Fritt svar. 

18. De miljökrav som ställs vid upphandling är: För höga, för svaga, lagom 
19. Finns det något som du vill tillägga? 


