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Abstract 

In this case study the author first investigates how environmental and social 
considerations are being implemented in the Swedish public procurement process. 
After that the author tries to explain these descriptions using theories on public 
policy implementation. A distinction is made to the food procurement process in 
Sweden’s three largest primary municipalities. Through the study of local 
policies, contracts and interviews with public purchasers the author finds that 
these considerations are not being implemented to a very wide extent. The results 
show that the public purchasers need certain abilities to implement the 
considerations in an effective way. They need to understand both the local 
political rule and the industry in which they are buyers. Both the political will and 
the will of the contracting public official are also important to how the 
considerations are being implemented. Finally, the extent of the resources does 
not seem to be a main issue. However, the balancing of the resources might be. 
The resources need to be sufficient even for monitoring that the contracted 
considerations are being met. This study shows that this is often not the case, and 
that this limits the possibilities for environmental and social requirements in the 
first place. 
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1 Inledning 

Det offentligas uppgift i att samla in, förvalta och omfördela resurser är kanske en 
av dess allra viktigaste funktioner. Att använda de insamlade skattemedlen till rätt 
saker och på rätt sätt blir därför i förlängningen av största vikt. Det är därför – 
ytterst – de demokratiska idealen via vårt demokratiska samhälle som ska 
omhändertas när staten och kommunerna ger sig ut på den öppna marknaden för 
att införskaffa varor och tjänster. Tre saker är därför måsten när de offentliga 
institutionerna ska upphandla. Man ska upphandla: rätt saker, till rätt pris och på 
rätt sätt. Denna uppsats kommer i huvudsak handla om det sistnämnda.  

Detta arbete är en fallstudie av implementeringen av miljöhänsyn och sociala 
hänsyn1 i livsmedelsupphandlingen i Sveriges tre största kommuner2. Då 
miljöhänsyn är betydligt mer etablerade än sociala hänsyn, generellt sätt, har lite 
extra fokus lagts på de sociala hänsynen. Resultatet kan i viss mån generaliseras 
och appliceras på offentlig upphandling i ett bredare perspektiv. 

1.1 Bakgrund 

Varje år upphandlas varor och tjänster av den svenska offentliga sektorn för 
ungefär 17 % av BNP eller cirka 550 miljarder (Bergman et al. 2011:14).  Detta 
gör den offentliga sektorn till en viktig aktör på framförallt den svenska 
marknaden. EU:s ständiga arbete med att främja den inre marknaden och 
undanröja hinder för den fria rörligheten i kombination med en ökad granskning 
av leverantörer och massmedia ställer idag högre krav på formerna under vilka 
upphandlingsarbetet ska bedrivas. Den lag som främst reglerar den offentliga 
upphandlingen av varor och tjänster; LOU3 (SFS 2007:1091) är relativt ny och 
grundar sig på direktiv ifrån EU.  

De två typer av hänsyn som i detta arbete kommer undersökas är miljöhänsyn 
samt sociala hänsyn. Miljöhänsyn har en längre historia i den offentliga 
upphandlingen än sociala hänsyn. Detta visar sig på flera sätt, bland annat har den 
miljöanpassade upphandlingen varit föremål för forskning och undersökningar i 
en omfattning som inte går att jämföra med den kring sociala hänsyn. 
Tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling; Konkurrensverket (KKV) har 
genomfört eller låtit genomföra ett par undersökningar om miljöanpassad offentlig 

                                                                                                                                                   
 
1 I denna text ibland refererat till så som ”hänsynen”. Dessa definieras i stycke 4.2. 
2 Mer formellt primärkommuner. 
3 Lagen om offentlig upphandling. 
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upphandling (MOU). Miljöhänsyn i offentligupphandling (KKV 2009:1) är 
förmodligen verkets mest tongivande forskningsrapport på ämnet, men miljön tas 
upp även Mat och Marknad (KKV 2011:4). Utöver detta har Naturvårdsverket 
(NVV) på uppdrag av regeringen gjort en utvärdering av MOU; Miljöanpassad 
offentlig upphandling (NVV 2010), som är tänkt att ligga till grund för en 
handlingsplan på området. Som Upphandlingsutredningen konstaterar saknas det 
dock helt och hållet studier ”av den socialt ansvarsfulla upphandlingens 
effektivitet som styrmedel”. Utredningen ser ändå i likhet med kommissionen4 
fördelar med socialt ansvarsfull upphandling (SOU 2011:73 s. 192, 195).  

Även om ”debatten” mellan olika offentliga aktörer kring miljöhänsynens och 
den sociala hänsynens roll eller icke-roll i den offentliga upphandlingen inte är i 
huvudfokus av denna uppsats vore det att utelämna något relevant att här inte 
ägna det några rader. Debatten kring detta har inte varit särskilt högljudd, men det 
är tydligt att de berörda myndighetsaktörerna har olika syn på dessa hänsyn och 
dess roll i den offentliga upphandlingen. Medan kommissionen och 
Upphandlingsutredningen ställt sig positiva till och talat sig varma för en ökning 
av en miljö- och socialt ansvarstagande upphandling har Konkurrensverket ställt 
sig tydligt emot (jfr. Ibid med KKV 2011:4, s. 151). Även andra aktörer så som 
Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet har lite olika åsikter i frågan. 

Det var denna motsättning som fick uppsatsförfattaren att inom området 
offentlig upphandling inrikta sig just på miljöhänsyn och sociala hänsyn. Hur 
upphandlas dessa? Upphandlas de alls? Hur resonerar upphandlarna kring dessa 
hänsyn? Finns samma polemik bland aktörer och upphandlare som mellan de 
statliga myndigheterna? Frågorna var inledningsvis många. Tillslut formades vad 
som skulle bli de huvudsakliga frågeställningarna för arbetet. 

1.2 Frågeställning 

Huvudfrågeställning: 
 

• Varför implementeras miljöhänsyn och sociala hänsyn som det görs i 
den offentliga upphandlingen? 

 
Beskrivande hjälpfrågeställning: 
 

• På vilket sätt och i vilken utsträckning implementeras miljöhänsyn och 
sociala hänsyn i den offentliga upphandlingen? 

 

                                                                                                                                                   
 
4 (Europeiska kommissionen) 
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1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras den fallstudiemetod, det intervjuupplägg som använts samt 
materialet.  

I kapitel 3 gås viktiga delar av den offentliga upphandlingen och de juridiska 
delar som omgärdar denna igenom. Dessa är viktiga att ha kännedom om eftersom 
de är förutsättningarna för hela den offentliga upphandlingen.  

Kapitel 4 är ett teorikapitel. Först presenteras här den implementeringsteori 
som används i uppsatsen, därefter definieras och operationaliseras miljöhänsyn 
och sociala hänsyn. Dessa operationaliseringar av hänsynen används sedan i 
kapitel 5 för att sortera ut och strukturera upp de för uppsatsen väsentliga delarna 
av det primärmaterial som representerar upphandlingsprocessen. Kapitel 5 är ett 
beskrivande kapitel som besvarar hjälpfrågeställningen. 

I det sjätte kapitlet appliceras implementeringsteorin på beskrivningarna i 
kapitel 5 och vi ser hur mycket av den granskade implementeringsprocessen som 
kan besvaras med hjälp av implementeringsteorin. 

Det sjunde och sista kapitlet innehåller en slutsats där huvudfrågeställningen 
knyts ihop och besvaras kortfattat. Efter det följer en avslutande diskussion där 
faktorer som går utöver vad teorin besvarar diskuteras samt tänkbara framtida 
forskningsidéer. 
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2 Metod & material 

2.1 Fallstudie 

Denna uppsats är närmast att betrakta som en fallstudie. För att se hur 
miljöhänsyn och sociala hänsyn implementeras har jag valt att följa dessa hänsyn 
genom upphandlingsprocessen genom att studera en rad källor: Lag, 
upphandlingspolicyer, förfrågningsunderlag, kontrakt/ramavtal samt intervjuer är 
de viktigaste av dessa. Själva implementeringsfasen rör framförallt 
upphandlingspolicyer, förfrågningsunderlag, avtal. 

Anledningen till att jag väljer att studera flera nedslag i 
upphandlingsprocessen är att jag även i viss mån ämnar förklara varför hänsynen 
upphandlas som de gör i genom implementeringsprocessen med hjälp av 
implementeringsteori. Det är därför intressant att följa hur det ser ut i dessa olika 
steg och eventuellt iaktta förändringar. 

Uppsatsen undersöker livsmedelsupphandlingen i Sveriges tre största 
kommuner, men någon jämförelse är inte det huvudsakliga angreppssättet. 
Snarare kommer de tre kommunernas sammantagna upphandlingar att studeras 
som ett fall. Skillnader mellan kommunerna dock ändå att framträda framförallt i 
kapitel 5, men något direkt fokus på att förklara dessa i skillnader läggs inte.  

 

 
Figur	  1.	  Härledningskedja	  av	  miljöhänsyn	  och	  sociala	  hänsyn	  

2.2 Metodologiska avgränsningar 

2.2.1 Varför stora kommuner? 

Valet av upphandlande myndigheter har i detta arbete fallit på Sveriges tre största 
kommuner. Detta val har gjorts av en rad både teoretiska och praktiska skäl. Ett av 
de främsta teoretiska skälen är att stora kommuner antagligen har en mindre 
personberoende och mer systematiserad upphandlingsverksamhet än små 
kommuner. Där det i små kommuner är en eller två enskilda upphandlare som 
ansvarar för den mesta upphandlingen finns det i de större kommunerna ofta en 

LOU	  	   Upphandlingspolicies	   Förfrågningsunderlag	   Kontrakt/Ramavtal	   Uppföljning	  
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central upphandlingsenhet med en mängd upphandlare, specialiserade på vissa 
typer av upphandling. En ensam upphandlare i en kommun kan givetvis bedriva 
både bra och dålig upphandling, men att generalisera blir svårare om 
upphandlingen är väldigt beroende av tjänstemannen som upphandlar.  

Ytterligare ett viktigt teoretiskt skäl är att de större kommunerna är 
marknadsaktörer med en helt annan makt än mindre kommuner. Detta gör att de 
större kommunerna kan ställa större krav på presumtiva leverantörer, men även att 
kommunen kontrolleras hårdare både av leverantörer och media. En starkare press 
finns här som kan tänkas leda till strävandet efter mer klanderfria upphandlingar. 

Av dessa två teoretiska skäl kan man forma en retorisk fråga som även är av 
viss vikt för generaliserbarheten i detta arbete: Om inte ens de största 
kommunerna implementerar miljöhänsyn och sociala hänsyn, vilka gör det då? 

2.2.2 Varför livsmedel? 

Valet av upphandlingsområde har förmodligen varit den svåraste avvägningen i 
detta arbete. Ett viktigt skäl till valet av livsmedel grundar sig i att livsmedel är ett 
område som i de flesta upphandlande enheter upphandlas med hjälp av ramavtal. 
Att analysera just ramavtal gör rent praktiskt att man, genom att endast analysera 
en mindre mängd analysobjekt, kan uppnå maximal relevans då de analyserade 
materialet täcker in väsentliga belopp. 

Ett annat viktigt skäl liknar det som anfördes för valet av stora kommuner. 
Upphandlingsområden som direkt påverkar allmänheten på bred front är mer 
utsatta för kritik och genomarbetas därför mer av upphandlarna. Som följd kan då 
antas att upphandling av miljöhänsyn och sociala hänsyn har kommit längre på 
områden där detta gäller. Detta är en rimlig teori som även bekräftas i 
Göteborgsintervjun (Göteborg 1). Livsmedel är ett område som påverkar många 
av kommunernas invånare. Dagis, skolor, äldrevård, alla påverkas de flera gånger 
dagligen av de beslut och den process som lett fram till deras måltider. Den 
retoriska frågan ur detta känns igen: Om miljöhänsyn och sociala hänsyn inte 
implementeras ens inom ett så allmänt märkbart upphandlingsområde som 
livsmedel, i vilka områden skulle de då implementeras? 

2.3 Intervjuupplägg 

Intervjuerna som genomförts i detta arbete är komplement till de 
upphandlingsdokument som granskats. Intervjuerna har två egentliga syften. Då 
det är viktigt att rannsaka dessa syften och deras förhållande till frågeställningen 
klargörs här detta (Esaiasson m.fl. 2007:285).  

Det primära syftet med intervjuerna är att synliggöra det eventuella 
uppföljningsarbete som upphandlaren kan tänkas göra i slutet av eller efter ett 
avtal är slutfört, samt att undgå att eventuellt missa viktiga informella steg i 
upphandlingsprocessen. Då det inte finns någon dokumentation att tillgå kring 
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denna uppföljningsfasen i upphandlingen, återstod endast alternativet att fråga de 
som varit delaktiga och ledande i denna typ av upphandlingar. I denna 
beskrivande del är alltså intervjupersonerna närmast att betrakta som informanter. 

Det kommer även finnas en del i intervjuerna av respondentkaraktär. Här är 
det de intervjuade upphandlarnas tankar och åsikter kring upphandlingsprocessen 
som sätts i fokus. Detta kommer att göras främst genom att vissa frågor är 
skapade med implementeringsteorin och som grund. 

I den frågemall som använts (Bilaga 2) är frågorna av informant- respektive 
respondentkaraktär uppdelade något som de intervjuade får veta i början av 
intervjuerna. Då mer i termer av en inledande beskrivande del följt av en del där 
deras tankar kring delar av upphandlingen kommer efterfrågas. Även om 
ambitionen är att i någon mån separera dessa två delar ifrån varandra är det 
givetvis svårt att helt hålla isär dessa i det praktiska intervjugenomförandet. Jag är 
ändå övertygad om att uppdelningen lett till ett något mer strukturerat arbete. 

Urvalet av intervjupersoner har gjorts genom att kontakta kommunerna och be 
om kontakt till den/de inom kommunen som upphandlar livsmedel. Urvalet är 
därför semi-selektivt lite beroende på hur många livsmedelsupphandlare 
kommunerna har. Då dessa upphandlare har visat sig ha en väldigt stor 
arbetsbörda har det varit relativt svårt att få till stånd intervjuer. Urvalet av de 
intervjuobjekt som inte är livsmedelsupphandlare gjordes främst genom att 
Göteborgs stad utgett sig för att ha dragit igång ett arbete mot en mer socialt 
hänsynstagande upphandling (Göteborgs stad 2010). En intervju med en av de 
ansvariga för detta arbete intervjuades därför initialt (Göteborg 1). Härifrån 
gjordes ett snöbollsurval efter tips om en person i Malmö stad som arbetat med 
fokus på sociala hänsyn (Malmö 1). I Stockholms stad har jag inte lyckats finna 
någon med motsvarande arbete. Vid dessa två intervjuer har respondentkaraktären 
varit mer i fokus. Detta gäller Göteborg 1 och Malmö 1 intervjuerna. Dessa 
intervjupersoner har inte varit upphandlare av livsmedel, men däremot kunnat 
vittna om den sociala hänsynens roll ifrån den kommunala politiken till 
upphandlingen. Göteborg 1 är själv upphandlare inom andra områden medan 
Malmö 1 gjort en rapport och ett underlag för Malmö stad att använda vid 
upphandling med sociala hänsyn och sociala klausuler (Malmö stad 2011b).  

När det gäller intervjuerna med livsmedelsupphandlare5 har intervjun med 
Malmö stads livsmedelsupphandlare (Malmö 2) genomförts som en normal 
samtalsintervju, intervjun med Stockholms livsmedelsupphandlare (Stockholm 2) 
likaså (om än över telefon). Någon ordentlig intervju med ansvariga 
livsmedelsupphandare i Göteborg har tyvärr inte gått att få till, i Göteborgsfallet 
har jag fått nöja med en intervju per e-post (Göteborg 2). Göteborg 1 har i viss 
utsträckning kunnat hjälpa till att komplettera denna och fylla i luckor även 
rörande livsmedelsupphandling. 

Ett teoretiskt alternativ till intervjuer hade varit att se på hur nästa 
upphandling förändrats gentemot tidigare upphandling. Detta är dock inte möjligt 
i praktiken då de upphandlade kontrakten handlas över så pass lång tid (ofta 2+2 

                                                                                                                                                   
 
5 Samtliga livsmedelsupphandlare har siffran ”2”. 
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år6) och de hänsyn som här undersöks är relativt nya företeelser i upphandlingen. 
Även LOU är väl ung och icke-konsoliderad för att försöka använda denna metod. 
Sammantaget gör detta att intervjuerna är mycket viktiga i ett arbete som detta. 

2.4 Material 

2.4.1 Primärmaterial 

Det primärmaterial som används är förfrågningsunderlag7, ramavtal8 och i vissa 
fall även specificeringar inom ramavtalen samt bilagor till dessa handlingar. 
Dessa handlingar har begärts ut av respektive kommun, med undantag för 
Göteborgs stad som har sina ramavtalsupphandlingar tillgängliga på internet. 
Andra handlingar som används och finns tillgängliga på internet hos vissa 
kommuner är upphandlingspolicyer samt dokument som refereras till i dessa. En 
annan viktig del av uppsatsmaterialet är intervjuer med kommunala 
livsmedelsupphandlare och tjänstemän som arbetar med sociala hänsynstaganden 
och krav rörande den offentliga upphandlingen.  

Det ska här påpekas att de löpande refereringarna till intervjuerna kan verka 
lite annorlunda. Dessa är dock kodade för att läsaren av denna text lättare ska 
kunna sätta informationen i rätt sammanhang. Samtliga intervjureferenser består 
av ett statsnamn och en siffra. Stadsnamnet gäller vilken kommun intervjuobjektet 
arbetar inom och siffran är en 2:a om personen är en livsmedelsupphandlare eller 
en 1:a om personen inte är det.  

2.4.2 Sekundärmaterial 

För att orientera mig själv i den offentliga upphandlingens juridiska och 
ekonomiska ramverk och förutsättningar har använt mig framförallt av Bergman 
m.fl. utmärkta och tvärvetenskapliga bok ”Offentlig upphandling – På rätt sätt och 
till rätt pris” (2011). Annan tidigare forskning som bidragit till utgångspunkten för 
denna uppsats är SOU 2011:73; ”På jakt efter den goda affären - analys och 
erfarenheter av den offentliga upphandlingen”, ”Miljöhänsyn i offentlig 
upphandling” (KKV 2009:1), ”Mat och marknad” (KKV 2011:4), ”Miljöanpassad 
offentlig upphandling” (NVV 2011) samt kommissionens texter: ”Socialt 
ansvarsfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i offentlig 
upphandling” (Kommissionen 2011) och ”Offentlig upphandling för en bättre 
miljö” (Kommissionen 2008). 

                                                                                                                                                   
 
6 2 år med möjlighet till 2 års förlängning.  
7 Förfrågningsunderlag är den beskrivning av upphandlingen som ges i samband med utannonseringen av denna 
upphandling.  
8 Se avsnitt 3.3 
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3 Offentlig upphandling 

Som nämndes i inledningen står den offentliga upphandlingen för en väsentlig del 
av Sveriges BNP och offentliga resurser. I detta kapitel kommer spelreglerna för 
den offentliga upphandlingen som är relevanta för detta arbete att presenteras.   

3.1  Lagen om offentlig upphandling & EU 

Den kanske mest intressanta delen i Lagen om offentlig upphandling för denna 
uppsats är den så kallade ”bör”-regeln. 2010 ändrades denna ifrån att ha tillåtit 
upphandlare att ta sociala hänsyn och miljöhänsyn till att uppmana dem att ta 
dessa hänsyn. I dagens ”bör”-regeln eller mer formellt, 1 kap 9a § LOU läser vi: 

 
Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta (SFS 2010:571).  

 
Denna bör-uppmaning är givetvis inte det samma som att det är lämpligt eller 
möjligt för alla upphandlare att ta dessa hänsyn. Det är fortfarande upp till 
upphandlare och jurister att bedöma om och när dessa hänsynstaganden bör göras. 
Viktigt att ha i åtanke är även att ”bör”-regeln aldrig kan ställas över de EU-
rättsliga principerna som presenteras i 3.2 nedan.  

LOU kan ha en rad funktioner så som korruptionsförebyggande, miljöpolitiskt 
styrmedel eller ett föregående symbolagerande ifrån offentligt håll. Den 
grundläggande anledningen till LOU och dess utformning är dock att vara en del 
av den helhet som ska möjliggöra EU:s inre marknad (Bergman m.fl. 2011:41).  

För att uppnå detta ska de fem principerna (i 3.2) samt EU:s 
upphandlingsdirektiv följas. Särskilt intressanta för denna uppsats är givetvis de 
EU-direktiv (direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG, de så kallade 
”upphandlingsdirektiven”) som ligger till grunden för kraven på sociala och 
miljömässiga hänsynstaganden (Malmö stad 2011b). 
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EU-direktiven är egentligen inte påtvingande när det gäller upphandlingar 
under tröskelvärdena9. I Sverige har vi dock valt att lagstadga även de 
upphandlingar som faller in mellan direktupphandlingsgränsen10 och 
tröskelvärdesgränsen utefter EU-direktiven (Bergman m.fl. 2011:68). Utöver detta 
går vissa myndigheter än längre och applicerar en del av direktivens krav även på 
direktupphandling (Göteborgs stad 2010, Malmö stad 2010). 

3.2 De EU-rättsliga principerna 

Villkoren rörande sociala hänsyn och miljöhänsyn måste vara förenliga med EUs 
inre marknad och de fem principerna som ska genomsyra all offentlig 
upphandling inom unionen. Principerna refereras till i svensk lagtext i 1 kap 9 § 
LOU. 

 
• Principen om icke-diskriminering; Upphandlingen får inte vara 

utformad på ett sätt som gör att företag ifrån en viss nation missgynnas 
eller att inhemska företag gynnas. 

• Proportionalitetsprincipen; Upphandlande myndighet får inte ställa 
mer omfattande krav på leverantörer och vad som upphandlas än vad 
som är ändamålsenligt. 

• Likabehandlingsprincipen; Alla potentiella leverantörer ska behandlas 
lika och ges samma information. 

• Transparensprincipen; En öppenhet i upphandlingsprocessen ger alla 
potentiella leverantörer en god insyn. En nödvändighet för 
likabehandlingsprincipen. 

• Principen om ömsesidigt erkännande; Krav på t.ex. licenser eller intyg 
hos leverantör eller produkt får inte behandlas olika beroende på vilken 
nation som utfärdat dem. 

 
(Bergman m.fl. 2011:49-51) 

 
Krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn får således inte inskränka på dessa 
principer utan är av underställd ordning. 
 
 

                                                                                                                                                   
 
9 Tröskelvärdet för varor och tjänster 2011 var: 125 000 € för statlig myndighet och 193 000 € för övriga 
myndigheter. 
  
10 Enligt 15 kap 3 § 2 st. LOU får en upphandling ske i direkt form om kontraktsvärdet uppgår till högst 15 % av 
gällande tröskelvärdet. 
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3.3 Livsmedel & ramavtal 

Alla olika upphandlingsområden har givetvis egna särdrag som skiljer dem mer 
eller mindre ifrån andra områden. Livsmedelsupphandling kännetecknas kanske 
främst av en varuportfölj med ett enormt antal varor, få men stora leverantörer och 
ett stort beroende av välfungerade och avtalsenlig logistik. Ofta rör det sig även 
om få men stora köpare inom kommunerna. Sammantaget tenderar 
ramavtalstroheten som följd i livsmedelsupphandlingen vara god (Göteborg 1). 
Det stora antalet varor och specifikationerna av kvaliteten på varje enskild vara 
gör att både utformningen av upphandlingen, avtalsskrivandet och uppföljningen 
är väldigt tids- och resurskrävande.  

I stort sett alla livsmedel som upphandlas i storkommunerna upphandlas på 
ramavtal. Ett ramavtal skiljer sig en del åt gentemot ett traditionellt avtal. Ett 
traditionellt avtal beskriver vem som ska utföra något, vad som ska levereras och 
vilken mängd som ska levereras. Ett ramavtal däremot används ofta då den volym 
som ska levereras är svåruppskattad eller okänd och när tidpunkten för leverans är 
oklar. Ett ramavtal kan upphandlas mellan en eller flera offentliga enheter och en 
eller flera leverantörer. De leverantörer som blivit tilldelade ramavtalet får senare 
tilldelat volymer och tider för leverans. 

Fördelen med detta är främst att köparna undviker en mäng administrativt 
arbete då ett och samma förfrågningsunderlag ligger till grund för alla affärer som 
görs inom ramavtalet. Till skillnad ifrån att göra en mängd mindre upphandlingar 
(Bergman m.fl. 2011:94). 

Att studera ramavtal har den fördel att man genom att studera ett ramavtal 
eller en ramavtalsprocess kan omfamna stora ekonomiska värden på ett betydligt 
enklare sätt än om man valt att titta på en mängd avtal som upphandlas på 
traditionellt vis. 
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4 Teori 

Teoridelen är indelad i två delar. Den första delen hanterar implementeringsteori 
medan den andra behandlar de två hänsynsgrupperna; miljöhänsyn och sociala 
hänsyn. I den andra delen görs främst definitioner och operationaliseringar av 
dessa hänsyn. Tillsammans bildar dessa två delar tillsammans det analytiska 
ramverk som sedan appliceras på det empiriska materialet. 

4.1 Implementeringsteori  

När man väljer att se på hur någon lag eller offentlig policy implementeras, som i 
fallet med denna uppsats, ligger det nära till hands att söka sig till den forskning 
och teoribildning som finns på området för konsultation. Det huvudsakliga 
teorifokuset ligger på ”Förstå, kunna, vilja”-teorin som presenteras i 4.1.1 nedan.  
Denna relativt abstrakta förklaringsmetod används i Naturvårdsverkets rapport 
6326: ”Miljöanpassad offentlig upphandling – En fråga om att kunna, vilja och 
förstå” (2010). 

För att kunna tala om en implementeringsprocess krävs en startpunkt och en 
slutpunkt. Implementering kan inte lyckas eller misslyckas utan att ha ett mål. 
(Pressman & Wildavsky 1984 i Hill & Hupe 2009:4). Någon exakt avgränsning är 
i praktiken dock svår att göra. Inte minst i fallet kring sociala hänsyn och 
miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen då implementeringen av dessa hänsyn 
nästan uteslutande är upp till varje enskild upphandlingsenhet. Flera saker spelar 
in på hur, om och vad som implementeras: Hur man tolkar ”bör-regeln” och 
definierar hänsynen, hur man analyserar branschens och marknadens möjligheter 
till hänsynstagande och inte minst hur man bedömer sin egen enhets möjlighet att 
följa upp och kontrollera en leverantörs avtalstrohet. 

Den implementeringsprocess som analyseras i detta arbete börjar med en 
upphandlingspolicy fastställd av respektive kommunfullmäktige. Processen 
fortsätter med kontrollpunkter i förfrågningsunderlag och ramavtal. Slutpunkten 
är satt till den eventuella uppföljning som görs av hur leverantörerna efterlevt 
avtalen. 

Viktig är här även att tänka på vem som formulerar policyn och vem som 
implementerar (Hill & Hupe 2009:4). I upphandlingsförfarandet är det än mer 
komplicerat än så då det är det politiska styret som stiftar policyerna, en 
upphandlingsenhet som börjar den praktiska implementeringen och tillslut en 
privat aktör som ”levererar” implementeringen. Dessutom blir det, som nämnts, 
oftast upp till upphandlingsenheten att avgöra när ”bör”-regeln är tillämpbar och 
hänsyn bör tas till miljö och sociala aspekter. 
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En faktor till är här värt att diskutera. En aktör upphandlar givetvis inte 
faktorerna miljöhänsyn och sociala hänsyn som produkter i sig själva. Dessa är 
två beståndsdelar av det ramverk inom vilket upphandlingen är tänkt att utföras. I 
vissa fall kan man ställa direkta kvalitativa krav på t.ex. miljöhänsyn vid 
upphandlandet av en specifik vara, men andra gånger kan det vara kvalitativa 
krav på hur organisationen som tillhandahåller varan har lagt upp sina 
arbetsmetoder, anställningsförfaranden med mera som ställs. 

Det huvudsakliga ändamålet med upphandlingen är aldrig miljöhänsyn eller 
sociala hänsyn. I första hand upphandlar man såklart efter att man konstaterat ett 
behov av någon vara eller tjänst. Denna vara blir då det huvudsakliga målet vid en 
kommande upphandling, medan miljöhänsyn och sociala hänsyn är några av de 
lagstadgade normer man bör ha med i beaktning när man upphandlar. 

Detta är viktigt att ha i åtanke då det kan göra det svårt att ställa vissa krav och 
samtidigt följa proportionalitetsprincipen. Det kan handla om att man kanske inte 
kan ställa för långtgående krav på exempelvis hur transporterna av varor ska 
utföras eftersom det kan anses vara för indirekt. Det kan också handla om att man 
kanske inte, i en upphandling av måltidsdryck, kan ställa kravet att 70 % av ett 
företags anställda skall bestå av före detta långtidsarbetslösa.  

4.1.1 Förstå, kunna och vilja 

För att se på implementeringsproblem ifrån tillämparens sida gör Lennart 
Lundquist (1987:43) en uppdelning i tre stycken egenskaper: Förstå (tillämparen 
ska förstå beslutet), kan (tillämparen ska kunna genomföra beslutet) och vilja 
(tillämparen ska ha viljan att genomföra beslutet). ”Förstå” innebär vidare att 
aktören ska ha en mer eller mindre korrekt och fullständig uppfattning om sig 
själv och sin omgivning. ”Kan” syftar till aktörens förmåga att ta beslut och 
kontrollera sin omgivning. Detta kan som Sannerstedt tillägger röra sig om att 
förfoga över resurser som personal, pengar och tid (2010:29). Att ”vilja” är 
kopplat till aktörens mer eller mindre medvetna preferenser. Sammantaget utgörs 
implementeringsprocessen av val, kommunikation mellan aktörer och resultatet av 
denna kommunikation enligt Lundquist (1987:43). 

 

 
Figur	  2.	  Aktörens	  egenskaper	  

Inte helt sällan är dock beslut eller policys vagt formulerade. Detta gör att 
egenskapen ”förstå” inte alltid är så självklar som den först kanske låter. Både 
specifika beslut och vaga beslut kan ha sina funktioner. I fallet med ”bör”-regeln, 

Vilja	  

Val	  

Kunna	  

Förstå	  
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sociala hänsyn och miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen handlar det helt 
klart om ett vagt beslutsformulerande snarare än ett specifikt. Enligt Sannerstedts 
teori bör vaga policyer passa upphandlarna bra. 

 
I de fall som en politik skall genomföras av professionella tjänstemän med en betydande 

yrkeskunskap, kan det vara olämpligt att politikerna genom allt för långtgående preciseringar 

tar ställning i frågor som egentligen kanske borde överlämnas åt dem som har den 

professionella kompetensen.” (Sannerstedt 2010:32) 

 

Upphandlare har helt klart en ”betydande yrkeskunskap”, men är däremot inte 
någon homogen yrkesgrupp utan är en blandning av en rad olika yrkeskunskaper 
och utbildningsbakgrunder så som ekonomer, jurister och samhällsvetare. Detta 
kan bidra till att man helt enkelt har olika sätt att ”förstå” en vag policy på. En 
miljöekonom och en jurist som båda arbetar med upphandling tolkar inte 
nödvändigtvis ”bör-regeln” på samma sätt och definierar inte nödvändigtvis 
sociala hänsyn och miljöhänsyn på samma sätt. Även hur den upphandlade 
enheten organiserats kan spela in på hur enheten ”förstår” en policy. Vilka interna 
eller externa aktörer konsulteras i upphandlingsprocessen? Har man en 
centraliserad eller decentraliserad upphandling? Låter man miljökonsulentens 
inrådan väga tungt får man möjligen en annan ”förståelse” än om man viktar 
juristernas ord tyngre.  

När vi sedan tar steget över till delen som handlar om att ”vilja” ligger det 
nära till hands att påminna sig om den polemik kring hänsynens vara eller inte 
vara i upphandlingen som togs upp i 1.1. Om viktiga kontrollorgan och 
myndigheter har så splittrade uppfattningar och vill så olika i denna fråga är det 
inte då även troligt att det finns aktörer i själva upphandlingsprocessen som har en 
ovilja eller skepticism gentemot att krav på dessa hänsyn ställs? Denna fråga 
besvaras i analysen i 6.1 

4.1.2 Tidsperspektivet 

Oavsett hur tillämparen är organiserad tar implementering i regel relativt lång tid 
och är problematisk då organisationer är trögrörliga. En implementering kan ta 
mellan 5 och 10 år innan den sjunkit in (Sannerstedt 2010:41). Den lagstiftning 
kring offentlig upphandling vi har idag är daterad 2007 medan tillägget av ”bör”-
regeln kom 201011. Att lagen är relativt ny innebär dock inte att miljöhänsyn och 
sociala hänsyn inte kan ha funnits med i det praktiska upphandlingsarbetet 
betydligt tidigare än så. 

 

                                                                                                                                                   
 
11 ”Bör”-regeln var tidigare en ”kan”-regel i lagtexten. 
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4.2 Hänsyn 

4.2.1 Miljöhänsyn 

Miljöhänsyn är i detta arbete en relativt enkel faktor att iaktta genom materialet. 
De juridiska dokument som används har i regel egna kapitel/paragrafer för just 
miljö. Vad gäller intervjuerna är miljöhänsyn betydligt mer uppenbart för 
intervjuobjekten än vad sociala hänsyn är. Av denna anledning kommer 
definitionen av miljöhänsyn (i offentlig upphandling) i detta arbete hållas på en 
relativt abstrakt nivå. Tillsynsmyndigheten för den offentliga upphandlingen i 
Sverige; Konkurrensverket använder sig av kommissionens definition av 
miljöanpassad offentlig upphandling. Denna definition kommer att användas även 
i denna uppsats och lyder:  

 
[…] förfarande för de offentliga myndigheternas upphandling av varor, tjänster och arbeten 

med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln, jämfört med varor, tjänster och arbeten med 

samma primärfunktion som annars skulle ha upphandlats (KKV 2009:1, s. 5; Kommissionen 

2008). 

 
Operationaliseringen av denna definition, att undersöka i denna uppsats, blir som 
följd att iaktta ansträngningar i upphandlingsarbetet som uppenbart och direkt 
eftersträvar denna ”lägre miljöpåverkan”. Något mer konkret kommer detta nästan 
uteslutande handla om olika direkta och indirekta miljöskadliga utsläpp samt 
rubbningar av ekosystem. 

Denna uppsats kommer inte hantera djupare miljöteoretiska problematiker i 
stil med ”är ekologisk mat verkligen bra för miljön”. Här hålls iakttagelserna av 
miljöhänsyn på en ytligare nivå snarare än en djuplodande kritisk. 

4.2.2 Sociala hänsyn 

Sociala hänsyn är ett relativt nytt hänsynstagande i den offentliga upphandlingen. 
Medan miljöhänsyn ofta är lätta att identifiera är de sociala hänsynen ofta ju 
svårare att rama in och identifiera. En intressant iakttagelse kan även göras mellan 
det som refereras till som ”sociala hänsyn” och det som refereras till som ”etiska 
hänsyn”.  I stor utsträckning tenderar etiska hänsyn att beteckna arbetsmässiga 
och sociala hänsyn när det rör sig om situationer som rent geografiskt utspelar sig 
utanför EU eller ibland, utanför Sverige. Således görs här ingen nämnvärd 
åtskillnad mellan det etiska och sociala utan de behandlas brett under ”sociala 
hänsyn”. 

Någon konkret definition av sociala hänsyn finns inte i svensk rättspraxis. 
Dock har Kommissionen framhävt att det kan handla om arbetsmarknads- och 
socialpolitiska åtgärder i den offentliga upphandlingen. Handledningen: ”Socialt 
ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig 
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upphandling” (Kommissionen 2011) kommer därför vara utgångspunkten för 
mina definitioner av sociala hänsyn.  

Operationaliseringen av sociala hänsyn hämtas ifrån Europeiska 
kommissionens handledning och de omfattande exempel som där görs. Dessa 
presenteras utförligt i denna uppsats i ett utdrag ur handledningen (se Bilaga 1). 
De övergripande teman som där exemplifieras är eftersträvandet av: möjligheter 
till anställning, ett anständigt arbete, sociala rättigheter och arbetstagares 
rättigheter, social integration, tillgänglighet och design för alla, företagens 
sociala ansvar, undanröjande av hinder för små och medelstora företag samt att ta 
hänsyn till frågor kring etisk handel och att bekämpa kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna (Kommissionen 2011).   

Det är exemplen på dessa teman som presenteras i bilaga 1 som kommer att 
vara indikatorer för sociala hänsyn i detta arbete.  
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5 Så implementeras hänsynen 

I detta kapitel kommer de olika stegen och dokumenten att beskrivas med fokus 
på de operationaliseringar som gjordes av miljöhänsyn i 4.2.2 och av sociala 
hänsyn i 4.2.3. Detta kapitel försöker alltså besvara den breda 
hjälpfrågeställningen: På vilket sätt och i vilken utsträckning implementeras 
miljöhänsyn och sociala hänsyn i den offentliga upphandlingen?    

5.1 Upphandlingspolicyer 

Kommunernas upphandlingspolicyer12 är ingen självklar del av 
implementeringsprocessen. I regel är dessa en förlängning av LOU och LUF13 där 
kommunstyrelserna i respektive kommun har beslutat om ytterligare ramverk 
utöver lagtext. Upphandlingspolicyer är ett tydligt exempel på när det är svårt att 
avgöra om ett moment är slutet på en beslutsprocess eller början på en 
implementeringsprocess. Likväl är upphandlingspolicyer intressanta eftersom de 
visar på hur det kommunala politiska styret tar till sig och vidarebefordrar de 
regler, lagar och förslag som staten, EU och andra organisationer utfärdat. Av 
denna anledning kommer dessa policyer inleda detta empirikapitel.  Eventuella 
politiska ambitioner kring exempelvis miljöhänsyn och sociala hänsyn i den 
kommunala upphandlingen bör här rimligen komma till uttryck. 

Utöver upphandlingspolicyer har kommunerna givetvis andra policyer så som 
miljöpolicyer, ägarpolicyer och etiska policyer vilka här inte undersöks. Det som 
anses väsentligt för kommunens upphandling bör tydligare komma till uttryck i 
upphandlingspolicyerna. Något som visar sig stämma relativt bra i analysen i detta 
kapitel. 

Stockholm, Göteborg och Malmö har helt naturligt varsin upphandlingspolicy. 
Dessa policyer har många likheter, men även en hel del skillnader när det kommer 
till miljöhänsyn och sociala hänsyn. Stockholms upphandlingspolicy skiljer sig en 
del ifrån de två andra, inte minst eftersom den är ifrån 2007 medan Göteborgs och 
Malmös är daterade 2010. Skillnaderna är stora när det kommer till hur mycket 
utrymme sociala hänsyn och miljöhänsyn får. I Göteborg och Malmö presenteras 
och diskuteras sociala, etiska hänsyn samt miljöhänsyn i väsentlig omfattning. 
Göteborg gör till och med en definition av sociala hänsyn och ställer upp kriterier 
för sociala hänsyn. Dessa kriterier tas upp på förslagsbasis: 

                                                                                                                                                   
 
12 Enligt språknämnden (numera språkrådet) ska policy skrivas policyer i plural. 
13 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 
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Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, 

antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning samt även viss standard på arbetsmiljön och möjliggörande av 

praktikplatser. Dessutom kan sammansättningen på personalen inrymmas i sociala hänsyn, 

exempelvis en viss andel funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa eller att anbudsgivaren vid 

utförandet av arbetet aktivt gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. (Göteborgs 

stad 2010). 

 
Relevanta krav på funktion, kvalitet, miljö och i förekommande fall sociala hänsyn skall 

vara en naturlig del i all inköps- och upphandlingsverksamhet i Göteborgs Stad. (Göteborgs 

stad 2010). 

 
 Göteborgs stad uttrycker även att man har som ambition att successivt öka kraven 

på sociala hänsyn och att det inför varje upphandling skall göras en bedömning 
om sådana krav är lämpliga att ställa eller inte (Göteborgs stad 2010). 

 
I Malmö stads upphandlingspolicy kan vi läsa att: 

 
Pris, kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor ska finnas som aktivt instrument i alla 

upphandlingar och inköp och tillämpas i proportionerlig omfattning. Exempel på sådana 

tillämpningar, krav eller villkor är kollektivavtalsenliga villkor, meddelarfrihet, 

antidiskrimineringsklausuler, förenklingar för småföretag att delta, etiska villkor i 

upphandling, krav med särskilt fokus på hållbar utveckling i främjande av ekologiska och 

rättvist producerade produkter (Malmö stad 2010). 

 
Även om Malmö stads uppmaning till miljöhänsynstagande och sociala 
hänsynstaganden är tydlig är den inte särskilt specificerad. I dokumentet 
”Underlag, socialt ansvarsfull upphandling, sociala hänsyn och sociala klausuler” 
ifrån samma kommun gör man däremot ett ambitiöst försök att gå längre med de 
sociala hänsynstagandena. Detta dokument verkar däremot inte vara något som 
används i någon större utsträckning av Malmö stads upphandlare, att döma av 
intervjumaterialet (Malmö 2). 

 
Stockholms stads policy har en del betitlad ”Hållbar utveckling” som påpekar att 
det är möjligt att ställa krav på miljöhänsyn. Dessa ska i så fall ”syfta till att uppnå 
målen i stadens miljöprogram.” Det påpekas att detta inte får göras på bekostnad 
av konkurrens, kvalitetskrav eller ekonomiska hänsyn.  

 
Inom ramen för dessa principer och övriga punkter i policyn beslutar varje upphandlande 

enhet själv om hur miljökrav och sociala krav i de upphandlingar som enheten ansvarar för 

skall utformas (Stockholms stad 2007). 

 
Vi noterar ”sociala krav” i citatet ovan. Det enda specifika uttrycket för sociala 
hänsyn, som faller in under denna uppsats definition, görs dock under en helt 
annan rubrik i Stockholms stads policy. Under rubriken ”Affärsmässiga och 
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strategiska överväganden” läser vi att det är ”mycket viktigt” att hålla 
upphandlingarna så enkla och tidseffektiva som möjligt för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. Detta faller in under socialt krav enligt 
definitionen i 4.2.3. 

Sammantaget kan vi konstatera att Göteborgs stad har väldigt omfattande delar 
rörande hänsynen. Malmö stad ger en hel del relativt specifika uttryck för 
hänsynen medan Stockholms stads policy knappt ger några pekpinnar alls mer än 
att väldigt abstrakt nämna möjligheten till miljökrav och sociala krav. Vill man 
dra detta steg längre kan man hävda att det finns ett tydligare intresse ifrån 
politikerna att ta dessa hänsyn i Göteborg och Malmö än i Stockholm. 

 
Värt att notera: Det är tydligt i Stockholms policy att den är skriven med en 
decentraliserad upphandling i åtanke, där varje upphandlande enhet själva bär 
mycket ansvar. I Malmö stads policy är det väldigt tydligt att det huvudsakliga 
ansvaret istället ska ligga på en central upphandlingsenhet. I Göteborgs policy 
tydliggör man att Göteborgs Stads Upphandlings AB har ett huvudansvar för 
samordnad upphandling. Detta är något som sedan aven bekräftas av intervjun 
med Lena Alderskiöld (Malmö 1). 

 

5.2 Förfrågningsunderlag & avtal 

Förfrågningsunderlagen är inga avtal i sig, men blir till följd av upphandlingens 
fortlöpande med avtalsskrivning ändå i regel juridiskt bindande. Då många av 
kraven ställs i förfrågningsunderlaget ställs de inte i ramavtalen. Diskussioner 
pågår bland aktörer i upphandlingen om hur det är bäst att ställa krav på miljö och 
sociala hänsyn, i förfrågningsunderlaget eller senare i avtalet. 
Förfrågningsunderlagen som här analyserats rör avtal som inbjudits till under den 
senaste avtalsperioden. 

5.2.1 Malmö stad 

I Malmö stads förfrågningsunderlag finner vi paragraferna ”2.9 Miljö” respektive 
”2.10 Sociala/etiska hänsyn”. Miljödelen statuerar att det ska framgå om företagen 
är miljöcertifierade eller har något miljöledningssystem. Detta är för abstrakt för 
att det ska fångas upp och behandlas som miljöhänsyn efter denna uppsats 
definition. Dessutom framför inga krav på hänsynstagande utan endast att dessa 
saker ska framgå i ett eventuellt anbud. 

Under ”Sociala/etiska hänsyn” förekommer däremot ’skall-krav’. Om vara 
produceras utanför EU skall krav på och uppföljning av producenten redovisas i 
förhållande till tillverkningslandets lagar. Utöver detta skall leverantören redogöra 
för (och bifoga) om den följer någon etisk kod och/eller uppförandekod. 
Leverantören ska även redovisa hur man ställer och kontrollerar krav på varor 



 

 19 

som produceras utanför EU. Dessa måste följa tillverkningslandets lagar (Malmö 
stad 2009a).  

Malmö stads avtalsmall för livsmedel innehåller inget nytt rörande hänsynen 
utan vilar på och refererar till det som statuerats i förfrågningsunderlaget (Malmö 
stad 2009b). 

Som bilaga (6) till Malmö stads livsmedelsupphandling ligger det, för de tre 
största kommunerna14, gemensamma dokumentet ”Miljökrav vid upphandling av 
entreprenader och tjänster” (2006). Det som inte riktigt stämmer med detta är ju 
givetvis att livsmedel är en vara och inte en tjänst eller entreprenad, även om 
själva transporten av livsmedlen givetvis är en viktig del av 
livsmedelsupphandlingen (Malmö stad 2009b). 

5.2.2 Stockholms stad 

I förfrågningsunderlaget tillhörande Stockholms stad (Stockholms stad 2010a) 
finns del ”1.3.13. Anbudsgivarens miljöarbete”. Här läser vi att anbudsgivaren 
(leverantören) ska framställa hur man arbetar med miljöfrågor rörande de 
produkter som upphandlingen omfattar. Vi läser också att: 

 
Anbudsgivaren skall senast ett år efter avtalets ingång ha ett strukturerat och dokumenterat 

miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren. Miljöarbetet skall vara aktivt under 

hela avtalsperioden. Detta innebär att det minst ska finnas en miljöpolicy, mätbara och 

tidsatta mål för miljöarbetet samt en handlingsplan med ansvarsfördelning (Stockholms stad 

2010a). 

 

Redan det inledande kapitlet i Stockholmsunderlaget finns hänvisningar till 
Stadens övergripande arbete för en ”hållbar livsmiljö”. Kring detta tas två 
punkter upp. Alla transporter ska se 100 % miljöeffektivt och av de varor som 
ska erbjudas av anbudsgivaren ska 15-16% vara ekologiska (KRAV-
märkning eller motsvarande och uppfylla förordningarna 2092/91/EEG och 
1804/99) (Stockholms stad 2010a).  

I det ramavtalsdokument som undersökts i Stockholms stads namn 
hänvisas precis som i Malmö till krav som ställt i förfrågningsunderlaget 
(Stockholms stad 2010b). 

5.2.3 Göteborgs stad 

I förfrågningsunderlaget rörande livsmedel som analyserats ifrån Göteborgs stad 
(Göteborgs stad 2012a) finns framförallt två stycken bilagor som är av intresse för 
detta arbete. Bilagan ”Etiska krav” samt bilagan ”Transportkrav”. I de etiska 
kraven läser vi att Göteborgs stad har en ambition att öka andelen etiska inköp. 

                                                                                                                                                   
 
14 Samt för Vägverket. 
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Denna ambition kommer ursprungligen ifrån kommunens budget (Göteborg 1). I 
denna bilaga kräver man att anbudsgivaren vid avtalsstart ska ha en dokumenterad 
uppförande kod med en lägstanivå i höjd med nationell lagstiftning, ILO:s 
kärnkonventioner och FN:s barnkonvention. Efter ingånget avtal och senast ett år 
efter ska anbudsgivaren även redovisa hur denna kod efterlevs. 

Vidare ställs krav på att anbudsgivaren har metoder för att kvalitetssäkra 
produkterna genom hela produktionskedjan och avsteg ifrån de etiska kraven kan 
anses vara ett väsentligt avtalsbrott. I bilagan ”Transportkrav” ställs det främst 
krav på sparsam körning samt miljökrav på lastbilar och personbilar (Göteborgs 
stad 2012a).  

I Göteborgs stads ramavtal kan vi – rörande hänsynen – finna paragrafen ”18. 
Miljöledning”. Denna statuerar att ett miljöledningssystem skall finnas och 
innehålla minst ”en miljöpolicy, en miljöutbildning för all personal och miljömål 
med handlingsplaner för hur och när målen skall uppfyllas.” Man tydliggör även 
att avsteg ifrån detta kan ”komma att anses som väsentligt avtalsbrott.” Några 
sociala hänsyn kan dock inte iakttas (Göteborgs stad 2012b). 

5.3 Intervjuer & uppföljning 

 
I detta underkapitel presenteras sådant som av intresse för detta arbete 
framkommit vid intervjuer med framförallt upphandlare i de olika kommunerna. 

Enligt Helena Sagvall har miljöhänsyn varit en aspekt av den offentliga 
upphandlingen sedan runt millennieskiftet medan social hänsyn funnits med de 
fem senaste åren (Göteborg 1). Nästan identiska uppskattningar kring detta ges av 
Camilla Ljungman ifrån Malmö stad (Malmö 2). Det kan här tilläggas att Malmö 
tidigt (sedan 2006), men även Göteborg numera är diplomerade ”Fairtrade Cities”.  

De dokument man som upphandlare använder sig av och utgår ifrån är först 
och främst de EU-rättsliga principerna och LOU. Utöver dessa ser man till 
upphandlingspolicy och miljöpolicy. Upphandlarna nämner även 
Miljöstyrningsrådets riktlinjer för offentlig upphandling som vägledande.  

I korrespondensen med livsmedelsupphandlingen i Göteborg menar 
upphandlaren att det inte har ställs några egentliga krav på sociala hänsyn och 
miljöhänsyn fram tills nu. Däremot är det något som kommer att ställas i den nya 
livsmedelsupphandling som, under tiden för intervjun bedrivs. I den nya 
upphandlingen har man i Göteborg använt sig av Miljöstyrningsrådets 
upphandlingskriterier för livsmedel (Göteborg 2). I Stockholm har man enligt 
livsmedelsupphandlare Petra Krause inte av juristerna tillåtits ha med sociala krav 
i livsmedelsupphandlingen eftersom man inte anser sig kunna följa upp och 
utvärdera sådana krav, detta rör kanske främst rättvisemärkningar (Stockholm 2). 
I Malmö är man duktiga på att upphandla ekologiska och rättvisemärkta varor, 
men utöver detta ställs inte så mycket krav på sociala hänsyn (Malmö 1; Malmö 
2).  
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5.3.1 Vikten av välavvägda krav 

Inför varje upphandling görs i Göteborg en branschanalys som ser till om/hur det 
är möjligt att ta miljö- och etiska krav (Göteborg 2). I Malmö görs en liknande 
bedömning av möjligheten till att ställa krav på hänsynen (Malmö 2). 

Att stå utan ett avtal efter en upphandlingsprocess eller att få processen 
överklagad kan vara ett stort orosmoment för många upphandlare. Ju högre man 
sätter ribban för krav i allmänhet, ju större är risken att man inte får till stånd 
något avtal. Att sätta höga krav kan även leda till en orättvis upphandlingsprocess. 
Om man hamnar i en situation där anbudsgivaren börjar fundera på om köparen 
verkligen kan kontrollera alla krav som ställs riskerar man att vissa anbudsgivare 
låtsas uppfylla krav man inte uppfyller, medan andra aktörer kanske inte ens 
lämnar in ett anbud eftersom de vet att de inte kan uppfylla kraven (Malmö 2, 
Stockholm 2). I det senare fallet är givetvis risken stor att någon presumtiv 
anbudsgivare anser sig felbehandlad och överklagar tilldelningsbeslutet. Det är 
alltså på flera sätt viktigt att sätta krav-ribban på en väl avvägd höjd. 

Detta gäller inte minst när det kommer till att köpa in varor med miljö- 
och/eller rättvisemärkningar. Alla tre kommunerna inhandlar en viss reglerad 
andel ekologiska livsmedel. Denna andel kan verka låg, men man måste ha i 
åtanke att den ekologiska marknaden är väldigt begränsad och att tillgången på 
dessa livsmedel därför är liten. Även om man egentligen vill inhandla 100 % 
ekologisk mjölk går ett sådant krav inte att genomföra. Risken blir då att man 
antingen inte får något kontrakt till stånd eller att skolbarnen vid ett senare tillfälle 
under avtalstiden inte får någon mjölk alls (ex. Malmö 2). 

När det kommer till rättvisemärkningar nämndes det tidigare att Malmö och 
Göteborg är så kallade ”diplomerade Fairtrade cities”. Det innebär att dessa städer 
inhandlar vissa delar av sina livsmedel med vissa standardiserade krav på 
framförallt arbetsvillkor i produktionslandet. De vanligaste varorna som tas upp är 
kaffe och frukt. Stockholms stad anser sig inte kunna ställa krav på rättvisemärkta 
varor eftersom man inte kan kontrollera och följa upp sådana krav (Stockholm 2). 

5.3.2 Uppföljning 

För det första är de hänsyn som denna uppsats behandlar relativt nya företeelser i 
den offentliga upphandlingen och som tidigare nämnts löper avtalen ofta över 4 
år. Det är därför inte någon större mängd avtal som har hunnit löpa ut sedan 
möjligheten och sedermera uppmaningen till hänsynstagande infördes i LOU 
2007. Däremot har miljöhänsyn funnits med i upphandlingsprocesser sedan början 
av milleniet. 

Någon dokumentation kring uppföljning av sociala krav och miljökrav har inte 
funnits att tillgå under skrivandet av denna uppsats. Här är därför intervjuerna den 
huvudsakliga källan. 

Malmö stad kontrollerar löpande 2-3 gånger om året de enheter inom 
kommunen som upphandlar livsmedel. Hur stora andelar av de levererade varorna 
är miljö- och rättvisemärkta och hur stämmer dessa andelar överens med de 
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ingångna avtalen. Efter dessa kontroller kan den Centrala Upphandlingsenheten 
uppmuntra eller uppmana enheter och leverantörer som ligger bra eller dåligt till 
(Malmö 2). I Göteborg ställer man liknande krav där leverantörerna själva ska 
tillhandahålla visst material kring hur krav uppfylls. Även möjligheten att göra 
fysiska kontroller av produktionen finns genom avtalsparagrafer (Göteborgs stad 
2012a och Göteborg 1). 

Ett stort generellt problem i att uppfölja och kontrollera avtalstroheten 
framkommer när det handlar om mer komplexa varor där en eller flera 
underleverantörer spelar en stor roll i produktionen. Detta problem torde dock 
vara rätt begränsat när det handlar om livsmedel och mer påtagligt vid 
upphandling av exempelvis datorer. 

Lena Alderskiöld (Malmö 1) påpekar något högst väsentligt rörande 
uppföljningen och kontroll av ställda krav. Givetvis måste man som upphandlare 
”balansera resurserna även till uppföljningsarbetet”. Detta kan låta självklart, men 
vid många upphandlingar bränns nog mycket av krutet i själva upphandlings-
/avtalsmomentet. Genom att inte balansera resurserna på ett mer avvägt sätt kan 
detta leda till att upphandlingsenheter inte anser sig ha möjlighet att ställa vissa 
krav eftersom man inte kan följa upp dessa krav. 

Den sammantagna bilden av uppföljningen kring miljöhänsyn och sociala 
hänsyn är inte direkt omfattande, även om de krav som ställs inte heller är särskilt 
många eller omfattande, än så länge. Kraven på miljö hänsyn och sociala hänsyn 
är ändå mer långtgående än den uppföljning som görs av dessa. 
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6 Analys – Varför ser det ut såhär? 

I detta kapitel försöker vi med först i 6.1, med hjälp av implementeringsteorin i 
kapitel 4.1 att analysera implementeringen av miljöhänsyn och sociala hänsyn i 
den kommunala livsmedelsupphandlingen för att försöka närma oss svaret på 
huvudfrågeställningen: Varför implementeras miljöhänsyn och sociala hänsyn 
som det görs i den offentliga upphandlingen?  

Den senare delen av kapitlet (6.2) kommer även ta upp en del tänkbara 
förklaringar och iakttagelser som inte riktigt går att besvara med hjälp av 
implementeringsteorin. 

 

6.1 Implementeringsteorin förklarar 

Hur ställs då de beskrivningar som görs i kapitel 5 i ljuset av ”förstå, kunna, 
vilja”-teorin? Vad kan förklaras och vad kan inte förklaras med hjälp av denna 
teori? 

Implementering kan, som tog upp i 4.1.2, ta relativt lång tid ifrån beslut till 
genomförandets slut. Tidsperspektiven för de två hänsynen skiljer sig enligt denna 
uppsats en hel del åt. Miljöhänsyn har funnits med upphandlingskontexten sedan 
början av 2000-talet, medan sociala hänsyn kommit fram under de senaste 5 åren. 
Miljöhänsynen borde därmed hunnit implementerats betydligt mer än de sociala 
hänsynen. Så verkar även fallet vara. Sociala hänsyn har av allt att döma inte än 
hunnit implementerats på det sätt som lagar och policyer uppmanar till. Att det 
dessutom rör sig om väldigt vaga styrdokument gör att det är än svårare att avgöra 
om implementeringen skett på det vis som varit tilltänkt. Medan 
implementeringen av miljöhänsynen absolut går att undersöka redan idag kommer 
nog en undersökning rörande sociala hänsyn att bli mer fruktsam om ett par år. 

6.1.1 Vilja – politisk & professionell 

Som nämndes inledningsvis (1.1) har olika statliga myndigheter och organ ställt 
sig både för och emot ”bör”-regeln och uppmaningen till miljöhänsynstagande 
och socialt hänsynstagande. Det finns dock ingenting som framkommit i denna 
undersökning som tyder på att någon eller några aktörer i själva 
upphandlingsprocessen har någon ovilja eller skepticism gentemot att hänsyn till 
miljö och sociala aspekter tas. Hos upphandlarna själva framkommer definitivt 
ingen sådan ovilja. Det närmsta en sådan vi kommer är Stockholms 
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upphandlingspolicy som enligt uppgift inte uppdaterats sedan den skrevs 2007. 
Detta kan tolkas som att en starkare politisk vilja för hänsynstaganden finns i 
Göteborg och Malmö. En sådan politisk vilja har tidigare visat sig vara av vikt för 
upphandlarna när det kommer till att ställa krav på miljöhänsyn och sociala 
hänsyn (NVV 2010:41). Det politiska stödet ter sig således viktigt för de 
upphandlande tjänstemännen när det gäller att våga eller inte våga sätta fötterna 
på ny mark. 

Denna uppsats innehåller endast intervjuer med upphandlare i central position. 
Många av de som upphandlar mindre kvantiteter sitter längre ut i periferin. 
Möjligen kan en tendens till här ovilja skönjas. De centrala upphandlarna menar 
att de perifera enheterna sällan tycker om att få för mycket förhållningsregler på 
sig över ifrån, utan vill kunna upphandla mer självständigt. Detta kan gälla så väl 
de hänsyn som denna uppsats behandlar som andra typer av krav. 

6.1.2 Förstå – att implementera det vaga 

Hur förstår då upphandlarna de uppmaningar som finns till hänsynstagande? Två 
viktiga aspekter av upphandlarens förståelse är särskilt viktiga. Den första är att 
förstå sin bransch och den andra är att förstå styret. Styret här främst menat som 
den lokala politiken, policyer och andra styrdokument.  

Den första aspekten av förståelse hos upphandlarna rör hur dessa uppfattar den 
bransch och de presumtiva leverantörer de agerar ibland. Detta får i nästa steg 
konsekvenser för vilken nivå på krav upphandlarna anser är rimliga/möjliga att 
ställa. Om viljan finns att ställa krav måste man ändå undvika att ställa dessa krav 
för högt (se 5.3.1).  

Den andra aspekten handlar i detta arbete främst om hur upphandlarna tolkar 
(förstår) policyer och juridiska ramverk, samt relationen mellan dessa. Vagheten i 
uppmaningarna till hänsyn gör att tolkningsrummet för hur hänsynen bör 
implementeras är stort. Upphandlarna förstår självfallet uppmaningen, men lägger 
olika vikt vid den och tolkar, i synnerhet de sociala hänsynen på olika sätt. Det 
stora tolkningsutrymmet kan även leda till att de lokala skillnaderna i hur/om 
hänsynen upphandlas kan vara stora. I Stockholms stad där man enligt Krause låtit 
juristerna tolka uppmaningen i ”bör”-regeln kommer man fram till att sociala 
hänsyn inte kan tas (Stockholm 2). Detta går dock inte att koppla loss ifrån den 
tredje teoretiska egenskapen ”att kunna”.  

6.1.3 Kunna – att balansera resurser 

Reglerna säger att krav på hänsyn inte får ställas om man inte kan kontrollera och 
följa upp dem. Således måste en upphandlande enhet tolka (förstå) uppmaningen 
utifrån sina förutsättningar och resurser. Krause medger att detta ytterst handlar 
om resurser, men menar att de i stort har de resurser som krävs för att utföra den 
upphandling de förväntas göra (Stockholm 2). Även de övriga 
livsmedelsupphandlarna anser sig ha de resurser som krävs för att genomföra vad 
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som förväntas av dem. När frågan om de upphandlande enheterna har tillräckliga 
resurser för att bedriva upphandlingen på det sätt som förväntas av dem ställs till 
Helena Sagvall blir svaret däremot ett abrupt ”nej” (Göteborg 1). Hennes arbete 
med sociala hänsynstaganden i offentlig upphandling har visat att så sällan är 
fallet. 

Som togs upp i 5.3.2 är det inte bara en fråga om hur stora resurserna är utan 
även om hur resurserna används. Att balansera upphandlingsresurserna även till 
uppföljning och kontroll är nog så viktigt. Här är gränsen mellan att ”kunna” och 
att ”vilja” väldigt svår dragen och suddig. Malmö och Göteborg anser sig kunna 
följa upp krav på rättvisemärkningar medan Stockholm anser sig vara oförmögna 
att kontrollera för detta. Förklaringen till detta hamnar just vid denna oklara gräns 
i mellan att ”kunna” och att ”vilja”. Att döma av intervjuerna är det främst en 
fråga om resurser och således om att inte ”kunna”, samtidigt kan just 
balanserandet av resurserna ha mycket att göra med ”viljan” och vad man anser är 
viktigt. 

Livsmedelsupphandling är som nämndes i 3.3 ett område med en stor mängd 
produkter att specificera krav kring. Att till detta lägga till varuspecifika krav på 
miljöhänsyn och sociala hänsyn kräver ytterligare ansträngningar och resurser 
längs hela den breda varufronten. Enklare är då att ställa krav på hänsynen i 
leverantörens verksamhet i stort. Som att ställa krav på anställning av ett visst 
antal långtidsarbetslösa, kräva en plan för ökad mångfald och jämställdhet bland 
personalen eller att ha ett fungerande miljöledningssystem. Krav på 
miljöledningssystem är väldigt vanligt och likaså krav på jämställdhetspolicys, 
båda symboliska och abstrakta. Krav på positiv särbehandling hos leverantören 
eller liknande däremot återfinns inte i de livsmedelsupphandlingar som här 
behandlas, men har enligt uppgift förekommit i andra upphandlingar. Olika krav 
är helt enkelt olika resurskrävande att ställa och uppfölja. 

6.2 Hänsyn låser hänsyn 

Att det ofta finns ekonomiska och resursmässiga hämningar av möjligheten till 
kravställande är någonting självklart. Att det däremot finns uteslutande 
motsättningar även internt mellan de hänsyn som behandlas i denna uppsats är 
inte lika allmänt känt eller intuitivt tilltalande. Ändå framkommer tydliga 
indikationer på att så är fallet. 

Den tydligaste formen av sociala hänsyn som framkommer i samtliga 
kommuner är vikten av att inte stänga ute mindre och medelstora företag ifrån 
upphandlingarna. Detta är givetvis ett viktigt förhållningssätt att ha i åtanke när 
man utformar en upphandling, men det har även en tydligt begränsande effekt när 
det kommer till att ställa olika krav på leverantörer. Stora företag kan i stora 
upphandlingar avsätta väsentliga medel för detta och hantera mer långtgående 
krav på ett helt annat sätt än de mindre företagen kan.  Detta försätter inte minst 
kraven på sociala hänsyn och miljöhänsyn i en lite svårhanterlig position. 
Eftersom diskrimineringsprincipen är överordnad ”bör”-regeln blir det i regel 
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hänsynen som får tonas ner i upphandlingen. Bedömningen om vart gränserna går 
kring detta ligger såklart i första hand hos upphandlarna, samtidigt har man en 
press på sig att undvika överprövning. 

Eftersom de mindre företagen ofta är lokala kan man även ana en tendens att 
inte vilja lägga för mycket hinder i vägen för dessa lokala företags möjligheter i 
upphandlingarna och således hålls kraven nere. 
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7 Slutsats & diskussion 

7.1 Slutsats 

Genom arbetet har ett par faktorer visat sig kunna förklara varför miljöhänsyn och 
sociala hänsyn implementeras som de görs i den offentliga upphandlingen. Dessa 
faktorer ska ses som svaret på denna uppsats huvudfrågeställning. 

Både den lokala politiska viljan och upphandlarens vilja är viktiga för hur en 
upphandlare kommer närma sig och sätta miljöhänsyn och sociala hänsyn på pränt 
i en avtalsprocess. En politisk ovilja kan vara en orsak till att krav på dessa hänsyn 
är få eller väger lätt. Den politiska viljan för dessa hänsynstaganden, i den 
offentliga upphandlingen, tolkas i detta arbete som något mindre i Stockholm än i 
Göteborg och Malmö. Detta faller även samman med att Stockholm inte ställer 
krav på rättvisemärkningar, vilket de andra två kommunerna gör. Överlag verkar 
den politiska viljan dock finnas där och vara i en uppåtgående trend, framförallt 
när det kommer till sociala hänsyn. 

Att förstå styret och att förstå den bransch man upphandlar är vidare av största 
vikt för att en upphandlare ska kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. Hur 
dessa faktorer förstås påverkar direkt sättet på vilket upphandlingarna genomförs. 
Vagheten i ”bör”-regeln och policys gör dock att förståelsen kan variera mycket 
mellan olika upphandlare. 

Mycket underprestationer inom organisationer går rimligen att skylla på för 
lite resurser. Enligt livsmedelsupphandlarna själva är så inte fallet här. Storleken 
på resurserna är dock inte allt. Viktigt kan även vara hur resurserna planeras och 
balanseras över upphandlingsprocessen. För att kunna ställa rimliga krav krävs att 
man har resurser kvar till en uppföljning av kraven. Så verkar fallet inte vara när 
det gäller krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn. 

7.2 Diskussion 

Den teori som används i denna uppsats lyckas med att förklara det mesta av varför 
miljöhänsyn och sociala hänsyn upphandlas som de görs. Däremot lämnas några 
få lösa trådar värda att följas upp. De finns ingen övergripande koll på hur olika 
hänsyn kan hjälpa eller stjälpa varandra. Något som diskuterats en del framförallt 
rörande miljöhänsyn i upphandling är hur dessa samspelar med övriga 
styrinstrument för miljöpolitiken i samhället. Någon liknande aggregerad 
diskussion kring alla de olika tänkbara kraven i den offentliga upphandlingen och 
deras interna påverkan finns inte. Det finns därför en risk att vissa hänsyn tränger 
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undan andra hänsyn ur upphandlingarna. I detta arbete framkommer 
hänsynstagandet för små och medelstora företag som en hänsyn som riskerar att 
tränga undan andra krav på hänsyn eller dra ner digniteten på dessa. Det hade 
varit mycket intressant att gå vidare med just hänsynstaganden för små och 
medelstora företag och se om det finns något samband mellan detta och att ha 
problem att ställa andra krav i symbios med detta. Likaså hade det kunna vara 
fruktsamt att gå vidare med den interna påverkan olika krav i mellan på ett 
bredare sätt. 

En annan intressant vinkel som dyker upp i vag form genom arbetet gäller hur 
vissa krav, rörande sociala hänsyn och miljöhänsyn, kan ställas eller ställs för att 
gynna den lokala marknaden framför den perifera. Vad som här är juridiskt 
godkänt och icke-godkänt kommer med alls sannolikhet redas ut i olika rättsfall 
på EU-nivå framöver. 

När det kommer till den politiska viljan som i denna uppsats endast kommer 
till tals genom upphandlingspolicyer, hade det givetvis varit intressant att gå 
längre och undersöka hur denna verkligen ser ut genom exempelvis intervjuer 
med politiker. Att endast döma denna vilja eller ovilja utefter 
upphandlingspolicyn ger såklart inte någon uttömd bild.  

 
 
 
 
 
 



 

 29 

8 Referenser 

Bergman, Mats – Indén, Tobias – Lundberg, Sofia – Madell, Tom, 2011. Offentlig 
upphandling – På rätt sätt och till rätt pris. Lund: Studentlitteratur. 

Esaiasson, Peter – Gilljam, Mikael – Oscarsson, Henrik – Wägnerud, Lena, 2007. 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Stockholm: Norstedts juridik. (3:e uppl.). 

Göteborg 1= Helena Sagvall, upphandlare på Upphandlingsbolaget AB i 
Göteborg, med speciell inriktning mot sociala hänsyn i upphandlingen. 
Intervjudatum: 2012-04-25. 

Göteborg 2= E-post-intervju med Birgitta Hedén, upphandlingsledare för 
livsmedel i Göteborgs stad. Datum: 2012-05-10. 

Göteborgs stad 2010= ”Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte 
kommentarer”. Given Göteborgs stads kommunstyrelse 2010. [Elektrisk] 
Tillgänglig: 2012-08-11. (http://www.uhb.goteborg.se/for_inkopare_inkops-
_och_upphandlingspolicy/) 

Göteborgs stad 2012a= Förfrågningsunderlag för upphandling av Livsmedel – 
Nutritionsprodukter och kosttillägg. Dnr: 121/12 med bilagor. 
Upphandlingsbolaget, Göteborgs stad 2012. 

Göteborgs stad 2012b= Ramavtalsvillkor Dnr: 121/12. Upphandlingsbolaget, 
Göteborgs stad 2012. 

Hill, Michael – Hupe, Peter, 2009. Implementing public policy. London: Sage 
KKVa= Konkurensverkets hemsida. [Elektrisk] Tillgänglig: 2012-04-23 

(http://www.kkv.se/t/Process.aspx?id=3937) 
KKV 2009:1= Konkurrensverket. Miljöhänsyn i offentligupphandling. Rapport 

2009:1. 
KKV 2011:4= Konkurrensverket. Mat och marknad – Offentlig upphandling. 

Rapport 2011:4. 
Lundquist, Lennart, 1987. Implementation steering: An Actor—Structure 

Approach. Lund: Studentlitteratur. 
Kommissionen, 2008. ”Offentlig upphandling för en bättre miljö”. KOM(2008) 

400 slutgiltig. Bryssel: Europeiska kommissionen. 
Kommissionen, 2011. ”Socialt ansvarsfull upphandling: En handledning till 

sociala hänsyn i offentlig upphandling”. Bryssel: Europeiska kommissionen. 
Malmö 1= Lena Alderskiöld, planeringssekreterare Statskontoret Malmö stad. 

Författare av ”Underlag, socialt ansvarsfull upphandling, sociala hänsyn och 
sociala klausuler” (för Malmö stad). Intervjudatum: 2012-05-03. 

Malmö 2= Camilla Ljungman, upphandlare av livsmedel, Servicekontoret, Malmö 
stad. Intervjudatum: 2012-05-10. 



 

 30 

Malmö stad 2009a= Förfrågningsunderlag för upphandling av livsmedel – 
fullsortiment. Serviceförvaltningen Malmö stad. Avtalstid: 2009-06-15 – 
2011-06-17. 

Malmö stad 2009b= ”Avtal avseende succesiva leveranser av livsmedel – 
fullsortiment”. Serviceförvaltningen Malmö stad. Avtalstid: 2009-06-15 – 
2011-06-17. 

Malmö stad 2010= Upphandlingspolicy för Malmö stad. Beslutad av Malmö stads 
kommunfullmäktige 2009, I kraft 2010. 

Malmö stad 2011= ”Underlag, socialt ansvarsfull upphandling, sociala hänsyn och 
sociala klausuler” av Lena Alderskiöld för Statskontoret, Malmö stad, 2011. 

NVV 2010= Naturvårdsverket. Miljöanpassad offentlig upphandling. Rapport 
6326, 2010. 

Sannerstedt, Anders, 2010. “Implementering” i Rothstein, Bo (red.), 2010. Politik 
som organisation. Stockholm: SNS Förlag. 

SFS 2007:1091, Lagen om offentlig upphandling. 
SFS 2007:1092, Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster. 
SFS 2010:571, Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 
SOU 2011:73. På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den 

offentliga upphandlingen. Upphandlingsutredningens betänkande. 
Stockholm 2= Petra Krause, upphandlare livsmedel, serviceförvaltningen 

Stockholms stad. Intervjudatum: 2012-05-9. 
Stockholms stad 2007= Upphandlingspolicy för Stockholms stad. Beslutad av 

Malmö stads kommunfullmäktige 2007. 
Stockholms stad 2010a= Förfrågningsunderlag för livsmedel 103-131/2008. 

Serviceförvaltningen, Stockholms stad 2010. 
Stockholms stad 2010b= Avtal mellan Stockholms stad, Serviceförvaltningen och 

Nutricia Nordica AB, Dnr: 104-117/2010. Serviceförvaltningen, Stockholms 
stad 2010. 

 
 
 
 



 

 31 

9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Utdrag ur Europeiska kommissionens text ”Socialt ansvarsfull upphandling – en 
handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling”. Sidorna 7-9. Exempel på 
sociala hänsyn: 

 
Främjande av ”möjligheter till anställning”, till exempel:  
– att verka för sysselsättning bland ungdomar,  
– att verka för en jämn könsfördelning (t.ex. balans mellan arbete/privatliv och 

bekämpning av sektoriell och yrkesmässig segregering), 
– att verka för möjligheter till anställning för långtidsarbetslösa och äldre 

arbetstagare, 
– mångfaldsstrategier och möjligheter till arbetstillfällen för personer från 

missgynnade grupper (t.ex. migrerande arbetstagare, etniska minoriteter, 
religiösa minoriteter, lågutbildade arbetstagare o.s.v.), 

– att verka för möjligheter till anställning för personer med funktionshinder, till 
exempel via arbetsmiljöer som är tillgängliga och främjar integration. 
 

Främjande av ”anständigt arbete” 
 
Detta allmänt vedertagna begrepp bygger på den fasta övertygelsen om att 
människor har rätt till produktiv sysselsättning under omständigheter som 
kännetecknas av frihet, jämlikhet, säkerhet och värdighet. Agendan för anständigt 
arbete utgörs av fyra lika viktiga och av varandra oberoende aspekter: rätt till ett 
produktivt och självvalt arbete, grundläggande principer och rättigheter på 
arbetsplatsen, en sysselsättning som ger en dräglig inkomst och socialt skydd samt 
social dialog. Jämställdhet och icke-diskriminering är övergripande frågor i 
agendan för anständigt arbete. Inom ramen för SRPP15 finns det ett antal frågor 
som kan ha stor betydelse, till exempel: 
– överensstämmelse med ILO:s regelverk, 
– rimlig lön, 
– hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,  
– social dialog, 
– tillgång till utbildning,  

                                                                                                                                                   
 
15 Författarens anmärkning. Socialt ansvarsfull offentlig upphandling (SRPP – socially responsible public 
procurement) 
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– jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering,  
– tillgång till grundläggande socialt skydd. 

 
Främjande av överensstämmelse med ”sociala rättigheter och arbetstagares 
rättigheter”, till exempel: 
– överensstämmelse med nationella lagar och kollektivavtal som följer EU:s 

lagstiftning, 
– överensstämmelse med principen om likabehandling av kvinnor och män, 

inbegripet principen om lika lön för likvärdigt arbete och främjande av 
jämställdhet,  

– överensstämmelse med lagar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,  
– bekämpning av diskriminering på andra grunder  

(ålder, funktionshinder, religion och trosuppfattning, sexuell läggning o.s.v.) 
och bildande av lika möjligheter. 

 
Stödja ”social integration” och främja den sociala ekonomins organisationer, till 
exempel:  
– jämlik tillgång till offentlig upphandling för företag som ägs av eller anställer 

personer från etniska grupper/minoritetsgrupper – kooperativ, sociala företag 
och ideella organisationer, till exempel genom att  

– främja stödåtgärder för anställning för personer med funktionshinder, även på 
den öppna arbets- marknaden, 

 
Främja ”tillgänglighet och design för alla”, till exempel genom:  
– tvingande bestämmelser i de tekniska specifikationerna för att säkerställa att 

personer med funktionshinder får tillgång till exempelvis offentliga tjänster, 
offentliga byggnader, allmänna transportmedel, offentlig information samt 
varor och tjänster inom området informations- och kommunikationsteknik, till 
exempel webbaserade program. Den viktigaste frågan är att köpa varor och 
tjänster som är tillgängliga för alla. 

 
Ta hänsyn till frågor som har med ”etisk handel” att göra, till exempel: 
– möjligheten att under vissa omständigheter beakta frågor som rör etisk handel 

i anbudsspecifikationer och kontraktsvillkor. 
 

Sträva efter att uppnå en högre grad av frivilligt åtagande när det gäller 
”företagens sociala ansvar” (CSR), d.v.s. att företagen agerar på frivillig basis 
och gör mer än lagen kräver för att uppnå miljömässiga och sociala mål i sin 
dagliga verksamhet, till exempel: 
– att samarbeta med entreprenörerna för att öka engagemanget i CSR-relaterade 

värden. 
 

Bekämpa kränkningar av de mänskliga rättigheterna och främja respekten av 
mänskliga rättigheter. 
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Främja ”små och medelstora företag” i den mån de kan kopplas till de sociala 
hänsyn som anges ovan: 
– bestämmelser som ger små och medelstora företag större tillgång till offentlig 

upphandling genom att minska kostnaden och/eller den ekonomiska bördan 
med att delta i SRPP-aktiviteter. Detta kan man exempelvis uppnå genom att, 
om så är möjligt, se till att storleken på kontraktet i sig inte är ett hinder för att 
små och medelstora företag ska kunna delta, ge tillräckligt med tid för att 
förbereda anbud, att se till att betalning sker i rätt tid och att sätta upp rimliga 
krav när det gäller kvalifikationer och ekonomi,  

– lika möjligheter genom att synliggöra möjligheterna till 
underleverantörsanbud. 
 

SLUT på Bilaga 1 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjumall 

Intervjufrågor 
 
Namn:  
Kommun: 
Upphandlingsområde: 
Hur länge har du arbetat med upphandling? 
 
Beskrivande (informantdel): 
 
Beskriv er upphandlingsprocess kortfattat. 
 
Hur resonerar man kring miljöhänsyn och sociala hänsyn när man utformar 
förfrågningsunderlag och avtal? 
 
Hur länge skulle du säga att man haft med krav på miljöhänsyn och/eller sociala 
hänsyn i upphandlingen? 
 
Vilka är de viktigaste handlingarna att rätta sig efter när man utformar 
förfrågningsunderlag och avtal? (lag/praxis och kommunala policies) 
 
Frågor grundade på relevant upphandling och kommunens policy? 
 
Hur kontrolleras och uppföljs de krav som ställs på Miljöhänsyn och sociala 
hänsyn? 
 
Tyckande (respondentdel): 
 
Känner du att er upphandlingsenhet har tillräckliga resurser för att genomföra 
upphandlingen på det sätt som förväntas av er? (ex. tid, pengar, personal, 
information, kompetens) 
 
Tror du att det skiljer sig mycket åt mellan olika upphandlingsområden hur man 
implementerar miljöhänsyn och sociala hänsyn, i så fall hur? 
 
Skulle du säga att det finns ett motstånd/skepticism mot miljöhänsyn och sociala 
hänsyn hos några aktörer i upphandlingsprocessen, och i så fall vad för 
motstånd/skepticism? 

 
SLUT på Bilaga 2 
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