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Sammanfattning
Titel: Hållbarhet i svenska kommuners upphandlingar - En kvalitativ studie om upphandling
av livsmedel till skolverksamheter.
Författare: Lina Hidling & Sandra Lindell
Handledare: Petter Boye
Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning
Inledning: Hållbarhetsarbete har blivit viktigare sedan klimatförändringarna har blivit allt mer
påtagliga. Idag ställs det högre krav på att offentliga verksamheter ska ta ett samhällsansvar där
de främjar klimatarbetet. Kommuner är en aktör som har möjlighet att påverka klimatarbetet
genom dess offentliga upphandlingar av livsmedel. Livsmedel är ett område som till stor del
påverkar miljön, genom att fler hållbara konsumtionsval tas kan hållbarhetsarbetet styras i rätt
riktning.
Syfte: Syftet med uppsatsen är undersöka vilken roll som upphandlingsprocessen har i
kommunernas hållbarhetsstrategier. Vidare vill vi beskriva och förklara hur olika kommuner
ställer sig till frågan vad hållbara livsmedel är, samt att undersöka hur kommuner arbetar med
strategier kopplat till upphandling av livsmedel för att främja hållbar livsmedelskonsumtion.
Målet med vår studie är att resultatet ska bidra till att kommuner och dess intressenter ska få en
ökad förståelse kring hur upphandlingar kan användas för att främja klimatarbetet.
Metod: Uppsatsen bygger på att personer från olika kommuner har intervjuats som i stor
utsträckning arbetar med upphandling. I uppsatsen används en kvalitativ forskningsmetod för
att få en djupgående beskrivning av respondenterna tankar. Ansatsen i studien är abduktiv för
att få en bredare förståelse för ämnet.
Slutsats: Resultatet visar att upphandlingsprocessen är en viktig och integrerad del i
kommunernas hållbarhetsstrategier. Upphandlingarna påverkas av kommunernas definition av
hållbara livsmedel. Definitionen hållbara livsmedel är dock otydlig, vilket leder till att
kommunerna i upphandlingarna prioriterar de delar som dem anser är viktigast. Genom att
kommunerna prioriterar rätt livsmedel i upphandlingarna kan de främja den hållbara
utvecklingen.
Nyckelord: Upphandling, hållbarhet, livsmedel, CSR

Abstract
Title: Sustainability in Swedish municipal procurement- A qualitative study on procurement of
food for schools
Authors: Lina Hidling & Sandra Lindell
Advisor: Petter Boye
Course: Business administration, Bachelor thesis in finance/accounting
Introduction: Sustainability work has become more important since climate change has
become increasingly tangible. Today, higher demands are placed on public enterprises to take
a social responsibility to promote climate work. Public enterprises such as the municipalities
have the opportunity to influence the climate work through its public procurement of food. The
food industry is an area that largely affects the environment, by taking more sustainable
consumption choices, the sustainability work can be managed in the right direction.
Purpose: The purpose of this work is to examine the role of the procurement process in the
municipalities' sustainability strategies. Furthermore, we want to describe and explain how
different municipalities adhere to the question of what sustainable food is, and to investigate
how municipalities work with strategies linked to procurement of food products to promote
sustainable food consumption. The goal of our study is that the result should contribute to
municipalities and their stakeholders gaining a better understanding of how procurement can
be used to promote climate work.
Method: The thesis is based on persons from different municipalities have been interviewed
which whom, to a large extent work with procurement. The thesis uses a qualitative research
method to get an in-depth description of the respondents thoughts. The study's approach is
abductive, in order to gain a broader understanding of the subject.
Conclusion: We concluded that the procurement process is an important and integrated part of
the municipalities' sustainability strategies. The procurements are influenced by the
municipalities definition of sustainable food. The definition of sustainable food is unclear,
which means that the municipalities in the procurements prioritize the parts that they consider
most important. Because the municipalities prioritize the right foods in the procurements, they
can promote sustainable development
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1. Inledning & problematisering av hållbara upphandlingar
I takt med att klimatförändringar har uppmärksammats allt mer i vårt samhälle ställs det nu
högre krav på att offentliga verksamheter ska agera och ta ett samhällsansvar för att främja
miljön. Offentliga verksamheter står för 20 procent av Sveriges totala BNP, detta är därmed
en stor aktör som har möjlighet att påverka klimatarbetet. Genom att kommuner implementerar
hållbarhetsstrategier i deras offentliga upphandlingar av livsmedel kan de bidra till ett
hållbarare samhälle. I detta kapitlet presenteras de problem som kan uppstå då hållbara
livsmedel ska upphandlas.

1.1 Hållbarhet i livsmedelsupphandlingar
Sommaren år 2018 drabbades Sverige av avsevärt högre temperaturer än tidigare år som ledde
till extrem torka och vattenbrist. Forskare är överens om att medeltemperaturen i Sverige har
ökat i snabbare takt jämfört med genomsnittet i övriga delar av världen till följd av
klimatförändringarna. Klimatförändringarna är inte längre enbart en diskussion på politisk nivå,
utan den lyfts även hos samhällsmedborgarna. Ett varmare klimat innebär mer än en
temperaturökning, det leder till mer instabila väderföreteelser som översvämningar, vattenbrist
och kraftiga stormar där konsekvenserna påverkar hela världen (Naturskyddsförening, 2019).
Klimatförändringar, miljöförstöring, människor på flykt, ökad fattigdom och risk för konflikt
om knappa resurser har ett tydligt samband. Hållbar utveckling innefattar ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten är en grund för att den sociala och
ekonomiska hållbarheten ska fungera utan att kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov påverkas på grund av hur dagens generation agerar i dessa frågorna (Röda
Korset, 2019).

Livsmedelskonsumtionen är något som påverkar miljön, genom att fler medvetna val tas av
olika samhällsaktörer kan den få en minskad påverkan på klimatet. Livsmedelsverket har gått
ut med riktlinjer till kommunernas skolverksamheter gällande måltider som bidrar till en hållbar
utveckling med fokus på den ekologiska hållbarheten, men även där den ekonomiska och
sociala hållbarheten är av betydelse. År 2015 ingick världens stats- och regeringschefer i
Agenda 2030 som är 17 globala mål för att främja en hållbar utveckling, den mat som serveras
i kommunernas verksamheter påverkar direkt eller indirekt målen. (Livsmedelsverket, 2018).
Målen i Agenda 2030 är sammankopplade i de olika hållbarhetsaspekterna, ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet (Regeringskansliet, 2019). Genom Agenda 2030 försöker
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politiker driva hållbarhetsarbetet för att det ska finnas en gemensam bild och vision för vad
hållbart företagande är, det är normativa föreskrifter för hur företagen bör agera i de olika
hållbarhetsmålen (Borglund, De Geer, Sweet, Frostensson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström &
Windell, 2017). I hållbarhetsmålen konkretiserar FN inte vad som ska göras i praktiken trots
att målen både är breda och ambitiösa, detta innebär att flera aktörer på marknaden måste agera
för att operationalisera målen där de bryts ned i olika sammanhang (Borglund et al. 2017).

Regeringen, riksdagen och olika myndigheter ansvarar för klimatanpassningsarbetet på den
nationella offentliga nivån där deras uppgift är att samla in och att sprida information
(Klimatanpassning, 2019). Den politik som regeringen och riksdagen beslutar om ska
kommunerna genomdriva, detta ställer därmed större krav på kommunernas styrning där de ska
driva samhället på ett sätt där Sveriges klimatmål kan uppnås (Aktuell Hållbarhet, 2009).

Kommuner kan bland annat använda livsmedelsupphandling i skolverksamheten som verktyg
för att nå de strategiska hållbarhetsmålen där aktiva val görs för att måltiderna ska vara hållbara,
näringsrika och goda (Livsmedelsverket, 2018). Åsikterna om vad som anses vara hållbart
gällande livsmedel skiljer sig åt. Enligt Livsmedelsverket (2015) kan ekologisk
livsmedelskonsumtion bidra till en förbättrad miljö genom att kemiska och syntetiska
bekämpningsmedel inte sprids i vår natur. Ekologiska livsmedel bidrar även till en ökad
biologisk mångfald där djurlivet gynnas (Naturskyddsföreningen, 2016). Samtidigt har svenska
forskare kommit fram till att ekologisk mat har en större klimatpåverkan jämfört med
konventionella livsmedel på grund av att odling av ekologisk mat kräver mer mark i förhållande
till den konventionella odlingen. Forskaren Stefan Wirsenius beskriver de negativa effekterna
av ekologisk odling som:
“På en global matmarknad innebär ekologisk odling att, relativt sett, mer skog avverkas
någonstans i världen. Mindre skog ger mer koldioxid i atmosfären”.
(Sveriges radio, 2018)

Naturskyddsföreningen förklarar att människor kan bidra till en bättre miljö genom att äta mer
vegetariskt eftersom kött- och mejeriprodukter har en lika stor miljöpåverkan som samtliga
länders transportmedel. Anledningen till detta är de kraftiga växthusgaserna som köttdjuren
släpper ut som påverkar klimatet mer än vad koldioxiden gör (Naturskyddsföreningen, u.d).
Idag har förekomsten av vegetarisk mat i svenska skolor blivit allt vanligare, det är något som
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väcker mycket känslor. Majoriteten av maten som serveras på en skola i Sigtuna är vegetarisk
och eleverna har aldrig uttryckt något missnöje gällande maten då den är vällagad, god och
energirik. Klassföreståndaren på skolan uttrycker:
“Aldrig någonsin har barnen uttryckt att de saknar alternativ. Aldrig någonsin har de uttryckt
att maten inte skulle ge tillräckligt med energi. Tvärtom. Och detta är en grupp som inte är
sena att säga vad de tycker”
(Aftonbladet, 2014)

Samtidigt förekommer motstridande artiklar gällande vegetarisk mat i skolverksamheter som
“Mamma rasar mot vegomat i skolan - Kvällen förstörd” där mamman i ett uttalande säger
“Mina barn ska behöva svälta i skolan för att det inte finns riktigt mat” där hon vidare kräver
att husmanskost ska finnas tillgängligt då vegetarisk mat serveras, hon poängterar även att “Han
vill inte leva på vegetarisk kost. Samt så hatar han kikärtor” (Expressen, 2019).

Det finns även en bild av att varierad närproducerad svensk mat är det som kan ses göra störst
skillnad för att påverka och skapa möjligheter till en hållbarare konsumtion i Sverige. Enligt
Johan Rockström påverkar all livsmedelskonsumtion klimatet och av Sveriges totala
växthusgasutsläpp står importerad mat för 70 procent av utsläppen. En aspekt för att
närproducerade livsmedel är bättre än importerade livsmedel är att transportsträckorna minskar,
som således minskar utsläppen. Samtidigt som livsmedel ska vara hållbara och klimatsmarta
måste de även vara välsmakande och hälsosamma. Frågan om hur vi tar tillvara på våra svenska
livsmedelstillgångar ligger till stor del i hur den offentliga sektorn jobbar med dessa frågorna
för

att

främja

den

hållbara

utvecklingen (Landlantbruk,

2018).

Av

de

totala

konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige år 2016 stod offentlig konsumtion och investeringar
för 38 procent utav dessa (Naturvårdsverket, 2018). Diagrammet nedan visar de totala
konsumtionsbaserade utsläppen mellan år 2008–2016 där den offentliga konsumtionens
påverkan markerats med gult, resterande markeringar är hushållens utsläpp.
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Figur 1:1. Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Källa: Naturvårdsverket.se

För att möjliggöra arbetet med hållbar konsumtion krävs samverkan och kunskap mellan
producenter, konsumenter och offentlig verksamhet, där frågor lyfts som att producera
livsmedel smartare och att konsumera effektivare (Landlantbruk, 2018). Generellt sett har
intresset för närodlade livsmedel både ökat bland konsumenter och aktörer på marknaden som
en följd av den ökade miljömedvetenheten i Sverige. Många kommuner använder sig idag av
lokala policys för närodlad mat där strategier i upphandlingsprocessen och handlingsprogram
är sammankopplade (UR samtiden, 2019). Frågan om närodlade livsmedel har även lyfts upp i
EU kommissionen, där en förordning har tagits fram för att tydliggöra de negativa effekterna
som livsmedelsproduktionen för med sig. EU kommissionen vill visa betydelsen av att den
lokala livsmedelsproduktionen omvärderas i den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket även
är tänkt att fungera som stöd i kommunernas livsmedelsarbete (UR samtiden, 2019).

I Sverige styrs kommunerna av lagen om offentlig upphandling (LOU) då livsmedel till skolan
upphandlas. Lagen är uppbyggd utifrån EU-direktiv där objektivitet och öppenhet är
grundläggande principer för att ta tillvara på marknadens konkurrens, dvs. konkurrens mellan
samtliga producenter i EU, samt att ta tillvara på skattemedlen. Vid upphandling av livsmedel
i skolor finns livsmedelsverkets måltidsmodell som stöd för vilka kvalitéer som offentliga
måltider bör ha, men kvalitéerna kan påverkas beroende på de förutsättningar som
verksamheten har. Enligt livsmedelsverkets riktlinjer för offentlig upphandling ska den
offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av 60 procent ekologiska certifierade produkter år
2030 som går i linje med de uppsatta miljömålen i Agenda 2030. Det är viktigt att kontrollera
vad som köps in och serveras då det har en betydande påverkan på miljön. Då offentliga
upphandlare formulerar egenskaper för den maten som ska köpas in har de möjlighet att ta
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ställning till hållbarhetsarbetet. Upphandlingsmyndigheten erbjuder även stöd för att uppnå
hållbarhetskriterierna som är utvecklade för att beakta miljön då upphandling sker
(Livsmedelsverket, 2018).

1.2 Hur kan upphandlingar främja hållbarhetsarbetet?
Det har blivit allt tydligare att företag och marknader bör agera mer resurseffektivt och
långsiktigt i visionen om en hållbar utveckling. Idag jobbar offentliga organisationer i större
utsträckning med att stärka det miljömässiga och sociala ansvarstagandet, där det ses som en
självklarhet att en struktur har skapats i organisationen för hur verksamheten tar hänsyn till
dessa aspekterna. (Borglund et al. 2017). CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om
det ansvar som företagen har i samhället där miljö- och socialaspekterna är det centrala. Många
aktörer på marknaden försöker idag agera i enlighet med CSR för att främja den hållbara
utvecklingen genom att ta ett miljömässigt och socialt ansvar, däremot är definitionen av CSR
diffus, i praktiken innebär detta att det finns skilda tolkningar gällande begreppet hållbart
företagande (Borglund et al. 2017). Många verksamheter använder sig idag av FN:s globala
mål som utgångspunkt i deras hållbarhetsarbete när de avgör vilka mål som verksamheten ska
eftersträva och hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas (Nilsson & Olve, 2018).

Agenda 2030 kan ses som en påtryckning från politiker för att fler aktörer ska ta ansvar enligt
CSR och på så sätt bidra till en bättre värld. Arbetet med Agenda 2030 syns idag ute i Sveriges
kommuner där det finns ett stort engagemang och där helhetssynen på miljömålen ses som ett
viktigt verktyg för att jobba mot en hållbar utveckling (Sveriges Kommuner & Landsting,
2018). Av Sveriges totala bruttonationalprodukt står de offentliga upphandlingarna för 20
procent (Sveriges Kommuner & Landsting, 2018). Faktumet att offentlig upphandling står för
en femtedel av Sveriges BNP tyder på att dessa aktörer har en stor möjlighet att påverka
utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Omkring tre miljoner måltider serveras varje dag inom den offentliga sektorn, varav en stor del
av dessa utgörs av de måltider som serveras i de kommunala skolverksamheterna
(Livsmedelsverket, 2019). Av alla de måltider som serveras i de kommunala
skolverksamheterna har samtliga livsmedel köpts in genom offentlig upphandling. Eftersom att
begreppet hållbar utveckling är otydligt kan även uppfattningen av vad som är hållbara
livsmedel variera mellan olika kommuner. Upphandlingen gällande livsmedel i kommunernas
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skolverksamheter kan därmed se olika ut beroende på vad kommunerna definierar som hållbara
livsmedel samt vilka mål som finns uppställda i verksamheten.
I skriften “Bra måltider i skolan” ger Livsmedelsverket riktlinjer för hur skolor ska arbete med
livsmedel. Syftet med riktlinjerna är att alla elever ska få bra matvanor, en likaberättigande
hälsa samt att främja den hållbara utvecklingen. De måltider som serveras i skolan ska väcka
ett intresse för mat, miljö och hälsa, där de kunskaper som eleverna får ska bidra till en
hållbarare livsmedelskonsumtion. Riktlinjerna fungerar dessutom som ett direkt stöd för att
själva skolverksamheten ska bidra till en minskad påverkan på miljön (Livsmedelsverket,
2019). Eftersom livsmedelsverket enbart ger ut riktlinjer kan kommunerna använda sig av
utvalda delar, vilket kan göra att de livsmedel som kommunerna upphandlar kan variera.

Till följd av att människorna inte har nyttjat naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt och nu
konsumerar mer än vad vår planet klarar av har mål 12 i Agenda 2030 tillkommit. Målet handlar
om att “säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”. För att mål 12 ska
konkretiseras krävs det att aktörer jobbar med det på en nationell nivå (Globala målen, u.d).
Agenda 2030:s olika mål har brutits ner i delmål för att det ska bli mer greppbart för hur dessa
ska uppnås. Delmål 12.7 “Att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med
nationell politik och nationella prioriteringar” innebär att politiker vill att offentliga
upphandlare exempelvis ska använda upphandlingen som ett verktyg för att öka efterfrågan på
hållbara livsmedel och på det sättet bidra till målet “hållbar konsumtion” (Globalamalen, u.d).
Figuren 1:2 visar samtliga mål i Agenda 2030 där mål 12 markerats med färg.

Figur 1:2. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Källa: Globalamalen.se
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Då de offentliga verksamheterna vill ta ett bredare samhällsansvar utöver det som är nödvändigt
kan det finnas motsättningar mellan de offentliga verksamheternas uppdrag och det bredare
ansvarstagandet. Exempelvis kan det finnas politiska krav i upphandlingar om att verksamheten
ska upphandla ekologiska och rättvisemärkta produkter, då måste det finnas interna strategier
för detta om det finns en politisk vilja till att verksamheten tar en sådan hänsyn (Nilsson &
Olve, 2018).

För att uppnå miljömålen är det viktigt att kommuner utformar strategier för den upphandling
som är kopplad till livsmedel i skolverksamheter för att främja hållbarhetsarbetet (UR samtiden,
2019). För att uppnå en god kvalitet och effektiv resursutnyttjning är den strategiska styrningen
en förutsättning i kommunernas upphandlingsarbete. Exempelvis mål, policys, kunskap
gällande upphandling, resurstillgångar och samarbeten är avgörande delar för en myndighets
möjligheter att genomföra en bra upphandling. Myndigheter behöver arbeta strategiskt där de
sätter upp mål för vad de vill åstadkomma med sin upphandling, där övergripande och konkreta
mål behöver sammankopplas i enskilda avtal (Sveriges Kommuner & Landsting, u.d). I
kommunernas upphandlingar är det Upphandlingsmyndighetens uppgift att ge stöd kring vilka
krav som kan ställas på olika miljömärkningar för att nå de globala målen
(Naturskyddsföreningen, u.d). Ax & Kullvén (2016) menar att de mål och strategier som
företagen ställer upp för hållbarhetsarbetet kan variera. Då strategiska mål ställs upp i offentliga
verksamheter menar Nilsson & Olve (2018) att dessa måste ses i relation till de lagar och
föreskrifter som berör verksamheten, det är även vanligt att de mål som ställs upp har sin
utgångspunkt i det som politikerna prioriterar.

I det internationella klimatarbetet är det viktigt att det finns en gemensam bild av vad hållbarhet
är, efter att Agenda 2030 infördes har samsynen av hållbarhet förbättrats då specifika mål satts
upp för samtliga medlemsländer som brutits ned till delmål som kan tillämpas i bland annat
offentliga verksamheter. Det är däremot upp till var och en att nå upp till delmålen. Det är
därmed aktuellt att studera vilka hållbarhetsstrategier som kommunerna använder sig av där
upphandlingen kan ha en viktig roll för att möjliggöra arbetet mot hållbar utveckling.
Hållbarhetsstrategierna påverkas av det som kommunerna anser är hållbart, därav är
definitionen av hållbara livsmedel av betydelse samt hur kommunerna agerar i
upphandlingsprocessen för att upphandla det som de anser är hållbart. Enligt UR samtiden
(2019) måste det finnas en strategi i den kommunala verksamheten om de exempelvis
prioriterar närodlade livsmedel, kommunerna måste då vara innovativa och kreativa i
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upphandlingsprocessen för att lyckas upphandla dessa livsmedel där de inte bryter mot lagen
om offentlig upphandling. Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussionen kommer vi
in på följande forskningsfrågor:

1.3 Forskningsfrågor
•

Vilken roll har upphandlingsprocessen i kommunernas hållbarhetsstrategier?
o

Hur definierar kommunerna hållbara livsmedel?

o

Hur arbetar kommunerna med upphandlingsprocessen för att främja en
hållbar livsmedelskonsumtion?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är undersöka vilken roll som upphandlingsprocessen har i kommunernas
hållbarhetsstrategier. Vidare vill vi beskriva och förklara hur olika kommuner ställer sig till
frågan vad hållbara livsmedel är, samt att undersöka hur kommuner arbetar med strategier
kopplat till upphandling av livsmedel för att främja hållbar livsmedelskonsumtion.
Målet med vår studie är att resultatet ska bidra till att kommuner och dess intressenter ska få en
ökad förståelse kring hur upphandlingar kan användas för att främja klimatarbetet.
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1.5 Disposition

I studiens första kapitel presenteras en bakgrund till problemet och vilka
möjligheter som upphandling har för att främja hållbar livsmedelskonsumtion.
Hinder som påverkar hållbara upphandlingar lyfts i texten. Vidare presenteras
även studiens syfte och forskningsfrågor.

I kapitel två presenteras studiens referensram som är uppdelad i två
delar. Första delen består av lagar, regler och riktlinjer som
påverkar upphandlingarna, medan den andra delen tar upp relevant
teori för att få en bättre förståelse där forskningsfrågorna vidare kan
besvaras.

I forskningsstudiens tredje kapitel beskrivs tillvägagångssättet
med metodval och kritisk granskning i uppsatsen.
Beskrivningen ska medföra att studien kan överföras i en
annan kontext eller situation, men även för att ge läsaren en
förståelse för de metoder som använts i studien.

I det fjärde kapitlet presenteras en sammanställning av
miljödokument samt respondenternas syn på de olika delarna i
upphandlingen som kan användas för att främja ett hållbart
samhälle. I slutet presenteras en matris som ger en överskådlig
bild av det som presenterats i kapitel fyra.

I uppsatsen femte kapitel analyseras den empiri som tagits fram
med stöd av den teoretiska referensramen. Här ger vi läsaren en
djupare förståelse av hur kommuner använder upphandlingar i deras
hållbarhetsarbete. Analysen ligger till grund för att ge svar på våra
forskningsfrågor.

I studiens sista kapitel har vi presenterat slutsatser som studien resulterat i. Här
besvaras de forskningsfrågor som tagits upp i studiens första kapitel. Vidare
presenterar även vilken roll upphandlingar kommer ha i framtiden.
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2. Referensram för hållbara upphandlingar
I uppsatsens andra kapitel presenteras lagar, regler och riktlinjer som påverkar upphandlingar
för att ge en förståelse för hur upphandlingar regleras. Vi inleder med figur 2:1 där samtliga
delar som reglerar eller påverkar upphandlingen finns med. Läsaren ska med hjälp av figuren
få en överskådlig bild av samtliga delar som styr eller påverkar upphandlingarna för att få en
förståelse för hur teorin är relevant för uppsatsen. Vidare redogör vi för teori som är viktig för
att beskriva och förtydliga upphandlingsprocessens olika delar för att fortsättningsvis kunna
använda materialet i analysen.

LOU

Livsmedels
verkets
riktlinjer

EU
förordning

Upphandling

Hållbarhets
strategier

Politik
Upphandlings
myndigheten

Figur 2:1. Delar som reglerar eller påverkar upphandlingar. Egen bild.

2.1 Upphandlingens påverkan av lagar, regler & riktlinjer
2.1.1 Offentliga sektorn i Sverige
Svenska staten omfattas av landets riksdag, regering och myndigheter (NE, 2019). Det är staten
som till viss del reglerar Sveriges kommuner genom lagstiftning och som går under vissa
ramverk där de har övergripande ansvar för de kommunala verksamheterna (Regeringen, u.d).
Därmed har kommuner till viss del ett självstyre, som är en princip som är inskriven i
regeringsformen som innefattas av Sveriges grundlagar (Sveriges Kommuner & Landsting,
2019). Det kommunala självstyret innebär att kommunerna själva får fatta beslut som går i linje
med statens ramar, vilket kallas för kommunallagen. Det är alltså svenska staten som reglerar
vad kommuner ska göra, men det är upp till kommunerna själva att bestämma hur detta ska
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förverkligas. Det är upp till varje kommun hur de vill lägga upp sina ansvarsområden. Skolan
är ett exempel, där det är staten som beslutar om skollagen, läroplanen samt betygen, medan
kommunerna själva får avgöra hur många skolor som ska finnas i kommunen, antalet lärare
samt vilken skolmat som ska serveras (SO-rummet, 2019).

2.1.2 Lag om offentlig upphandling
Då den offentliga sektorn genomför köp som är finansierade med hjälp av skattemedel sker en
s.k. offentlig upphandling. Kommunala och statliga myndigheter är upphandlande myndigheter
som vanligtvis finansieras och kontrolleras genom det offentliga. Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU) är den svenska upphandlingslagen som bygger på EU-direktiv där
definitionen gällande offentlig upphandling lyder:
“Denna lag gäller för upphandlingar som genomförs av en upphandlande myndighet
(offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa
varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.” - 1 kap. 2§

All typ av anskaffning som görs av upphandlande myndigheter ska enligt huvudregeln omfattas
av LOU. Inköpsprocessen i den offentliga upphandlingen är formaliserad och reglerad utifrån
lagar och förordningar där det finns en tydlig formalitet i hur köparen anger det som den vill
köpa till och med hur selektionen av leverantörer ska gå till. Lagens syfte är att behålla en
effektiv konkurrens som stimulerar tillväxten samt att se till att skattemedlen hanteras på ett
rationellt sätt. För de leverantörer som är med i EU ska konkurrens på lika villkor gälla där
diskriminering motverkas. En dimension som tillkommit i regelverket gällande offentliga
upphandlingen på senare år är hur den kan användas för att uppnå samhälleliga mål där
miljöskydd, klimatförändringar och social integration är områden som har ett betydande
inflytande. Offentliga upphandlare finansieras av skattemedel där de årligen får en budget som
de måste förhålla sig till samtidigt som verksamheten ska drivas i samma riktning som det
allmännyttiga ändamålet. Det allmännyttiga ändamålet handlar om att bedriva verksamheter
som är nödvändiga för samhällsmedborgarna, exempelvis skola, sjukvård och rättssamhället,
därav styrs dessa verksamheter utifrån olika regelverk för att främja likabehandlingen och
öppenheten (Lindahl Toftegaard, 2018).
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2.1.3 Allmänna rättsprinciper för upphandling
EU-domstolen har utvecklat ett flertal principiella ståndpunkter som styr genomförandet av
upphandlingar. Fem allmänna rättsprinciper som anses ha störst betydelse i offentliga
upphandlingar är icke-diskriminering, proportionalitet, likabehandling, ömsesidigt erkännande
samt öppenhet. Principernas ändamål är att den fria rörligheten av varor och tjänster ska
realiseras där en effektiv konkurrens säkerställs. De verksamheter som bryter mot de allmänna
rättsprinciperna kan antingen bli sanktionerade genom skadestånd alternativt bli tvingade att
göra om upphandlingen (Lindahl Toftegaard, 2018). Enligt Upphandlingsmyndigheten (2018)
beskrivs principerna enligt följande:
•

Principen om icke-diskriminering - Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav
som endast en enskild nationalitet kan uppfylla, detta innebär att leverantörer ska verka
under samma förutsättningar att uppfylla de krav som ställs. Det är direkt och indirekt
förbjudet att diskriminera leverantörer med anledning av nationalitet.

•

Principen om proportionalitet - De krav som ställs i upphandlingen ska stå i proportion
och ha ett naturligt samband med det som upphandlas. Kraven ska utformas på ett sätt
där syftet med upphandlingen kan uppnås, kraven får därmed inte överskrida det som
anses nödvändigt.

•

Principen om likabehandling - Samtliga leverantörer ska behandlas lika där de verkar
under samma förutsättningar där de har tillgång till samma information. Enskilda
leverantörer får inte gynnas eller missgynnas.

•

Principen om ömsesidigt erkännande - Bevis som utfärdats inom EU/EES, exempelvis
certifikat och intyg, ska gälla i samtliga länder som ingår i EU/EES där de accepteras
även om de upprättats i ett annat land.

•

Principen om öppenhet - Den upphandlande myndigheten har en skyldighet att lämna
information om hur upphandlingen ska genomföras, där en öppenhet skapas med hjälp
av upphandlingsdokumenten där potentiella leverantörer är förutsägbara.
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2.1.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
EU kommissionen har genom förordning nr 1305/2013 omvärderat betydelsen av den lokala
livsmedelsproduktionen som verkar inom de ramar som är uppsatta för den gemensamma
jordbrukspolitiken. Omvärderingen av närodlade livsmedel fungerar som stöd i kommunernas
arbete gällande upphandling av livsmedel (UR samtiden, 2019). Förordningen beskriver att
effektiviteten i den offentliga sektorn ska öka genom marknadsföring och bearbetning gällande
jordbruksprodukter, där system etableras och där marknadsföring av livsmedel med korta
försörjningskedjor och lokala marknader gynnas. Förbindelser mellan stad och landsbygd ska
således gynnas där det finns stöd mellan olika aktörer i försörjningskedjan och där korta
leveranskedjor, lokala livsmedelskedjor samt lokala marknader gynnas (EUR-lex, 2013).

2.1.5 Livsmedelsverket & dess riktlinjer
Livsmedelsverket är en svensk kontrollmyndighet inom livsmedelsområdet som jobbar för
regeringen och riksdagen i uppdrag att säkra mat, vatten och bra matvanor. De har även i uppgift
att säkerställa information gällande mat för att inga konsumenter ska bli lurade.
Utgångspunkten för livsmedelsverket är uppdragen som innebär att de ska värdera, hantera och
kommunicera risker och nytta med livsmedel och matvanor. Livsmedelsverket jobbar även för
målen i Agenda 2030 som är FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det gör dem genom att
verksamheten främst tar hänsyn till följande aspekter:
•

Miljöpåverkan och de nationella miljömålen

•

Jämställdhetsintegrering

•

Politik för global utveckling

•

Sveriges livsmedelsstrategier

Livsmedelsverket (2019) har tagit fram en måltidsmodell som ska fungera som stöd i arbetet
för den kvalitet som skolmåltiderna har. Modellen omfattar följande sex områden: säker, god,
integrerad, trivsam, hållbar och näringsrik, där alla områden är lika viktiga att integrera i den
mat som serveras på skolorna. Figuren nedan visar samtliga sex områden som är integrerade i
livsmedelsverkets riktlinjer där hållbarheten ses som en viktig pusselbit i riktlinjerna för vad
skolmaten ska innehålla och fokusera på.
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Figur 2:2. Bra måltider i skolan. Källa: Livsmedelsverket, 2019.

Inom området hållbarhet finns riktlinjer för hur upphandlingar av livsmedel till skolan ska gå
till för att de nationella miljömålen ska uppnås, där 60 procent av den offentliga
livsmedelskonsumtionen ska bestå av ekologiskt certifierade produkter år 2030. Offentliga
upphandlare kan själva påverka dessa målen genom deras formulering av de egenskaper som
de livsmedel som köps in ska ha, där de kan ta hjälp av Upphandlingsmyndigheten för att
formulera hållbarhetskriterier.

2.2 Teori om hållbarhetsstrategier och styrning av upphandlingsprocessen
2.2.1 Hållbarhet
2.2.2 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling innebär att planeten ska kunna fortsätta göra det som den är avsedd för, nu
och i framtiden, det innebär bland annat att planeten ska producera frisk luft, rent vatten och
mat, detta är faktorer som ger oss människor livskvalitet. Vår planet är idag inte hållbar, vilket
innebär att den inte kan tillgodose världen med sina resurser (Sleepwell, 2011). Anledningen
till att planeten inte är hållbar beror på att vi människor överutnyttjar naturens tillgångar, vilket
i sin tur skapar obalans i ekosystemet som är en viktig del för både människor, djur och växterna
(Arbetets museum, 2014). Enligt Gulliksson & Holmgren (2018) har ordet hållbarhet etablerats
allt mer och en vanlig definition utgavs år 1987 i Brundtlandskommissionen som är ett FNdokument, definitionen lyder:
“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”
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I samband med att det finns en ökad kunskap om människans påverkan på klimatet ställs det
idag även högre krav på den roll som företag har där de ska agera på ett hållbart sätt (Borglund
et al. 2017).

2.2.3 CSR
CSR (Corporate Social Responsibility) handlar främst om företags frivilliga samhällsansvar,
som har blivit allt mer vanligt för företag att arbeta med (Grankvist, 2009). Grankvist (2009)
menar att begreppet Corporate Social Responsibilty leder till att felaktiga slutsatser gällande
vad definitionen av begreppet innebär på grund av ordet “social”, vilket leder till att många tror
att det enbart rör den sociala dimensionen. Däremot handlar CSR om ansvar för miljön till lika
stor del som det sociala, många företag använder sig på grund av detta enbart av begreppet
“Corporate Responsibility” för att missförstånd ska undvikas. CSR kan realiseras i
verksamheten genom att hushålla med naturresurser, anlita leverantörer som är ansvarstagande
och pålitliga, samt att titta långsiktigt på sina investeringsbeslut (Andersson, Ekström, Jansson,
2017). Enligt Andersson et al. (2017) arbetar företag främst med fyra olika ansvarsområden av
CSR - ekonomi, miljö, sociala förhållanden samt etik.

Ax & Kullvén (2016) menar att det inte är en självklarhet av vad företagets samhällsansvar
innefattar för att nå en hållbar utveckling, däremot kopplas det ofta till de olika dimensionerna
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Andersson et al. (2017) menar att de tre olika
dimensionerna är beroende av varandra och omfamnas av det etiska ansvarstagandet. Det etiska
området styr hur verksamheterna ska arbeta och ska vara ett stöd när företag ska ta ställning till
beslut och handlande. Grankvist (2009) menar även att företag som vill ha långsiktigt hållbara
verksamheter måste balansera de olika ansvarsområdena där företaget både tjänar pengar,
beaktar miljöfrågor och tar ansvar för sin verksamhet för att kunna bli långsiktigt hållbara.
Bilden nedan ger en beskrivning av hur de olika dimensionerna hänger ihop i ett venndiagram.
I diagrammet överlappar de tre olika dimensionerna varandra då tanken är att bilden ska
förmedla att de olika delarna har lika stor tyngd och värde i den hållbara utvecklingen. Det
modellen inte förmedlar är det som de olika dimensionerna innehåller, eller hur relationerna
präglas av samverkan eller konflikter mellan de olika dimensionerna. Vanligtvis definieras
hållbarhetens inbördes relation i en övergripande beskrivning, dessa generella definitioner är
oftast vaga, men kan trots detta ha en viktig funktion (KTH, u.d.).
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Figur 2:3. Hållbarhet och dess tre dimensioner. Källa: Lodabygg.se

Den ekonomiska hållbarheten menar Ax & Kullvén (2016) innebär att den ekonomiska
utvecklingen inte leder till ett ojämnt och segregerat samhälle där miljön är förstörd. Istället bör
samhället och företagen anpassa sig utefter det som miljön och människorna långsiktigt klarar
av. Att den ekonomiska utvecklingen inte ska medföra konsekvenser som är negativa för den
sociala och ekologiska hållbarheten är också en av den innebörden som ekonomiska
hållbarheten har (Ax & Kullvén, 2016). Verksamheten tar följaktligen ansvar för att trygga sin
framtida finansiella ställning och för att ge dem avkastning på sitt investerade kapital så att
deras aktieägare blir nöjda (Grankvist, 2009). Den ekologiska hållbarheten koncentrerar sig på
skyddet av miljön där energi och naturresurser ska användas på ett effektivt sätt (Ax & Kullvén,
2016). Företagen ska därmed bedriva sina verksamheter på ett sätt som inte har en alltför stor
påverkan på jorden och våra naturresurser (Grankvist, 2009). Den kommande generationen ska
ha möjligheter till en god välfärd och livsmiljö genom att företag, människor och samhället
arbetar på ett sätt som möjliggör detta. Den ekologiska hållbarheten koncentrerar sig också på
den biologiska mångfalden och naturvärden, vilket har en betydande inverkan för både
folkhälsa och möjligheter till utveckling av det regionala och lokala (Andersson et al. 2017).

Enligt Andersson et al. (2017) innebär det sociala ansvarstagandet att företag ska ansvara för
att deras verksamhet bidrar till samhällsutveckling. Verksamheten ska drivas som en god
samhällsmedborgare som tar hänsyn till dess omgivning, som bland annat kan innefatta
anställda, leverantörer eller konsumenter. Ax & Kullvén (2016) menar att det även handlar om
att samhället ska byggas på ett stabilt och dynamiskt sätt där människors grundläggande behov
tillfredsställs. Den sociala hållbarheten kan innefatta många dimensioner som oftast är
koncentrerade på de “mjuka” aspekterna som människorna har. Rättvisa, demokrati, mänskliga
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rättigheter, genus, livsstilar, etnicitet, sexuell läggning, jämställdhet och kultur är alla exempel
på olika dimensioner som den sociala hållbarheten kan innefatta.

Företag kan bli långsiktigt hållbara om de ser till att beakta de aktiviteter som hör ihop med
miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarstagandet. Men det är inte alltid det räcker då det
ofta kan uppstå situationer som gör att företag även måste ta hänsyn till sitt etiska
ansvarstagande. Ett exempel på etiskt ansvarstagande i verksamheter är om ett företag ska
besluta om de är för eller emot genmodifierade grönsaker (Grankvist, 2009).

2.3 Strategi
2.3.1 Vad är en strategi?
En strategi bygger på det som en verksamhet vill göra i framtiden, självaste strategin är det som
verksamheten måste göra för att nå dit (Wadström, Schriber, Teigland & Kaulio, 2017). I
planeringsfasen av strategin görs en nulägesanalys av verksamheten där omvärlden, marknaden
och konkurrenterna analyseras. Efter att nulägesanalysen gjorts följer en målformulering som
strategin sedan grundar sig på för att målen ska uppnås (Berggård, 2018). Formulerade mål och
strategier är nära förankrade till varandra och det är vanligt att verksamheter vid presentationer
av mål kompletterar med de strategier som ska användas för att målet ska uppnås (Nilsson &
Olve, 2018). Enligt Karlöf (2016) berör en strategi verksamhetens möjligheter till överlevnad
och framgång och där strategin definieras som “Ett mönster av beslut och handlingar i nutid
för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter.”. Arbetet med strategier är
komplext på grund av att verksamheter påverkas av flera olika faktorer som kan påverka
verksamhetens utveckling. Den strategiska planeringen behövs enligt Skärvad & Olsson (2017)
för att utnyttjandet av företagens resurser ska samordnas för att verksamhetens uppsatta mål
ska nås.

Strategier är sällan densamma verksamheter emellan då strategier är komplexa och öppna för
tolkning. Syftet med att införa strategier är att skapa en framgångsrik verksamhet där nya idéer
appliceras som företaget tror är rätt för att uppnå de mål som är uppsatta i verksamheten. Att
försöka efterlikna en annan organisations strategi är sällan bra eftersom alla organisationer
verkar under olika förutsättningar, det finns därmed ingen riktighet för vad en strategi verkligen
är eftersom de ser olika ut beroende på vilken organisation du befinner dig i (Wadström, et al.
2017). Enligt Wadström (2014) har strategi och förändring idag en starkare förankring till
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varandra jämfört med förr, en strategi bör därmed handla om att anpassa och agera och inte bara
att planera.

Verksamheten bör ha en klar bild av vilket utgångsläge de befinner sig i då en strategi ska
utformas där eventuella styrkor, svagheter, hot och möjligheter analyseras. Nästa steg i
strategiprocessen är att bestämma var verksamheten ska där en strategisk målbild formuleras.
Det slutliga steget i strategiprocessen är att bestämma hur verksamheten ska nå målet med
utgångspunkt i nuläget (Skärvad & Olsson, 2017). Strategins tre grundfrågor beskrivs enligt
Skärvad & Olsson (2017) som följande:
•

Var är vi?

•

Vart ska vi?

•

Hur tar vi oss dit? (strategi)

2.3.2 CSR strategi
Krav på att företag använder sig av etik- och miljöstyrning har under en längre tid ökat. I både
statligt och kommunalt ägda verksamheter ställs kravet på ansvarstagande. Lagar och regler för
detta är formulerade på en såväl nationell som internationell nivå i enlighet med CSR. En fråga
som är kopplad till företagens strategi och som vanligen ingår i kommunala verksamheter i
arbetet med hållbarhetsansvar är om det kan vara lönsamt för verksamheten att i ansvaret för
exempelvis miljön att gå längre än det som reglerna kräver. Dessa frågor integreras ofta då
långsiktiga mål sätts i verksamheten utöver mål för lönsamhet i en förvaltning. De traditionella
modellerna som företagen använt sig av har inte integrerat ekonomiska aspekter som
exempelvis miljöförstöring eller kostnader som uppstått till följd av sociala följdverkningar.
Strategier har tidigare inte utformats ur ett hållbarhetsperspektiv, idag har däremot strategierna
i allt större utsträckning utformats på ett sätt som svarar mot externa förväntningar med
hållbarhetsarbete där dessa har konkretiserats i företagens styrprocesser (Nilsson & Olve,
2018). Enligt Borglund et al. (2017) är det av stor vikt att verksamheter skapar en CSR strategi
som är unik och som är nära kopplat till verksamhetens frågor. Företag måste lära känna sig
själva innan de kan koppla ihop sina CSR-frågor med det ansvar som omgivningen förväntar
sig att verksamheten ska ta. Det är det av stor vikt att strategiarbetet är ihopkopplat med
företagets verksamhet och dess övergripande strategier. Strategi handlar om att prioritera, vilket
även gäller inom hållbarhetsområdet (Borglund et al. 2017).

18

2.4 Processen
2.4.1 Upphandlingsprocessens fyra olika delar
Lindahl Toftegaard (2018) beskriver upphandlingsprocessen genom följande fyra steg:
förbereda, genomföra, leverera och följa upp.

Figur 2:4. Upphandlingsprocessens fyra steg.
•

Förbereda - Handlar om att verksamheten ska fastställa vilket behov som finns samt att
planera inför upphandlingen. Det måste finnas en detaljerad beskrivning av de mål och
behov som ställs upp för att de ska kunna användas som bas i den kommande
upphandlingen. Med avseende till upphandlingen är det även viktigt att beakta budget
och eventuell tidsplan i detta steget.

•

Genomföra - De olika stegen i genomförandet grundas på varandra, därav går det inte
att hoppa över något av stegen. Genomförandet är till huvudsak skriftligt och i LOU är
reglerna strikt reglerade gällande hur verksamheterna ska gå tillväga. Det första steget i
genomförandet är att bestämma vad som ska upphandlas för att sedan definiera detta i
ett upphandlingsdokument som vidare publiceras i en annons där leverantörer kan lämna
anbud. Det ska finnas ett slutdatum för då anbud senast kan lämnas in, efter slutdatumet
öppnas samtliga anbud upp vid ett och samma tillfälle där en selektiv sortering sker för
att se om det finns skäl att utesluta leverantörer. Efter den selektiva sorteringen görs
bedömningar och jämförelse gällande anbuden där den upphandlande myndigheten
väljer den leverantör som bäst överensstämmer med de krav som ställts i
upphandlingsdokumentet, för att sedan skicka ut beslutet till samtliga leverantörer som
deltagit i upphandlingen.

•

Leverera - Efter att både myndighet och leverantör skrivit på ett kontrakt av vad bägge
parterna ska prestera sker leveransen av det som avtalats i upphandlingen, där
avtalslagen tillämpas i och med att kontraktet regleras av civilrättsliga regler.
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•

Följa upp - Då leveransen har skett bör den upphandlande myndigheten följa upp den
upphandling som gjorts där en utvärdering görs. Uppföljning och utvärdering kan
omfatta bland annat budget- och kvalitetskrav samt den interna effektiviteten i
upphandlingen. Uppföljningar görs i syftet för att den offentliga verksamheten ska
kunna använda dessa som underlag i bl.a. framtida upphandlingar, men även för den
egna verksamhetens utveckling.

2.4.2 Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten är en myndighet vars främsta uppgift är att verka för effektiva och
hållbara offentliga upphandlingar som medför en nytta i utvecklingen av näringslivet och för
medborgarna (Upphandlingsmyndigheten, 2019). Myndigheten ansvar för stöd, utveckling och
förvaltning gällande den upphandling som genomförs av myndigheter och andra enheter där de
vill främja innovativa lösningar (Sveriges Riksdag, 2016). Upphandlingsmyndigheten fungerar
som stöd i frågor gällande strategiska upphandlingar, upphandlingarnas planering,
genomförande, uppföljning, miljö, social hänsyn, innovationsupphandlingar samt hur de
upphandlande

myndigheterna

kan

underlätta

för

små

och

medelstora

företag.

Upphandlingsmyndighetens arbete sker i samverkan med andra organisationer som exempelvis
Sverige kommuner och landsting och Naturvårdsverket (Upphandlingsmyndigheten, 2019).
Upphandlingsmyndigheten (2017) menar att hållbara upphandlingar sker då det finns en balans
mellan de tre olika dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

2.4.3 Krav i olika nivåer
Upphandlingsmyndigheten har utformat iordningställda hållbarhetskrav vilka ska fungera som
drivande krav i upphandlingarna. Om det är möjligt utarbetas kraven i tre följande nivåer:
(Upphandlingsmyndigheten, u,d).

Figur 2:5. Hållbarhetskravens tre olika nivåer. Källa: Upphandlingsmyndigheten.se
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•

Basnivå - Kraven i basnivån fokuserar på att dämpa den hållbarhets- och miljöpåverkan
som går att koppla till det särskilda produktområdet. Upphandlingarna ska således
genomföras utan att resurser och kompetenser används till en alltför stor del. I
jämförelse med lagstiftningen är baskraven i en högre grad ambitiösa. Dessa krav är
både enkla att verifiera och använda, samt att det oftast finns ett gott utbud av varor och
tjänster som uppfyller baskraven.

•

Avancerad nivå - Dessa krav kräver oftast en större insats gällande uppföljningen och
granskningen av verifikationer då de sträcker sig längre än de krav som ställs i basnivån.

•

Spjutspetsnivå - Omfattar de krav som ställs för att efterfråga marknadens bästa
alternativ gällande hållbarhets- och miljöaspekterna. Det finns ett lägre utbud av dessa
varor och tjänster jämfört med de som efterfrågas i baskraven.

För att kriterierna på de tre olika nivåerna ska hållas aktuella sker en aktiv förvaltning utav
dessa genom bl.a. omvärldsbevakning, råd och stöd, kommunikation samt uppföljning av
användningen (Upphandlingsmyndigheten, 2018).

2.5 Styrning
2.5.1 Hållbarhetsstyrning
En viktig uppgift vid styrning av hållbarhet är att skilja mellan mål och medel. FN:s globala
mål för hållbar utveckling använder sig allt fler företag av som bas i sitt hållbarhetsarbete
(Nilsson & Olve, 2018). Nilsson & Olve (2018) understryker att det inte enbart handlar om
målen utan även om processer och styrsystem som behövs för att utveckla och uppnå dessa. En
riktlinje som bör uppmärksammas vid hållbarhetsarbete är de tre grundfrågorna: varför, hur
och vad. Svaret på varför företag ska engagera sig i hållbarhetsfrågor ska finnas i deras vision,
där målen med hållbarhetsarbetet ska kopplas samman med företagets behov av att vårda sina
sociala och naturliga kapital. Hållbarhetsprocessen styrs utifrån olika mål, där denna process
kan styras utifrån varierande instrument. Val av instrument påverkar även de andra två
grundfrågorna: Hur genomförandet av hållbarhetsarbetet ska genomföra samt vad det ska
innehålla (Nilsson & Olve, 2018). Ax & kullvén (2016) beskriver styrinstrumenten i tre olika
kategorier som kan användas i hållbarhetsarbete vilka är formella, informella och informativa
instrument.
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•

Formella instrument utgörs av regler och definitioner som syftar på att styra företagets
hållbarhetsansvar. Dessa regleringar kan även innefatta uppförandekoder, etiska
riktlinjer, policys men även andra typer av formalisering som kan uppmuntra till
önskade eller oönskade beteende eller val.

•

Informella instrument avser att påverka företagens beteende mer mjukt och subtilt.
Denna typ av mindre formaliserad styrning kan bestå av normer, värderingar, goda
exempel samt framgångshistorier och myter. Det informella instrumentet är därmed
menad att skapa “en handlingsram runt beteenden”.

•

Informativa instrument fokuserar mer på kommunikation kring företagens strävan mot
hållbarhet och dess hållbarhetsarbete. Denna typ av styrinstrument kan innefatta
information, företagens målsättningar och strategier kring hållbarhet, men även bestå
av utbildning och föreläsningar gällande hållbarhetsfrågor.
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3. Uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt
I tredje kapitlet presenteras de metodval som gjorts samt det tillvägagångssätt som vi har
använt oss av. Vidare motiveras de beslut som har tagits under uppsatsen gång för att studiens
forskningsfrågor skulle kunna besvaras. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en
abduktiv ansats. Slutligen redogör vi för hur intervjuernas genomförande.

3.1 Val av forskningsmetoder
3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod gav en djupare förståelse
I studien används en kvalitativ forskningsmetod för att få en djupare förståelse för de
forskningsfrågor som tagits fram. Enligt Bryman & Bell (2017) finns det två olika
forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ, för att få svar på de frågeställningar som tagits
fram. Kær Jensen (1995) beskriver den kvalitativa metoden som en gemensam beteckning för
de metoder som syftar till att på ett djupgående sätt beskriva ett särskilt fenomen och dess
egenskaper, medan en kvantitativ forskningsmetod istället syftar på att redogöra för fenomenets
utbredning. Den kvalitativa metoden anses som mest lämplig då forskarna vill ha djup och
nyanserad beskrivning, då forskarna vill ha en grundlig beskrivning av den utbredning som
fenomenet har eller en statistisk uträkning av ett samband mellan olika fenomen anses den
kvantitativa metoden istället som lämpligast. Eftersom vi ville ha en djupgående beskrivning
av fenomenet där respondenternas tankar var centrala ansåg vi att den kvalitativa
forskningsmetoden var mest lämplig i vår studie för att få den förståelse som vi ville ha. Vi
ville ha en koncentrerad utredning och därför ansågs den kvalitativa metoden som mest lämplig
för att nå upp till detta, om en kvantitativ metod istället tillämpats skulle utredningen blivit mer
generaliserad och utbredd, vilket inte var något som eftersträvades.

Enligt Yin (2013) består kvalitativ forskning av en rad utmärkande drag där forskningen utgörs
av studier där forskaren under verkliga förhållanden studerar den mening som kan hänföras till
människors liv. De deltagande personernas åsikter och synsätt ska återges av forskaren där
sammanhang och omständigheter som människor lever i ska täckas in i studien. Forskaren
studerar en verklig miljö med deltagare där observationer och intervjuer krävs eftersom fältet
som studeras är komplext. För att studera den verkliga miljön ansågs kvalitativa
forskningsintervjuer som lämpligast för att vi skulle kunna uppnå syftet och besvara
forskningsfrågorna. Vi försökte ställa frågor som öppnade upp för diskussion där deltagarna
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kunde ge sin bild av ämnet som vi vidare hade användning av i analysen som användes för att
besvara forskningsfrågorna.

3.1.2 Välgrundad teoretisk referensram genom abduktiv ansats
I en forskningsstudie är det viktigt att beakta i vilket stadie som teorin kommer in. Beroende på
i vilket stadie som detta sker finns det tre olika ansatser som beskriver detta, deduktiv, induktiv
samt abduktiv. I den deduktiva ansatsen är teorin utgångspunkten och kommer därmed in först
i forskningsstudien, vidare testas teorin mot den verklighet som observeras. I den induktiva
forskningsstudien kommer istället teorin in sist eftersom detta är slutmålet, teorin skapas med
hjälp av den verklighet som observeras (Skärvad & Lundahl, 2016).

Första steget i studien var att utveckla teoridelen, vilket kan ses som en deduktiv ansats.
Utvecklandet av teoridelen var nödvändig för att utforma ett underlag till våra intervjufrågor då
vi inte har några tidigare erfarenheter gällande ämnet, vilket då var nödvändigt för att få en
grundläggande förståelse. Efter insamling av empiriskt material utvecklades vår teoridel utefter
detta, vilket ses som en induktiv ansats då teorin anpassas utifrån det material som samlats in.
Då ovan nämnda metoder kombineras kan det beskrivas som att forskaren använder sig av en
abduktiv ansats där forskaren växlar mellan teori och empiri (Alvehus, 2014). Genom att
använda sig av den abduktiva ansatsen ska forskaren kunna dra logiska slutsatser där teorier
kan utvecklas om verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Eftersom våra respondenter tog upp
viktig information som saknades i vår teoridel var det en förutsättning att detta kompletterades
i teorin för att kunna föra en analys, detta gjorde därmed att teorin anpassades under arbetets
gång. I denna studie har vi därmed växelspelat mellan empiri och teori och därför har vi använt
oss av en abduktiv ansats genomgående i denna studie.

3.2 Tillvägagångssätt i den empiriska insamlingen
3.2.1 Urval av kommunrepresentanter
I urvalet av intervjupersoner valde vi att rikta in oss på individer som jobbar nära frågor om
upphandling av livsmedel i olika kommuner. Detta var en självklarhet för att få en bild med
hjälp av åsikter och erfarenheter som dessa personer har i upphandlingsprocessen. I den
kvalitativa forskningen ses målstyrt urval som mest användbart där enheter med direkt koppling
till forskningsfrågorna väljs ut, forskningsfrågorna blir därmed avgörande för vilka urval av
enheter som görs (Bryman & Bell, 2017). Då vi valde att rikta in oss på hållbarhet i
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upphandlingar var ett kriterium att de personer som intervjuades skulle ha en koppling till
upphandling, vilket gjorde att vi från början visste vilka personer vi ville komma i kontakt med.

För att få tag i aktuella personer för uppsatsen ringde vi till växeln på respektive kommun där
vi bad om att få bli kopplad till en person som jobbar med upphandling av livsmedel. Därefter
kontaktades de personer som vi fick uppgifter till, oftast då en upphandlare. Upphandlarna
rekommenderade även oss att ta kontakt med personer som ansvarar för kostfrågorna i
kommunen för att vi skulle få en djupare förståelse och helhetsbild av hållbara
livsmedelsupphandlingar. Vi följde upphandlarnas råd och intervjuade både upphandlare och
kostansvariga i de kommunerna som detta var möjligt. Enligt Yin (2013) kan ett sådant urval
av intervjupersoner ses som ett snöbollsurval där ytterligare respondenter väljs ut med hjälp av
de redan utvalda respondenterna. Detta kan ses som att en snöboll sätts i rullning genom att
forskaren följer de spår som intervjupersonerna rekommenderar för att hitta ytterligare personer
att intervjua som aktuella för studien. De olika rollerna upphandlare och kostansvarig
kompletterade varandra väldigt bra, vilket gjorde att vi lättare kunde få en överblick över
upphandlingsprocessen gällande livsmedel då båda dessa roller är involverade i
upphandlingsarbetet, både före och under upphandlingen. Genom att prata med upphandlarna
kunde frågor som berörde upphandlingsprocessen besvaras samt hur kommunerna är reglerade
av lagar och regler, medan de kostansvariga kunde ge oss mer information gällande
hållbarhetstänk och andra aspekter som påverkar arbetet med upphandling av livsmedel.

Vi valde att prata med fyra kommuner som är belägna i södra Sverige, Ronneby, Kristianstad,
Karlskrona och Kalmar. Dessa kommuner valdes då de är belägna i närområdet av vår hemstad,
vilket möjliggjorde ett personligt möte med personlig interaktion och ett helhetsintryck med
både åsikter och kroppsuttryck. Bryman & Bell (2017) menar att det vid kvalitativ forskning är
av stor vikt att både få med vad respondenterna säger och även hur dem säger det. Antalet
kommuner begränsades till fyra på grund av tidsperspektivet på 12 veckor, därmed ansågs detta
antalet var mest rimligt för att tiden skulle räcka till samt för att vi skulle få tillräckligt med
information för att uppfylla uppsatsen syfte och besvara forskningsfrågorna. Om
undersökningen hade gjorts hos fler kommuner skulle det möjligtvis kunna leda till ett bredare
underlag till studien. En annan aspekt skulle kunna vara att vi även hade valt att prata med
livsmedelsproducenter för att få in deras bild gällande upphandlingar av hållbara livsmedel,
men detta skulle ta betydligt längre tid att sammanställa och analysera än 12 veckor.
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3.2.2 Intervjuguidens utformning
I intervjuguidens utformning var utgångspunkten teori för att skapa en teoretisk grund i
intervjufrågorna. Frågorna delades in under rubrikerna “upphandling”, “hållbarhet”, “mål,
strategier & policys” samt “livsmedelsverket” där frågor togs med under respektive rubrik som
förankrades med den teori som finns i uppsatsen. Livsmedelsverkets tidigare studie “Fakta om
offentliga måltider 2018” användes för att bygga upp en grund för de frågor som ställdes, då vi
ville ha relevanta frågor som kommunerna jobbade med (se bilaga 1). Frågorna utformades på
ett sätt som skulle möjliggöra svar på våra forskningsfrågor och uppsatsen syfte. Denna process
benämns enligt Harboe (2013) för operationalisering där de teoretiska begreppen bryts ner för
att kunna behandlas empiriskt där de görs mätbara.

Ordningsföljden i intervjuguiden var viktig för att få en uppbyggnad som möjliggjorde ett flöde
i intervjuerna, därav ställdes frågor om upphandlingsprocessen först eftersom det är grunden i
uppsatsen och där intervjupersonerna i många avseenden skulle kunna väva in information som
tillhör de andra rubrikerna. Då frågor gällande upphandlingsprocessens togs upp först fick
intervjupersonerna ett bredare utrymme att diskutera, vilket innebar mer öppna svar. Det var
viktigt för oss att få öppna svar för att få fram respondenternas egna bild av processerna gällande
upphandlingen och hållbarhetstänket kring livsmedel. I några av intervjuerna ställdes samtliga
frågor till respondenterna för att vi skulle få en bild av hur arbetet med upphandling och
hållbarhetsprocessen går till, medan detta inte behövdes i några av intervjuerna då
respondenterna själva pratade fritt om ämnet. Intervjuerna avslutades med en öppen fråga för
att få intervjupersonens åsikt om det var någon viktig del som de tyckte saknades och som de
själva tyckte var relevant att ta upp. Detta gav även möjlighet för respondenten att reflektera
över vad som hade sagt under intervjun. Utöver intervjuguiden ställdes frågor som inte fanns
med på denna om vi kom på något som ansågs som relevant för studien.

3.2.3 Intervjuernas genomförande
I forskningsstudien genomfördes kvalitativa intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att
få fylliga och detaljerade svar genom att ta del av intervjupersonens ståndpunkter där intervjun
kan röra sig i olika riktningar för att få fram det som intervjupersonen anser vara viktigt och
relevant (Bryman & Bell, 2017). Intervjuerna genomfördes på respektive kommun under en
tvåveckorsperiod, anledningen till varför vi valde att boka in intervjuerna på kommunernas
kontor var för att vi ville besöka dem i en miljö där de kände sig bekväma. Trost (2010) menar
att den miljö som intervjupersonen känner sig trygg i är den mest optimala platsen för att kunna
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genomföra en bra intervju. Om intervjuerna exempelvis hade genomförts på en offentlig plats
hade omgivningen kunnat påverka och hämma intervjun vilket vi ville undvika för att
intervjuerna skulle vara ostörda och där respondenterna kunde uttrycka sig fritt.

Intervjuerna inleddes med att ge varje respondent information om studien, där vi även frågade
om det var okej att spela in intervjuerna och om deras namn får användas i studien. Enligt
Bryman & Bell (2017) är en nackdel med att intervjupersonerna spelas in att de kan känna sig
hämmade av att inspelningen, då inspelningsutrustningen kan göra intervjupersonerna oroande
att deras ord kommer sparas till eftervärlden. Detta var något som vi var medvetna om, därför
informerades respondenterna redan vid första tillfället som vi tog kontakt med att en inspelning
önskades. Det var även viktigt att informera dem om att materialet enbart skulle användas i
studien och inte spridas till obehöriga.

På en intervju genomfördes en sam-intervju med både en upphandlare och en kostsamordnare.
Då den gemensamma intervjun genomfördes gavs intrycket att personerna till en viss del
förlitade sig på varandra, där de möjligen påverkade varandras svar. Det ansågs även bra i vissa
avseende då det minskade risken för att missa viktiga delar i upphandlingsarbetet i den specifika
kommunen. Intrycket var att en gemensam intervju kunde innebära fler nackdelar än fördelar
och därför genomfördes nästkommande intervjuer med en upphandlare och kostansvarig i
samma kommun separat. Vi upplevde att skilda intervjuer i en kommun genomfördes med
fördel, då det blev två olika personers åsikter och bild av arbetet med upphandling. I alla
kommuner fanns inte möjligheten att prata med både en upphandlare och kostansvarig, detta
var på grund av att kommunerna själva ansåg att de inte hade möjlighet att avsätta tid för flera
intervjuer. Varje intervju som genomfördes tog mellan 30–60 minuter, tiden varierade beroende
på hur många respondenter som ingick i intervjun.
Då intervjuerna genomfördes användes en semistruktur där utgångspunkten var intervjuguiden
i samtliga intervjuer. Bryman & Bell (2017) beskriver semistrukturerade intervjuer som att
forskaren använder sig av ett flertal teman i intervjun med en intervjuguide där respondenten
själv kan utforma dess svar. Frågeföljden behöver inte följa den intervjuguide som utformats
och de frågor som ställs behöver heller inte ingå i intervjuguiden. May (2013) menar att
semistrukturerade intervjuer ger en förståelse gällande det sociala livet som intervjupersonen
skapar och använder.
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3.2.4 Analys av intervjudata
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de inspelade intervjuerna. Bryman & Bell
(2017) nämner några fördelar med inspelning och transkribering av intervjuer. Metoden innebär
att författarnas minne kan förbättras då respondenternas omedvetna tolkningar som kan grundas
på intuition kan kontrolleras under intervjun. Analysen av vad respondenterna har sagt kan ske
grundligt där författaren kan göra upprepade genomgångar av de insamlade materialet. En
transkribering är inte alltid nödvändigt i en studie. Vi ansåg däremot att en transkribering var
viktig även om den var tidskrävande för att få en tydligare bild av samtliga intervjuer där vi
lättare kunde välja ut det som vi ansåg vara relevant för studien. Transkriberingen gav även
möjlighet till att reflektera djupare över det som respondenterna säger i intervjun, vilket ansågs
som fördelaktigt för oss då det var mycket information under intervjutillfället som skulle tas in.
Transkriberingen sammanställdes i ett dokument för att lättare kunna se likheter och skillnader
mellan kommunerna vilket bidrog till en ökad förståelse för vår forskning. Efter
sammanställningen av empirin strukturerades materialet upp utifrån olika rubriker som är
kopplade till frågeställningarna och därefter analyserades materialet med hjälp av teorin.

3.2.5 Etiska överväganden i studien
Forskare som intresserar sig för samhället kommer på olika sätt i kontakt med människor,
därmed blir det aktuellt att ta hänsyn till etiska frågor (Ahrne & Svensson, 2018). Den viktigaste
utgångspunkten enligt Skärvad & Lundahl (2016) gällande etik är individskyddskravet som
består av fyra huvudkrav på forskningen. Enligt Bryman (2013) beskrivs dessa fyra krav som
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga
intervjuer inleddes med att tala om för respondenterna vilket syfte som studien hade samt att
förklara att deras deltagande är helt frivilligt där de själva bestämmer över sin medverkan, detta
skedde i enlighet med Brymans (2013) beskrivning av information- och samtyckeskravet.
Vidare är det viktigt att behandla personernas uppgifter med största möjliga konfidentialitet där
de insamlade uppgifterna endast används i syfte för forskningsstudien enligt nyttjandekravet
(Bryman, 2013). Genom att radera det inspelade materialet efter att det bearbetats och vidare
inte sprida materialet till obehöriga har det behandlats konfidentiellt. Materialet användes
enbart i forskningsstudien i enlighet med nyttjandekravet som är ett kriterium för
individskyddskravet för att våra respondenter ska känna till deras rättigheter i vår uppsats.
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3.3 Källinhämtning & dess kritiska granskning
3.3.1 Hur vi fick tag på primär och sekundärkällor
I en forskningsstudie är primärdata den datainsamling som tas fram specifikt för den aktuella
uppsatsen (Alvehus, 2014). I denna uppsatsen består primärdatan av den empiri som tagits fram
med hjälp av intervjuer. Enligt Fangen & Sellerberg (2011) är sekundärdata sådan data som
tagits fram redan innan den nuvarande undersökningen. Exempel på sekundärdata är böcker,
tidningar, webbplatser och kurslitteratur. En fördel med att använda sekundärdata är den tidsoch kostnadsbesparing som görs för att få fram information, som kan vara användbar i studien
(Mälardalens Högskola, 2016).

Vid inhämtningen av sekundärkällor var utgångspunkten den grund som vi fått genom att läsa
på om det ämnet som studeras i uppsatsen, detta möjliggjorde en bättre förståelse för val av
källor. Till en början hittades en inspelad föreläsning på UR samtiden från år 2019 som inriktade
sig på svenska kommuners arbete med hållbara livsmedel och det var utifrån den som grunden
i uppsatsen växte fram. I föreläsningen presenteras aktuella punkter för att främja
hållbarhetsarbetet genom upphandlingen, vilket blev utgångspunkten i uppsatsen för att skapa
en avgränsning för forskningen.

Vidare skedde sekundärkälleinhämtning genom litteratur, webbsidor, rapporter, lagar,
förordningar samt normativa organ. Litteraturen lånades från Ronneby bibliotek, Karlskrona
bibliotek och biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. För att hitta aktuella böcker användes
bibliotekens sökfunktioner och genom diskussion med bibliotekspersonalen. I sökningen
användes nyckelord som “upphandling”, “hållbarhet”, “strategier” etc. för att hitta lämpliga
böcker. Då det sker mycket förändringar i lagar, regler och hållbarhetsarbete var det viktigt att
majoriteten av böckerna som användes max var några år gamla. Då digitala källor hämtades var
utgångspunkten Googles plattform, vidare samlades relevanta källor in i ett dokument där vi
kunde hålla reda på materialet och sortera ut det som var mest relevant.

3.3.2 Kritisk granskning av källor
Skärvad & Lundahl (2016) menar att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt då
sekundärdata nyttjas, eftersom källorna kan vara vinklade, partiska, ofullständiga eller att det
har gjorts tveksamma urval. Genom att exempelvis granska var och för vem innehållet har
publicerats kan forskarna agera på ett källkritiskt sätt.
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Livsmedelsverket riktlinjer användes i uppsatsen. Livsmedelsverket är ett normativt organ, det
var därmed viktigt att beakta att riktlinjerna bygger på rekommendationer och forskning.
Forskningen som Livsmedelsverket baserar riktlinjerna på är forskning som de anser är korrekt
och som ska följas, däremot har vi haft i åtanke att det finns annan forskning som andra aktörer
anser är mer korrekt. Detta togs därmed i beaktning då intervjuerna genomfördes och då annan
källinhämtning skedde.

Litteratur och webbsidor kopplade till lagar och förordningar anser vi är pålitliga och trovärdiga
källor då de offentliggörs av svenska myndigheter, det är även dessa lagar och förordningar
som Upphandlingsmyndigheten utgår från då dem fungerar som stöd för kommunerna då
upphandlingar görs. Dessa källorna ansågs som självklara och pålitliga gällande hur
kommunerna använde sig av lagarna och förordningarna eftersom dem måste följas. Vidare har
nyhetsartiklar från dagstidningar med åsikter om olika typer av livsmedel använts. Detta valde
vi att göra för att ge läsaren en bild av hur olika åsikterna är kring hållbara livsmedel där det
finns motstridande åsikter. I detta fallet kunde dessa typer av källor tillföra något i uppsatsen
trots att trovärdigheten inte anses som hög, men det var nödvändigt för att ge en skildrande bild.

Internetkällor kan ha bristande trovärdighet, därav användes webbsidor som vi ansåg vara
pålitliga, främst myndigheter och normgivande organ. Även andra internetsidor har använts i
uppsatsen, oftast sidor med forskare som uttrycker sig, vilket ökar trovärdigheten. Litteraturen
som användes bestod till stor del av kurslitteratur från välkända förlag, därmed kan dessa typer
av källor ses som pålitliga eftersom forskare har varit med och skrivit böckerna. Däremot måste
alltid vi som författare ha i åtanke att litteraturen kan vara riktad på ett visst sätt. Vår tolkning
av det som skrivs i böckerna är också en del som kan påverka utfallet av användningen av
teorin.

3.4 Kritisk granskning av metod
3.4.1 Studiens trovärdighet
I studien beskrivs forskningsmetoden ingående för att utomstående parter ska få en bild av hur
arbetsprocessen har gått till. Enligt Yin (2013) är beskrivningen av forskningsmetoderna något
som behövs göras för att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet i en kvalitativ studie där andra
personer får en förståelse för metoderna som använts där även dessa kan bedömas. Genom att
samtliga källor som använts finns med i källförteckningen kan läsaren gå in och granska
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källorna för att få en bild av vilken teori som stödjer beläggen i forskningsstudien. Yin (2013)
menar att denna granskning vidare ska leda till kritik, förbättring eller stöd, där granskaren kan
vara vem som helst, en kollega, en like eller en deltagare i studien. I denna forskningsstudien
har granskning skett vid olika opponeringstillfällen där andra studenter samt handledare har
haft möjlighet att bedöma vår studies trovärdighet, där vi med hjälp av deras kritik och
förbättringsförslag har utvecklat vårt forskningsarbete.

Då en tät redogörelse har gjorts för metodvalen kan även resultatet överföras, detta beskriver
Bryman & Bell (2017) som att “resultatet håller streck även i någon annan kontext eller
situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt”. Den täta redogörelsen ska således leda
till att studien kan användas som en databas där resultatet kan överföras till en annan miljö.
Empirin i studien bygger på definitioner och lagar vilket innebär att om studien gjorts om skulle
utfallet kunnat se annorlunda ut, vilket då skulle leda till en annan slutsats. Arbetet med
hållbarhet förändras kontinuerligt och påverkas av politikernas mål, därav skulle en upprepning
av studien vid ett senare tillfälle kunna se annorlunda ut på vissa delar.
3.4.2 Hur tillförlitliga resultat uppnåddes
Bryman & Bell (2017) menar att ett granskande synsätt är en viktig del för forskningsstudiens
trovärdighet, men att absolut objektivitet aldrig kan uppnås, det blir därmed viktigt att
säkerställa att forskningen gjorts i god tro. I forskningsstudien har vi även försökt vara
oberoende och neutrala, då våra egna åsikter inte ska påverka studien. Merparten av de källor
som använts i studien är baserade på forskning och inte åsikter, detta är något som var viktigt
för att öka trovärdigheten i studien. Respondenterna i studien var också en viktig del för att få
ett tillförlitligt resultat där dessa respondenter hade en relevant bakgrund för studiens syfte.
Intervjuerna spelades även in för att säkerställa den information vi tagit del av.
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4. Respondenternas syn på hållbara upphandlingar
Kapitlet presenterar den empiri som tagits fram med hjälp av miljödokument och olika
respondenter. Empirin är uppdelad utifrån de olika kommunerna som intervjuats för att läsaren
ska få en tydligare bild av hur de olika delarna i upphandlingsprocessen hänger samman. Varje
underkapitel inleds med en presentation av respondenterna som representerar kommunen.
Slutligen sammanställs den empiri som tagits fram i figur 4:1.

4.1 Ronneby kommun
4.1.1 Presentation av kommunrepresentant
Teo Zickbauer är upphandlingssamordnare i Ronneby kommun där hon jobbar med
upphandling i stort, livsmedel är en av delarna som hon upphandlat vid flera tillfällen. Hennes
främsta arbetsuppgift är att samordna ansvaret i upphandlingarna där hon leder och fördelar
upphandlingen i kommunen.

4.1.2 Integrerade hållbarhetsstrategier
I

Ronneby

kommuns

program

“Miljöprogram

Ronneby

kommun”

(2017)

har

hållbarhetsstrategier integrerats. Ronneby kommun satsar på att bli Sveriges första hållbara
kommun och under flera år har det gjorts satsningar på det strategiska miljö- och klimatarbetet.
Den ekologiska dimensionen av hållbarhetsbegreppets tre olika delar ligger i fokus i
miljöprogrammet. Den samhällsekonomiska aspekten beskrivs också som en viktig del som
måste lyftas i det långsiktiga miljöarbetet för att främja ekosystemtjänsterna. Dokumentet
innefattar fem fokusområden som Ronneby kommun ska arbeta med för att nå målet med att
vara en hållbar kommun, där fokusområdena innefattar övergripande målsättningar som vidare
bryts ned till tydliga mål där indikatorer som är mätbara kopplas till dessa. Dokumentet
förklarar att Ronneby kommun har möjligheter att påverka klimatarbetet genom dess roll som
bland annat tillsynsmyndighet och upphandlare.

I kommunen finns ett gemensamt ansvar för att miljöprogrammets mål ska nås genom att olika
nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag samarbetar på ett sätt som är strategiskt och
systematiskt där även Ronnebyborna ska vara delaktiga för att arbetet ska bli framgångsrikt. De
nationella målen och Agenda 2030 är kopplade till målen i kommunens miljöprogram, utöver
detta finns det även andra styrande dokument som har integrerats, från regional till
internationell nivå. “Begränsad klimatpåverkan” är ett av fem fokusområden som kommunen
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ska arbeta med där klimatsmart mat är ett prioriterat område för att uppnå målet, där kommunen
genom att upphandla klimatsmarta råvaror/produkter samt genom att prioritera närproducerade
varor kan arbeta med målet. Vidare är hållbar konsumtion ett av fokusområdena, detta kan
kommunen säkerställa genom att ställa krav på livsmedlenas egenskaper, klimatpåverkan samt
kemikalieanvändning i upphandlingen. Genom att kommunen ställer sociala krav och miljökrav
i upphandlingarna kan marknaden stimuleras för att utbudet av varor, produkter och tjänster
som är miljöanpassade ska öka.

4.1.3 Respondentens definition av hållbara livsmedel
Då Ronneby kommun ska upphandla hållbara livsmedel utgår dem från Agenda 2030 och de
miljömål som finns uppställda där. Zickbauer menar att definitionen av hållbara livsmedel är
ett brett begrepp, därmed är Agenda 2030 en bra utgångspunkt för att arbeta på ett hållbart sätt
eftersom målen riktar sig till miljöutsläpp och hur kommunen ska förhålla sig till transporter,
ekologiska livsmedel och matsvinn. Ronneby kommun har möjligheten att mäta
klimatpåverkan på de livsmedlen som serveras i måltidsverksamheterna, där hon vidare
förklarar att livsmedel är ett område som har en stor påverkan på miljön.

I regel har Ronneby kommun som krav att öka det totala ekologiska intaget av livsmedel i
kommunen för att öka mängden hållbara livsmedel förklarar Zickbauer. Det finns även politiska
krav på att de livsmedlen som köps in ska ha en god djurhållning, detta är dessutom ett område
som kommunen arbetar med för att driva frågor framåt utifrån ett klimat- och
djurhållningsperspektiv. Exempelvis framkom det att den kyckling som Ronneby kommun
upphandlade hade dålig djurhållning, då gjorde Ronneby kommun ett aktivt val att utesluta
dessa råvarorna från sortimentet.

I diskussionen om hållbara livsmedel nämner även Zickbauer att närodlade livsmedel är en
viktig fråga, hon förklarar att ett problem gällande dessa livsmedel är att det inte finns någon
exakt definition på vad närområde och närodlade livsmedel är och att var och en skapar en egen
bild av begreppet närodlade livsmedel. Zickbauer menar att kött är en livsmedelsgrupp som har
en stor klimatpåverkan, därav pågår diskussioner i kommunen kring den generella
köttproduktionen och det kött som serveras i måltidsverksamheterna. I Ronneby kommun har
det ännu inte införts vegetariska dagar i skolorna, däremot serveras det dagligen vegetariska
alternativ där eleverna själva har möjlighet att välja vad dem vill äta. Transportsträckan för de

33

livsmedel som köps in till kommunen är en annan viktig aspekt att väva in i begreppet hållbara
livsmedel menar Zickbauer eftersom detta är något som direkt påverkar miljön.

Zickbauer menar att hållbarhetsperspektivet för livsmedel är viktig att titta på där kommunen
kan arbeta med dessa frågor genom att ställa kvalitetskrav i upphandlingarna, kraven formuleras
genom att kommunen tittar på EU-konventionen samt hur livsmedlen odlas i olika länder.
Utöver kvalitetskraven är också de sociala kraven en viktig del i hållbarhetsfrågan eftersom
hållbarhet även handlar om det sociala och etiska, Zickbauer menar att det inte bara innefattar
klimatet. Zickbauer förklarar att det är viktigt att ställa sociala krav eftersom att alla de
livsmedel som Ronneby kommun köper in inte enbart produceras i Sverige då de sociala
aspekterna till en stor del skiljer sig i olika länder. Genom att Ronneby kommun använder sig
av uppförandekoder i upphandlingarna ställer de krav för de sociala, etiska, ekologiska och
ekonomiska villkoren gällande de livsmedlen som köps in.

4.2 Upphandlingsprocessen i tre steg
4.2.1 Hur kommunen förbereder upphandling av livsmedel
Zickbauer menar att upphandlingar är en process som styrs av lagar och regler, men att LOU
inte är ett hinder för självaste upphandlingen i sig, utan att det istället kan medföra en del
svårigheter gällande formuleringar av krav inför upphandlingen då upphandlingar ska vara
öppna och tillgängliga för alla. Exempelvis får Ronneby kommun inte ställa diskriminerande
krav enligt principen om icke-diskriminering, därav får begreppet “närodlat” inte förekomma
som ett krav i de upphandlingar som görs eftersom det ses som diskriminerande. Zickbauer
förklarar att kommunen försöker upphandla närodlade livsmedel genom att öppna upp andra
möjligheter för leverantörerna, exempelvis genom olika leveranspunkter.

Då upphandlingar görs i kommunen skrivs ett löpande avtal med anbudsgivare, genom att
Ronneby kommun bevakar avtalen har de koll på då dessa löper ut. Zickbauer förklarar att det
är en viktig del att bevaka avtalen då Zickbauer från upphandlingsfunktionen tillsammans med
kostchefen samt dietister m.fl. måste diskutera riktlinjer för de livsmedel som kommunen vill
upphandla minst 1 år innan det att avtalen löper ut.

Utgångspunkten i inköpsprocessens planering är att titta på hur det ser ut idag gällande de
livsmedel som kommunen har avtal på, hur livsmedelsförbrukningen har förändrats i
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verksamheterna samt vilka förändringar som har skett i organisationen som kommunen behöver
ta hänsyn till i den nya upphandlingen. Utöver detta måste kommunen även beakta matsedlarnas
utformning eftersom det kan finnas ett behov av att upphandla nya produkter som ska ingå i
sortimentet. Vidare förklarar Zickbauer att gruppen diskuterar vilka leveranspunkter som
livsmedlena ska fraktas till och vilka politiska mål som kommunen ska jobba med, Zickbauer
ger ett exempel på att det kan finnas krav på att kommunen ska utöka det ekologiska sortimentet
i verksamheten och då behöver de även titta på den klimatpåverkan som livsmedlena har för att
kunna gå vidare i processen. De punkter som Zickbauer beskrev förklarar hon är en
grundläggande beskrivning av upphandlingsprocessen, där nästa steg är att dela upp arbetet
mellan medarbetarna.

Kostenheten i Ronneby kommun tar fram en lista för de livsmedelsbehov som de har innan det
att upphandlingarna sker. Zickbauer förklarar att det är i arbetet med denna listan som
kommunen har möjlighet att byta ut produkter för att uppnå de politiska målen med exempelvis
en större andel ekologiska produkter där de har möjlighet att beakta den miljöpåverkan som
produkterna har. I upphandlingarna tar kommunen stöd från Livsmedelsverket där de kan söka
information gällande vad maten ska innehålla m.m. Ronneby kommun följer de
rekommendationer som Livsmedelsverket går ut med gällande upphandling av skolmat, utöver
dessa rekommendationer kommer det ofta nya utredningar och rön, då menar Zickbauer att de
även måste beakta detta. Vidare har Zickbauer som uppgift att arbeta med den strukturen som
upphandlingsdokumenten ska ha, där tittar hon exempelvis på vad lagstiftningen säger och hur
den har förändrats sedan den senaste upphandlingen gjordes.

I utformningen av strukturen tar Zickbauer hjälp av Upphandlingsmyndighetens kriterier för att
utforma krav, det som hon främst tittar på är hur det ser ut gällande baskrav, avancerade krav
och spjutspetskrav. Utöver de olika kraven tar hon hjälp av den omvärldsbevakning som
Upphandlingsmyndigheten gör gällande den kravbild som finns. Upphandlingsmydighetens
krav förändras kontinuerligt, Zickbauer förklarar att hon måste beakta om ett avancerat krav
exempelvis har övergått till att vara ett baskrav samt hur spjutspetskraven har förändrats och då
måste hon göra en plan för hur kommunen ska förhålla sig till dessa i upphandlingen. Zickbauer
menar att detta är en process som brukar ta omkring ett halvår att genomföra då hon även måste
presentera förändringar i lagstiftning och krav för resterande gruppmedlemmar.
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Redan innan upphandlingarna genomförs beaktar kommunen de mål som finns med i
upphandlingarna där de beaktar de produkter som har en stor påverkan på de procentuella målen
som satts av politikerna i kommunen. Genom att ta hänsyn till målen redan innan
upphandlingen kan kommunen ta upp potentiella utbytbara produkter där de främst måste titta
på om det finns tillräckligt med volymer att köpa in utav dessa produkter för att ett utbyte ska
vara möjligt. Ronneby kommun arbetar utifrån målen i Agenda 2030 samt kommunens egna
uppställda miljömål där Zickbauer menar att det vidare finns mål som gäller för upphandlingar,
det är en ständigt pågående process i kommunen att arbeta för att uppnå dessa målen. Zickbauer
förklarar att Ronneby kommun har brutit ner målen i Agenda 2030 till delmål i kommunen och
redan år 2020 har kommunen förhoppningar om att kostnadsandelen ekologiskt certifierade
produkter ska uppgå till 50 procent, medan Agenda 2030 säger att detta är en andel som ska
uppgå till 60 procent år 2030.

Idag är kostnadsandelen ekologiska inköp snart uppe i 40 procent. Zickbauer menar däremot
att det är de sista procenten i måluppfyllelsen som kommer vara svårast att uppnå om det inte
kommer in en större andel marknadsvolymer utav ekologiskt certifierade produkter, vidare
nämner hon att ju större produktvolymer, desto lättare blir det att upphandla. Ekologiska
livsmedel är också generellt sett dyrare i jämförelse med konventionella livsmedel. Samtidigt
som andelen ekologiskt ska öka måste kommunen förhålla sig till den budgeten som de har. Då
målet om att upphandla mer ekologiskt finns kan det finnas ett behov av att eska mer pengar då
upphandlingarna blir dyrare. Zickbauer tror att det är viktigt att Ronneby kommun går ut med
de mål som dem har till producenterna för att kommunen ska lyckas uppnå deras mål, hon
menar att det är kommunerna som ska styra vilket sortiment som efterfrågas, inte
producenterna.

Zickbauer förklarar att kommunen har ett eget regelverk som är delegationsordningar för hur
beslut ska tas gällande upphandlingar. Då upphandlingarna överstiger ett visst värde, vilket
Zickbauer menar att upphandling av livsmedel alltid gör, ska en samordnad upphandling göras
där Ronneby kommun handlägger upphandlingen, medans kommunstyrelsens arbetsutskott
fastställer

upphandlingsdokumentet

Förfrågningsunderlaget

består

av

där

hela

formella

förfrågningsunderlaget

krav

på

anbudsgivare

finns
och

med.

produkt,

utvärderingsbeskrivning samt avtal och nettoprislista för samtliga produkter. Efter det att
förfrågningsunderlaget godkänns förklarar Zickbauer att upphandlingen vidare annonseras.
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4.2.2 Upphandlingens genomförande
Ronneby

kommun samverkar

i dagsläget

inte

med

andra

kommuner

gällande

livsmedelsupphandling, detta är något som de tidigare gjort, men då politiken i Ronneby
kommun inte stämde överens med de andra kommunernas politik valde de att upphandla själva
eftersom de ville gå längre i kravställandet. När Ronneby kommun upphandlar livsmedel är
både pris och hållbarhet två avgörande faktorer då de väljer leverantör, detta beror på vilka
skall-krav som ställs, dvs. krav som måste uppfyllas. Zickbauer beskriver att Ronneby kommun
enligt tradition ställer skarpa skall-krav då de både har krav på produkter och leverantörer, men
just inom livsmedel kan kraven vara svåra att leva upp till, trots detta ska de uppnås. Ronneby
kommun har även ett antal bör-krav som brukar mynna ut i tilldelningskriterier för att det ska
finnas en balans mellan kvalitet och pris.

Zickbauer menar att det har hänt att de har gått in och bytt varor under upphandlingens
avtalsperiod, detta kan bero på att leverantören har gett kommunen signaler på att de framöver
kommer ha tillgång på andra varor exempelvis ekologiskt, det är därmed en dialog som
kommunen har med sina leverantörer. Upphandlingsavtal är enligt Zickbauer i regel levande,
detta innebär att uppföljningar kontinuerligt görs i kommunen. Under fyra tillfällen per år finns
det möjlighet att prisjustera produkter eftersom detta inte kan ske löpande då det inte går att
hålla reda på denna stora mängden produkter, exempelvis är kaffe en priskänslig produkt som
ändrar pris väldigt ofta. Om en vara som exempelvis ris blir dyrare på grund av dåliga skördar,
tittar kommunen på om de kan ändra matsedlarna och undvika produkten som fått en kraftig
prisökning, Zickbauer menar att detta är en process som de ständigt jobbar med för att hålla sig
inom budgeten. Kommunen tittar även på djurskyddskraven och att förpackningarna kan ändras
under avtalets gång. Detta är några av faktorerna till varför det börjar i god tid med
upphandlingarna då detta är en tidskrävande process.

4.2.3 Utvecklingsmöjligheter för framtida upphandlingar
Zickbauer förklarar att det är svårt för enskilda producenter att leverera livsmedel till samtliga
leveranspunkter som en kommun har. Ronneby kommun arbetar i dagsläget med ett projekt där
de tittar på möjligheterna att införa en samlastningscentral som innebär att kommunen kan
anvisa en leveranspunkt för leverantörerna. Idag har Ronneby kommun cirka 48
leveranspunkter vilket gör det svårt med logistiken för de mindre producenterna. En
samlastningscentral skulle kunna öppna upp och underlätta för leverantörerna att lämna anbud,
Zickbauer pekar däremot på att de fortfarande inte får rikta upphandlingen. Zickbauer ser även
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att en samlastningscentral skulle möjliggöra en framtida utveckling av livsmedelsupphandling,
dels lever de upp till en viss klimatpåverkan då dem kan ställa fler miljökrav på fordonen som
transporterar livsmedlen samt att det kan öppna upp för den lokala odlaren som lättare kan få
ut sina produkter.

4.3 Kristianstad kommun
4.3.1 Presentation av kommunrepresentanter
•

Marianne Kennysson är upphandlare i Kristianstad kommun. Hon har jobbat som
avtalsansvarig för livsmedel sedan år 2010. Kennysson jobbar med diverse
upphandlingar där hon ansvarar för livsmedelsavtal och avtal i stort inom kommunen.

•

Nina Schack är kostekonom på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad
kommun. Hennes område är skolor och förskolor. Schack har varit med i upphandlingar
sedan år 1994 där hennes arbete är och har varit under ständig utveckling.

4.3.2 Integrerade hållbarhetsstrategier
Kennysson förklarar att Kristianstad kommun inte har en samlad skrift för kommunens
hållbarhetsstrategi, däremot hänvisar hon till Kommunens arbete kring klimat och miljö. På
kommunens hemsida finns detta arbetet beskrivet under rubriken “Samhällsutveckling och
hållbarhet” där även hållbarhetsstrategiska frågor hanteras. Kristianstad kommun arbetar på
olika sätt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling där de arbetar med de olika
dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, detta ses som en viktig del i
kommunens arbete för att styra mot hållbarhet. Kommunen menar att det är förstå då alla tre
hållbarhetsdimensioner integreras till en helhet som de kan tala om hållbar utveckling
(Kristianstad kommun, u.d.).

Kristianstad kommuns målsättning är att skapa en livsmiljö som är bra för alla. Kommunens
strategiska färdplan gällande miljöarbetet hanterar viktiga frågor som kommunen ska arbeta
med under det kommande året, där frågorna berör exempelvis rik natur, en kommunkoncern
som är fossilbränslefri, stärkta ekosystemtjänster samt kemikaliesmarta förskolor (Kristianstad
kommun, u.d.). I Kristianstad kommuns styrdokument “klimat och energistrategi” är offentliga
upphandlingar en av de viktiga frågorna i arbetet med att uppfylla Sveriges nationella åtagande
att minska utsläpp av växthusgaser. Upphandlingen i kommunen ställer både miljö och
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klimatkrav på såväl varor och tjänster, som ska leda till minskade kostnader och
klimatpåverkan. Kristianstad kommuns livsmedelspolicy styr livsmedelsupphandlingarna i
kommunen (Kristianstad kommun, 2018).

4.3.3 Respondenternas definition av hållbara livsmedel
I Kristianstad kommun arbetar de med frågan hållbara livsmedel genom att bland annat ställa
höga krav på andelen ekologiska livsmedel som köps in i kommunen, Kennysson och Schack
förklarar att kommunen dessutom har kravcertifierade kök. Kommunen har strikta krav på
djurhållningen och Kennysson och Schack anser att detta är en viktig del för att upphandla
hållbara livsmedel, helst ser dem att det kött som köps in är av svenskt ursprung då det uppfyller
de kraven som ställs. Kennysson och Schack förklarar att kvaliteten på de livsmedlen som köps
in är viktigast för att livsmedlena ska anses som hållbara. Närodlade livsmedel menar
Kennysson och Schack inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till hållbarhet eftersom
begreppet inte säger något om kvaliteten på livsmedlet, de menar att livsmedel från en gård i
närområdet kan ha bristande kvalitet, exempelvis på grund av dålig djurhållning eller dåliga
grödor. Kristianstad kommun eftersträvar därmed att upphandla hållbara livsmedel genom att
ställa höga kvalitetskrav. Kommunen använder sig utöver de krav som ställs i upphandlingarna
av hållbara transporter som drivs på biogas för att frakta de livsmedlen som köps in då
Kennysson och Schack menar att detta är en del i hållbarhetsfrågan. Kristianstad kommun är
idag en Fairtrade kommun, detta beskriver Kennysson och Schack som att det handlar om att
köpa in så mycket artiklar som möjligt som är Fairtrade-märkta och att sedan få verksamheterna
att köpa dessa artiklar, även detta är en del för att arbeta med hållbara livsmedel i kommunen.

I kommunens skolor pågår arbetet med att införa fler gröna livsmedel, detta görs bland annat
genom att kommunen dagligen serverar ett vegetariskt alternativ samt genom att varje vecka ha
en helvegetarisk dag i matsalen. Kennysson och Schack förklarar att barnen från förskolan inte
tycker att det är konstigt med vegetarisk mat då de lär sig att äta denna maten redan i tidig ålder,
men att det däremot är besvärligare hos de äldre barnen och föräldrarna. Trots att barnen och
föräldrarna åsikter märks av till följd av att vegetarisk mat serveras förklarar Kennysson och
Schack att kommunen måste fortsätta göra det som anses hållbart, vilket gör att barnen måste
rätta sig i ledet och vänja sig vid en vegetarisk kost.

I dagsläget mäter Kristianstad kommun inte klimatpåverkan på maten som serveras i
måltidsverksamheterna, däremot menar Kennysson och Schack att det finns möjligheter till
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detta i de system som kommunen använder sig av och de tror att det skulle vara en fördel att
göra detta i framtiden. Genom att mäta klimatpåverkan och att redovisa detta för köken kan
kommunen påverka på en individnivå, då personerna som jobbar där ser att de kan göra skillnad
för miljön genom att laga klimatsmart mat.

4.4 Upphandlingsprocessen i tre steg
4.4.1 Hur kommunen förbereder upphandling av livsmedel
I Kristianstad kommun ska planeringen inför upphandlingar påbörjas minst 1,5 år innan det att
den aktuella avtalsperioden löper ut. Detta menar Kennysson och Schack beror på att
kommunen upphandlar samtliga produktgrupper tillsammans med Skånes nordostkommuner,
vilket innebär att det är en tidskrävande process, därav är tidsplanen i upphandlingarna en viktig
del och det innebär att kommunen alltid måste ha koll på då avtalen löper ut. Då Kristianstad
kommun förbereder upphandlingarna börjar de med att titta på statistik från den föregående
avtalsperioden, exempelvis priser, volymer, kvalitet, andel ekologiskt etc. Kennysson förklarar
att kommunen även beaktar de mål som finns uppställda inför kommande avtalsperiod i
förberedelserna av upphandlingen, där förändringar vidare beaktas som kan påverka
upphandlingen, exempelvis förändrade djurskyddskrav som kommunen behöver ändra i
anbuden. Kristianstad kommuns upphandlingsprocess gällande hållbara livsmedel påverkas
inte av LOU enligt Schack, eftersom kommunen anser att det är av mindre vikt var produkten
är odlad, det viktigaste är egenskaperna och kvaliteten på livsmedlen.

En annan del som är viktig att beakta förklarar Kennysson är det som har hänt på
livsmedelsmarknaden eftersom det tillkommer nya produkter hela tiden. Schack förklarar att
hennes uppgift i förberedelserna av upphandlingen är att formulera krav som gäller specifikt
för kosten, exempelvis krav för specialkost. Då förberedelserna gjorts ställer kommunen
samman en allmän kravspecifikation. Då krav ska ställas i upphandlingarna förklarar
Kennysson att kommunen med hjälp av Upphandlingsmyndigheten utformar kraven, främst för
de krav som ställs gällande djurskydd. Kommunen använder sig av Upphandlingsmyndighetens
samtliga baskrav och avancerade krav, däremot utesluter dem en del spjutspetskrav på grund
av den höga kostnaden som dessa krav oftast medför.

En av de största förändringarna som Schack och Kennysson anser har skett kring upphandling
de senaste åren är de ökade politiska målen med ekologiskt och djurskyddsreglerna. Politiska
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mål som ställs i kommunen är något som påverkar upphandlingarna och det som köps in,
exempelvis vill Kristianstad kommun öka kostnadsandelen ekologiskt certifierade produkter
samt miljökraven i enlighet med Agenda 2030 inför nästkommande upphandling. Kennysson
och Schack förklarar att upphandlingarna är viktiga eftersom dessa styr de produkter som köps
in till kommunen. En annan faktor som påverkar de inköp som görs i Kristianstad kommun
menar Schack är skördarna där hon ger ett exempel på att den varma sommaren år 2018 innebar
en foderbrist vilket resulterade i att det var svårare att få tag i kravmärkt kött, detta är något
som Schack menar påverkar kommunens möjlighet att uppnå exempelvis det politiska målet
med en ökad kostnadsandel ekologiskt certifierade produkter.

4.4.2 Upphandlingens genomförande
I upphandlingsprocessen måste Kristianstad kommun alltid beakta de fem grundläggande
principerna i LOU, exempelvis genom att lägga ut alla annonserna samtidigt i en gemensam
databas där alla producenter har möjlighet att lägga anbud på vilken produktgrupp de kan
leverera, Kennysson förklarar att de alltid försöker vara transparenta för att anbuden ska vara
lätta och tydliga att förstå. En av anledningarna till att anbuden läggs ut vid ett och samma
tillfälle är att Kristianstad kommun vill att producenter från närområdet lättare ska se vilka
anbud som dem kan vara med och svara på. I Kristianstad kommun finns även en
samlastningscentral som underlättar för små leverantörer där de levererar till centralen och
sedan levereras det ut till Kristianstads nästan 700 enheter.

I upphandlingen står priset för den del av utvärderingen, men det viktigaste är att få in produkter
som kommunen har frågat efter på varje positionsnivå av livsmedel där egenskapskraven är
viktigast då kommunen vill ha in anbud som svarar på dessa kraven. Kennysson menar även att
konjunkturen påverkar priserna, ställer kommunen högre krav får de räkna med att priserna blir
högre eftersom kvalitet och pris har ett samband. Kristianstad kommun ställer krav på svenska
djurskyddsregler i upphandlingarna, i och med detta fick kommunen en lokal köttleverantör
vilket innebar att de kunde beställa mindre volymer eftersom detta köttet uppfyllde de högre
kraven vilket innebar ett högre pris. Kommunen har idag 98 procent svenskt kött.

I upphandlingarna använder sig kommunen av tidigare erfarenheter där de utvärderar
upphandlingsprocessen till kommande upphandlingar eftersom denna aldrig ser likadan ut.
Kristianstad kommun följer upp sina upphandlingar med hjälp av statistik månadsvis från
leverantörer och producenter, detta har kommunen ett uppföljningssystem för där de följer upp
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livsmedelsinköp, dels hur mycket som kommunen har köpt, vilka volymer som köpts in, hur
stor andel som är krav, ekologiskt, rättvisemärkt och Fairtrade märkt, i princip allt kan följas
upp.

Ett önskemål som Kennysson och Schack har är att politikerna ska bli mer intresserade av att
göra uppföljningar av de mål och krav som ställs gällande livsmedel, de förklarar att
redovisningen av detta fungerar nedåt till köken, men de gånger som politikerna intresserar sig
är då det väcks rubriker i media. De förklarar även att de inte tror att politikerna är införstådda
i hur livsmedelsinköp kan påverka samhället eftersom livsmedel inte är ett prioriterat område
trots att det är en stor del av kommunens budget.

4.4.3 Utvecklingsmöjligheter för framtida upphandlingar
I framtiden ser Kennysson och Schack ett behov av ett ökat antal grossister som kan leverera
livsmedel eftersom ju fler grossister som finns desto fler kontaktytor skapas. I dagsläget är det
inte lätt för lokala leverantörer att leverera eftersom det ställs krav på att deras produkter ska
vara märkta, ha streckkoder, vara tvättade etc. vilket oftast innebär stora investeringar för dessa
små producenter. Investeringar behöver dessutom ske långt innan de vet om de vinner anbuden,
vilket innebär att de små producenterna inte är villiga att göra dessa kostsamma förändringarna
då det inte är säkert att dem vinner anbuden vilket kan innebära att dem inte klarar sig
ekonomiskt på grund av de uppoffringar som gjorts.

4.5 Karlskrona kommun
4.5.1 Presentation av kommunrepresentanter
•

Emelie Skårstedt är upphandlare på Karlskrona kommun, vilket hon har varit i 1,5 år.
Skårstedt kommer att vara med i en livsmedelsupphandling först vid nästa tillfälle,
däremot är hon med och förvaltar de nuvarande livsmedelsavtalen vilket innebär att hon
har en god översyn gällande hur dessa avtalen har fastställts.

•

Per Sjösäter är enhetschef på kostavdelningen i Karlskrona kommun. Han har jobbat
inom detta område i 10 år där livsmedelsupphandlingar är en stor del av hans arbete.
Sjösäter har erfarenheter av livsmedel sedan år 1976 då han tidigare var egenföretagare.
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4.5.2 Integrerade hållbarhetsstrategier
Karlskrona kommun har inget sammansatt dokument för hållbarhetsstrategier, Sjösäter
förklarar att Karlskrona kommun håller på att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram där ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet integreras. Karlskrona kommun har till och med år 2018
använt sig av det styrande dokumentet “Övergripande plan för miljö-energi och klimatarbetet i
Karlskrona” (2016), vars syfte är att ange hur kommunen med hjälp av en strategiskt långsiktig
inriktning kan arbeta med dessa frågorna. Dokumentet innehåller totalt sex fokusområden,
transporter, vatten, natur och biologisk mångfald, energi och klimat, kretslopp och giftfri miljö
samt hållbar bebyggelse. Genom att aktivt arbeta med hållbarhetsarbete vill kommunen skapa
förutsättningar för en bättre miljö, där kommunen samtidigt bidrar till att de nationella
miljökvalitetsmålen uppfylls.
Dokumentet hänvisar vidare till “Vision Karlskrona 2030” som beskriver en framtidsbild av
Karlskrona som ett inkluderande och öppet samhälle där deras resurser ska användas på ett sätt
som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Utgångspunkten för det som kommunen gör
ska vara ett långsiktigt hållbart samhälle. Utöver dokumentet ska Karlskrona kommun agera i
enlighet med obligatoriska lagar, regler samt policys som en del i kommunens miljöarbete.
Karlskrona kommuns miljö-, energi- och klimatarbete ska fokusera på områden i
organisationen där den största miljöpåverkan finns där kommunen samtidigt arbetar med att
undvika uppkomsten av nya miljöproblem. I den kommunövergripande planen för samtliga
Karlskrona kommuns verksamheter gällande miljö-, energi- och klimatarbete är den ekologiska
dimensionen omfattande för samtliga delar.

4.5.3 Respondenternas definition av hållbara livsmedel
Enligt Sjösäter innebär hållbara livsmedel för Karlskrona kommun att kommunen är
kravcertifierad, vilket ingår i hållbarhetstänket, från odlingen av livsmedlet till det att maten
konsumeras. Framförallt tänker Karlskrona kommun på miljön då livsmedlen upphandlas.
Kommunen tänker även på de sociala aspekterna i upphandlingarna där de personer som odlar
livsmedlen ska arbeta under hållbara förhållanden. Sjösäter menar att producenterna i Sverige
har relativt bra arbetsförhållande i jämförelse med producenter utomlands där det ofta kan vara
väldigt dåliga arbetsförhållanden gällande odling av livsmedel, därav blir den sociala
hållbarheten viktig att beakta. Karlskrona kommun värderar ekologiska och kravcertifierade
produkter högt för att upphandla hållbara livsmedel, Sjösäter förklarar att detta även är en del
av de politiska besluten som tagits i kommunen där de vill öka de ekologiska inköpen med 5
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procent varje år, i dagsläget uppgår de ekologiska inköpen till cirka 40 procent. Sjösäter är
positivt till inköp av närodlade livsmedel till kommunen, däremot anser han att begreppet är
svårdefinierat då det inte finns någon gemensam skrivning för vad det är där han säger att “Alla
vill ju egentligen att ens barn ska kunna äta det som man själv har odlat och det är synd att det
finns hinder, att man inte kan få in närodlat på ett lättare sätt i upphandlingarna”.

Sjösäter förklarar att Karlskrona kommun jobbar med att minska andelen kött som serveras i
måltidsverksamheterna för att bidra till en bättre ekonomi, miljö och hälsa. I dagsläget har
kommunen inga vegetariska dagar i skolorna på grund av att politikerna inte godkänner detta,
istället erbjuder kommunen vegetariska alternativ varje dag i skolorna där eleverna själva kan
välja vad dem vill äta. I kommunen finns även en klimatgrupp som jobbar med att ta fram
klimatsmarta recept i kostdatasystemet där det finns möjlighet att näringsberäkna maten samt
att mäta matens klimatpåverkan genom att titta på koldioxidekvivalenter.

4.6 Upphandlingsprocessen i tre steg
4.6.1 Hur kommunen förbereder upphandling av livsmedel
Skårstedt förklarar att en kommun är en politisk styrd organisation och sett till livsmedel är det
många politiska beslut som kommunen måste beakta i upphandlingsprocessen, där de politiska
besluten kan användas strategiskt inför de upphandlingar som görs. I den föregående
livsmedelsupphandlingen var utgångspunkten att kommunen hade kravcertifierade kök, detta
innebar att de krav som ställdes i upphandlingen gjordes utefter detta. Sjösäter förklarar att
Karlskrona kommun använder sig av Agenda 2030 och de mål som finns uppställda där då de
upphandlar livsmedel, där de med hjälp av att exempelvis upphandla en större andel ekologiskt
certifierade livsmedel kan jobba med att nå målet med att kostnadsandelen av livsmedel ska
vara 60 procent ekologiskt certifierade år 2030. Utöver Agenda 2030 finns det även andra
politiska mål som kommunen jobbar med i upphandlingarna, dessa målen trattas ned i
kommunen för att dem ska vara tillämpbara på kommunens verksamheter. Sjösäter förklarar
vidare att de politiska målen oftast byts ut då styret ändras, vilket då oftast innebär att
kommunen sällan uppnår målen innan det byts ut till nya mål.

Då upphandlingarna görs förklarar Skårstedt att kommunen vidare också måste förhålla sig till
Upphandlingsmyndighetens baskrav, avancerade krav samt spjutspetskrav, hon menar att det
finns mycket underlag att hämta hos Upphandlingsmyndigheten, men att hon personligen inte
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nyttjar detta underlaget särskilt mycket. Livsmedelsverkets riktlinjer är något som Karlskrona
kommun använder sig av till en viss del vid upphandling av livsmedel förklarar Sjösäter, han
menar att det är rekommendationer som är bra att använda som stöd, men att kommunen inte
alltid vill använda sig utav dessa riktlinjerna ute i skolorna.

Enligt Skårstedt är det viktigt att kommunen tar fram krav som anses ligga på en rimlig nivå
för att kommunen ska få in anbud på de produkter som efterfrågas. Då Karlskrona kommun
upphandlar menar Skårstedt att kommunen tar hänsyn till både ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet, men att den ekonomiska hållbarheten är den del som kommunen främst använder
sig av i denna processen. Utöver detta måste kommunen även tänka på de praktiska delarna,
exempelvis leveranser. Ramavtalen i kommunen löper vanligtvis under 4 år och kommunen
måste beakta avtalstiden inför kommande upphandlingar då de nuvarande avtalen löper ut
eftersom förberedelserna är en tidskrävande process där många delar ska beaktas, exempelvis
statistik från leverantörer och statiskt gällande prissättning etc.

4.6.2 Upphandlingens genomförande
Skårstedt förklarar att det främsta målet som Karlskrona kommun har då upphandlingar görs är
att få till ett bra avtal, enligt Skårstedt är detta ett avtal som har ett innehåll som fungerar väl i
praktiken och i köken där det samtidigt är ekonomiskt hållbart för kommunen, eftersom
ekonomin är det som främst styr verksamheten. Karlskrona kommun gör alltid uppföljning efter
att en upphandling genomförts då livsmedelsavtal är levande, Skårstedt förklarar att det är den
dagliga driften i köket som rapporterar vad som ska följas upp med leverantören. I dagsläget
samverkar inte Karlskrona kommun med andra kommuner i upphandlingsprocessen, däremot
har de diskuterats att inom vissa produktgrupper göra samordnade upphandlingar, Skårstedt
poängterar att de inte har hittat någon direkt vinning med detta mer än att det skulle kunna vara
mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Sjösäter förklarar att Karlskrona kommun tidigare
haft jämförelsekommuner, där de tillsammans med övriga Blekinge kommuner hade gemensam
upphandling. Anledningen till att de slutade med detta var på grund av att kommunerna var
oense om vilka produkter de ville köpa in, vilket gjorde projektet stort och tidskrävande.

Något som påverkar upphandlingsprocessen enligt Skårstedt är LOU eftersom den måste följas,
då lagen bland annat kan göra det svårt för kommunen att få in närliggande producenter.
Sjösäter förklarar att LOU är ett hinder i många avseende just när det gäller hållbarhet, även
han menar att detta gäller för närproducerade livsmedel där kommunen måste hitta vägar för att
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gå runt lagen för att kommunen ska få in närproducerade livsmedel. Ett annat exempel är kött,
kommunen får aldrig ställa krav på svenskt kött utan de får ställa krav på svenska
djurskyddsregler. Regleringen innebär att kommunen till stor del har svenskt kött, enbart en
liten procent av det frysta köttet kan vara av utländskt ursprung, men då har de uppfyllt de
svenska djurskyddsreglerna.

4.6.3 Utvecklingsmöjligheter för framtida upphandlingar
Enligt Sjösäter är det ett hinder att producenterna i närområdet inte kan svara på de anbud som
läggs ut eftersom de inte har lika stor möjlighet att leverera den mängden livsmedel som
kommunerna ställer krav på, då de skulle behöva sälja allt till kommunen för ett lägre pris
jämfört med vad de annars skulle få. Karlskrona kommuns anbudstid löper i 3–4 år vilket kan
innebära att de närliggande producenterna efter denna perioden inte får nästkommande anbud
och då har de inga kunder kvar, Sjösäter menar att det inte är några små leverantörer som är
beredda att göra detta. Istället ser Sjösäter en samlastningscentral som en annan väg att gå för
att få fler närproducerade livsmedel, i kommunen pågår det diskussioner om detta i dagsläget,
men kommunen är inte där idag.

4.7 Kalmar kommun
4.7.1 Presentation av kommunrepresentant
Jörgen Nilsson är kostsamordnare inom skolverksamheten på Kalmar kommun. Han är med i
en referensgrupp då livsmedel upphandlas där han har deltagit i två upphandlingar. Nilsson
sköter det administrativa och jobbar nära kostchefen på kommunen.

4.7.2 Integrerade hållbarhetsstrategier
Kalmar kommun har inget sammansatt dokument för hållbarhetsstrategier enligt Nilsson.
Däremot hänvisar han till Kalmar kommuns arbete med målen för hållbarhet och mänskliga
rättigheter (Kalmar kommun, 2016). Kommunen tar ansvar för den lokala miljön och för
planeten, för att den i framtiden ska kunna ge oss människor det vi behöver för att uppfylla våra
behov och för att må bra. Hållbara upphandlingar är en prioriterad fråga för kommunen för att
styra mot en hållbar utveckling. Genom att medvetna och ansvarsfulla inköp och upphandlingar
görs kan kommunen bidra till ett hållbart samhälle, där miljömässigt och socialt ansvarstagande
är centralt. Tjänster och produkters miljöprestanda som köps in till kommunen ska vara hög där
dem producerats under bra förhållanden, därmed ställs krav på miljö, affärsetik, arbetsrätt och
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mänskliga rättigheter. I Kalmar kommun är barn och unga en målgrupp som är prioriterad
gällande livsmedelsupphandling, där de livsmedel som efterfrågas är ekologiska och där mjölk,
kött och ägg ska uppfylla svenska djurskyddskrav eftersom ett av kraven i Kalmar kommuns
handlingsplan är giftfria förskole- och skolmiljöer, därav är dessa produkter kemikaliesmarta.

4.7.3 Respondentens definition av hållbara livsmedel
I Kalmar kommun är ekologiska och kravmärkta livsmedel sådana livsmedel som anses vara
hållbara förklarar Nilsson, detta är även riktlinjer som kommer från politiker från både
kommunen och på en nationell nivå. De största hållbarhetsfrågorna gällande livsmedel som
Kalmar kommun har handlar om ekologiska och närproducerade livsmedel. Nilsson menar att
det inte finns någon exakt definition på vad närproducerade livsmedel är, vilket kan innebära
en del problematik. Nilsson ger ett exempel på att de mejerivarorna som köps in till kommunen
från Arla kommer från Jönköping, men att detta anses vara närproducerat eftersom det är det
närmaste alternativet där Arla levererar mejerivaror, därav är det en definitionsfråga av vad
närodlat är. Förr ansåg Kalmar kommun att det som producerats inom en 15 mils radie var
närproducerat, detta är dock en definition som har ändrats med tiden. Längre tillbaka i tiden
hade Kalmar kommun en grönsaksgrossist i Kalmar och då fick kommunen räkna in samtliga
råvaror från dem som närodlat, Nilsson menar däremot att det inte växer några apelsiner eller
bananer i Sverige, detta var därmed en definition som inte höll i längden.

Ett mål som kommunen har är att 75 procent av de livsmedlen som köps in år 2020 ska vara
producerade i Sverige, varav minst 30 procent av dessa ska vara ekologiskt producerade. Av
den frukt som köps in ska 50 procent vara ekologiskt av det totala inköpet, det är ett ickepolitiskt mål som kommunen själva satt för att upphandla mer hållbart. Hållbara livsmedel
innefattar även enligt Nilsson livsmedlen med hög kvalitet som även är hållbara för de
producerande företagen och de länder som de produceras i, vilket innebär att den sociala
välfärden också vävs in. Transporterna som livsmedlen transporteras i är också en del av
hållbarheten enligt Nilsson, Kalmar kommun ställer krav på de lastbilar som körs där de kollar
på koldioxidutsläppen för att använda sig av det transportalternativet som anses vara mest
miljövänligt.

I Kalmar kommun arbetar de aktivt med att ha mer vegetabilier i den mat som serveras för att
få in fler hållbara måltider i skolorna. Nilsson förklarar att kommunen sedan flera år tillbaka
har tänkt på hållbarhet kopplad till livsmedel, där han vidare ger ett exempel på att det serveras
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mer kyckling i skolorna i jämförelse med nötkött eftersom kycklingen anses som ett mer
hållbart livsmedel. Nilsson menar att det ibland är en utmaning att få barnen att vilja äta maten
då det serveras mat som anses mer hållbar. Kalmar kommuns skolor serverar vegetarisk mat
cirka 1 gång per vecka och varje dag erbjuds det ett vegetariskt alternativ.

4.8 Upphandlingsprocessen i tre steg
4.8.1 Hur kommunen förbereder upphandling av livsmedel
Nilsson förklarar att det första steget i Kalmar kommuns upphandlingsprocess är att skanna av
livsmedelsmarknaden gällande vilka livsmedel som finns, eftersom att utbudet av livsmedel är
något som förändras kontinuerligt. Efter att marknaden skannats av påbörjar kommunen
diskussionen gällande vilket sortiment som dem vill ha, oftast utgår kommunen från tidigare
sortiment då upphandling av livsmedel görs, vilket innebär att kommunen till en ungefär del
redan har koll på detta sedan tidigare. Nilsson menar att de under varje upphandling måste ta in
nyheter i sortimentet, därav kan de inte upphandla exakt samma sortiment som tidigare. Då
krav på produkter ska ställas i upphandlingarna måste kommunen beakta de direktiv och krav
som politikerna ställt.

En del av förberedelserna i upphandlingarna av livsmedel handlar om att kommunen går in på
varje produktgrupp för att sedan skanna av de krav som Upphandlingsmyndigheten ställt för
den aktuella produkten, vilket även hjälper kommunen med vilka krav som de ska ställa, både
baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav. Nilsson förklarar att ju striktare kraven är som
ställs i upphandlingen är, desto högre blir priset, detta innebär att det blir svårare för kommunen
att få tag i produkter och detta är något som kommunen måste anpassa sig efter.
Upphandlingsmyndigheten

fungerar

även

som

stöd

i

kommunen

gällande

omvärldsbevakningen av det som händer på livsmedelsmarknaden. Nilsson förklarar att det är
mycket jobb innan underlaget till upphandlingen är färdigt, även om kommunen är nöjda med
det underlaget som tas fram i den nuvarande upphandlingen måste underlaget nästan alltid
ändras i nästkommande upphandling eftersom kraven oftast skärps.

I Kalmar upphandlar kommunen både konventionella, ekologiska och kravmärkta livsmedel.
Nilsson förklarar att kommunen har ett mål gällande att kostnadsandelen ekologiskt certifierade
livsmedel ska uppgå till 30 procent av de totala livsmedelsinköpen, vilket är ett
kommunpolitiskt mål som kommer från ett nationellt mål som kommunen har tagit till sig.
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Kalmar kommun använder sig av politiska riktlinjer där de sedan själva väljer hur de ska gå
tillväga för att uppfylla målen. I dagsläget mäts inte den klimatpåverkan som livsmedlena har,
detta är något som Nilsson är förvånad över att politikerna inte är intresserade av att mäta, där
han också beskriver att det är viktigt att ha politikerna med sig för att det annars kan bli problem
att nå upp till de mål som är satta.

4.8.2 Upphandlingens genomförande
Kommunens upphandlingar sker i samordning tillsammans med andra närliggande kommune
där det finns ett gemensamt synsätt för vilka livsmedel som ska köpas in och vad dem vill uppnå
med upphandlingen. Samarbetet medför större volymer, vilket innebär bättre priser hos
leverantörerna då de säljer mer. Nilsson berättar att livsmedelsupphandlingen har delats upp i
flera delar, bland annat för att uppmuntra mindre aktörer att lägg anbud. Något Nilsson tror kan
påverka att mindre producenter i närområdet inte väljer att lägga anbud är då de levererar till
grossisterna som kommunen redan köper livsmedel av, vilket kan medföra att de mindre
producenterna kan framstå som en konkurrent för grossisterna. Konkurrensen kan därmed leda
till att grossisterna inte längre vill köpa in livsmedel från dem och då förlorar de små
producenterna en stor kund, vilket är ett risktagande. En annan aspekt är att de små
producenterna i närområdet oftast inte har möjlighet att leverera de volymer som krävs. Kalmar
kommun har även en samlastningscentral som kan underlätta logistiken för mindre producenter
då de inte behöver leverera till kommunens alla leveranspunkter. Syftet med
samlastningscentralen är att den ska gynna de små leverantörerna. Emellertid måste de
fortfarande packa livsmedlen per enhet, vilket innebär mycket jobb och denna process klarar
inte många av de mindre producenterna av.

För att följa upp upphandlingarna som gjorts förklarar Nilsson att kommunen utvärderar sina
upphandlingar genom träffar med de vinnande leverantörerna. Genom att ha uppföljningsträffar
under avtalstidens gång kan de göra prisjusteringar där en på upphandlingsenheten kontrollerar
att rätt pris har satts. Nilsson menar även att uppföljningarna är bra för att behålla bra
leverantörer där det säkerställs att de svarar mot de kriterier som kommunen ställer. Kalmar
kommun har ett gott samarbete med sina leverantörer, men Nilsson menar att det samtidigt är
viktigt att låta konkurrensen vara öppen för andra leverantörerna eftersom det är poängen med
upphandlingen. I dagsläget mäts inte den klimatpåverkan som livsmedlena har, detta är något
som Nilsson är förvånad över att politikerna inte är intresserade av att mäta, där han också
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beskriver att det är viktigt att ha politikerna med sig för att det annars kan bli problem att nå
upp till de mål som är satta.

4.8.3 Utvecklingsmöjligheter för framtida upphandlingar
Kalmar kommun arbetar utifrån målen i Agenda 2030, där ett av målen är att 60 procent av alla
livsmedel ska vara ekologiska. Nilsson ser detta målet som ett problem då han är tveksam till
om det kommer finnas ekologiska produkter att köpa in då han redan nu ser att det är
problematiskt att handla vissa ekologiska livsmedel då dem är slut på marknaden. Han
poängterar att det möjligen kan bli svårare att upphandla ekologiska livsmedel desto högre upp
i procenten som kommunen kommer eftersom dem måste förhålla sig till budgeten i
upphandlingen, han tror därmed att dem måste eska mer pengar för att klara de högre kraven
som politikerna ställer. Nilsson menar att de förändringar som sker kring upphandling av
livsmedel är att kraven blir tuffare, både gällande hållbarhet, ekologiskt samt att kommunen
ska försöka få in svenska produkter. Detta menar Nilsson är en utmaning eftersom att många
av de krav som kommunen vill ställa inte får skrivas skriftligt i anbuden, då får kommunen hitta
andra vägar, exempelvis där dem ställer krav på djurskyddsregler istället för att upphandla
svenskt kött. Nilsson ser emellertid en trend på att andra länder börja ta efter Sverige gällande
djurskyddsregler då dem vill åt den svenska marknaden, han menar dock att detta naturligtvis
är bra för djuren.

4.9 Kommunernas likheter & skillnader
Figur 4:1 utgår från kommunernas främsta fokusområden gällande hållbarhetsstrategier, samt
respondenternas

svar

kring

kommunernas

beskrivning

av

hållbara

livsmedel,

upphandlingsprocessen och utvecklingsmöjligheter. Vi vill jämföra kommunerna för att lyfta
eventuella likheter och skillnader samt för att ge en helhetsbild av deras hållbarhetsarbete
kopplat till upphandling.

50

Figur 4:1. Jämförelse av respondenternas svar. Egen bild.
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5. Respondenternas insikt av hållbara upphandlingar ur ett teoretiskt
perspektiv
I uppsatsen femte kapitel analyseras de olika delarna genomgående som framställts
huvudsakligen i empirin, där teorin stödjer dessa delarna. Analysens utgångspunkt är figur 4:1
där den fungerar som stöd i samtliga analysdelar då empirin ligger till störst grund för den
analys som görs. Vidare presenteras våra egna tankar kring de hinder och möjligheter som
finns i kommunernas upphandlingar av livsmedel.

5.1 Kommunernas integrerade hållbarhetsstrategier
Vi har studerat hur kommuner använder sig av dokument med integrerade strategier kopplade
till hållbarhet. Det är viktigt att strategierna är kopplade till företagets övergripande
strategiarbete och verksamhet där det handlar om att prioritera vilka strategier som ska
användas (Borglund et al. 2017). Kommuner är politiskt styrda, detta innebär att många av de
uppställda målen i hållbarhetsdokumenten baseras på politiska beslut. Samtliga respondenter
förklarar att kommunerna själva väljer vilka strategiska tillvägagångssätt som ska användas för
att uppnå de politiska målen. Hållbarhetsdokumenten fungerar som formella styrinstrument,
enligt Ax & Kullvén (2016) utgörs dessa av regler och definitioner som styr företagets
hållbarhetsansvar. I hållbarhetsdokumenten finns strategier formulerade som ska bidra till att
kommunerna främjar den hållbara utvecklingen, vilket visar att de tänker på miljön i stor
utsträckning.

Samtliga kommuner vill genom deras hållbarhetsdokument uppnå ett hållbart samhälle.
Strategierna för att uppnå detta skiljer sig däremot åt, vilket Wadström et al. (2017) menar är
vanligt trots det att verksamheterna eftersträvar samma mål. Samtliga kommuner har
implementerat minst en av de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i
deras hållbarhetsstrategier. De olika dimensionerna är omfattande och ger utrymme för tolkning
(KTH, u.d.). Detta skulle således kunna förklara varför kommunernas mål och strategier skiljer
sig åt trots att dessa bygger på samma dimensioner. Kristianstad och Karlskrona kommun lyfter
samtliga dimensioner i strategin, detta är något som Grankvist (2009) menar är viktigt för att
verksamheten ska lyckas uppnå långsiktig hållbarhet. I Kalmar och Ronneby kommun är den
ekologiska och sociala hållbarheten det som lyfts i strategierna. Att kommunerna tolkar
hållbarhet på olika sätt skulle kunna förklara varför det skiljer sig åt gällande vilka dimensioner
som lyfts i hållbarhetsarbetet.
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Ett mål i Kristianstad kommuns hållbarhetsdokument är kemikaliesmarta förskolor. Strategin
för att uppnå målet är att kommunen ska upphandla en större andel ekologiska produkter, vilket
visar att kommunen integrerar mål och medel. Det är viktigt att verksamheten har en klar bild
av det utgångsläge som de befinner sig i för att vidare implementera framgångsrika strategier
(Skärvad & Olsson, 2017). Kristianstad kommun kan därmed ses som ett gott exempel där mål
och strategier har implementerats framgångsrikt där de har tydliga beskrivningar för hur målen
ska uppnås. Även Ronneby och Kalmar lyfter livsmedelsupphandlingar som en strategi i deras
hållbarhetsdokument för att uppnå uppsatta miljömål. Upphandling av livsmedel tycks därmed
ha en stor betydelse i kommunernas hållbarhetsdokument där den används som en strategi för
att uppnå uppsatta mål.

5.2 Respondenternas definition av hållbara livsmedel
Ax & Kullvén (2016) förklarar att begreppet hållbarhet kan ha olika innebörd för olika
verksamheter. I de olika kommunerna såg vi ett tydligt mönster kring vad de ansåg som hållbara
livsmedel, skillnaden låg snarare i vilka hållbara livsmedel som de prioriterade att upphandla i
kommunen. Livsmedelsverkets måltidsmodell integrerar hållbarhet som en viktig pusselbit för
skolmaten (Livsmedelsverket, 2019). Många av kommunerna förklarade att de använde sig av
dessa riktlinjerna då de planerar upphandling av livsmedel för att exempelvis upphandla mat
som anses vara hållbarare enligt forskning. I definitionen av hållbara livsmedel togs begrepp
upp som ekologiskt, kravmärkt, transporter, närodlat, vegetariskt, god djurhållning samt social
välfärd. Samtliga kommuner förklarade att ekologiska livsmedel var högt prioriterade i
upphandlingarna, detta tror vi beror på FN:s uppställa globala hållbarhetsmål där andelen
ekologisk certifierad mat ska öka tills år 2030, detta mål finns även med i livsmedelsverkets
riktlinjer. Detta visar på att kommunerna påverkas av politiska påtryckningar där de låter de
politiska målen påverka det som de anser är hållbara livsmedel, samt där även
livsmedelsverkets riktlinjer spelar in i hur de jobbar med dessa frågorna.

EU-kommissionen trycker på att närodlade livsmedel är något som behöver värderas högre upp
i den offentliga sektorn för att lokala marknader ska gynnas och transportsträckorna minska. I
princip samtliga kommuner nämner närodlade livsmedel då de pratade om hållbarhet, däremot
är det ingen kommun som kunde ge en tydlig förklaring av vad närodlade livsmedel är och
definitionen skiljer sig även åt kommunerna emellan. Ronneby kommun har exempelvis
närodlade livsmedel som ett fokusområde i deras strategi, däremot kunde inte Zickbauer ge
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någon exakt definition på begreppets innebörd. Mål om att upphandla närodlade livsmedel kan
vara svåra att nå då det inte finns en tydlig bild av vad närodlade livsmedel är. Begreppet bör
avgränsas för att kommunerna ska kunna jobba enligt EU kommissionens förordning,
exempelvis skulle det kunna avgränsas genom att det enbart berör svenska livsmedel eller
livsmedel som producerats inom ett visst avstånd. Nilsson i Kalmar kommun förklarade att
bananerna från en närliggande grossist tidigare hade klassats som närodlade livsmedel på grund
av att grossisten låg i Kalmar, han menade att detta är ett livsmedel som inte bör räknas in som
närodlat. Då definitionen av närodlade livsmedel är tvetydlig kommer det inte finnas en rättvis
bild av hur olika kommuner upphandlar dessa livsmedlen. Om en kommun exempelvis klassar
allt från en närliggande grossist som närodlat och en annan det som är odlat inom en viss radie
kommer det finnas tydliga differenser i dessa kommuners inköp av närodlat. Då otydliga
definitioner finns kan kommunerna se bättre ut ur ett hållbarhetsperspektiv även om det inte
överensstämmer med verkligheten. Detta visar hur viktigt det är att sätta en gemensam
definition av begreppet närodlat.

Kristianstad kommun menade att kvalitén var viktig i definitionen hållbara livsmedel.
Kommunen ställer krav på livsmedlenas kvalité i samtliga delar i upphandlingen. Begreppet
kvalité gick före begreppet närodlat, då de förklarade att kvalitén är det enda som säger något
om livsmedlet. Kommunen menade att det inte finns en tydlig koppling mellan hållbarhet och
närodlade livsmedel, eftersom närodlade livsmedel kan brista i både djurhållning och kvalité.
Detta tyder på att alla kommuner inte har tagit till sig EU kommissionens förordning gällande
att närodlade livsmedel ska värderas högre upp i offentliga verksamheter. Det blir därmed
tydligt att EU måste förtydliga varför närodlade livsmedel bör prioriteras, de måste få även de
kommunala verksamheterna att förstå varför de ska upphandla närodlade livsmedel då vi ser att
exempelvis Kristianstad kommun inte förstår nyttan med att handla närodlade livsmedel ur ett
hållbarhetsperspektiv.

Djurhållningen är en viktig del i definitionen hållbara livsmedel enligt två av kommunerna. I
jämförelse med andra länder har Sverige en god djurhållning, därav ställde samtliga kommuner
krav på att det kött som köps in verksamheterna skulle uppfylla svenska djurskyddsregler.
Samtliga kommuner tycks därmed tycka att djurhållningen är viktig även om detta var något
som de inte uttryckte. Krav som ställs på djurhållning är ett kvalitetskrav, vilket visar att
kvalitén är en betydande del för det som upphandlas till kommunerna. Ronneby kommun valde
att köpa in mindre kyckling efter att det framkommit att kycklingar ofta lever under dåliga
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förhållanden, dvs. brist i djurhållningen, samtidigt serverar Kalmar kommun mer kyckling idag
i jämförelse med nötkött eftersom de anser att kycklingen har en mindre klimatpåverkan i
jämförelse med nötkreaturen. I Kalmar kommuns strategi står det att de produkter som köps in
ska ha en hög miljöprestanda där det samtidigt ska produceras under bra förhållanden. Detta
medför därför funderingar kring varför de köper in mer kyckling då det framgått att
kycklingproduktionen brister i djurhållningen, därav tycks miljöperspektivet ges ett större
utrymme i jämförelse med djurhållningsperspektivet då kommunen implementerar strategin i
verksamheten. Detta visar att prioriteringar gällande det som kommunerna anser är hållbart
påverkar det som kommunerna upphandlar.

Alla kommuner förklarade att de har sett att kött generellt sett har en större klimatpåverkan än
andra livsmedel som serveras i skolan. Därav har de infört mer vegetarisk mat för att främja
klimatet. Två av kommunerna har infört vegetariska dagar under terminerna, samt vegetariska
alternativ dagligen. Däremot hade resterande kommuner enbart vegetariska alternativ dagligen.
Karlskrona kommun fick inte införa vegetariska dagar på grund av att politikerna röstade ner
det förslaget. Detta visar vikten av att ha med sig politikerna då hållbara förändringar ska göras
i kommunerna, och att referensgruppen och politikerna delar samma visioner kring
hållbarhetsarbetet. Då samtliga kommuner vill att mer vegetarisk mat ska serveras i skolorna
kan detta kopplas till deras strategier där samtliga kommuner vill främja klimatarbetet, eftersom
kött är en livsmedelsgrupp som har visat sig ha en stor påverkan på klimatet. Det blir tydligt att
kommunerna försöker arbeta med delarna i strategin genom att förändra matsedlar i skolan.
Exempelvis Kristianstad som har en helvegetarisk dag i skolan per vecka förklarade att de
kunde få kritik från barn och föräldrar, men de menade att det var ett så pass viktigt område att
arbeta med för att främja klimatet, där istället barnen och föräldrar får rätta sig efter det skolorna
väljer att servera.

Även om transporter inte är en del av livsmedlet i sig, var det något som samtliga kommuner
använde sig av för att definiera hållbara livsmedel. Transporterna ansågs ha en stark koppling
till livsmedel då utsläppen sker på grund av att livsmedlet behöver transporteras från producent
till konsument. Koldioxidutsläpp blir därmed en viktig fråga för kommunerna då de pratar om
hållbara livsmedel. Detta skulle kunna förklara varför samtliga kommuner pratar om närodlade
livsmedel som ett hållbarare alternativ eftersom det således innebär kortare transportsträckor.
Utifrån miljödokumenten var det enbart Kristianstad och Karlskrona som lyfte transporterna i
deras strategiarbete. Att samtliga kommuner inte integrerar transporterna i deras
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hållbarhetsstrategier skulle kunna bero på att det redan ses ingå i definitionen hållbara livsmedel
och att de arbetar med detta område därigenom, då samtliga kommuner tar upp transporterna
då de pratar om hållbara livsmedel.

I definitionen hållbara livsmedel var de sociala aspekterna viktiga för några av kommunerna.
Då kommunerna tar ett samhällsansvar enligt CSR är även de sociala förhållandena en viktigt
del utöver att de enbart tänker på miljön i dessa frågorna för att livsmedlet ska anses som
hållbart. De personer som odlar maten ska således arbeta under rättvisa förhållanden oavsett
om livsmedlet framställs i Sverige eller utomlands. Det blir därmed tydligt att kommunerna
arbetar enligt CSR och att den sociala dimensionen är en viktig del i deras definition av hållbara
livsmedel. Att anlita leverantörer som tar ansvar och är pålitliga är en del av arbetet med CSR
menar Andersson, Ekström & Jansson (2017). Det är viktigt att beakta alla de aktiviteterna som
hör ihop med de tre dimensionerna och även det etiska ansvarstagandet för att verksamheten
ska bli långsiktigt hållbar (Grankvist, 2009). Att kommunerna även väver in den sociala
dimensionen visar att det finns en medvetenhet kring hur det bör arbeta enligt CSR för att främja
den hållbara utvecklingen, där det inte enbart är den ekologiska dimensionen som kommunerna
lyfter.

5.3 Upphandlingsprocessen i tre steg
5.3.1 Hur kommunerna förbereder upphandling av livsmedel
Samtliga kommuner berättade att de bevakade de aktuella avtalen som kommunerna har med
sina leverantörer. De menade att bevakningen av livsmedelsavtal är viktig, bl.a. eftersom
avtalen är levande och kan förändras, men även på grund av att upphandlingar tar lång tid att
göra och processen måste påbörjas flera månader innan det att upphandlingsdokumentet är
färdigställt. I förberedelserna menade respondenterna att lagar och regler är viktigt att beakta
eftersom dessa måste följas och är ledande i upphandlingarna. Samtidigt måste verksamheten
ta hänsyn till interna och politiska mål och även det behov som verksamheterna har, vilket
Lindahl Toftegaard (2018) beskriver som en viktig del i förberedelserna inför upphandlingen.
De politiska målen varierar från kommun till kommun, Ronneby kommun har exempelvis ett
eget politiskt mål där de vill upphandla 50 procent ekologiska livsmedel år 2020, medan Kalmar
kommun har som mål att 75 procent av de livsmedlen som köps in år 2020 ska vara producerade
i Sverige där 30 procent av andelen svenskt ska vara ekologiskt. Detta visar återigen att målen

56

fungerar som en vägledning för det som kommunerna efterfrågar, vilket stämmer överens med
hur upphandlingsprocessen beskrivs enligt Lindahl Toftegaard (2018).

Idag uppgår Ronneby kommuns ekologiska inköp till cirka 40 procent, Zickbauer förklarar
samtidigt att det är svårt att upphandla ekologiska livsmedel då de kommer högre upp i
procentandelen. Detta antyder att de interna målen som sätts i kommunerna ofta är högt satta i
jämförelse med de politiska målen och Agenda 2030. Den höga procentandelen som Ronneby
kommun har satt för ekologiska livsmedel kan ha att göra med att de vill vara Sveriges första
hållbara kommun, där detta kan vara en strategi för att nå detta målet. Samtliga respondenter
förklarade att de jobbade med Agenda 2030 och de politiska målen då de förbereder
upphandlingarna. Sett utifrån de interna målen i organisationerna speglas de politiska målen i
dessa. Kommunernas hållbarhetsstrategier kan därmed ses som integrerade i kommunernas
upphandlingar då de eftersträvar målen i Agenda 2030 som är en del av strategin, detta är något
som framhävs genom att kommunerna förklarar att de vill öka det ekologiska intaget.

Samtliga

kommuner

formulerar

krav

på

produkterna

genom

att

ta

hjälp

av

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på de olika nivåerna. Kraven är tänkta att fungera
som drivande hållbarhetskrav i upphandlingarna (Upphandlingsmyndigheten, u.d.). De flesta
av respondenterna förklarade att de använde sig av samtliga baskrav och avancerade krav i
upphandlingarna, många av kommunerna förklarade att det till en liten del använde sig av
spjutspetskraven. Exempelvis på Kalmar kommun förklarade Nilsson att de uteslöt många av
spjutspetskraven på grund av att detta är högre ställda hållbarhetskrav som medför en högre
kostnad och ett mindre utbud av produkter. Det är alltså först i förberedelserna av
upphandlingen som den ekonomiska hållbarhetsaspekten blir synlig eftersom det är i detta
steget som de beaktar kostnaderna. Skårstedt på Karlskrona menade att det oftast är svårare att
få in anbud då kommunerna ställer högre krav i upphandlingarna och detta kan vara en annan
anledning till varför kommunerna väljer att utesluta vissa spjutspetskrav i planeringsfasen. Då
samtliga kommuner använder sig av Upphandlingsmyndighetens färdigformulerade krav tyder
detta på att Upphandlingsmyndigheten är en aktör som påverkar kommunerna till en stor del i
deras hållbarhetstänk i upphandlingarna eftersom kommunerna då inte själva formulerar
hållbarhetskrav, vilket därmed kan strida mot det som de själva anser är hållbart och de områden
som kommunerna vill prioritera. Upphandlingsmyndigheten kan alltså ses driva på ett visst
hållbarhetstänk i deras krav som kommunerna använder sig av.

57

Respondenterna förklarade att det redan innan upphandlingar var viktigt att omvärldsbevaka
livsmedelsmarknaden, där kommunerna ofta tar hjälp av Upphandlingsmyndigheten för att göra
detta. Zickbauer på Ronneby kommun menade att livsmedelsmarknaden är under ständig
förändring och kan påverkas av både klimat samt råd & rön, därför är det viktigt att
kommunerna i förberedelseprocessen tar del av omvärldens förändringar för att kunna beakta
dessa punkter då upphandling av livsmedel väl ska göras. Omvärldsbevakningen är viktig för
att
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skolverksamheterna, därav är aktuella krav nödvändiga att använda sig av. Om kommunerna
upphandlar mat som anses dålig kan det medföra att kritik riktas mot dem från både föräldrar
och övriga intressenter, därför tror vi att det är viktigt att kommunerna är pålästa på vad som
händer i omvärlden innan det att dem ställer krav.

LOU innefattar fem allmänna rättsprinciper (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Dessa är också
något som tycks ha stor inverkan på kraven som ställs i de olika kommunerna. Bland annat
påverkar principerna upphandling av närodlade livsmedel, då samtliga respondenter förklarade
att det är diskriminerande att ställa krav på närodlat. Då krav ställs på närodlat strider det mot
principen icke-diskriminering och det är direkt förbjudet att diskriminera leverantörer utifrån
dess nationalitet (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Detta medför att kommunerna måste
förmedla krav som inte strider mot LOU:s fem grundprinciper samtidigt som det öppnar upp
möjligheter för närproducenter att lägga anbud om kommunerna avser att upphandla denna
typen av livsmedel, vilket innebär att de måste hitta innovativa lösningar utan att bryta mot
lagen.

Trots att flera av respondenterna inte ansåg att LOU påverkade deras möjlighet till att
upphandla hållbara livsmedel anser vi att detta är exempel på att lagen medför ett visst hinder
gällande detta. Samtliga kommuner ställer krav på djurhållningen i upphandlingen för att de
vill köpa in svenskt kött, det blir därmed tydligt att kommunerna redan använder sig av krav
för att kringgå grundprinciperna för att köpa en viss typ av livsmedel. Även om de själva inte
anser att LOU påverkar dem, tycks kommunerna redan ha hittat vägar för att upphandla
livsmedel som normalt sett hade brutit mot de fem grundprinciperna om direkta krav ställts,
som exempelvis krav på att det ska vara svenskt kött. Detta tyder på kommunerna redan har
invanda arbetsmönster för att upphandla vissa typer av livsmedlen och att detta är anledning till
varför de inte anser att lagen påverkar dem. Då EU kommissionen vill att närodlade livsmedel
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ska värderas högre i offentliga verksamheter tycks de också vara oklart till varför lagen strider
mot dessa värderingarna då dessa kraven inte får ställas i upphandlingarna. Många av
respondenterna förklarar att det är tidskrävande att utforma krav på grund av att det är många
delar som beaktas i LOU och att detta är en process som skulle kunna förenklas.

5.3.2 Upphandlingens genomförande
Genomförandet är det andra steget i upphandlingsprocessen. Genomförandet är det som till
störst del sker skriftligt och är reglerat av LOU (Lindahl Toftegaard, 2018). Utifrån de
regleringar och mål som kommunerna har sätter kommunerna enligt respondenterna ihop ett
upphandlingsdokument med krav som sedan annonseras ut. Enligt principen om öppenhet är
den upphandlande myndigheten skyldig skapa en öppenhet för samtliga leverantörer med hjälp
av upphandlingsdokumentet, där även likabehandlingsprincipen tillämpas genom att
informationen är lika för alla (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Detta steget är därmed
reglerat av LOU och det är ingenting som kommunerna således själva kan påverka.

Både Kristianstad och Kalmar använde sig av samordnade upphandlingar för livsmedel
tillsammans med närliggande kommuner med liknande krav för de livsmedel som köps in.
Nilsson på Kalmar kommun menade att samarbetet medför lägre inköpspriser eftersom större
volymer köps in. Även Skårstedt på Karlskrona kommun förklarade att de har tittat på
möjligheterna med en samordnad upphandling, men att kommunen kommit fram till att den
enda vinningen skulle vara ekonomisk. Ronneby kommun har tidigare använt sig av
samordnade upphandlingar, detta var något som de valde att frångå till följd av att kommunen
inte hade liknande krav som övriga kommuner och att de ville gå längre i kravställandet.
Anledningen till att kraven ser olika ut kommunerna emellan kan bero på att kommunerna
prioriterar olika delar i deras hållbarhetsstrategier. Detta visar på att de ekologiska och sociala
kraven måste stämma överens kommunerna emellan då samordnade upphandlingar görs, även
att de har en gemensam bild av vilka livsmedel som ska upphandlas, annars är det bara en
tidskrävande process. Den största anledningen till att samordnade upphandlingar görs tycks
vara den ekonomiska hållbarheten.

Då Ronneby kommun ska välja ut vinnande anbud är pris och hållbarhet två avgörande faktorer,
och att detta är beroende av de “skall-krav” som måste vara uppfyllda. Detta medför att då höga
krav ställs går således priset upp. Kommunen använder sig även av “bör-krav” för att balansera
priset och kvalitet. Kommunen ställer höga krav i upphandlingarna, vilket visar att de tänker på
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miljön då upphandlingar görs. Hänsyn till miljön är även en del i Ronneby kommuns
hållbarhetsstrategi, detta innebär att strategierna integreras i upphandlingarna. Även
Kristianstad kommun ställer höga krav i upphandlingarna, särskilt på köttet, vilket har medfört
att de i nuläget köper in lägre volymer kött eftersom att priset går upp då kvaliteten blir bättre.
Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att kommunen valt att införa vegetariska dagar
eftersom att priset ökar då kvalitén är bättre.

Skårstedt på Karlskrona kommun menar att den ekonomiska hållbarheten är viktigt i
upphandlingar eftersom att ekonomin styr verksamheten. Skårstedt förklarar att det främsta
målet i upphandlingarna är att få till ett avtal som fungerar i praktiken. Karlskrona kommun
lyfter inte upphandlingarna i deras hållbarhetsstrategier. Det skiljde sig även mellan
kostchefens och upphandlarens värderingar kring hållbarhet i upphandlingarna i Karlskrona
kommun, vilket kan bero på brister i styrinstrumenten för hållbarhetsstyrning. Exempelvis
formella, informella och informativa instrument som är tänkta att påverka beteende för att
uppnå hållbarhet (Ax & Kullvén, 2016).

Då leverantörerna har levererat de som avtalats i upphandlingen bör den upphandlande
myndigheten följa upp upphandlingen genom en utvärdering (Lindahl Toftegaard, 2018).
Samtliga respondenter förklarade att dem kontinuerligt gjorde uppföljningar av avtalen.
Zickbauer på Ronneby kommun menar att livsmedelsmarknaden snabbt förändras vilket
exempelvis kan påverka livsmedelspriset eller utbudet av varor. Detta medför att kommunerna
måste kunna agera snabbt för eventuella ändringar i de aktuella avtalen. Detta gör Kalmar
kommun genom att träffa de vinnande leverantörerna under avtalstidens gång. Kristianstad
kommun utvärderar sin upphandlingsprocess genom att använda ett uppföljningssystem där de
tittar på exempelvis volymer och hur stor andel som köpts in som är ekologisk. Detta medför
att Kristianstad kommun har stora möjligheter att kontrollera att deras mål gällande exempelvis
ekologiska inköp uppnås under avtalstidens gång.

Både Kalmar och Kristianstad förklarade att uppföljningen inte var prioriterad hos politikerna
i kommunerna och de menade att livsmedelsupphandling är ett ämne som borde ges större
utrymme i politiken då det är en stor del av de kommunala verksamheterna. Nilsson menade att
det är viktigt att även få med sig politikerna i uppföljningen för att nå upp till målen.

60

5.4 Utvecklingsmöjligheter för framtida upphandlingar
Genom att verksamheter följer upp upphandlingar kan de uppmärksamma delar som behöver
utvecklas i framtiden (Lindahl Toftegaard, 2018). Genom uppföljning av upphandlingar har
kommunerna Ronneby, Kristianstad och Karlskrona uppmärksammats att det finns ett stort
behov av att underlätta för små lokala producenter, för att på så sätt främja de lokala
marknaderna. Ronneby och Karlskrona kommun ser en samlastningscentral som en möjlighet
för att göra det enklare för de små producenterna att nå upp till de kraven som ställs i
upphandlingarna. Producenterna har framförallt svårt att distribuera till många olika
leveranspunkter, t.ex. skolor, samtidigt. Kristianstad kommun har en samlastningscentral, men
de menar att detta inte är tillräckligt för att de små producenterna ska vilja lägga anbud. Kalmar
kommun har sett att små producenter inte lägger anbud på grund av att de inte klarar av att
uppfylla de krav som ställs på exempelvis förpackningar och märkning av livsmedel, vilket är
ett problem utöver logistiken. Respondenternas svar visar att det främst är de höga kraven som
medför problem för de små producenterna då upphandlingar görs. Vidare innebär kraven att
investeringar behöver göras i verksamheterna, för små producenter är detta ett finansiellt
risktagande. Kommunerna får inte ställa krav på närodlat i upphandlingar samtidigt som EU
kommissionen vill gynna närproducenter. Eftersom att detta kravet inte får ställas ser vi att det
finns problem för att gynna dessa producenter.

Kennysson och Nilsson ser ett behov av fler grossister på marknaden eftersom det innebär en
större konkurrens. Då fler grossister finns på marknaden skulle det innebära en större kontaktyta
för de små producenterna, vilket kan leda till att de vågar lägga anbud i upphandlingar. Nilsson
ser att ekologiska produkter är en bristvara på marknaden. Han menar att detta kan vara ett
problem i framtida upphandlingar om alla kommuner avser att öka det ekologiska intaget, vilket
han tror de kommer göra eftersom det finns politiska mål uppställda för detta. Detta tyder på
att marknaden har svårt att anpassa sig till de krav som politikerna ställer. Vi ser därmed ett
behov av att politikerna blir mer insatta i livsmedelsupphandlingarna där realistiska mål ställs
upp som upphandlande myndigheter har möjlighet att uppnå. Vi tror även att politikerna
behöver informera producenterna om mål som finns uppställda i kommunerna gällande
livsmedel för att kommuner ska lyckas upphandla det som politikerna efterfrågar.
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6. Upphandlingsprocessens roll i kommunernas hållbarhetsstrategier
I uppsatsen sjätte kapitel besvaras studiens forskningsfrågor genom att slutsatser dras utifrån
den tidigare analys som gjorts, vilket baseras på den teoretiska referensramen och teorin.
Vidare poängteras även varför studien är viktig för ett fortsatt miljöarbete. Slutligen ges förslag
på framtida forskningsstudier som bygger på de problemområden som uppkommit under
studiens gång.

6.1 Hur livsmedelsupphandlingar kan främja den hållbara utvecklingen
Resultaten visar att det inte finns enhetligt formulerade hållbarhetsstrategier i kommunerna,
utan strategierna framgår istället i flera olika miljödokument. Studien visar att lagar och regler
styr riktningen på arbetet med hållbarhetsansvar. Kommunerna fokuserar på olika mål i deras
hållbarhetsarbete, det framgår därmed att strategierna i de olika verksamheterna varierar.
Utöver detta integreras hållbarhetens tre dimensioner på olika sätt, vilket kan bero på att
kommunerna tolkar hållbarhet olika. Tre av fyra kommuner lyfte att upphandlingar i kommunen
ska användas som en strategi för att uppnå de uppsatta målen. Det framgick framförallt att
kommunerna ville arbeta mot ett bättre och giftfritt klimat, där livsmedelsupphandling ses som
den främsta strategin för att uppnå detta målet. Upphandlingarna kan därmed ses som ett
formellt styrmedel för att uppnå hållbarhetsmålen. Vidare har upphandlingsprocessen en viktig
roll i kommunernas hållbarhetsstrategier. Livsmedelsupphandling är något som kommer bli allt
viktigare i framtiden då samtliga respondenter förklarade att livsmedel är något som har en stor
påverkan på miljön, men som inte har lyfts i klimatarbetet till lika stor del som andra områden,
exempelvis transporter.

I analysen framgick det att det inte finns någon exakt definition av hållbara
livsmedel. Kommunerna har däremot relativt lika åsikter gällande vilka delar som innefattas i
definitionen, vilket visar att det finns en gemensam bild av vad hållbara livsmedel är.
Anledningen till att det inte finns någon exakt definition på begreppet tycks bero på att det finns
forskning med olika resultat av vad som anses vara hållbart både idag och i framtiden, men
även på grund av delade åsikter i samhället. Resultatet visar att problemet till en stor del ligger
i att ingen kan definiera vad begreppet närodlat innebär, samtidigt ska kommunerna enligt EU
kommissionens förordning prioritera närodlade livsmedel. Närodlade livsmedel medför även
kortare transportsträckor, vilket innebär mindre koldioxidutsläpp som är ett centralt ämne för
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samtliga kommuner. Resultatet visar även att LOU medför ett visst hinder då kommunerna vill
upphandla närodlat.

Då definitionen av hållbara livsmedel är tvetydlig anser vi att det är viktigt att det finns en
gemensam bild av vilka livsmedel som bör prioriteras. Finns det inte en gemensam bild kan det
innebära att kommunen upphandlar livsmedel som inte går i linje med verksamhetens mål i
miljödokumenten. Resultatet visar även att Upphandlingsmyndigheten och Livsmedelsverket
påverkar kommunernas definition av hållbara livsmedel eftersom dessa är ledande aktörer på
marknaden. Kommunerna anförtror sig till en stor del på dessa aktörer, vilket leder till att de
tar fasta på deras riktlinjer och hållbarhetskrav.

Arbetet med upphandlingsprocessen är något som samtliga kommuner beskriver som
tidskrävande. Det krävs att många krav och regleringar beaktas samtidigt som kommunernas
egna mål ska utgöra en tydlig del för det som upphandlas. Upphandlingen är den avgörande
rollen för att kommunerna ska kunna främja en hållbar livsmedelskonsumtion. Kommunerna
ställer hållbarhetskrav i upphandlingarna och det är i dessa krav som de har möjlighet att
påverka de livsmedel som köps in och således dess hållbarhet. Kraven varierar beroende på vad
kommunen definierar som hållbart och vilka områden som kommunen väljer att arbeta utifrån.
Det är därmed i kravställandet i upphandlingsprocessen som kommunerna har möjlighet att
främja den hållbara livsmedelskonsumtionen. Då kommuner gör samordnade upphandlingar
bidrar detta till att de till en större del kan främja en hållbar livsmedelskonsumtion om deras
hållbarhetsarbete går i linje med varandra. Vi har konstaterat att uppföljningen är en viktig del
för att hållbarhetsarbetet ska utvecklas i kommunerna, däremot finns det tydliga brister gällande
uppföljningar som politikerna gör. Politikerna är en viktig del i upphandlingarna då det är de
som sätter majoriteten av målen, därav behöver deras intresse öka.

Offentliga upphandlingar lyfts idag i det internationella klimatarbetet. Upphandlingar lyfts till
en stor del i kommunernas hållbarhetsdokument, vilket skulle kunna bero på att det är ett
område som har blivit allt mer prioriterat internationellt. Om kommunerna skulle implementera
ett dokument för vilka hållbarhetsstrategier som de ska använda med tydliga riktlinjer för vilka
områden som ska prioriteras, skulle detta kunna främja klimatarbetet i en större utsträckning
genom att kommunerna arbetar för att uppnå ett hållbart samhälle. Delmål 12.7 “Främja
hållbara metoder för offentlig upphandling” i Agenda 2030 har brutits ner till en nationell nivå,
där målet säger att 60 procent av de livsmedel som upphandlas ska vara ekologiska år 2030.
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Detta målet arbetade samtliga kommuner med, resultatet visar därmed att politiska mål är något
som påverkar det som prioriteras i upphandlingarna. Politikernas mål styr till en viss del vilka
livsmedlen som kommunerna anser är hållbara och väljer att upphandla.

Vidare har vi kommit fram till att klimatarbetet ges större utrymme idag i jämförelse med förr,
särskilt sedan samhällsmedborgarna bevittnat klimatförändringar som skett till följd av hur vi
människor lever. Det ställs krav på att kommuner ska ta ett större ansvar där de arbetar för att
främja klimatet och lever upp till samhällets förväntningar. Samhällsansvaret som kommunerna
tar måste fortgå i framtiden eftersom det är en stor aktör som kan påverka i en stor utsträckning.
Detta är något som vi kan konstatera då även kommunerna ser ett framtida utvecklingsbehov
av livsmedelsupphandling. Denna studien är därmed viktig för att lyfta de delar som måste
beaktas i upphandlingarna där kommunerna har möjlighet att främja klimatarbetet.

6.2 Intressanta framtida forskningsområden
Under studiens gång har vi förstått att upphandling är av betydelse för kommuner när de arbetar
med hållbarhet och att det ställs höga krav på de livsmedel som kommunerna köper in. Politiska
mål finns uppställda i livsmedelsupphandlingar, bl.a. mål för att det ekologiska intaget ska öka
i verksamheterna. Våra respondenter förklarade att marknaden inte alltid kan möta det som
efterfrågas i de politiska målen på grund av att utbudet är otillräckligt. Vi ser därmed ett behov
av att studera producenternas synvinkel på hur de kan möta de politiska målen som ställs på
kommunerna. Vidare ville många kommuner upphandla närodlade livsmedel, vilket de
upplevde som ett problem på grund av att små producenter inte kan uppfylla de krav som ställs
i upphandlingarna. Därav skulle det vara intressant att se hur små producenter ställer sig till
problematiken med bl.a. krav och logistik och vilka möjligheter som de anser finns för
framtiden gällande upphandling av närodlat. Slutligen hade det varit intressant att upprepa
studien, men då i en större geografisk utbredning eftersom det kan finnas olika synvinklar kring
vad som anses vara hållbart beroende på var i Sverige som undersökningen görs. Det kan även
finnas olika möjligheter att upphandla livsmedel i olika kommuner, vilket kan påverka
strategierna för att främja en hållbar livsmedelskonsumtion.

64

Källförteckning
Aftonbladet (2014). Vegetarisk mat ger barnen mer energi. Tillgänglig online:
https://www.aftonbladet.se/a/1kWbdW/vegetariskt-ger-barnen-mer-energi [2019-04-11]

Ahrne, g. Svensson, P. (2018). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB.

Aktuell hållbarhet (2009). Så jobbar kommunerna med klimatfrågan. Tillgänglig online:
https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-jobbar-kommunerna-med-klimatfragan/ [2019-04-01]

Alvehus, J. (2014). Skriva uppsats med kvalitativ metod. Stockholm: Liber AB.

Andersson, J.O. Ekström, C. Jansson, R. (2017). e3000 Företagsekonomi. Stockholm: Liber
AB.

Ax,C. Kullvén, H. (2016) Den nya ekonomistyrningen- ekonomistyrning och hållbar
utveckling. Ett extra kapitel till faktaboken. Malmö: Liber AB.

Berggård, J. (2018). Företagsekonomi - från begrepp till beslut. Stockholm: Sanoma
Utbildning AB.

Borglund, T. De Geer, H. Sweet, S. Frostensson, M. Lerpold, L. Nordbrand, S. Sjöström, E.
& Windell, K. (2017). CSR och hållbart företagande. Stockholm: Sanoma utbildning AB.

Bryman, A. (2013). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber.

EUR-lex (2013). EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr
1305/2013. Tillgänglig online:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32013R1305 [2019-04-16]

Fangen, K. Sellerberg-Persson, A.M. (2011) Många möjliga metoder. Lund: studentlitteratur
AB.
65

Globala målen. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Tillgänglig online:
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/
[2019-04-11]

Grankvist, P. (2009). CSR i praktiken. Malmö: Liber AB.

Gulliksson, H. Holmgren, U. (2018) Hållbar utveckling, teknik, samhälle och livskvalitet.
Lund: Studentlitteratur AB.

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

IVL svenska miljöinstitutet (2019). Miljö och hållbar utveckling hos kommuner. Tillgänglig
online:
https://www.ivl.se/sidor/hallbar-kommun.html [2019-04-03]

Kalmar kommun (2018). Hållbar upphandling. Tillgänglig online:
https://www.kalmar.se/kommun-och-politik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter/hallbarupphandling.html [2019-05-10]

Kalmar kommun (u.d). Tillgänglig online:https://www.kalmar.se/kommun-ochpolitik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter.html 2019-05-04]

Karlskrona kommun (2016). Tillgänglig online:
https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/forfattningssamling/styrandedokument/energi--och-klimatprogram-karlskrona-kommun-2016.pdf [2019-05-04]

Karlöf, B. (2016). Affärslivets begrepp och modeller. Lund: Studentlitteratur AB.

Kjær Jensen, M. (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund:
Studentlitteratur AB.

Klimatanpassningsportalen (2019). Nationellt. Tillgänglig online:

66

http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/vem-har-ansvaret/nationellt1.26917 [2019-04-01]

Kristianstad kommun (2016). Tillgänglig online:
https://www.kristianstad.se/contentassets/f7ff0e8c933d4b5fb387faa59e8ea339/lokala_miljom
al_kristianstads_kommun.pdf [2019-05-04]

Kristianstad kommun (2018). Tillgänglig online:
https://www.kristianstad.se/evolution/KS%20kristianstad.se/Kommunfullmäktige/Styrande%
20dokument/Strategier,%20planer%20och%20övriga%20riktlinjer/Bygga,%20bo%20och%2
0miljö/Klimat-%20och%20energistrategi.pdf [2019-05-04]

Kristianstad kommun (2019. Tillgänglig online:
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/
[2019-05-04]

KTH (2019). Hållbar utveckling. Tillgänglig online:
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbarutveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579 [2019-05-18]

Kvällsposten (2019). Mamman rasar över vegomaten. Tillgänglig online:
https://www.expressen.se/kvallsposten/mamma-rasar-mot-vegomat-i-skolan-kvallen-forstord/
[2019-04-11]

Landlantbruk (2018). Svenska maten största tillgången i klimatarbetet. Tillgänglig online:
https://www.landlantbruk.se/debatt/svenska-maten-storsta-tillgangen-i-klimatarbetet/ [201904-02]

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Offentlig upphandling - LOU och upphandlingsprocessen.
Lund: Studentlitteratur AB.

Livsmedelsverket (2018). Livsmedel & innehåll. Tillgänglig online:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat [2019-04-11]
Livsmedelsverket (2018). Upphandling av mat och måltider. Tillgänglig online:
67

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-ochomsorg/livsmedelsupphandling [2019-04-03]

Livsmedelsverket. Bra måltider i skolan. Tillgänglig online:
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-iskolan.pdf [2019-04-02]

Loda bygg. Hållbar utveckling. Tillgänglig online:
https://www.lodabygg.se/hallbar-utveckling.html [2019-04-25]

May, T. (2013). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur AB.

Miljöprogram Ronneby kommun (2017) [2019-05-09]

Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås (2016). Primära och sekundära data. Tillgänglig
online:
https://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/sokainformation/primara-och-sekundara-data-1.27203 [2019-05-10]

Nationalencyklopedin. Stat. Tillgänglig online:
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stat [2019-05-16]

Naturskyddsföreningen (2016). 6 anledningar att byta till eko. Tillgänglig online:
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko/6-anledningar-att-byta-tilleko [2019-04-11]

Naturskyddsföreningen (2019). Mål 12 i Agenda 2030. Tillgänglig online:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/mal_12_uppdaterad.pdf [2019-04-11]

Naturskyddsföreningen. Frågor och svar om kött, miljö och klimat. Tillgänglig online:
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego [2019-04-11]

Naturskyddsföreningen. Svar på tal om klimatet. Tillgänglig online:
68

https://www.naturskyddsforeningen.se/svar-pa-tal-om-klimatet [2019-04-01]

Naturvårdsverket (2018). Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område.
Tillgänglig online:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaserkonsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/? [2019-05-03]

Naturvårdsverket (2019) Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Tillgänglig online:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-68653.pdf?pid=24098 [2019-04-15]

Nilsson, F. Olve, N.G. (2018). Controllerhandboken. Stockholm: Liber AB.

Regeringskansliet (2019). Agenda 2030 och globala målen. Tillgänglig online:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ [2019-04-01]

Regeringskansliet. Kommuner och landsting. Tillgänglig online:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-landsting/ [2019-04-16]

Regeringskansliet. Nationella upphandlingsstrategin. Tillgänglig online:
https://www.regeringen.se/49eaf7/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/
2016/upphandlingsstrategin/nationella-upphandlingsstrategin.pdf [2019-04-15]

Skärvad, P.H. Lundahl, U. (2016) Utredningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB.

Skärvad, P.H. Olsson, J. (2017). Företagsekonomi 100. Stockholm: Liber AB.

SO-rummet. Så styrs Sveriges kommuner. Tillgänglig online:
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/sa-styrs-sveriges-kommuner [2019-04-16]

Svenska röda korset (2019). Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Tillgänglig online:
https://www.redcross.se/vart-arbete/h/hallbar-utveckling/ekologisk-social-och-ekonomiskhalbarhet/[2019-04-01]

69

Sveriges kommuner & landsting (2019). Miljömål. Tillgänglig online:
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/miljomal.3277.html [2019-04-02]

Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Så styrs en kommun. Tillgänglig online:
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyres
astyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html [2019-04-16]

Sveriges Kommuner och Landsting. Strategisk styrning, försörjningsstrategi. Tillgänglig
online:
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskstyrningupphandlingsprocessen
.10839.html [2019-04-15]
Sveriges radio (2018). “Ekologisk mat dålig för klimatet”. Tillgänglig online:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7110769 [2019-04-11]

Sveriges Riksdag (2016). Förordning (2015:527) med instruktion för
Upphandlingsmyndigheten. Tillgänglig online:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015527-med-instruktion-for_sfs-2015-527 [2019-05-22]

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB.

Upphandlingsmyndigheten (2017). Krav i olika nivåer. Tillgänglig online:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/omkriterierna/kravnivaer/ [2019-05-03]

Upphandlingsmyndigheten (2017). Varför hållbar upphandling. Tillgänglig online:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/varfor_upphandling/ [2019-05-22]

Upphandlingsmyndigheten (2018). Kriterieprocessen. Tillgänglig online:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/omkriterierna/kriterieprocessen/ [2019-05-22]

Upphandlingsmyndigheten (2019). Upphandlingsprinciperna. Tillgänglig online:
70

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/omlagstiftningen/Principerna/ [2019-04-16]

Upphandlingsmyndigheten (2019). Vårt uppdrag. Tillgänglig online:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omossmeny/om-oss/vart-uppdrag/ [2019-05-22]

UR skola (2019). UR samtiden - food planning. Tillgänglig online:
https://urskola.se/Produkter/211029-UR-Samtiden-Food-Planning-Livsmedelsplaneringtrender-och-tendenser [2019-04-02]

Wadström, P. (2014). Strategi är ett verb. Stockholm: Liber AB.

Wadström, P. Schriber, S. Teigland, R. Kaulio, M. (2017). Strategi. Stockholm: Liber AB.

Yin, K. (2013). Kvalitativ forskning - från start till mål. Lund: Studentlitteratur AB.

Youtube (2011). Hållbarhet på 2 minuter (Sleepwell AB). Tillgänglig online:
https://www.youtube.com/watch?v=UwXRjbtkEek [2019-05-02]
Youtube (2014) Om hållbarhet – Framtidsland (Arbetets museum). Tillgänglig online:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXNcRqr03SE [2019-05-02]

Muntliga källor:
Kennysson, M. (2019). Upphandlare I Kristianstad kommun. Fysisk intervju. 23 april.
Nilsson, J. (2019). Kostsamordnare i Kalmar kommun. Fysisk intervju. 3 maj.
Schack, N. (2019). Kostekonom i Kristianstad kommun. Fysisk intervju. 23 april.
Sjösäter, P. (2019). Enhetschef kostavdelningen i Karlskrona kommun. Fysisk intervju. 25
april.
Skårstedt, E. (2019. Upphandlare i karlskrona kommun. Fysisk intervju. 26 april.
Zickbauer, T. (2019) Upphandlingssamordnare i Ronneby kommun. Fysisk intervju. 23 april.

71

Bilagor

Bilaga 1
Livsmedelsverkets studie “Fakta om offentliga måltider 2018”
I Livsmedelsverket egna studie “Fakta om offentliga måltider 2018” har en kartläggning av
måltider gjorts i kommunala omsorgsverksamheter, förskolor samt skolor. Studiens syfte var
att ta fram statistik för offentligt finansierad måltidsverksamhet där en jämförelse kunde göras
kommunerna emellan samt för att den nationella utvecklingen skulle kunna följas. Studien
genomfördes genom att en enkätundersökning skickades ut till samtliga av Sveriges kommuner,
frågorna besvarades under hösten 2018 där den totala svarsfrekvensen var 91 procent utav
Sveriges totalt 290 kommuner. I studien framgick det att åtta av tio kommuner har politiska mål
gällande de måltider som serveras där målen inkluderar hur måltiderna ska tas till vara och
utformas, detta är en positiv utveckling som visar att måltider och mat är något som kommuner
arbetar allt mer med i deras agendor.

FN:s globala mål för den hållbara utvecklingen ger anvisning om att en förändrad konsumtion
av livsmedel är en kritisk del för att vi ska få ett hållbart samhälle, trots detta visade
undersökningen att målsättningar gällande en minskad miljöpåverkan saknades i var femte
policy och att endast var tredje kommun följer upp den klimatpåverkan som måltiderna har. Det
saknades även målsättningar gällande hur måltider ska integreras i förskola, skola och
äldreomsorg i var fjärde policy. Totalt är 90 procent av måltidspolicysarna för de kommuner
som använder sig av en sådan politiskt beslutade, detta pekar på att dessa kommunerna har ett
politiskt medvetande och en hög ambition gällande syftet med måltiderna. Livsmedelsverket
undersökte även om dessa måltidspolicys används i praktiken där de hade som utgångspunkt
att studera vilka kommuner som följer upp dessa regelbundet. För de kommuner som hade en
måltidspolicy visade undersökningen att majoriteten av kommunerna hade följt upp denna
under de senaste tre åren, medan 15 procent aldrig hade gjort en uppföljning. I de flesta policys
fanns hänvisningar till livsmedelsverket riktlinjer för livsmedel och att det enbart var en tiondel
som inte använde sig av någon sådan hänvisning. Vidare undersöktes det hur livsmedelsverkets
riktlinjer används i policys. Figuren nedan visar till vilken del som de olika delarna från
livsmedelsverkets riktlinjer är integrerade i skolornas måltidspolicys.
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Figur 1. Livsmedelsverkets riktlinjer i måltidspolicyn. Källa: Livsmedelsverket, 2018

I undersökningen framgick det att det inte är lika vanligt att måltidspolicyn innefattar hur
måltiderna ska integreras och hur de kan användas för att främja miljön och hållbarhetsarbetet
jämfört med resterande riktlinjer från Livsmedelsverket. Cirka en tredjedel av kommunerna
följde upp de offentliga måltidernas klimatpåverkan, vanligtvis genom att följa upp den inköpta
mängden kött där det styrs mot att minska mängden som serveras och där koldioxidekvivalenter
per kilogram oftast mäts för att mäta den klimatpåverkan som maten har. Cirkeldiagrammet
nedan visar hur stor andel av kommunerna som följde upp klimatpåverkan som de offentliga
måltiderna har.

Figur 2. Uppföljning av klimatpåverkan på offentliga måltider. Källa: Livsmedelsverket, 2018

Av de kommuner som deltog i undersökningen var det endast tre kommuner som enbart köpte
in nöt- och fågelkött med svenskt ursprung. Gällande ekologiska livsmedel var inköpsspannet
kommunerna emellan stort år 2017, då inköpen av det totala inköpsvärdet varierade mellan 580 procent. Fyra kommuner hade redan vid detta tillfället åstadkommit målet om att den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av 60 procent ekologiskt certifierade produkter
år 2030, som är ett fastställt mål av regeringen i Livsmedelsstrategin.
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Bilaga 2
Intervjuguide

Allmänna frågor:
•

Vem är du? Och vad har du för erfarenheter av att upphandla med livsmedel?

•

Vad har du för titel/tjänst och vad är dina främsta arbetsuppgifter?

Frågor:
Förtydligande: Samtliga frågor gäller för skolverksamheten i er kommun, även om vi inte
nämner detta i frågorna.

Upphandling
•

Hur går upphandlingsarbetet med livsmedel till hos er? (processen från början till slut)

•

Hur förbereder ni er för upphandlingen?

•

o

Ställer ni upp mål?

o

beaktar ni budget och tidsplan?

Följer ni upp den upphandling som gjorts med någon typ av utvärdering för att ni ska
kunna använda detta underlaget i framtida upphandlingar för att få en ökad effektivitet?

•

Får er kommun de stöd ni behöver från de som bestämmer hur denna processen ska se
ut, exempelvis från upphandlingsmyndigheten?

•

Vem är det som fattar de slutliga besluten i upphandlingen?

•

När ni upphandlar, vad är viktigast? pris? hållbarhet? vad är avgörande för vilken
leverantör ni väljer?

•

Hur påverkas ni av de olika principerna icke-diskriminering, proportionalitet,
likabehandling, ömsesidigt erkännande samt öppenhet när ni upphandlar livsmedel?

•

Samverkar ni med andra kommuner om hur livsmedelsupphandlingsprocessen ska se
ut? Hur isf?

•

Förekommer det lokala producenter i era upphandlingar – hur då?

•

Vilka är de största förändringarna för upphandling av livsmedel i er kommun?

•

Vad ser du för framtida utvecklingsbehov för livsmedelsupphandling?
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Hållbarhet
•

Vad innebär hållbarhet för din kommun?

•

Tar ni hjälp av upphandlingsmyndigheten för att formulera hållbarhetskrav?

•

Att arbeta hållbart har blivit allt vanligare. I vilken utsträckning tar ni hänsyn till
ekologisk, ekonomisk respektive social hållbarhet i era upphandlingar?

•

I vilken utsträckning har ni hållbarhetsstrategier som påverkar era upphandlingar?

•

År 2015 ingick världens stats- och regeringschefer i Agenda 2030 som är 17 globala
mål för att främja den hållbara utvecklingen. Exempelvis delmål 12.7 “Att främja
hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella
prioriteringar” innebär att politiker vill att offentliga upphandlare exempelvis ska
använda upphandlingen som ett verktyg för att öka efterfrågan på hållbara livsmedel
och på det sättet arbeta med målet “hållbar konsumtion”.
o

•

Jobbar ni utifrån målen i agenda 2030 då ni upphandlar livsmedel?

På den nationella nivån har Sverige satt ett mål för Agenda 2030 att livsmedel i de
offentliga verksamheterna ska uppgå till 60 procent ekologiska certifierade produkter
år 2030, är detta något som ni jobbar med?

•

I vilken utsträckning tänker ni på hållbarhet vid upphandling av livsmedel?

•

Hur upplever ni att lagen om offentlig upphandling påverkar processen kring
upphandling av hållbara livsmedel?

•

Hur ser ni på den mängden kött som serveras i skolorna?
o

Har ni infört vegetariska dagar i skolverksamheten för att försöka minska
köttkonsumtionen?

•

Vi har uppmärksammat skildrande åsikter gällande den mat som serveras i
skolverksamheter, exempelvis: Majoriteten av maten som serveras på en skola i Sigtuna
är vegetarisk och eleverna har aldrig uttryckt något missnöje gällande maten då den är
vällagad, god och energirik. Klassföreståndaren på skolan uttrycker “Aldrig någonsin
har barnen uttryckt att de saknar alternativ. Aldrig någonsin har de uttryckt att maten
inte skulle ge tillräckligt med energi. Tvärtom. Och detta är en grupp som inte är sena
att säga vad de tycker”. (Aftonbladet, 2014). Samtidigt förekommer motstridande
artiklar gällande vegetarisk mat i skolverksamheter som “Mamma rasar mot vegomat i
skolan - Kvällen förstörd” där mamman i ett uttalande säger “Mina barn ska behöva
svälta i skolan för att det inte finns riktigt mat” där hon vidare kräver att husmanskost
ska finnas tillgängligt då vegetarisk mat serveras, hon poängterar även att “Han vill inte
leva på vegetarisk kost. Samt så hatar han kikärtor”
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o

Märker ni själva i er kommun av dessa typer av åsikter kring livsmedel i
skolverksamheten? Ge gärna exempel.

o

Om ja… påverkar detta era upphandlingar av livsmedel?

Mål, strategi och policys
•

Har ni några särskilda uppsatta mål för upphandlingen gällande livsmedel som
upphandlas för skolverksamheter? Vilka i så fall?

•

Hur är målen beslutade? (Ex. politiskt beslutade)

•

Använder ni er av en måltidspolicy? På vilket sätt har ni integrerat denna?

•

Till vilken del finns mål gällande en minskad klimatpåverkan med i denna policy?

•

Hur används måltidspolicyn i praktiken?

•

Hur görs uppföljningar av måltidspolicyn för att säkerställa användningen av den i
praktiken?

•

Vad gör ni för att säkerställa att de mål som är uppsatta ska nås? (Strategi)

•

Till vilken del/ hur följer ni upp den klimatpåverkan som måltiderna i skolverksamheten
har?

Livsmedelsverket
•

Hur använder ni er av livsmedelsverkets riktlinjer gällande upphandling av skolmat? Hur försöker ni jobba med dessa riktlinjer?

Öppen fråga:
•

Är det något du själv vill lägga till som du tycker är viktigt/väsentligt som vi inte tagit
upp idag?
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