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Green Sourcing i Offentlig Verksamhet

Bakgrund

Dagens globalisering har möjliggjort en ökad handel mellan
länder vilket har inneburit en ökad konsumtion och i sin tur en
större negativ miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan sker på grund
av att produkterna som anskaffas leder till föroreningar genom
avlägsna producenter och långa transportsträckor samt genom en
icke-miljövänlig

produktion.

Att

se

över

sina

försörjningsstrategier blir alltså allt viktigare och Green sourcing
bör övervägas framför traditionella sourcing strategier. Konceptet
är relativt nytt och befinner sig fortfarande i utvecklingsfasen där
fullständig forskning om Green sourcing saknas. Genom den
begränsade forskning som

finns inom

området

kan ett

forskningsgap utskiljas då Green sourcing ännu inte utforskats
inom offentligheten. Kommunerna har ett ansvar att tillfredsställa
det samhälleliga behovet och upprätthålla ordningen. Detta ska de
göra och samtidigt ta hänsyn till Lagen om offentlig upphandling
och

upphandlingsprocess.

Dessa

två

faktorer

påverkar

kommunernas arbete med Green sourcing då regelverken sätter
ramar och begränsningarna för hur arbetet ska gå till.
Problemformulering

Hur omsätter offentlig verksamhet Green sourcing i praktiken med
avseende på regelverken de måste förhålla sig till?

Syfte

Syftet med detta ämnesfördjupande arbete är att identifiera goda
exempel på hur kommunerna arbetar med att omsätta Green
sourcing i praktiken samtidigt som de förhåller sig till Lagen om
offentlig upphandlings regelverk och upphandlingsprocess.

Metod

En kvalitativ undersökningsdesign har använts vid denna studie
där semistrukturerade telefonintervjuer har genomförts med 5
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kommuner. De deltagande kommunerna är Helsingborg, Malmö,
Växjö, Älmhult och Örebro kommun.
Slutsats

Resultatet visar att det finns en plattform för att arbeta med Green
sourcing i offentlig verksamhet med avseende på regelverken de
måste förhålla sig till. Samtliga kommuner arbetar med
miljöfrågor men de har kommit olika långt för hur de går tillväga
för att nå sina hållbarhetsmål. Studien visar att kommunerna
genomför flera av aktiviteterna som Green sourcing bygger på,
även om de inte arbetar utifrån konceptet som helhet. Goda
exempel på hur de omsätter Green sourcing är genom att inkludera
miljökrav i sina upphandlingar som ställer krav på leverantörens
produktion, produkter och transportslag. De utför själva
transportplaneringar i form av samordnade varudistributioner och
ruttplaneringar för att minska miljöpåverkan. För att handskas
med LOUs bestämmelser genomför kommunerna uppdelningar av
upphandlingarna, ställer krav på att leverantören ska ha en
verkstad i nära anslutning till kommunen och att produkterna
uppfyller samma grunder som en önskad certifiering.

Nyckelord

Green sourcing, green logistics, green purchasing, green
procurement, offentlig verksamhet, upphandling, LOU.
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1 Inledning
Uppsatsens första kapitel inleds med en beskrivning av Green sourcing och hur den förhåller
sig till offentlig verksamhet. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i
problemformuleringar samt undersökningens syfte.

1.1 Bakgrundsbeskrivning
Den ökade globaliseringen har bidragit till att företag och intressenter befinner sig i olika
delar av världen, det vill säga att handeln över landsgränser mellan företag ökar (Björklund,
2012, s. 60-61). Produktionen av varor och tjänster sker därför i lågkostnadsländer vilket
leder till lägre produktionskostnader som möjliggör billigare varor i ökade volymer. Som ett
resultat av detta har konsumtionen av importerade varor i Sverige ökat med 17 % sedan 1993
vilket har lett till en global negativ miljöpåverkan orsakad av svensk konsumtion. Denna
miljöpåverkan sker på grund av att avlägsna producenter och långa transportsträckor blir
vanligare i takt med att konsumtionen per person ökar årligen (Naturvårdsverket, 2014). För
att företagen ska kunna öka sitt ansvarstagande och motverka den negativa påverkan på
miljön kan de tillämpa Green sourcing som försörjningsstrategi. Definitionen av denna
försörjningsstrategi är att inköp av varor och tjänster ska i första hand ske med hänsyn till
miljöaspekter (Handfield, et al., 2002).

Traditionellt har företagens försörjningsstrategier präglats av Single- och Multiple sourcing
där syftet har varit att effektivisera sina försörjningskedjor för att antingen få så hög kvalitet
som möjligt eller det lägsta priset (Jonsson & Mattson 2011, s. 188). På senare tid har Green
sourcing utvecklats som ett koncept som går ut på att förvärvara varor och tjänster, inte
enbart till bästa kvaliteten eller lägsta priset utan till lägst miljöpåverkan. Det går alltså ut på
att alla varor ska anskaffas på ett så miljövänligt sätt som möjligt genom exempelvis mer
lokalt belägna producenter (Ehow, 2014). Tillämpning av Green sourcing kan minska den
negativa miljöpåverkan genom att exempelvis reducera utsläpp av luftföroreningar och
växthusgaser. Konceptet är relativt nytt och är därför inte färdigutvecklat och befinner sig
fortfarande i utvecklingsfasen där fullständig forskning om Green sourcing saknas.
Närliggande koncept är Green logistics, Green purchasing och Green procurement som kan
studeras i kompletterande syfte till den limiterade forskningen om Green sourcing. Genom
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den begränsade forskning som finns inom området kan ett forskningsgap utskiljas då Green
sourcing ännu inte utforskats inom offentligheten.

Den gröna och miljömässiga hållbarhetsrörelsen har fått fäste i hela världen. År 2010 införde
riksdagen ett generationsmål "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." (prop. 2009/10:155). Detta är ett
motiv till varför Green sourcing har utvecklats och tillämpas i större utsträckning idag. För att
öka medvetenheten om målet bland företag och konsumenter krävs det enligt Blome, Hollos
och Paulraj (2014) ett offentligt föredöme och engagemang, det vill säga att initiativtagandet
sker i den offentliga sektorn. Det kan fungera som en drivkraft för både gröna upphandlingar
och leverantörsutveckling.

Offentliga myndigheter är de största inköparna i Europa och deras upphandlingar står för
cirka 16 % av EUs bruttonationalprodukt (Naturvårdsverket, 2014). Även den offentliga
verksamheten i Sverige är stora konsumenter och den svenska staten, kommuner och
landsting beräknas årligen köpa in varor och tjänster som står för 30 % av Sveriges BNP
(Knutsson & Thomasson, 2013). Genom dess samhällsansvar och genom att utnyttja sin
köpkraft och agera utifrån ett Green sourcing perspektiv kan den offentliga sektorn driva
fram samhället i en hållbar riktning (Michelsen & de Boer, 2009).

1.2 Problemdiskussion
Negativ miljöpåverkan sker på grund av att produkterna som anskaffas leder till föroreningar
genom avlägsna producenter och långa transportsträckor samt genom en icke-miljövänlig
produktion. Att se över sina försörjningsstrategier blir alltså allt viktigare och Green sourcing
bör övervägas framför traditionella sourcing strategier (Handfield et al., 2002). Green
sourcing innebär att anskaffa varor och tjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt och
inkluderar allt från inköpsarbete och lokal produktion till kortare transportsträckor och
miljövänliga transportslag (Ehow, 2014). Då konceptet är oprövat, saknas det omfattande
forsking inom området och den forskning som finns tillgänglig har inte satts i en offentlig
kontext vilket betyder att det därmed finns ett relativt stort forskningsgap.
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Sveriges kommuner står för en stor del av landets konsumtion (Naturvårdsverket, 2014) och
enbart år 2013 köpte kommunerna in varor och tjänster för cirka 820 miljarder kronor (Moen,
2013). Kommunerna kan besitta en betydande roll i drivandet av en hållbar utveckling och
det är därför av stor vikt att de är ansvarstagande och utnyttjar sitt inflyttande för att föregå
med ett gott exempel. Exempelvis bör kommuner å ena sidan arbeta med Green sourcing och
låta dess upphandlingar inspireras av konceptet att förvärva varor på ett så hållbart sätt som
möjligt. På så sätt kan de skapa ett incitament för att uppmana och samtidigt tvinga företag att
inkludera miljövänliga lösningar och hållbarhetsaspekter i dagens affärsverksamheter
(Michelsen & de Boer, 2009). Å andra sidan måste de beakta skattebetalarnas behov
angående resursallokeringen i landet och samtidigt beakta lagar och regler.

Den offentliga sektorns upphandlingar regleras främst av Lagen om offentlig upphandling
(Sundstrand, 2013) som utgör ett flertal hinder för att inkludera Green sourcing som
miljöhänsyn i upphandlingarna (Upphandling 24, 2011). Exempelvis får inte upphandlaren
kräva att produktionen av varan ska ske lokalt eller ange hur långt transportavståndet får vara
då det strider mot de grundläggande principerna för offentlig upphandling inom EU. Även
Skolmatens Vänner har genomfört en undersökning som anser att lagen hindrar de
kommunala kostcheferna att köpa svensk och närproducerad mat då inga anbudsgivare får
gynnas eller diskrimineras (Foodmonitor, 2011). Kommunerna får inte heller avvika från den
upphandlingsprocess som gäller för alla offentliga upphandlingar vilket gör att Green
sourcing processen blir svår implementerad. Vidare hävdar de att den offentliga sektorns
arbete mot en hållbar utveckling därmed begränsas då de inte kan ta hållbarhetsaspekter i
beaktning eller tillämpa Green sourcing i den utsträckning som önskas.

Kommunerna har ett ansvar gentemot samhället och har som mening att tillfredsställa det
samhälleliga behovet och upprätthålla ordningen. Detta ska de göra och samtidigt ta hänsyn
till de lagar och regler som finns för upphandlingar. När kommuner upphandlar varor och
tjänster måste detta göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandlings regelverk och
upphandlingsprocess. Dessa två faktorer påverkar kommunernas arbete med Green sourcing
då regelverken sätter ramar och begränsningarna för hur arbetet ska gå till. Grunden till denna
studie är att undersöka hur kommuner arbetar med Green sourcing trots att de måste förhålla
sig till regelverken och i sådana fall med hjälp av vilka metoder för att bidra till det
identifierade forskningsgapet.
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1.3 Problemformulering


Hur omsätter offentlig verksamhet Green sourcing i praktiken med avseende på
regelverken de måste förhålla sig till?

1.4 Syfte
Syftet med detta ämnesfördjupande arbete är att identifiera goda exempel på hur
kommunerna arbetar med att omsätta Green sourcing i praktiken samtidigt som de förhåller
sig till Lagen om offentlig upphandlings regelverk och upphandlingsprocess.

1.5 Uppsatsens disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning till problemet och därefter följer en
problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens problemformulering och syfte. Uppsatsen
fortsätter med ett metodkapitel som beskriver de tillvägagångssätt som använts för att
problemformuleringen ska kunna besvaras och syftet ska uppnås. Kapitlet avslutas med en
sammanfattad figur över metodvalen. Efter metodkapitlet följer den teoretiska referensramen
där relevanta teorier för arbetet presenteras, så som Green sourcing och andra gröna begrepp
samt offentlig verksamhet. I empirikapitlet, som kommer näst, redovisas den insamlade
empirin från genomförda intervjuer med kommunerna som sedan tillsammans med teorin ska
analyseras i arbetets analys. I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser som besvarar
problemformuleringen samt följer kritik till det egna arbetet och slutligen ges förslag till
vidare studier.

Inledning

Metod

Teori

Empiri

Analys

Figur 1. Arbetets disposition.
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Slutsats

2 Metod
I följande kapitel redogörs författarnas val av vetenskapligt synsätt och angreppssätt,
forskningsmetod, tillvägagångssätt för datainsamlingen, urval samt strukturering av det
empiriska materialet. Avslutningsvis presenteras olika kvalitetsmått som kan mäta
undersökningens kvalitet, etiska överväganden och källkritik till studien.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Epistemologi är läran om kunskap som innefattar vad kunskap är och vad som kan ses som
godtagbar kunskap inom olika områden. Inom epistemologi presenteras två synsätt,
positivism och hermeneutik. Positivismen förespråkar användningen av naturvetenskapliga
metoder när studier av verkligheten görs och här ska vetenskapen ses som något objektivt
(Bryman & Bell, 2013, s. 35-38). Hermeneutik motsäger det positivistiska synsättet och
menar att kunskapsuppfattningen bygger på förståelse samt tolkning av den sociala
verkligheten och att uppfattningen därför skiljer sig från person till person och är subjektiv
(Bryman & Bell, 2013, s. 567-569).

Vårt val av vetenskapligt synsätt
I denna studie kommer ett positivistiskt vetenskapssynsätt att användas då utgångspunkten
kommer att ligga i avbildning snarare än tolkning. Studien kommer att baseras på
telefonintervjuer med utvalda kommuner, lagtexter och teorier om Green sourcing och
kommer därför inte behöva ett tolkande synssätt utan materialet anses vara objektiv kunskap.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Bryman och Bell (2013) presenterar tre angrepssätt, deduktion, induktion och abduktion, för
hur förhållandet ser ut mellan teorin och praktiken. Ett deduktivt angrepssätt innebär en
prövning av befintliga teorier, det vill säga att utgångspunkten tas i existerande teorier och
modeller när slutsatser av undersökningsområdet ska dras.

I motsats till deduktion är induktion en omvänd strategi som går ut på teorigenerering, alltså
är teorin resultatet av forskningen (Bryman & Bell, 2013, s. 31-35). Abduktion är en
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kombination av båda angrepssätten vilket betyder att resultatet framkommer när teori och
empiri används samtidigt (Le Duc, 2011).

Vårt val av vetenskapligt angreppssätt
Denna studie utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt och därmed tas utgångspunkten i
befintliga teorier och modeller som tas upp i den teoretiska referensramen innan insamling av
data.

2.3 Forskningsmetod
Vid studier kan antingen en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod användas. En
kvantitativ forskningsmetod utgår från att kunskapen har ett förklarande syfte där fokus läggs
på siffror snarare än ord. Datainsamlingen i kvantitativa undersökningar sker genom
strukturerade intervjuer, enkäter eller strukturerade observationer. Processerna är alltså
bestämda och planerade i förväg och ska utföras i enlighet med planeringen (Bryman & Bell,
2013, s. 49-52).

Syftet i en kvalitativ ansats är att fördjupa sin förståelse för något och fokus läggs därför på
ord. En sådan studie är mer djupgående jämfört med kvantitativa studier. Kvalitativa
undersökningar görs vanligtvis med hjälp av deltagande observationer, kvalitativa intervjuer
eller fokusgrupper och är mer flexibla än kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2013, s. 390394).

Vårt val av forskningsmetod
En kvalitativ undersökningsstrategi anses vara lämpligast till denna studies ämnesområde då
det krävs en helhetssyn för att få en uppfattning om forskningsproblemet. Insamlingen av
data kommer att göras genom kvalitativa telefonintervjuer där intresset är att avbilda
kommunernas arbetssätt med Green sourcing och skapa en bild av hur de omsätter detta i
praktiken.

2.4 Tillvägagångssätt för datainsamling
Insamlad data kan antingen vara primärdata eller sekundärdata. Primärdata består av data
som personligen har samlats in för den aktuella studien medan sekundärdata är data som
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redan varit insamlad sen tidigare av andra för något annat syfte (Bryman & Bell, 2005, s.
231).

Vårt val av datainsamlingsmetod
I denna studie används både primärdata och sekundärdata. Det empiriska materialet har
huvudsakligen grundats på primärdata bestående av kvalitativa intervjuer som har genomförts
med de olika kommunerna, datainsamlingsmetoden är alltså intervjuer. Dessa intervjuer
gjordes via telefon på grund av kommunernas geografiska utspriddhet samt att många av
respondenterna inte har haft tid för att träffas. Kvalitativa intervjuer anses vara mer passande
till denna studie än kvantitativa intervjuer då intresset i kvalitativa intervjuer ligger i
respondenternas förhållningssätt. En kvalitativ intervju är flexibel och intervjun kan röra sig i
olika riktningar beroende på respondenternas svar, dock finns det i förväg fastställda
ämnesområden som intervjun ska hålla sig inom. Detta kallas för semistrukturerad intervju
(Bryman & Bell, 2013, s. 474).

Varje kommuns respondent fick ta del av intervjuguiden innan intervjuerna ägde rum, detta
för att få så lyckade intervjuer som möjligt med förberedda respondenter. Under intervjuerna
har det i så stor utsträckning som möjligt getts utrymme för djupa och uttömmande svar och
fokus har legat på respondenternas uppfattningar och synsätt. Intervjuerna påbörjades med en
inledningsfråga angående respondents befattning och fortsatte sedan i enlighet med
intervjuguiden.

Sekundärdata i detta arbete utgörs av böcker och vetenskapliga artiklar samt i viss mån av
andra elektroniska källor. Denna data används främst i arbetets teoretiska referensram men
även i bakgrunden och problemdiskussionen.

2.4.1 Utformning av intervjufrågor
En intervjuguide (Bilaga 1) utformades inför intervjuerna för att få svar på liknande frågor av
respondenterna och möjliggöra jämförelser mellan svaren. Intervjuguiden bestod av tre
ämnesområden, övergripande hållbarhetsarbete, upphandlingar samt arbete med Green
sourcing. Dessa har en koppling till arbetes problemformuleringar och för respektive
ämnesområde har öppna intervjufrågor formulerats som använts som utgångspunkt vid
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intervjuerna. Intervjufrågorna täcktes men ordningsföljden av frågorna varierade samtidigt
som även nya frågor ställdes (Bryman & Bell, 2013, s. 474, 262).

2.5 Urval
Genom att göra ett urval av enheterna som ska intervjuas görs en avgränsning
i datainsamlingen. Valet kan göras genom sannolikhetsurval som innebär att alla individer
har samma sannolikhet att studeras och genom icke-sannolikhetsurval där man subjektivt
väljer ut specifika personer. Det finns flera typer av urval som ingår i sannolikhetsurval
respektive icke-sannolikhetsurval. Inom sannolikhetsurval finns det exempelvis obundet
slumpmässigt urval, systematiskt urval samt stratifierat slumpmässigt urval medan det i ickesannolikhetsurval finns bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval (Bryman & Bell,
2013, s. 192-195, 204-207).

Vårt urval
Urvalet för denna studie har gjorts ur ett icke-sannolikhetsurval. För att urvalet ska vara så
representativt som möjligt har det valts tre kommuner som är rankade högt i Miljöaktuellts
(2010) kommunrankning och två kommuner som inte lever upp till ett arbete på samma nivå
när det gäller hållbarhet. De deltagande kommunerna är Helsingborgs kommun, Malmö
kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Örebro kommun, där Malmö, Växjö och
Örebro har högst rankning.

Ett annat krav är att representanterna från respektive kommun som deltar i intervjuerna ska
tillhöra upphandlingsenheten. Befattningarna har dock varierat och har varit allt från
upphandlingschef,

hållbarhetskoordinator,

upphandlare,

upphandlingssamordnare

till

miljöstrateger. Detta för att möjliggöra flera perspektiv för att få en så bred kunskap som
möjligt inom ämnet.

2.5 Strukturering av empiriskt material
Efter godkännande av respondenterna från de respektive kommunerna, spelades intervjuerna
in. Valet av att spela in intervjuerna gjordes för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på
dem igen för att inte utelämna någon information. Därefter gjordes sammanfattningar av
varje intervju där samtalet strukturerades upp för att underlätta skrivandet av empirin
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(Bryman & Bell, 2013, s. 489-495). I empirin presenteras endast det som anses vara relevant
för undersökningsområdet där överflödig information har exkluderats.

2.6 Kvalitetsmått
För att få en bild av undersökningens kvalitet kommer två kvalitetsmått att tas ställning till,
trovärdighet och äkthet. Äkthetskriteriet handlar om att ge en rättvis bild av de berörda
personernas åsikter. För att bedöma en studies trovärdighet finns det fyra delkriterier som
Bryman & Bell (2013) tar upp och dessa är följande:


Tillförlitlighet. För att undersöka forskningens tillförlitlighet kan man använda sig av
respondentvalidering eller deltagarvalidering som går ut på att författarna rapporterar
studiens resultat till berörda personer. Syftet är att säkerställa att författarna har
uppfattat materialet på korrekt sätt.



Överförbarhet. Detta kriterium handlar om huruvida en forskningsstudie kan
överföras

till

andra

kontexter

och

situationer

utöver

den

specifika

undersökningsprocessen.


Pålitlighet. Innebär att alla faser som har genomförts i forskningsarbetet redogörs och
görs tillgängliga för granskning av exempelvis kollegor.



Konfirmering eller bekräftelse. Detta handlar om att säkerställa att författaren inte har
låtit personliga värderinga och teoretiska inriktning ha en inverkan på studiens
utförande och resultat.

(Bryman & Bell, 2013, s.402-405)

Våra strategier för att säkerställa kvalitetskriterier
Denna studie kommer att använda sig av kvalitativa kvalitetsmått för att styrka att
undersökningen är trovärdig på ett sådant sätt att den är tillförlitlig, överförbar, pålitlig och att
det är möjligt att konfirmera och bekräfta studien. För att uppfylla tillförlitlighetskriteriet
kommer respondenterna få ta del av intervjumaterialet efter intervjuerna och på så sätt
kommer studien att respondentvalideras. Alla steg i studien kommer noga beskrivas och
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redogöras för att underlätta för andra personer att överföra studien till andra sammanhang.
Pålitligheten styrks genom att opponenter och handledare granskar studien genomgående och
därmed kommer den även att konfirmeras och bekräftas. Studiens äkthet bekräftas genom att
ge en rättvis bild av materialet som fås av respondenterna och att den inte är förfalskad.

2.7 Etiska överväganden
Inom företagsekonomisk forskning är forskningsetik viktigt och författarna har gjort etiska
överväganden vad gäller forskningens genomförande och resultat. Detta för att undvika
risken att inblandade personer i undersökningen kan komma till skada, undvika falska
förespelningar eller undanhållande av viktig information (Bryman & Bell, 2013, s. 137).

Innan intervjuerna med respektive kommun fick respondenterna ta del av studiens bakgrund
och syfte och att det är frivilligt för dem att delta i undersökningen och att de har möjligt att
dra sig ur under undersöknignes gång. Detta innebär att informationskravet och
samtyckeskravet som Bryman & Bell (2013) presenterar som etiska principer uppfylls.

Anonymitet är en annan etisk princip som ger möjlighet till de deltagande kommunerna att
vara anonyma för att på så sätt uppmana till ärliga svar. Detta kan hjälpa de att känna sig
trygga och våga säga hela sanningen utan att behöva tänka på konsekvenserna om känslig
information kommer ut (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Möjligheten till anonymitet gavs till
kommunerna men de hade inget emot att vara kända och därför kommer kommunerna inte
vara anonyma i denna studie.

Nyttjandekravet är ännu en etisk princip som denna studie kommer att uppfylla, det vill säga
att svaren som fås av respondenterna endast kommer att användas av författarna. Vidare
kommer svaren enbart att användas till undersökningssyftet och inte för andra ändamål. Även
principen falska förespeglingar kommer att uppfyllas då korrekt information om
undersökningen kommer att ges till respektive kommun (Bryman & Bell, 2013, s. 137).

2.8 Källkritik
I studier som denna där empirin endast består av kommunernas utsagor om sig själva är det
viktigt att ta hänsyn till att det är vanligt förekommande att de enbart väljer att beskriva sina
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goda sidor och undanhåller annan information. Användandet av telefonintervjuer lämpar sig
för undersökningen då det var en snabb och smidig metod att få tag på respondenterna och få
svar på frågorna. Däremot finns det risk att stora delar av kommunikationen kan gå förlorad
då man inte ser respondentens kroppsspråk (Bryman & Bell, 2013, s. 495). Istället lades
fokus på respondenternas betänketid, betoningar, ordval och säkerhet i svaren för att ändå
säkerställa en god kommunikation.

Valet av att skicka ut intervjufrågorna i förväg motiveras av att utförliga svar som höll sig till
samtalsämnet eftersträvades. Dock kan det innebära att respondenternas svar har diskuterats
med andra i organisationen och därmed blivit påverkade vilket kan vara både positivt och
negativt. Positivt för att respondenterna kan ha fått hjälp med frågor de inte haft tillräckliga
kunskaper i och negativt för att deras svar kan vara influerade av andras åsikter.

En annan kritik till undersökningen är att deltagarna hade olika befattningar inom
upphandlingsenheten som bidrog till att respondenterna upplevdes ha olika kunskap inom
ämnet vilket kan påverka studiens resultat. Det positiva med detta är å andra sidan att det
möjliggör flera perspektiv och ger på så sätt en bredare kunskap inom ämnet.
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2.9 Metodsammanfattning
Denna studies metodval sammanfattas i tabellen nedan.

Metoder

Våra val

Vetenskapligt synsätt

Positivistiskt

Vetenskapligt angrepssätt

Deduktivt

Forskningsmetod

Kvalitativ

Datainsamling

Primärdata
Sekundärdata

Urval

Icke-sannolikhetsurval

Kvalitetsmått

Trovärdighet


Tillförlitlighet



Överförbarhet



Pålitliget



Konfirmering eller bekräftelse

Äkthet

Etiska överväganden

Rättvis bild

Informationskravet
Samtyckeskravet
Nyttjandekravet
Falska förespeglingar

Tabell 1. Metodsammanfattning.

18 (59)

3 Teori
I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som arbetet bygger på. Teorierna som
beskrivs rör Green sourcing och andra gröna koncept, offentlig verksamhet, offentlig
upphandling samt Lagen om offentlig upphandling.

3.1 Green Sourcing
Konsumenter har blivit alltmer medvetna om miljöproblemen och har därför börjat ifrågasätta
företagens produkter och produktioner och efterfrågar produkter som kan bli tillverkade och
levererade på ett ansvarstagande sätt. Nuförtiden möts organisationer av frågor som rör deras
tillverkningsprocess, försörjningskedja, utsläpp och återvinning. Att implementera och
genomföra miljövänliga aktiviter i sin affärsverksamhet så som Green sourcing kan höja
företagets profil och stärka deras varumärken samt samarbetsrelationerna med sina
leverantörer (Emmett & Sood, 2010).

Sourcing avser ett antal försörjningsstrategier som handlar om hur företag anskaffar varor och
tjänster genom effektiva och värdeskapande inköpsstrategier. De olika sourcing strategierna
varierar i mål och kan till exempel vara att leverera maximal effektivitet eller uppnå lägsta
materialkostnad (Jonsson & Mattson, 2011, s. 187-188). Green sourcing har samma funktion
som traditionell sourcing men integrerar miljöfrågor i leverantörsbasen och inköpsprocessens
aktiviteter och följer en strängare uppsättning specifikationer som försöker identifiera
möjligheter att minska negativ miljöpåverkan. Enligt Handfield, et al., (2005) är det alltså
inte en ny process utan snarare en utveckling av traditionell sourcing och innebär att
anskaffning av varor och tjänster ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Lokal
produktion, kortare transportsträckor och miljövänliga transportslag är några exempel på vad
den nya inriktningen inkluderar. För att ett företag ska lyckas med implementeringen av
Green sourcing är det viktigt att de inkorporerar långsiktiga miljö- och hållbarhetsmål i deras
vision och affärsverksamhet.

En effektiv Green sourcing kan hjälpa företag att förbättra sina resultat genom att
kostnaderna minskar samtidigt som intäkterna ökar. Anledningen till att kostnaderna minskar
beror bland annat på att produktionen är lokalt belägen vilket ger lägre fraktkostnader då
varorna skickas över kortare sträckor (Christensen, et al., 2008). Det leder också till
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ekonomisk effektivitet då samhällen blir starkare när lokala företag får högre intäkter (Ehow,
2014). Kostnadsreduktionerna uppkommer även som ett resultat från en ökad användning av
återvinningsbart material, mindre avfall och lägre användning. Avfallsminimeringen omfattar
allt från energi och vatten till förpackning och transport (Christensen, et al., 2008).

Enligt Christensen, et al., (2008) bidrar Green sourcing till att ett företags intäkter ökar på tre
olika sätt där det första sättet är att göra om avfallsprodukter till inkomstkällor. Det andra
sättet är att Green sourcing möjliggör etablering av nya affärsområden för att tjäna
miljömedvetna konsumenter då det uppmuntrar till produktinnovationer och produkter med
längre livslängd. För företag som är intresserade av goda affärer spelar Green sourcing också
en avgörande roll där det används som en insats för att vinna en eventuell budgivning mellan
olika företag. Det ger alltså fler affärsmöjligheter som resulterar i högre avkastning för
företaget. Green sourcing bidrar även till en bättre image och rykte samtidigt som det sprider
miljömedvetenhet i samhället (Christensen, et.al, 2008).

3.1.1 Green sourcing processen
Christensen, et al., (2008) är övertygade om att Green sourcing inte kräver en uppsättning av
helt nya processer utan att det kan appliceras på befintliga processer inom sourcing. Det är
dock viktigt att förstå hur appliceringen ska gå till för att få så framgångsrik sourcing strategi
som möjligt. De har tagit fram en process för detta som består av sex steg som börjar med att
förstå möjligheterna med sourcing och avslutas med institutionalisering av Green sourcing.


Steg 1: Fastställa möjligheten. Detta steg går ut på att först fastställa möjligheter i
Green sourcing och göra en kostnadsanalys där alla relevanta kostnader beaktas i
processen av Green sourcing. De vanligaste områdena som tas med i analysen är el
och andra energikostnader, avfallshantering, återvinning och vatten. Sedan ska en
prioritering av möjligheterna göras som kan ge besparingar redan i ett tidigt stadium.



Steg 2: Engagera interna intressenter. Grundläggande för detta steg är att jämföra
företaget med andra organisationer i samma bransch för att se vart i utvecklingen
företaget befinner sig när det kommer till effektivitet, teknik och hållbarhet. Det gäller
också att förstå och inkludera affärsmässiga krav och produktspecifikationer hos
intressenterna i försörjningskedjan.
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Steg 3: Fastställa leverantörsbas. Att sätta igång med Green sourcing som
försörjningsstrategi kräver engagerade leverantörer. Som i traditionell sourcing är det
viktigt att företaget förstår leverantörens förmågor, kapaciteter och begränsningar.
Genom RFI, Request For Information, kan företag efterfråga en leverantörsbas som
ska inkludera engagerade leverantörer som specialiserar sig i hållbara produkter, har
nya

tillverkningsprocesser

som

främjar

miljön

och

att

de

genomför

råvarusubstitutioner.


Steg 4: Utveckla sourcing strategi. Detta steg är avgörande för processens resultat,
genomförande och fortsatta framgång. Det är viktigt att utveckla en sourcing strategi
som enkelt går att användas i praktiken och är relaterad till företagets övergripande
hållbarhetsmål. När alla gröna möjligheter har identifierats, bör dessa överväganden
tydligt kommuniceras i anbudet till leverantören för att säkerställa att organisationens
mål tas i beaktande.



Steg 5: Implementera sourcing strategi. I detta steg ska miljöpåverkan från varje
material, process, geografi, teknik och logistik kvantifieras för att skapa optimala
scenarier. Gröna kriterier ska sättas upp och kontrakt ska tilldelas.



Steg 6: Institutionalisera sourcing strategi. När leverantören valts och avtalet har
slutits används olika mått för att granska och bedöma leverantörens prestationer,
leverans, prissättning och liknande faktorer. Vid fastsällande av sådana mått i en
Green sourcing process är det nödvändigt att överväga företagets hållbarhetmål och
resultaten av försörjningsstrategin.

Christensen, et al., (2008) rekommenderar att under processens gång ha fyra saker i åtanke.
Dessa är att Green sourcing kräver modifieringar av traditionella inköpsprocesser, hållbarhet
ska bedömas utifrån ett bredare perspektiv, att uppskatta besparingar som Green sourcing
leder till är en komplex process och slutligen att Green sourcing kräver många analystekniker
(Christensen, et al., 2008).
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3.1.2 Aktiviteter inom Green sourcing
För att lyckas med en anskaffning av varor och tjänster som Green sourcing förespråkar finns
det flera aktiviteter som kan ”grönas”, det vill säga utföras på ett miljöanpassat sätt. Dessa
kan beskrivas utifrån andra gröna koncept som går hand i hand med Green sourcing då de har
samma syfte och utgår ifrån ett arbetssätt som liknar varandra. Dessa är Green logistics,
Green purchasing och Green procurement.

Green logistics
För att kunna utföra arbetet med Green sourcing är det viktigt att förstå innebörden av Green
logistics. Logistik handlar om att leverera rätt varor till rätt plats vid rätt tid och till den rätta
kostnaden och används även som ett begrepp för förflyttning av varorna inom en
försörjningskedja. Logistiken har alltså en stor påverkan på miljön då den ansvarar för en stor
mängd utsläpp av västhusgaser. Transport- och lagerindustrier utgör en stor del av logistiken
och följaktligen handlar Green logistics om att reducera påverkan av 1) transportaktiviteter
och 2) lageraktiviteter på miljön. Inom Green sourcing är det dock bara transportaktiviteterna
som bör tas i beaktning då sourcing i sig handlar om anskaffning av varor och tjänster och
inkluderar därför endast transportdelen (Emmet & Sood, 2010).

Green logistic genererar fördelar till både miljön och samhället men även till
affärsverksamheter. Dessa fördelar är följande:


Minskad påverkan på ekosystemet, reducerad miljöförstöring och resulterar i
förbättrad livskvalitet.



Lägre kostnader som resultat av färre lastbilar, bättre fordonsutnyttjande, effektiva
rutter och minskad trängsel.



Hälsofördelar för samhället genom bättre luftkvalitet och mindre buller.



Ökad säkerhet och hälsotillstånd för anställda, entreprenörer och logistikpartners.



Ökad kundlojalitet då grönt aktiva organisationer hanterar de miljömässiga och
sociala konsekvenserna av sin verksamhet.

(Emmet & Sood, 2010)
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Green Purchasing
Green purchasing är ett begrepp som utgör en betydelsefull del av arbetet med Green
sourcing. The International Green Purchasings Network (2010) definierar begreppet som ett
köp som involverar någon produkt eller tjänst på ett sätt att det resulterar i mindre
miljömässigpåverkan, samtidigt som den fyller samma funktion som en motsvarande produkt
eller tjänst.

The International Green Purchasings Network (2010) skriver att möjligheten till att arbeta
genomgripande med Green purchasing är kopplat till företagens storlek. Företag med en stor
inköpsvolym är oftast mer involverade i gröna inköp än de företag som har en lägre
inköpsvolym. Det går även att påvisa att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor i stor
omfattning tenderar att arbeta mer med grönt inköpsarbete jämfört med andra företag. De
stora företagen har även mer förhandlingsmöjligheter vid inköp från mindre leverantörer och
kan därför med stor sannolikhet öka sina leverantörers ansvarstagande gentemot miljön.

Att öka leverantörers ansvarstagande och leverantörsutveckling är viktigt i termer av Green
purchasing och kan innebära följande bedrifter:


Förbättrade leverantörsprestationer.



Kostnadsreduceringar.



Hantering av allvarliga kvalitetsproblem.



Utveckling av nya sätt att försörja.



Förbättrad affärsanpassning mellan företaget och dess leverantörer.



Utveckling av en vara eller tjänst som inte finns tillgänglig på marknaden.

(Emmett & Sood, 2010)

Green procurement
Även Green procurement är ett begrepp som går hand i hand med Green sourcing.
Procurement brukar användas som synonymer till sourcing och purchasing och definieras
som en process där organisationens varor och tjänster, material och arbetskraft ska
tillhandahållas i försörjningskedjan. Green procurement inkluderar en rad olika aktiviteter så
som samarbeten, leverantörsutveckling, effektiva upphandlingar och hållbar sourcing. Målet
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är att reducera övergripande slöserier inom organisationer och på deras produkter och tjänster
genom

att

avlägsna

och

minimera

användningen

av

miljöfarliga

aktiviter

i

försörjningskedjan. Det reducerar även slöserier från avfallshantering av uttjänta produkter
och

andra

biprodukter.

Upphandling

av

miljövänliga

produkter

kan

minska

avfallshanteringsavgifter, minska materialhanteringsavgifter samt minska utgifterna för
förhindrande arbete mot förorening (Emmett & Sood, 2010).

Enligt Emmett & Sood (2010) kan Green procurement leda till ett antal kvantifierbara
fördelar så som kostnadsbesparingar, förbättrade prestationsförmågor hos det egna företaget
samt leverantörer, riskreduceringar och produktutveckling. Förbättrad image och varumärke
är de kvalitativa fördelar som företaget kan dra nytta av.

Aktiviteterna som Green sourcing inkluderar är val av transportmedel, transportplanering,
produktion och produkter samt inköpsarbetet mellan företaget och leverantörerna.

Val av transportmedel
Vid val av transportmedel finns det många aspekter att ta i beaktning då olika situationer
kräver olika transportslag och dessa kan vara kostnaden för transporten, tiden, avståndet och
destinationerna. Inom Green sourcing är miljön huvudaspekten som det ska tas hänsyn till
genom miljövänliga transportmedel vilket kännetecknas av fordon med lägst utsläpp och
miljöpåverkan. Detta kan uppnås genom användning av alternativa drivmedel och att bränslet
ska vara av högsta miljöklass så som exempelvis biogas, etanol eller el samtidigt som det är
låg bränsleförbrukning. En full last minskar antalet körningar och nya fordon med ny
utrustning har en tendens att släppa ut lägre halter av farliga ämnen än gamla fordon.
Miljövänliga transportslag är främst tåg och båt då dessa klarar av att transportera stora
mängder varor till lägst miljöpåverkan. Nackdelen med dessa transportslag är dock
tidsaspekten då leveranstiden är längre. Flygtransporter är ett transportslag som går betydligt
snabbare men som ska undvikas i så stor grad som möjligt eftersom det ger upphov till mest
utsläpp och har den största negativa inverkan på miljön (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 152).

Transportplanering
Inom Green sourcing är transportplanering och leveranser en annan aktivitet som ska
genomföras på ett miljövänligt sätt (Christensen, et al., 2008). För att organisera
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miljöanpassade transporter från leverantörerna kan företag använda sig av samordnad
varudistribution, samlastning och ruttplanering vilket effektiviserar transportlogistiken och
medför en högre fyllnadsgrad och kortare körsträcka. En samordnad varudistribution går ut
på att varuleveransen från olika leverantörer sker till en och samma distributionscentral.
Dessa varor delas sedan upp, lastas om och vidare distribueras till olika mottagare.
Samlastning liknar en samordnad varudistribution då man genom en uppsamlingsterminal
sammanför små godsmängder som ska till samma mottagare till större enheter.
Samordningsdistribuering och samlastning ger en högre fyllnadsgrad som ur miljöperspektiv
är positivt då den ger besparingar på antalet transporter och därmed lägre utsläpp.
Ruttplanering syftar till att minimera miljöpåverkan och antalet stopp och på så sätt minska
körsträckan genom en kombination av leveranser i ett visst spridningsområde. Planeringen
avser vilka vägar som ska köras, vilka hastigheter som ska hållas, en sparsam körning, vilken
ordning leveranserna ska ske i samt avgångs- och ankomsttider (Emmet & Sood, 2010).

Produktion och produkter
Andra områden som Green sourcing inkluderar är en hållbar produktion och miljövänliga
produkter (Christensen, et al., 2008). Ett företags produktion leder oftast till en stor mängd
utsläpp som är farliga för miljön. För att uppnå en hållbar produktion är det viktigt att
producenterna producerar mer resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och som inte
innehåller miljöfarliga ämnen samt att produktionen ska ske på affärsmässiga grunder. Inom
Green sourcing är det även av ytterst vikt att produktionen är lokalt benägen.

Enligt Fairtrade måste producenter åta sig att:


”skydda den naturliga miljön



införliva miljöhänsyn som en del i ledningsarbetet



utveckla en plan för balansen mellan miljöhänsyn och företagsresultat, som även skall
upprätthållas och följas upp. Det kan handla om växelbruk, odlingstekniker, val av
grödor,

skuggproduktion,

begränsad

användning

av

konstgödsel

bekämpningsmedel, m.m.


minimera användningen av syntetiska och andra gödsel- och bekämpningsmedel.



minimera användningen av icke förnyelsebara energikällor ”
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och

Dessa åtaganden måste uppfyllas i största mån för att säkerställa att produktionen sker på ett
miljövänligt sätt och resulterar i miljövänliga produkter. En hållbar produkt ska ha en lång
livscykel och bestå av återvinningsbart material och material som innehåller så lite skadliga
kemiska ämnen som möjligt. Produktdesignen ska lämpa sig för konsumenten samtidigt som
den tar hänsyn till miljön och är enkel att återvinna. För att en produkt ska räknas som hållbar
måste den även uppfylla vissa etiska och sociala aspekter såsom rättvis handel, bra
arbetsförhållanden för de anställda i det producerande företaget med beaktning till deras hälsa
och säkerhet (Ljungberg, 2007). Detta kan säkerställas genom en certifiering av produktens
ursprung,

material

och

innehåll,

tillverkningssätt

och

andra

produktegenskaper

(Jordbruksverket, 2015).

Inköpsarbete
Att arbeta på ett effektivt sätt inom inköpsfunktionen är en annan viktig del i arbetet med
Green sourcing. Ett företags inköpsfunktion utgör en stor del av företagets miljöpåverkan då
det är i den funktionen som de viktiga besluten tas angående vilka varor som köpas in, i vilka
kvantiteter, hur leveransen ska gå till samt hur de levererade varorna ska hanteras.
Inköpsfunktionen kan integrera miljöhänsyn hos sina leverantörer genom att pressa de med
sina miljökrav och på så sätt öka deras engagemang när det kommer till hållbarhetsarbete. Ett
exempel är att ställa krav på att de ska använda sig av miljövänligare material och sträva efter
att reducera miljöpåverkan i hela leveranskedjan. Att ständigt genomföra undersökningar och
göra utvärderingar av sina leverantörer är ett sätt för företag att själva kunna tillverka
miljövänligare produkter (IGPN, 2010). Administration är också något som inköpsfunktionen
kan arbeta med. Det kan handla om att kommunikationen mellan företag och leverantör ska
ske via email snarare än via post och fax. För att minska pappersanvändningen ytterligare kan
de sluta med pappersfakturor och istället använda sig av e-fakturor och e-handel (Emmett &
Sood, 2010).

Återvinning
Genom att arbeta med källhantering i form återvinning, återanvändning och eliminering av
avfall kan företag reducera den negativa miljöpåverkan. De kan till exempel arbeta med
sortering och miljövänligare förpackningar och därför är det viktigt att de väljer varor med
förpackningar som är enkla att återvinna för att minska avfallen (IGPN, 2010). Syftet med
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återvinning är att ta tillvara på resurserna och energi som värme och el men i detta fall är det
även att förhindra att farliga ämnen sprids i naturen och förgiftar miljön (Klimatuppdraget).

3.2 Offentlig verksamhet
Den offentliga sektorn spelar en stor roll för det svenska samhället då de ansvarar för att
utvecklingen i samhället motsvarar invånarnas förväntningar samt andra viktiga
samhällsfrågor som rör nationell, regional och lokal nivå. Offentlig sektor omfattas av stat,
kommuner och landsting och är den verksamhet som finansieras av skatter och styrs av
politiska beslut. Intäkterna går till största del till socialt skydd, sjukvård och utbildning och
inkluderar olika investeringar, transfereringar och konsumtion av varor och tjänster. Detta
innebär att den offentliga sektorn har stora utgifter och år 2013 uppgick dessa utgifter till
över 2000 miljarder kronor där konsumtion av varor och tjänster utgjorde den största delen
(Ekonomifakta, 2015).

Sverige är indelat i 290 kommuner som ansvarar för resursallokering och att samhällsservice
så som skolor och äldreomsorg finns att tillgå samt se till att det finns rent vatten, avlopp och
fungerande infrastruktur. Enligt lag har dessa kommuner vissa obligatoriska åtaganden
samtidigt som även frivilliga verksamheter kan drivas. Av de 2000 miljarder kronor som den
offentliga sektorn köpte in varor och tjänster för år 2013, bestod 820 miljarder kronor av
kommunernas konsumtion (Skl, 2015).

3.2.1 Generationsmålet
Generationsmålet är ett inriktningsmål för Sveriges miljöpolitik och beslutades år 2010 av
riksdagen. Målet definieras som ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Målets syfte är att vägleda arbetet
med miljö på alla nivåer i samhället, det vill säga på lokal-, kommunal-, regional- och
internationell nivå (Regeringskansliet, 2014).

3.3 Offentlig upphandling
Definitionen av en offentlig upphandling är enligt Sundstrand (2013) ”Förfarande som
genomförs av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett
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ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader inom den klassiska sektorn.”
(Sundstrand, 2013, s. 16). En offentlig upphandling uppkommer alltså när en offentlig aktör
köper en vara eller en tjänst. Dessa inköp kan innefatta allt från livsmedel, kontorsmaterial,
sjukvård och omsorg till idrottsarenor (Kkv, 2014).

Faktorer som påverkar en upphandling är bland annat den upphandlande enhetens strategier
och mål. Målen kan vara av ekonomisk karaktär men även relaterade till miljö, det vill säga
hållbarhetsmål, miljömål och generationsmål. Strategierna är beroende av de regelverk som
finns för offentliga upphandlingar och i Sverige regleras de av upphandlingslagstiftningen
(Kkv, 2014).

Upphandlingsprocess

Figur 2. Upphandlingsprocessen (Försäkringsjuristerna, 2014).

Figuren ovan visar hur en upphandlingsprocess vanligtvis går till och delas in sex steg.
Processen startar med ett behov som ska upphandlas som behöver ett förfrågningsunderlag
innehållande uppgifter, kravspecifikationer och olika villkor. Kravspecifikationen innehåller
urvalskriterier på leverantörerna och på det som upphandlas och villkoren kan vara leveransoch betalningsvillkor. När förfrågningsunderlaget har upprättats annonseras upphandlingen ut
och anbudsgivning påbörjas. Sedan görs ett urval av alla anbud där uteslutning och
kvalificering av leverantörer sker. Därefter följer tilldelning av kontrakt och ett
tilldelningsbeslut skickas ut till anbudsgivarna. Innan kontraktsskrivning finns det en
tiodagars avtalsspärr som hindrar en upphandlande myndighet att skriva kontrakt utan att
övriga leverantörer först får möjligheten att överklaga beslutet. När denna tidsperiod har
passerats skrivs kontrakten som sedan ska följas upp av upphandlarna (Sundstrand, 2013, s.
143-199).
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3.4 Lagen om offentlig upphandling
Den offentliga sektorn är skyldig att följa vissa bestämmelser för hur hushållandet med
skatterna får gå till för att på bästa sätt upprätthålla konkurrensen på marknaden. Regelverket
för bestämmelserna bygger på EU-direktiven och benämns som Lagen om offentlig
upphandling och förkortas LOU (Kkv, 2014). Lagen inkluderar upphandlingar av varor och
tjänster där köp och hyra av fast egendom exkluderas.

Lagen syftar till att de upphandlande enheterna i Europa ska kunna utnyttja den fria handeln
och de offentliga medlen genom att säkerställa fri rörlighet för varor och tjänster, människor
och kapital inom EU. Regelverket ska skapa möjligheter för en leverantör i ett EU-land att
kunna handla med en upphandlande enhet i ett annat EU-land, det vill säga att alla
leverantörer konkurrerar på samma villkor. Det skapar även förutsättningar för den
upphandlande enheten att ställa olika krav på varan eller tjänsten så som kvalitetskrav,
miljökrav och teknisk förmåga (Sundstrand, 2013, s. 53-58).

Lagen om offentlig upphandling bygger på de fem nedanstående principerna:


Principen om icke-diskriminering. Innebär att ingen leverantör får diskrimineras
med avseende på dess nationalitet. Exempelvis får inte företräde ges till ett lokalt
företag på grund av det geografiska läget och inte heller får kravspecifikationer kräva
varor från ett visst land.



Likabehandlingsprincipen. Denna princip går ut på att alla leverantörer ska
behandlas lika och ges lika förutsättningar oavsett exempelvis storlek så att inte en
leverantör gynnas fram en annan leverantör.



Principen om ömsesidigt erkännande. Med ömsesidigt erkännande menas att en
viss medlemsstats certifikat och intyg ska gälla i alla andra medlemsländer. Dock
finns det undantag då begränsningar har genomförts av stater på grund av specifika
skyddsintressen gällande djur, hälsa eller moral.



Proportionalitetsprincipen. Innebär att de krav och kriterier som en upphandlande
enhet ställer på leverantören ska stå i rimlig proportion till den aktuella
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upphandlingen. Den upphandlande myndigheten får alltså inte ställa mer krav än vad
som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen.


Principen om öppenhet. Handlar om att den upphandlande enheten är skyldiga att
offentliggöra all information om upphandlingen för att säkerställa fri konkurrens och
neutralitet.

(Sundstrand, 2013, s. 15-19)

3.5 Analysmodell
Utifrån teorin som beskrivits ovan har en analysmodell sammanställts i figuren nedan.
Kommunerna har ett ansvar gentemot samhället och har som mening att tillfredsställa det
samhälleliga behovet och upprätthålla ordningen och samtidigt ta hänsyn till de lagar och
regler som finns för upphandlingar. Upphandlingarna måste ske i enlighet med Lagen om
offentlig upphandlings regelverk och upphandlingsprocess. Dessa faktorer påverkar
kommunernas arbete med Green sourcing och analysmodellen utgörs därför av dessa två
variabler.

Figur 3. Analysmodell.
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4 Empiri
I detta kapitel kommer resultatet från den empiriska datainsamlingen som legat till grund för
studien att presenteras och sammanfattas i en tabell. Empirin utgörs av de kvalitativa
intervjuer som genomförts med de olika kommunerna.

4.1 Helsingborgs kommun
I telefonintervjun med Helsingborgs kommun intervjuades Marilouise Berg som är en
miljöstrateg inom upphandlingsenheten och har ett nära samarbete med miljöförvaltningen i
kommunen. Hon har arbetat inom denna befattning i ett och ett halvt år och arbetar med att
driva fram utvecklingen av miljöfrågor i kommunens upphandlingar.

Övergripande hållbarhetsarbete
Kommunen strävar efter ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för
sina cirka 136 000 invånare (Helsingborg, 2015). Deras vision är att de år 2035 ska vara ”en
livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i
balans med naturen” (Berg, 2015). För Helsingborg innebär en hållbar utveckling ”att
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina” (Berg, 2015). Med dagens behov avses främst invånarnas behov och önskemål om hur
kommunen ska fungera och tillhandahålla.

Helsingsborgs kommun har 10 specifika hållbarhetsmål som de arbetar utifrån. Dessa är att
alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv, att det ska finnas lika möjligheter för
alla barn, att Helsingsborg stad ska växa och utvecklas och erbjuda ett brett utbud av
aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Helsinborg ska ha det bästa klimatet för företag och
människor, de ska vara en förebild i klimat- och miljöfrågor, de ska vara en lokalt, regionalt
och globalt sammankopplad stad och en attraktiv arbetsgivare. Kommunikationen i staden
ska möta behovet av tillgänglighet och transparens och effektivitet och ekonomin ska vara
god balanserad med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.

Upphandlingar
Helsingsborgs kommun är stora upphandlare och köper in varor och tjänster och för varje
inköp görs en upphandling som följer lagar som bestämmer hur offentliga upphandlingar får

31 (59)

gå till. För att upphandlingarna ska vara så miljövänliga som möjligt ställs det specifika
miljökrav i upphandlingarna. Dessa krav varierar beroende på typ av upphandling men
baseras mest på marknadsundersökningar som görs för att kommunen ska få en bild av vilken
nivå marknaden befinner sig i och vilka krav som anses vara relevanta och som
leverantörerna kan uppfylla. Helsingsborgs kommun menar att deras krav är passande men att
de måste vara proportinerliga till Lagen om offentlig upphandling, vilket de förhåller sig till.
På frågan om Lagen om offentlig upphandling utgör ett hinder eller hjälpmedel eller om det
överhuvudtaget påverkar hållbarhetsarbetet i upphandlingarna, svarade Berg att den gör
varken eller. Hon reflekterar inte kring lagstiftningen utan det är något som kommunen
uppträder efter. Likaså uppträder de även efter den allmänna upphandlingsprocessen som
gäller för offentlig verksamhet.

Arbete med Green sourcing
Green sourcing är inget begrepp som Helsingborgs kommun använder sig av men de har
kännedom om vad det är och det inkluderas i deras miljöhänsyn. Berg tycker inte att
kommunen lever upp till definitionen av Green sourcing, det vill säga att köpa in varor och
tjänster så miljövänligt som möjligt då de inte har kommit dit än, men hon menar på att de är
på god väg. Exempelvis planerar kommunen att öppna upp för en samlastningscentral som
ska väga upp till att de inte kan ställa krav på lokala leverantörer. Helsingborgs kommun
arbetar så gott det går med de olika aspekterna inom Green sourcing som man idag har
kapacitet till. Lagen om offentlig upphandling tillåter inte kommunen att direkt välja
leverantörer utan de måste som sagt ställa krav i upphandlingarna och väljer de leverantörer
som uppfyller dessa krav. För att säkerställa miljövänliga leverantörer ställer kommunen
alltså miljökrav. Därefter gör de övervakningar och uppföljningar genom stickprov, begär
dokumentation, åker ut till leverantören och gör inspektioner samt ordnar upp möten. Detta
har lett till att andelen inköp av ekologiska livsmedel har ökat de senaste åren. Berg uttalar
sig också om att miljöarbetet kan förbättras genom att utveckla arbetet med miljökraven i
upphandlingarna

och

miljöfrågor

i

inköpsprocessen

vad

gäller

utbildning

och

seendeförändring. Det är enligt henne viktigt att ta lärdomar av tidigare genomförda
upphandlingar för att förbättra framtida upphandlingar.

Berg håller med om att Green sourcing kan skapa incitament för den övriga marknaden att
arbeta miljövänligt, ”ställer vi miljökrav i en upphandling och flera företag ser att de inte kan
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klara av de kraven, så vet de ju att de måste dra sitt miljöarbete längre för att klara av det
nästa gång” (Berg, 2015). Hon anser att Green sourcing främjar miljön och kan generera
värde för samhället genom att kommunen i en offentlig upphandling ställer miljökrav och tar
miljöhänsyn för att sedan följa upp kraven och se till att de blir verklighet.

Sammanfattningsvis har Helsingborgs kommun tydligt uppsatta hållbarhetsmål och arbetar
med Green sourcing genom att ställa miljökrav i upphandlingar som baseras på
marknadsanalyser och genom att följa upp leverantörerna för att säkerställa en miljövänlig
produktion.

4.2 Malmö kommun
I

intervjun

med

Malmö

kommun

deltog

en

hållbarhetskoordinator

inom

upphandlingsenheten. Anna Löfström har jobbat på befintlig befattning i två månader och
arbetar med hållbarhetsaspekter i upphandlingsprocessen och har de gröna aspekterna på sitt
bord.

Övergripande hållbarhetsarbete
Malmö kommun är en stor kommun med sina cirka 317 000 invånare (Malmö, 2014). De har
ambitionen att vara en ledande miljöstad och har tydliga mål från kommunstyrelsen om social
hållbarhet, fairtrade produkter och att skriva en kemikalieplan som går ut på att fasa ut farliga
kemikaliska ämnen från de varor som kommunen upphandlar. Vidare har de klimatmål som
säger att den kommunala verksamheten år 2020 ska vara grön, det vill säga att de ska
försörjas på förnyelsebar energi och år 2030 ska hela Malmö stad ha uppfyllt detta.

Upphandlingar
Malmö kommun har som mål att skapa goda förutsättningar för alla Malmöbor. Kommunen
upphandlar årligen varor, tjänster och entreprenader för runt 5 miljarder kronor med
tillämpning av sociala, etiska och miljömässiga villkor i alla upphandlingar där det är möjligt.
De förespråkar en miljövänlig produktion och tjänsteutförande av det som köps in samtidigt
som det ska tas hänsyn till mänskliga rättigheter. För att uppfylla detta ställer kommunen
olika miljökrav i sina upphandlingar beroende på vilken vara eller tjänst det handlar om.
Generellt handlar deras miljökrav om miljöledningssystem som innebär att leverantören ska
ha goda rutiner och egenkontroll vad gäller miljöarbetet. Vid upphandling av varor kan
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kraven avse uteslutning av vissa kemiska ämnen, metaller och plaster medan det vid
upphandling av tjänster ställs krav på logistiklösningar och fordon för att minska utsläppen
vid transporter. Andra exempel kan vara miljö- och kravmärkningar och ekologiska
certifieringar, dock får de inte ställa krav på en specifik certifiering så som till exempel
Svanenmärkta produkter enligt Lagen om offentlig upphandling. Enligt Löfström utgör lagen
inget direkt hinder utan man får lära sig att använda den som ett verktyg istället för att den
ska stoppa en. Malmö kommun angriper exemplet ovan genom att kräva att leverantörens
produkter ska uppfylla samma krav som de Svanenmärkta produkterna uppfyller. De skulle
vilja att en tredjepart går in och granskar underlaget och ger dokumentation på att produkten
som upphandlas uppfyller samma krav som Svanen men just nu ligger den granskningen på
dem själva då de inte får gå in och kräva en tredjepartscertifiering enligt Lagen om offentlig
upphandling.

Upphandlingsprocessen i Malmö kommun startar med ett förfrågningsunderlag som ska leda
till olika anbud och i den processen är det en upphandlare som leder arbetet.
Hållbarhetskoordinatorn får med miljöfrågorna och sedan sätts det in en referensgrupp som
består av personerna som beställer då de kan produktsortimentet och vet vad det är för
produkter som ska finns på avtalet. Dessa får ihop ett förfrågningsunderlag med en
produktspecifikation och produktlista med alla produkter som ska finnas med i avtalet och
alla de olika kraven som ska uppfyllas.

Arbete med Green sourcing
Malmö kommun arbetar inte utifrån utrycket Green sourcing som så, men de arbetar med
hållbarhetsaspekten i upphandling. Deras mål är att effektivisera processen och öka andelen
miljömässiga produkter och tjänster i kommunen och främst gör de detta med hjälp av de
hårda miljökraven, kvalitetskraven och sociala kraven som nämnts tidigare. Ambitionen är att
de krav som ställs ska följas upp genom att bland annat begära dokumentation från
leverantöreren och skapa goda relationer med dessa genom kontinuerliga besök och bra
samarbeten. Löfström nämner också att det är viktigt att varje leverantörsled säkerställer att
de är miljövänliga då Malmö kommun inte övervakar sina leverantörers leverantörer utan
ställer endast krav på att leverantörerna själva ska genomföra sådana kontroller.
Kommunen har som mål att vara drivande på marknaden genom sitt arbete med gröna inköp
och de vill tro att det finns förbättringspotential. ”Upphandlingar med miljöfokus kan i
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längden ge effekter som exempelvis stimulerar lägre priser på miljövänliga produkter,
utfasning av farliga ämnen, bättre miljö och tekniska innovationer” (Löfström, 2015). Malmö
kommun tror att de genom sin köpkraft och genom att ställa krav på att förbättra miljön, kan
påverka marknaden och bidra till ett hållbart samhälle.

Sammanfattningsvis har Malmö kommun tydligt uppsatta hållbarhetsmål och arbetar med
Green sourcing genom att ställa miljökrav i upphandlingar, genom att följa upp
leverantörerna

för

att

säkerställa

en

miljövänlig

produktion,

genom

goda

samarbetsrelationer med leverantörer och produktcertifieringar.

4.3 Växjö kommun
Maj Bjers var den som representerade Växjö kommun i telefonintervjun. Hon är en
upphandlingssamordnare inom upphandlingsenheten och har varit det i fyra år och innan dess
var hon en upphandlare. Hennes uppgifter är att fördela upphandlingarna till sina kollegor
men genomför även egna upphandlingar.

Övergripande hållbarhetsmål
Växjö kommun har utsetts till Europas grönaste stad sedan år 2007 med en hållbar framtid
där ”ambitionen är att vara en grön plats som präglas av ett innovativt och brett miljöarbete,
stark tillväxt, öppenhet, trivsel och ett gemensamt arbete för framtiden” (Bjers, 2015).
Kommunen har cirka 86 000 invånare (Växjö, 2014) och strävar efter att erbjuda dessa en så
bra samhällsservice som möjligt. För att kontrollera att kommunerna uppfyller invånarnas
förväntningar görs en medborgarundersökning där de får tycka till om olika områden. De har
många hållbarhets- och miljömål, bland annat är ett av deras långsiktiga mål att de år 2030
ska vara en fossilbränsle fri kommun och att all värme, el, kyla och drivmedel ska produceras
från förnybara energikällor. Energin ska användas på ett effektivt sätt i bostäder och
verksamheter, uppvärmning av byggnader ska ske med lägsta möjliga energianvändning och
det ska vara enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt, det vill säga att de strävar
efter att få bort bilarna för att minska påfrestningen på miljön.

Upphandling
Växjö kommun upphandlar årligen för cirka 600 miljoner kronor och blev utmärkta till årets
hållbara upphandlare år 2013 och ligger därför bra till när det kommer till gröna
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upphandlingar. De inkluderar miljökrav i upphandlingarna som baseras på vad som ska
upphandlas och på hur marknaden ser ut. När de ställer miljökrav är leverantörerna tvingande
att utvecklas och förbättra miljöstandarden för att vinna upphandlingar. Det måste finnas
leverantörer som kan nå upp till kraven annars kommer det inte in några anbud och därför får
kommunen göra undersökningar på hur långt marknaden har kommit med miljöfrågorna
innan de lägger ut upphandlingen. De brukar exempelvis bjuda in olika leverantörer för att se
vad de tycker och tänker och vad de har att erbjuda. De vänder sig även till miljöstyrelserådet
då det är de som upprättar miljökraven. Växjö kommun försöker ställa så höga miljökrav som
möjligt men då konkurrensverket vill att de ska gynna små och medelstora företag får de dra
ner på kraven då dessa företag inte har hunnit komma så långt i utvecklingen samt att det
strider mot likabehandlingsprincipen.

Bjers berättar att en upphandlingsprocess kan ta flera år och vanligtvis går deras processer till
genom att ett avtal går ut eller så får kommunen ett nytt uppdrag att upphandla. Det
kommunen gör då är att de läser av marknaden och träffar leverantörer innan själva
upphandlingen ligger ute för anbudsgivning och sätter in en referensgrupp som har kunskap
om det som ska upphandlas. Därefter skrivs kraven ner i ett förfrågningsunderlag som ska
produceras och sedan annonseras upphandlingen ut och ligger ute i ungefär 30-40 dagar
beroende på värdet av upphandlingen. Under denna tid kan anbudsgivare ställa frågor om det
är något de undrar över. Sedan öppnas anbuden och gås igenom och utvärdering sker
beroende på innehållet i förfrågningsunderlaget. När ett beslut har tagits skickas ett
tilldelningsbeslut ut, det vill säga besked om vem som har vunnit och vem som inte har
vunnit och anledningar till beslutet. Därefter följer en 10 dagars avtalsspärr som innebär att
de som inte har vunnit kan överklaga beslutet. Efter denna period kan avtalet skrivas och
sedan görs kontinuerliga uppföljningar av avtalet.

Miljön spelar en stor roll vid val av leverantörer och kommunen utvärderar på pris och
kvalitetet där kvaliteten utgörs bland annat av hållbarhetsaspekter. Det är inte endast
kostnaden som utvärderas utan hela livscykelkostnaden som inkluderar både drift- och
underhållskostnader. Uppföljningen kan se ut på olika sätt beroende på vilka krav som har
ställts. Om kommunen upphandlar transporter ser uppföljningen ut som så att leverantören
ska ge rapporter på bland annat koldioxidutsläpp och vilka drivmedel de använder. De
kontrollerar även att arbetsgivarna utbildar sin personal i sparsam körning, inom 3 månader
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från avtalet, och kräver intyg på detta. Uppföljningarna kan bli bättre om någon annan enhet
inom kommunen skulle genomföra dessa istället för upphandlarna, anser Bjers.

Arbete med Green sourcing
På frågan om Växjö kommun arbetar med Green sourcing svarar Bjers att de självklart jobbar
med det varje dag och hoppas på att de driver på utvecklingen om de är konsekventa. De
ställer krav på transporterna och hur leveranserna ska ske genom en ordnad
samordningsdistribution som fungerar som en omlastningsstation dit alla leverantörer kör
sina produkter. I centralen lastas sedan varorna om och körs till kommunen där de alltså kan
få blandade varor levererade i en last. Växjö kommun jobbar ständigt med att leva upp till
utmärkelsen om att de är Europas grönaste stad och försöker därför tillämpa Green sourcing i
alla beslut som tas på alla nivåer i organisationen.

Dock möter de motstånd från Lagen om offentlig upphandling som utgör ett hinder enligt
Bjers. Hon berättar att de inte kan ställa krav på transporterna och leveranserna av livsmedel
om upphandlingen handlar om livsmedel utan får då endast ställa krav på livsmedlen. De kan
inte heller ställa krav på att leverantörerna ska vara lokala men om de upphandlar ett fordon
kan de säga att det är viktigt att verkstaden ligger i närheten så att de inte blir utan fordonet
för att verkstaden ligger för långt bort om något skulle inträffa, exempelvis en olycka. Då
skriver de i kraven att de vill att verkstaden ska ligga max en mil bort från centrum vilket
leder till att leverantören automatiskt blir lokal. I Lagen om offentlig upphandling står det att
upphandlarna bör inkludera miljökrav men Bjers menar att lagen skapar restriktioner för dem
och hoppas på att det blir enklare när den nya Lagen om offentlig upphandling år 2016 träder
i kraft.

Sammanfattningsvis har Växjö kommun tydligt uppsatta hållbarhetsmål och arbetar med
Green sourcing genom att ställa miljökrav i upphandlingar som baseras på
marknadsanalyser och genom att följa upp och utbilda leverantörerna för att säkerställa en
miljövänlig produktion, det vill säga upprätthålla goda leverantörssamarbeten. De har en
samordningsdistribution och ställer krav på att leverantörerna ska ha en lokal verkstad.
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4.4 Älmhults kommun
Upphandlaren som kontaktades inom Älmhults kommuns upphandlingsenhet heter Heike
Philipsson och har jobbat fem år på kommunen inom den posten och har ytterligare 13 års
erfarenhet som inköpare i den privata sektorn.
Övergripande hållbarhetsmål
Älmhults kommun är en liten kommun med cirka 16 000 invånare (Älmhult, 2014). För dem
är det viktigt att skattepengarna som de förvaltar används på bästa sätt för alla i kommunen
och gör därför medborgarundersökningar för att underlätta det arbetet. De har inte ännu
kommit långt med sitt hållbarhetsarbete och har därför ingen tydligt uppsatt miljöpolicy.
Deras framtidsplaner är att utveckla miljöarbetet och har därför nyligen anställt en
miljöstrateg som ansvarar för det. De har däremot en resepolicy som säger att de ska åka med
kollektivtrafik istället för egna bilar för att minska miljöbelastningen. De uppmanar till en
ökad användning av elbilar eller bilar som drivs på biogas. Philipsson tror att kommunen kan
vara en förebild för att skapa incitament för ett ökat hållbarhetsarbete på marknaden.

Upphandling
För att upphandlingarna ska vara så miljövänliga som möjligt inkluderar Älmhults kommun
miljökrav på både leverantörsnivåer och på varu- och tjänstenivåer. På leverantörsnivå
handlar miljökraven främst om att leverantören måste ha ett certifierat miljösystem som
stödjer miljöarbetet då de vill skydda den yttre miljön från skador orsakade av miljöfarlig
verksamhet. På varunivå kan kraven handla om att man vill minska skador orsakade av
kemiska produkter. Enligt Lagen om offentlig upphandling måste alla krav som ställs i
upphandlingarna följas upp och då Älmhult har en begränsad kapacitet till uppföljning kan de
inte ställa så många miljökrav som de egentligen hade velat göra. Lagen är väldigt strikt och
utgör ett hinder enligt henne då den begränsar förhandlingsmöjligheter till att öka
miljökraven. ”Vi får inte komplettera, ändra eller tillåta något i efterhand” (Philipsson, 2015).

I Älmhults kommun börjar upphandlingsprocessen med en beställning eller ett behov som ska
upphandlas. De sätter då internt in en referensgrupp som har mest information om varan eller
tjänsten som upphandlingen avser och därefter träffar de leverantörer och gör en
marknadsanalys. Marknadsanalysen görs för att se hur marknadssituationen ser ut och för att
se vad leverantörerna kan erbjuda dem samt för att upphandlingen ska hamna på en rimlig
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nivå. Slutligen annonserar de ut upphandlingen, får in anbud och skriver avtal. Uppföljning är
enligt Philipsson som sagt inte på den nivå som den borde vara och hittills kollar de bara upp
om varorna och priserna stämmer samt att de i viss mån begär in dokumentationer från
leverantörerna.

Arbetet med Green sourcing
”Vi i Älmhults kommun försöker arbeta med Green sourcing så gott det går och gör det när
det passar ”berättar Philipsson. Hon nämner att de prioriterar fairtrade varor och ekologiska
produkter samt att de ställer försiktiga krav på fordon och transport. Kraven är att fordonen
ska vara relativt nya då gamla bilar tenderar att släppa ut mer än nyare bilar och även
storleken på bilarna. De har också börjat med en gemensam varudistribution tillsammans med
samtliga kommuner i Kronobergs län där målet är att samordna volymerna för att generera
miljömässiga fördelar. Vidare ska de även införa ett nytt inköpssystem som ska effektivisera
inköpen och leda till mer hållbara inköp. Philipsson tar upp vikten av lokala leverantörer men
påpekar att det är något som kommunen inte får ställa krav på enligt Lagen om offentlig
upphandling. Istället begär de att leverantören ska ha en verkstad i Älmhult för att på så sätt
lokalisera och minska befintliga och framtida förorenande utsläpp.

Sammanfattningsvis har Älmhults kommun inte tydligt uppsatta hållbarhetsmål. De arbetar
med Green sourcing genom att ställa miljökrav i upphandlingar som baseras på
marknadsanalyser och prioriterar fairtrade varor och ekologiska produkter. De har en
samordningsdistribution och ställer krav på att leverantörerna ska ha en lokal verkstad.

4.5 Örebro kommun
I intervjun med Örebro kommun deltog två personer, Sara Andersson deltog som
vikarierande

miljösamordnare

och

Leif

Ekström

som

upphandlingschef

inom

upphandlingsenheten. Andersson har arbetat inom upphandlingsenheten i tre månader och har
hand

om

miljökraven

i

upphandlingarna

samt

kraven

på

social

hänsyn

med

arbetsmarknadsåtgärder och etiska kraven. Ekström leder och ansvarar för kommunens
upphandlingsenhet.
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Övergripande hållbarhetsmål
Örebro kommun med cirka 160 000 invånare (Örebro, 2015) styrs av politiska mål och har en
övergripande strategi och budget som styr målen. De har en upphandlinspolicy som fungerar
som riktlinjer för hållbar upphandling och ska säkerställa att inköpen sker på ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbart sätt och att lagar och regler hålls. Örebro strävar efter att ta
tillvara på invånarnas intressen och vill uppfylla målet som har satts upp av Sveriges riksdag
om att miljöproblemen ska lösas till nästa generation. Detta ska de uppnå genom att minska
klimatbelastningen med 40 % per invånare till år 2020 och att till år 2050 vara en fossilfri
kommun.

Upphandling
Varor och tjänster köps årligen in för ungefär 2 miljarder kronor i Örebro kommun. ”Genom
att ställa miljökrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen
miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att miljöanpassning är ett
kundkrav” (Andersson, 2015). Kommunen anser att de med hjälp av miljökrav kan
säkerställa en god livsmiljö och välfärd för framtida generationer. Miljökraven varierar och
kan vara allt från fordonskrav, krav på utsläppsnivåer, krav på kemiskt innehåll till krav på
energiprestanda. För att ställa så rimliga krav som möjligt genomför de marknadskontroller
för att undersöka vad marknaden klarar av att leverera. De anser att miljökraven hade kunnat
spetsas ytterligare men att de måste hållas på samma nivå som marknaden och inte springa
före. Kraven kan hjälpa att påverka utvecklingen av marknaden men samtidigt måste
marknaden hinna med. För att säkerställa att leverantörerna uppfyller kraven, genomför de
uppföljningar genom stickprov under avtalstiden, begär in uppgifter på vad produkterna
innehåller för kemiska ämnen och utvärderar anbud.
Örebro kommuns upphandlingsprocess startar med ett behov eller när ett avtal löper ut. När
det är dags för en ny upphandling inom ett område tar upphandlaren kontakt och försöker
skapa en grupp med sakkunniga från kommunens verksamheter. Om de till exempel ska
upphandla livsmedel kan de sakkunniga bestå av kostchefer. Sedan görs en marknadsanalys
för att undersöka vilka krav som är rimliga och det är i marknadsanalysen som miljö och
sociala krav kommer in. Miljösamordnaren gör en marknadskoll för att se vad som kan vara
rimliga krav att ställa. I denna process tittar man också på vilka ambitioner kommunen har
och vilka styrdokument de har att förhålla sig till. Därefter tar kommunen fram ett
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förfrågningsunderlag och när den är klar annonseras den ut och anbud kommer in. När
anbudstiden är slut utvärderas anbuden efter vilka leverantörer som är kvalificerade och
klarar de ställda kraven. Ibland har kommunen även utvärderingskriterier där anbudsgivaren
får poäng beroende på hur de uppfyller kraven. Miljö och sociala krav kan exempelvis vara
formulerade som utvärderingskriterier. Slutligen skickas tilldelningsbeslut och avtal tecknas
som sedan följs upp.
Arbete med Green sourcing
Ekström och Andersson känner till begreppet Green sourcing och anser att de jobbar med det
hela tiden då miljö och hållbarhetstänket är normen i alla deras upphandlingar. De ser inte
Lagen om offentlig upphandling som ett direkt hinder men erkänner att den försvårar arbetet
med miljökrav i upphandlingarna. Det tar upp exempel med att de inte får ställa krav på en
specifik märkning eller på lokala leverantörer och hoppas att det kan bli bättre till nästa års
lagstiftning. För att ändå säkerställa flera lokala leverantörer gör de en uppdelning av
upphandlingen, det vill säga delar upp avtalet i mindre delar. Om de exempelvis ska
upphandla livsmedel, undviker de att ha alla typer av livsmedel i samma upphandlande avtal
utan har istället ett eget avtal för till exempel ost och ett eget för ägg. Detta för att ge
möjlighet till någon som endast kan leverera ägg att vinna upphandlingen då det oftast är
stora leverantörer som inte är lokalt benägna som har kapacitet att leverera alla livsmedel som
efterfrågas.

I dagsläget genomför de även ruttplaneringar som går ut på att de bygger upp en rutt med
kortast körsträcka i samförstånd med leverantören för att effektivisera körningarna mellan
alla hundratals leveransställen för att minska den negativa miljöpåverkan. Vid
transporttjänster är fordonen en viktig del i kravställningen. Örebro kommun har också en
samordnad varudistribution där alla varor körs till en och samma omlastningscentral där de
sedan lastas om på en bil. Resultatet blir att färre bilar levererar till de olika
skolorna/förskolorna/äldrevården vilket reducerar utsläppen och är mer miljövänligt.

Sammanfattningsvis har Örebro kommun tydligt uppsatta hållbarhetsmål och arbetar med
Green sourcing genom att ställa miljökrav i upphandlingar som baseras på
marknadsanalyser och genom att följa upp leverantörerna för att säkerställa en miljövänlig
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produktion. De har en samordningsdistribution, genomför ruttplaneringar och gör
uppdelningar av sina upphandlingar för att möjliggöra lokala leverantörer.
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5 Analys
I följande kapitel presenteras arbetets analys med avseende på den insamlade empirin samt
den teoretiska referensramen.

Efter genomförda telefonintervjuer med de deltagande kommunerna har vi tagit del av deras
erfarenheter och arbete med Green sourcing. Något som tidigt uppmärkasammades var att
alla kommuner på ett eller annat sätt arbetar med Green sourcing och strävar efter att bidra till
en hållbar utveckling men att de kommit olika långt med detta arbete.

Anledningen till varför hållbarhetsstrategierna varierar mellan kommunerna och varför några
har kommit längre med sitt arbete kan vara för att några av kommunerna har tagit fram fler
hållbarhetsmål och även implementerat strategier för uppnå dessa mål som enligt Handfield,
et al., (2005) är en nödvändighet för att lyckas omsätta Green sourcing i praktiken. Älmhults
kommun har i nuläget ingen uppsatt miljöpolicy medan övriga kommuner har tydligt
framtagna hållbarhetsmål. Flera av dem har långsiktiga mål och visioner som att exempelvis
vara fossilbränslefria kommuner eller att kunna försörja sig på förnyelsebara energikällor.
Förutom egna miljömål arbetar kommunerna även med att uppfylla generationsmålet som
satts upp av Sveriges riksdag. Även kommunernas storlek kan vara kopplat till hur
involverade de är i gröna upphandlingar. Enligt The International Green Purchasings
Network (2010) är större företag mer engagerade och tenderar att arbeta mer med grönt
inköpsarbete jämfört med mindre företag. I detta fall är Älmhults kommun den minsta
kommunen, sett till dess invånare, och även de som jobbar med hållbarhetsaspekter i den
minsta omfattningen. Den näst minsta kommunen är Växjö men de har större ambitioner
inom miljöarbete än exempelvis Helsingborgs kommun som är större än dem, vilket delvis
säger emot teorin om att storleken är en avgörande faktor. Det kan finnas en ”kritisk gräns”
för att storleken på kommunerna spelar en roll men anledningen till att Växjö arbetar mer
med miljöfrågor än Helsinborg kan också vara för att Växjö är den ledande och största
kommunen i Kronobergs län medan Helsingborg inte är den största kommunen i deras län.

Enligt teorin har kommunerna obligatoriska åtaganden och ansvarar för att tillhandahålla en
god samhällsservice till invånarna (Skl, 2015). Invånarna har olika behov och önskemål om
hur kommunen ska fungera och hur resurserna ska allokeras och samtidigt efterfrågar de
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produkter som kan bli tillverkade och levererade på ett ansvarstagande sätt (Emmett & Sood,
2010). För att skattepengarna ska användas på rätt sätt anser kommunerna att de måste
säkerställa att deras upphandlingar sker med hänsyn till skattebetalarnas preferenser samtidigt
som samhällets ekonomi, sociala och miljöaspekter samt landets lagar och regler tas i
beaktning. Ett sätt som Växjö och Älmhults kommun involverar sina invånare är genom
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning där de får tycka till om kommunerna och
dess verksamheter. Detta skapar en ökad förståelse för kommunerna om vad som efterfrågas
av invånarna och vad som kan förbättras.

Alla fem deltagande kommuner är stora upphandlare och köper in varor och tjänster för flera
miljoner kronor årligen. För varje inköp görs en upphandling och kommunerna är överens om
att det bästa sättet för att upphandlingarna ska vara så miljövänliga som möjligt är att ställa
miljökrav i upphandlingarna. Detta kan kopplas till det andra steget i Green sourcing
processen som säger att man ska inkludera krav och specifikationer hos intressenterna
(Christensen, et al., 2008). Enligt Konkurrensverket (2014) är den upphandlanden enhetens
strategier och mål faktorer som påverkar upphandlingen där målen i detta fall är relaterade till
hållbarhet. Kommunerna är även eniga om att miljökraven som ställs måste vara anpassade
till

marknadens

utveckling.

Detta

säkerställer

alla

kommuner

genom

att

göra

marknadsanalyser innan upphandlingarna annonseras för att undersöka vad marknaden klarar
av att leverera, det vill säga om det finns leverantörer som kan nå upp till miljökraven som
ställs. Växjö kommun brukar exempelvis bjuda in olika leverantörer för att förstå
leverantörens förmågor, kapaciteter och begränsningar och vad de har att erbjuda och detta
lyfts upp i både det andra och tredje steget i processen.

Miljökraven som de olika kommunerna ställer rör sig inom samma områden och varierar
beroende på om upphandlingen är på leverantörsnivå eller varu- och tjänstenivå. På
leverantörsnivå handlar miljökraven främst om att leverantören måste ha ett certifierat
miljöledningssystem som stödjer dess miljöarbete samt krav på produktionens utsläppsnivå.
På varunivå kan kraven avse uteslutning av vissa kemiska ämnen i varorna och på tjänstenivå
kan det handla om krav på logistiklösningar och fordon för att minska utsläppen vid
transporter. Dessa är aktiviteter som behandlas i teorin om Green sourcing när det gäller
produktion och produkter, transportplanering och transportslag enligt Christensen, et al.,
(2008) och Emmett & Sood (2010).
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Enligt Christensen, et al., (2008) kräver Green sourcing inte en uppsättning av helt nya
processer utan kräver endast modifieringar av den traditionella inköpsprocessen. I figuren
nedan illustreras vilka gröna aktiviteter kommunerna genomför som motsvarar stegen i Green
sourcing processen och som sedan kan appliceras på upphandlingsprocessen.

Figur 4. Kommunernas gröna aktiviter som motsvarar stegen i Green sourcing processen.

Kommunerna kan till exempel inte tillämpa första steget som går ut på att fastställa
möjligheter och göra kostnadsanalyser då kommunerna inte själva väljer vad som ska köpas
in utan får ett upphandlingsuppdrag när ett behov uppstår eller ett avtal går ut. Kommunerna
uppfyller som sagt andra och tredje steget genom miljökraven och marknadsanalyserna och
även fjärde steget då miljökraven tydligt kommuniceras i anbuden som annonseras ut. För att
kommunerna ska kunna ”gröna” det femte steget kan tilldelningsbeslutet skickas via e-mail
istället för via post för att på så sätt minska pappersanvändning och vara sparsamma. Det
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sjätte steget går ut på att granska och bedöma leverantörenas prestationer, en aktivitet som
majoriteten av alla kommuner genomför i stor utsträckning. De gör leverantörsövervakningar
och uppföljningar för att kontrollera att leverantören följer sin del av avtalet. Dessa
uppföljningar görs genom stickprov under avtalstiden, begäran av dokumentation och
rapporter på exempelvis vad produkterna innehåller för kemiska ämnen eller produktionens
koldioxidutsläpp. Vidare görs även inspektioner på plats genom kontinuerliga besök där
kommunerna åker ut till leverantörerna för att kontrollera hur deras produktion går till och
om produktionen görs enligt åtagandena om hållbar produktion. Besöken syftar även till att
bygga upp goda relationer och lönsamma samarbeten. Leverantörerna är en viktig del av
förbättrade och gröna upphandlingar enligt teorin och detta utgör som påvisat en stor del av
kommunernas arbete.

Kommunernas upphandlingsprocesser ser i princip likadana ut och följer samma ordning som
de sex stegen som åskådliggörs i figur 2 i den teoretiska referensramen. I nedanstående figur
visas

vilka

delar

av

upphandlingsprocessen

som

kommunerna

miljöanpassar.

Miljöanpassningarna sker genom samma gröna aktiviteter som illustreras i figur 4 men är här
applicerade på upphandlingsprocessen.

Figur 5. Upphandlingsprocessen med gröna aktiviteter.

Upphandlingsprocessen börjar enligt Sundstrand (2013) med ett förfrågningsunderlag som
innehåller olika uppgifter, kravspecifikationer samt villkor och det är i detta steg som även
miljökraven

tas

med.

Innan

förfrågningsunderlaget

produceras

gör

kommunerna

marknadsanalyser för att ta reda på vart marknaden befinner sig och vilka krav leverantörerna
kan nå upp till. Den tomma rutan i figuren ovan speglar denna aktivitet som anses vara en
grön

aktivitet

då

kommunerna

undersöker

vilka

miljökrav

som

kan

ställas i

förfrågningsunderlaget. Efter uteslutning och kvalificering av leverantörerna följer tilldelning
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av kontrakt vilket kan grönas genom att tilldelningsbeslutet, som tidigare nämnts, skickas via
mail istället för post. Efter kontraktsskrivning ska avtalen även här följas upp och som
tidigare påvisats utför kommunerna denna aktivitet för att säkerställa miljövänlig produktion
och produkter från leverantörerna.

Nedan visas en figur av hur kommunerna applicerar Green sourcing processens olika steg i
upphandlingsprocessens steg. Kommunerna kan alltså applicera Green sourcing processtegen
på sina befintliga delprocesser i upphandlingsprocessen vilket de påvisat att de gör där det är
möjligt med tanke på att kommunernas upphandlingsprocess inte ser likadan ut som ett
företags inköpsprocess.

Figur 6. Green sourcing processen applicerad i upphandlingsprocessen.

Eftersom kommunerna i Sverige måste anpassa sina upphandlingar till Lagen om offentlig
upphandling ställdes frågor om vad de deltagande kommunerna anser om att arbeta i enlighet
med lagens riktlinjer. Alla kommuner höll inte med om att Lagen om offentlig upphandling
utgör ett hinder utan menade att det är något de måste förhålla sig till utan vidare reflektion
och utmaningen är istället att lära sig använda lagen som ett verktyg. De erkände dock att
lagen försvårade arbetet med Green sourcing då miljökraven måste vara proportinerliga till
lagen. Malmö kommun talar om att de i sina miljökrav vill ställa krav på miljömärkningar
och ekologiska certifieringar men att de inte får ställa krav på en specifik certifiering så som
till exempel Svanenmärkta produkter enligt proportionalitetsprincipen. Det de istället får göra
då är att kräva att leverantörernas produkter ska uppfylla samma krav som de Svanenmärkta
produkterna uppfyller. Detta är en mer komplicerad process då de själva måste gå in och göra
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noggranna granskningar av leverantörens produkter för att säkerställa att de uppfyller samma
krav som den önskade certifieringen. Enligt Växjö kommun vill Konkurrensverket att
kommunerna ska gynna små och medelstora företag för att driva på deras utveckling med
bland annat hållbarhetsarbete men likabehandlingsprincipen i lagen säger att alla leverantörer
ska behandlas lika och ges lika förutsättningar oavsett storlek vilket innebär ytterligare ett
hinder i kommunernas upphandlingar.

Andra motstånd som kommunerna stöter på till följd av lagen är att de inte kan ställa krav på
transporterna och leveranserna av exempelvis livsmedel om upphandlingen handlar om
livsmedel utan får då endast ställa krav på livsmedlen enligt proportionalitetsprincipen då
detta går utöver syftet med upphandlingen (Sundstrand, 2013, s. 15-19). Detta går emot en av
Green sourcingens grunder som säger att transporterna ska utföras på ett så miljömässigt
effektivt sätt som möjligt. Lagens ena princip om icke-diskriminering hindrar även
kommunerna från att ställa krav på lokala leverantörer då de inte får särbehandla
leverantörerna med avseende på deras geografiska lägen (Sundstrand, 2013, s. 15-19). Växjö
kommun och Älmhults kommun begär då istället att leverantören ska ha en verkstad i
respektive kommun för att på så sätt realisera Green sourcing genom att lokalisera
leverantören och minska miljöbelastning i form av långa transporter som ger upphov till
skadliga utsläpp.

Örebro kommun utgår ifrån ett annat arbetssätt för att säkerställa lokala leverantörer. De gör
en uppdelning av en specifik upphandling, det vill säga delar upp avtalet i mindre delar för att
undvika att ha till exempel alla livsmedel i samma upphandlande avtal. Detta ger möjlighet
till en mindre leverantör som endast kan leverera ett visst livsmedel att vinna upphandlingen
och på så sätt undviker kommunen att upphandla från stora internationella leverantörer som
har kapacitet att leverera alla livsmedel som efterfrågas.

Ur intervjuerna framgick det att ingen av kommunerna arbetar utifrån uttrycket Green
sourcing som så men att de alla utför aktiviteter inom ramen för Green sourcing för på ett
effektivt sätt lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Teorin lyfter fram definitionen av Green
sourcing som ”anskaffning av varor och tjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt” och
inkluderar

aktiviteter

som

miljövänliga

transportslag,

transportplanering,

kortare

transportsträckor, lokal och miljövänlig produktion och produkter samt återvinningsaktiviter
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(Handfield, et al., 2005). Även om inte alla kommuner lever upp till definitionen försöker de
arbeta med Green sourcing så gott det går och gör det när det passar med avseende på
regelverken.

Tre av de fem deltagande kommunerna har en omlastningscentral där leveranserna ska ske
genom en ordnad samordningsdistribution. Omlastningscentralen är en station dit alla
leverantörer kör sina varor för att möjliggöra en samordning av volymerna. Där lastas varorna
om och körs till kommunen som alltså kan få blandade varor levererade i en last. Resultatet
blir att färre bilar levererar till de olika destinationerna vilket reducerar utsläppen och
genererar miljömässiga vinster vilket enligt teorin är transportplanerings syfte (Emmet &
Sood, 2010). Ytterliggare en kommun planerar att öppna upp för en samlastningscentral som
ska väga upp till att de inte kan ställa krav på lokala leverantörer.

En annan miljövänlig logistiklösning som utgör en viktig del i Green sourcing är
ruttplanering (Emmet & Sood, 2010). Örebro kommun utför en ruttplanering som går ut på
att de bygger upp en rutt med kortast körsträcka i samförstånd med leverantören för att
effektivisera körningarna mellan alla hundratals leveransställen för att minska den negativa
miljöpåverkan. Växjö kommun kontrollerar att leverantörerna utbildar sin personal i sparsam
körning och Älmhults kommun ställer krav på att fordonen ska vara relativt nya då gamla
bilar tenderar att släppa ut mer än nyare bilar och uppmanar även till användning av bilar med
miljöklassat bränsle. Genom att prioritera fairtrade varor och ekologiska produkter har
Älmhults och Helsingborgs kommun ökat andelen hållbara inköp och de ska även införa ett
nytt inköpssystem för att effektivisera inköpen ännu mer.

I teorin tas betydelsen av återvinning, återanvändning och eliminering av avfall upp och att
inköpsfunktionen genom sådana aktiviter kan reducera den negativa miljöpåverkan
(Klimatuppdraget). Detta är en aktivitet som inte någon av kommunerna nämnt att de arbetar
med vilket kan spekuleras i om det beror på att de inte har kommit tillräckligt långt i deras
arbete med Green sourcing. Det kan också bero på att de upphandlade varorna konsumeras av
exempelvis vården, skolorna eller förskolorna i kommunen och att ansvaret för att de
återvinns på rätt sätt ligger hos dem.
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I den studerande litteraturen lyfts fördelarna med Green sourcing fram så som att miljöarbetet
hos företaget och dess försörjningskedja ökar, kostnadsbesparingar och ökade intäkter samt
konkurrensfördelar (Christensen, et al., 2008). Kommunerna är eniga om att deras arbete med
Green sourcing minskar kommunens egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en
tydlig signal att miljöanpassning är ett kundkrav. Ett ökat miljöarbete bland kommunerna
genererar de kvalitativa fördelarna och genom att ställa miljökrav tvingas dessutom
leverantörerna att utvecklas och förbättra miljöstandarden för att vinna upphandlingar.
Därmed skapar det incitament för ett ökat hållbarhetsarbete på marknaden vilket stämmer
överrens med teorin som hävdar att det behövs ett offentligt föredöme för att öka
medvetenhet om hållbarhet hos affärsverksamheter (Blome, Hollos och Paulraj, 2014). Det
kommer även generera hälsofördelar för samhället vilket är högt prioriterat bland
kommunernas mål då de arbetar mot att tillfredsställa invånarnas behov. Att driva fram
utvecklingen av ett hållbart samhälle kan på långsikt resultera i lägre priser på miljövänliga
produkter, utfasning av farliga ämnen och andra vinster enligt kommunerna.

Kommunerna har som mål att vara drivande på marknaden genom sitt arbete med gröna
inköp och de vill tro att det finns förbättringspotential. Helsingborgs kommun tror att
miljöarbetet kan förbättras genom att det sker en utveckling i arbetet med miljökraven i
upphandlingarna

och

miljöfrågor

i

inköpsprocessen

vad

gäller

utbildning

och

seendeförändring. Det är även viktigt att ta lärdomar av tidigare genomförda upphandlingar
för att förbättra framtida upphandlingar. Flera av kommunerna hoppas på att blir enklare att
omsätta Green sourcing i praktiken i takt med utvecklingen och när den nya lagstiftningen
träder i kraft år 2016 då det kommer ge möjlighet till ett större hållbarhetsarbete.
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6 Slutsats
I arbetets avslutande kapitel redogörs de framkomna resultaten som besvarar arbetets
problemformulering. Därefter förs en diskussion kring studiens användbarhet samt kritik till
det egna arbetet. Avslutningsvis presenteras även förslag till vidare studier.

6.1 Resultat
Kommunerna måste säkerställa att deras upphandlingar sker med hänsyn till ekonomiska-,
sociala- och miljömässiga aspekter samt i enlighet med lagar och regler då de står för en stor
del av landets konsumtion och har ett ansvar gentemot samhällets välbefinnande. Efter att ha
analyserat intervjuerna med koppling till den teoretiska referensramen har vi fått svar på hur
kommunerna omsätter Green sourcing i praktiken med avseende på regelverken de måste
förhålla sig till. Resultatet visar att samtliga kommuner arbetar med miljöfrågor men att de
kommit olika långt för hur de går tillväga för att nå sina hållbarhetsmål.

Studien visar att kommunerna genomför flera av aktiviteterna som Green sourcing bygger på,
även om de inte arbetar utifrån konceptet som helhet. De ställer alla miljökrav i
upphandlingarna som yrkar på en miljövänlig produktion med en låg utsläppsnivå, produkter
som är fria från kemiska ämnen och som har producerats på återvinningsbart material samt
fordon i nya skick med miljöklassat bränsle. De prioriterar ekologiska varor och fairtrade
produkter som både produceras och levereras på ett ansvarsfullt sätt. Tre av de fem
kommunerna får leveranser genom en samordnad varudistribution för att minska antalet
transporter och ytterligare en kommun genomför ruttplaneringar för att effektivisera
körningarna och därmed undvika långa körsträckor, många stopp och höga hastigheter som är
påfrestande för miljön. En stor del av kommunernas arbete med Green sourcing går ut på att
göra uppföljningar och övervakningar av leverantörernas prestationer för att se till att de
håller sin del av avtalet. De mest omtalade tillvägagångssätten för uppföljningarna är genom
stickprov, dokumentationsbegäran på utsläppsnivåer och kemiska ämnen samt genom
inspektioner.

Kommunerna är eniga om att Lagen om offentlig upphandling försvårar arbetet med Green
sourcing men de visar på flera goda exempel på hur de använder lagen som verktyg och
navigerar sig igenom restriktionerna. För att handskas med att de inte får ställa krav på lokala
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leverantörer enligt principen om icke-diskriminering, något som Green sourcing förespråkar,
ställer två av kommunerna exempelvis krav på en närliggande verkstad med motivet att de
vill ha tillgång till snabba reparationer och underhåll. Genom att göra på detta vis ökar
sannolikheten för att de får lokala leverantörer och långa transportsträckor undviks. Ett annat
sätt för att säkerställa lokala leverantörer är genom en uppdelning av upphandlingen, det vill
säga att dela upp upphandlingen i mindre delar med färre varor istället för att upphandla allt
från en och samma leverantör som oftast brukar vara stora internationella leverantörer. En
uppdelning ger därmed möjlighet till mindre lokala leverantörer som inte kan leverera alla
varor som efterfrågas, att vinna upphandlingen. Kommunerna vill som sagt prioritera
ekologiska produkter men får enligt proportionalitetsprincipen inte ställa krav på specifika
miljömärkningar och ekologiska certifieringar. Exempel på hur man kan gå tillväga i en
sådan situation är att ställa krav på att leverantörens produkter uppfyller samma grunder som
den önskade certifieringen gör. Dock ska det nämnas att det är en betydligt mer komplicerad
process som kräver noggranna granskningar av leverantörens produkter för att säkerställa att
grunderna uppfylls.

Trots att Green sourcing är ett nytt koncept och fortfarande i utvecklingsfasen visar
kommunerna på att det finns en god plattform för att arbeta med Green sourcing i
offentligheten samtidigt som de förhåller sig till regelverken, även om detta arbetssätt inte
sker på ett strukturerat eller systematiskt sätt.

6.2 Användbarhet
Sveriges kommuner står för en stor del av landets konsumtion och har även ett omfattande
ansvar gentemot samhället. Genom att arbeta med Green sourcing kan kommunerna minska
den negativa miljöpåverkan och föregå med ett gott exempel samtidigt som de driver på den
hållbara utvecklingen. Ett forskningsgap identifierades där forskning om Green sourcing
inom offentlig verksamhet saknades då konceptet i sig är relativt nytt och befinner sig i
utvecklingsfasen. Denna studie kan bidra till utvecklandet av konceptet samtidigt som den
ger en analytisk generaliserbarhet då de goda exemplen som presenterats kan användas av
övriga kommuner för att främja deras hållbarhetsarbete i samhällssyfte.
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6.3 Kritik till eget arbete
Eftersom forskningen om Green sourcing är begränsad och författarna har fått bygga på
teorin från liknande koncept så som Green logistics, Green purchasing och Green
procurement, kan en osäkerhet kring vad Green sourcing faktiskt är medföras då det inte
finns något som stödjer teorin.

I intervjuerna ställdes inledande frågor om befattning och antal år på befattningen och det
visade sig att Malmö kommuns respondent endast hade jobbat på sin befattning i två månader
vilket leder till ifrågasättande av hennes kunskap inom ämnesområdet. Efter slutförd intervju
ansåg författarna dock att hennes kompetens var god nog för att vara med i studien.

6.4 Förslag till vidare studier
Då Green sourcing som sagt är ett nytt koncept och befinner sig i utvecklingsfasen anser
författarna att det vore intressant att följa dess utveckling och göra en studie om några år för
att undersöka om konceptet växt och ifall det inkluderar flera eller andra aktiviteter samt hur
dessa kan användas i praktiken. Det vore även intressant att undersöka om Green sourcing
blivit vanligare och om det används i större utsträckning i den offentliga verksamheten.

I samband med att en den nya Lagen om offentlig upphandling ska träda i kraft år 2016 skulle
en liknande forskningsansats kunna göras för att undersöka om den nya lagen underlättar
eller försvårar arbetet med Green sourcing inom offentlig verksamhet.

Man kan också tänka sig göra en aktionsforskning i offentligheten där forskare och kommun
arbetar strukturerat med att implementera Green sourcing, dess aktiviteter och processer i den
kommunala verksamheten och utvärdera de effekter som projekten ger.
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8 Bilagor
8.1 Intervjuguide
Övergripande hållbarhetsarbete


Vilken är din position/befattning inom företaget?



Vilka övergripande mål har kommunen?



Vilka är era primära hållbarhetsmål? Hur arbetar ni för att nå dessa?



Har ni någon miljöpolicy? Strävar ni efter att reducera era utsläpp och minska er
klimatpåverkan?

Upphandlingar


Hur stora upphandlare är ni?



Hur ser arbetsprocessen ut beträffande era upphandlingar?



Vad/hur ställer ni för miljökrav i era upphandlingar?



Hur följer ni upp att kraven i era upphandlingar efterlevs?



Hur förhåller ni er till Lagen om offentlig upphandling? Utgör det ett hinder?

Arbete med Green sourcing


Har ni kännedom om vad Green sourcing är?



Hur arbetar ni med Green sourcing, vilka aktiviteter genomför ni för att säkerställa
miljövänlig anskaffning?



Vilka långsiktiga effekter anser ni att Green sourcing kan ge? Hur kan Green sourcing
generera värde för samhället?



Har ni upplevt konflikter när det gäller att inkludera Green sourcing i era
upphandlingar?



Hur väljer kommunen leverantörer? Vilka är de viktigaste kriterierna för urval?

Denna intervjuguide har författarna utgått från vid genomförandet av intervjuerna men
utöver dessa frågor har även andra följfrågor ställts. Det har bland annat ställts följdfrågor
om antal år i nuvarande befattning, om stegen i Green sourcing processen, hur de handskas
med upplevda konflikter och andra frågor som var relevanta för att datan skulle bli så
fullständig som möjligt.
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