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Abstract 

Den 1 januari i år trädde Lag (2016:1145) om Offentlig Upphandling i kraft. En 

av de mest betydande förändringarna i den nya lagen är det ökade utrymmet som 

ges till miljöhänsyn vid offentlig upphandling. 

Vi har valt att undersöka hur de nya bestämmelserna, med fokus på 

miljöhänsyn, har implementerats och tolkats av tjänstemän på kommunal nivå. 

Tjänstemännens upplevda handlingsutrymme har undersökts genom intervjuer 

med tjänstemän i form av upphandlingsstrateger samt en upphandlingsjurist. 

Undersökningen grundar sig i tidigare implementeringsforskning och statsvetaren 

Lennart Lundquists implementeringsteori om tjänstemännens egenskaper att 

förstå, kunna och vilja. 

Några direkta implementeringsproblem framkom inte genom studien, men 

den bekräftar vikten av god förståelse för styrningen hos tjänstemän för att 

framgångsrik implementering ska ske.  Studien resulterar i att tjänstemännen 

upplever den nya lagen som tydligare än innan, men inte tydlig nog. 

Handlingsutrymmet för att inkludera miljöhänsyn upplevs som stort, samtidigt 

framkommer en ovisshet kring hur det går att tillämpa. 

 

Nyckelord: Lagen om Offentlig Upphandling, implementering, miljöhänsyn, 

tjänstemän, kommuner 

Antal ord: 8184 
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1 Inledning 

De senaste åren har ändringar i direktiv kring offentlig upphandling gjorts på EU-

nivå och den svenska Lagen om Offentlig Upphandling har förändrats. Tillägg har 

gjorts i lagstiftningen vilka öppnar för tolkning och kan leda till ett större 

utrymme att ta exempelvis miljömässig hänsyn vid upphandling (Montin 2016). 

Den nya lagen som trädde i kraft vid årsskiftet och dess komplexitet motiverar en 

studie kring hur det i praktiken har gått. Vid implementering av nya beslut uppstår 

alltid vissa problem genom att en kompromiss behöver ske mellan kontroll och 

kapacitet (Hertting 2014 s. 206). Exempelvis vaga målformuleringar kan vara 

positivt för flexibiliteten medan tydligare mål ger större kontrollmöjligheter. En 

perfekt implementering är omöjlig (ibid).  

Sverige måste anpassa den nationella lagstiftningen efter EU-direktiv, och 

när det sker förändringar i dessa anpassas även den svenska lagen. 

Ansvarsdelegeringen mot kommunnivå och decentraliseringstrenden kan kopplas 

till New Public Management och har gjort att tjänstemän på kommunnivå tilldelas 

större ansvar för att främja effektivitet (Pollitt – Bouckaert 2011 s. 78). 

Flernivåstyrningen kan dock leda till oklarheter och det kommunala självstyret 

rymmer stor frihet vilket kan leda till olika utfall i implementeringen. Detta 

väcker frågor om hur förändringarna i Lagen om Offentlig Upphandling mottagits 

och tolkats av tjänstemän och implementerats i förvaltningen. Vilka förändringar 

har skett i praktiken? Dessutom är det intressant att undersöka vilket 

handlingsutrymme tjänstemän uppfattar sig ha i fråga om att ställa miljökrav vid 

offentlig upphandling och om denna uppfattning förändrats när lagen gjort det.  

Det finns också tecken på att konkurrens, som under lång tid dominerat 

som viktigaste instrument för EU-medlemsstaternas utveckling, nu i viss mån har 

börjat tappa sin ställning (Montin 2016). Det finns en spänning mellan målet om 

fri konkurrens och viljan att använda upphandling som politiskt instrument i 

exempelvis miljöfrågor. Stämmer det att konkurrensens överordning som värde är 

på tillbakagång och upplever tjänstemännen själva att det håller på att ske någon 

värdeförskjutning?  

Denna uppsats kommer att behandla offentlig upphandling med 

miljöhänsyn som huvudsakligt fokus. Undersökningen utgörs av intervjuer med 

tjänstemän i fyra skånska kommuner som alla ansvarar för upphandling i 

respektive kommun. Därigenom kommer det att framkomma vad som, i dessa 

kommuner, i praktiken har förändrats kring vilka miljökrav som ställs vid 

offentlig upphandling efter att de nya bestämmelserna i lagen trädde i kraft vid 

årsskiftet 2017 och om det upplevs ha skett en förändring i handlingsutrymme.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Nya politiska beslut och den nya Lagen om Offentlig Upphandling med starkare 

betoning på miljökrav motiverar en studie om hur dessa mottagits och tolkats 

inom förvaltningen. Det är också intressant att undersöka vilket 

handlingsutrymme som funnits för att implementera de förändringar som gjorts 

och vilken inställning berörda tjänstemän haft till detta. En intervjustudie med 

tjänstemän som arbetar med offentlig upphandling i olika kommuner motiveras av 

att deras respektive tolkning påverkar hur implementeringen kommer att se ut. Det 

centrala problemet för uppsatsen är förändringen av tjänstemännens 

handlingsutrymme sett till offentlig upphandling. Syftet är att undersöka hur 

ändringar i lagen tolkats på kommunal nivå och det upplevda handlingsutrymmet 

för att inkludera miljöhänsyn vid upphandling. Formuleringar i policydokument i 

de olika undersökta kommunerna kommer att jämföras med varandra samt med 

hur tjänstemän som arbetar med upphandling i praktiken handlar och gör 

tolkningar. Analysen kommer i första hand att bygga på Lennart Lundquists 

implementeringsteori. De frågeställningar som formulerats utifrån detta syfte 

lyder: 

 

- Hur har förändringar i Lagen om Offentlig Upphandling tolkats på kommunal 

nivå? 

- Hur tolkas utrymmet för miljöhänsyn vid upphandling i fyra skånska kommuner? 

1.2 Den nya Lagen om Offentlig Upphandling  

Den första januari i år trädde nya Lagen om Offentlig Upphandling i kraft. Lagen 

är i princip strukturerad på samma sätt som innan och bygger på EU:s direktiv om 

offentlig upphandling även om det finns kapitel med regler som inte omfattas av 

dessa (Upphandlingsmyndigheten 2017a). 

En av ändringarna i den nya lagen är den ökade betydelsen av miljöhänsyn 

vid upphandling, vilken framförallt är den förändringen som blir relevant för vår 

uppsats. Lagen har tydliggjort utrymmet för att ställa miljökrav vid upphandling, 

samtidigt som den har satt upp skyldigheter för upphandlande myndigheter att ta 

den typen av hänsyn i beaktande i vissa fall (Upphandlingsmyndigheten 2017b). 

Bland annat finns det i lagen allmänna bestämmelser om att upphandlande 

myndigheter bör beakta miljöhänsyn vid offentlig upphandling om 

upphandlingens art motiverar detta (4 kap. 3 § Lagen om Offentlig Upphandling). 

Då en upphandlande myndighet kan påvisa att leverantören har åsidosatt 

tillämpliga miljökrav har denna myndighet rätt att utesluta leverantören från att 

delta i upphandlingen (13 kap. 3 § Lagen om Offentlig Upphandling). 

Det finns ett antal kapitel och paragrafer i den nya lagen som mer konkret 

behandlar olika hänsynstaganden till miljön, exempelvis märkning och 
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miljöledningsstandarder. Märkning innebär att upphandlande myndigheter, under 

vissa förutsättningar, har rätt att hänvisa till en särskild märkning, då exempelvis 

en miljömärkning i upphandlingsdokumentet (Upphandlingsmyndigheten 2017c). 

Till skillnad från den gamla lagen får den upphandlande myndigheten enligt den 

nya lagen ställa krav på miljöledningsstandarder i alla upphandlingar och inte bara 

vid tjänste- och byggentreprenadsupphandlingar som det var tidigare. Detta 

innebär att den upphandlande myndigheten kan ställa krav på leverantören om att 

denna måste följa ett miljöledningssystem, vilket innebär att leverantören måste 

ha ett strukturerat arbetssätt för att följa verksamhetens miljöpåverkan och 

systematiska miljöarbete (Upphandlingsmyndigheten 2017d). 

1.3 Grundläggande principer vid offentlig 

upphandling  

Det finns fem grundprinciper vilka ska beaktas vid alla upphandlingsförfaranden. 

Upphandlingslagarna ska alltid tolkas i bakgrund mot dessa principer då de är 

fundament för hela regelverket kring offentlig upphandling (Konkurrensverket 

2017). Nedan redogörs kortfattat för vad dessa principer innebär.  

 Icke-diskrimineringsprincipen 

Principen om icke-diskriminering innebär att en leverantör inte får diskrimineras 

på grund av deras nationalitet. Krav som bara kan uppfyllas eller känns till av 

svenska företag får inte ställas och alla anbudsgivare och anbudssökande ska 

behandlas på samma sätt som företag från den upphandlande kommunen 

(Konkurrensverket 2017). 

 Likabehandlingsprincipen 

Alla leverantörer ska behandlas på samma sätt och ges samma förutsättningar. 

Exempelvis måste alla leverantörer få samma information samtidigt och för sent 

lämnat bud får inte accepteras då alla ska stå inför samma bestämmelser och 

tidsfrister (Konkurrensverket 2017). 

 Proportionalitetsprincipen 

De krav och villkor som ställs på objekt och leverantör i upphandlingen måste stå 

i en rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som genomförs och 

som är nödvändiga för upphandlingen får inte överskridas av den upphandlande 

enheten (Konkurrensverket 2017). 

 Transparensprincipen 

Transparensprincipen, eller principen om öppenhet, innebär att öppenhet och 

förutsebarhet ska forma upphandlingarna. Upphandlingar ska annonseras 

offentligt, inga uppgifter får hemlighållas och information om resultatet i 

upphandlingen ska ges till alla leverantörer som deltagit (Konkurrensverket 2017). 

 Ömsesidighetsprincipen 

Principen innebär att intyg och certifikat som utfärdats av en medlemsstat också 

ska gälla i övriga EES- och EU-länder (Konkurrensverket 2017).  

 Dessa principer tas upp eftersom motsättningar mellan dem potentiellt kan 
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leda till problematik när man vid offentlig upphandling avser ställa miljökrav. När 

miljöhänsyn ska inkluderas kan kraven vara svåra att förena med målet om 

kostnadseffektiv upphandling, och de grundläggande principerna kan ställas mot 

varandra vilket kan skapa problem för tjänstemännen som betraktar dem vid 

upphandlingen. Ett exempel på detta är att likabehandlingsprincipen, om den 

tolkas som att samma miljökrav ska gälla alla anbudsgivare, kan leda till en 

mindre kostnadseffektivitet (Konkurrensverket 2009 s. 49).  

 

1.4 Organisationer som arbetar med miljökrav vid 

offentlig upphandling 

För att förstå hur informationsspridning och arbete för miljökravställning sker 

följer en beskrivning av upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus, som 

båda är viktiga aktörer på området.  

Upphandlingsmyndighetens främsta uppgift är att utveckla och förmedla 

kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Syftet med myndigheten 

är att verka för rättssäkra, effektiva samt socialt- och miljömässigt hållbara 

upphandlingar som bidrar till näringslivets och medborgarnas utveckling. 

Organisationen är indelad i sju olika enheter med olika ansvarsområden varav en 

av dem, Hållbarhetsenheten, särskilt ansvarar för utvecklingen av stöd rörande 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara inköp (Upphandlingsmyndigheten 

2017e). Att vid upphandling ta särskild miljömässig- och sociala hänsyn bidrar 

inte bara till en hållbar utveckling utan även till att uppnå de nationella 

miljökvalitetsmålen. Upphandlande myndigheter besitter inte rätten att själva 

välja vilken leverantör de ska upphandla från, dock möjligheten att ställa specifika 

krav om vad som ska upphandlas. Att ställa krav högre än de som harmoniserade 

genom EU:s lagstiftning är enligt Upphandlingsmyndigheten möjligt 

(Upphandlingsmyndigheten 2017f). 

SKL Kommentus som ägs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 

tillsammans med de flesta svenska kommuner, arbetar med att ta fram ramavtal 

som kan användas vid offentlig upphandling (SKL). Inom SKL Kommentus drivs 

hållbarhetsfrågor dels genom samordning av ramavtal där miljökrav alltid ställs 

när det anses relevant samt genom konsultverksamhet där kunder rådges i syfte att 

minska sin miljöpåverkan (SKL Kommentus 2016). Dessutom bedriver 

organisationen utbildningar om hur bland annat miljökrav kan ställas vid 

upphandling (SKL Kommentus 2016).  
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1.5 Metod och material 

I detta avsnitt redogör vi för den metod som använts och hur vi resonerat vid valet 

av denna och i genomförandet av undersökningen. Vi har i vår uppsats genomfört 

en kvalitativ fallstudie. Fyra olika skånska kommuner har studerats med fokus på 

implementeringen av de nya bestämmelserna, specifikt gällande miljöhänsyn, i 

Lagen om Offentlig Upphandling. (Esaiasson m.fl. 2012). 

Då syftet med undersökningen varit att undersöka det upplevda 

handlingsutrymmet och få en detaljrik bild av mottagandet av nya regler och 

implementeringen inom förvaltningen ansåg vi att samtalsintervjuer utgör ett 

lämpligt val av metod. En kvalitativ undersökning genom intervjuer med 

relevanta personer inom förvaltningen har därför gjorts i syfte att skapa en 

beskrivande bild. Utöver detta har vi kvalitativt granskat policydokumenten för 

upphandling i respektive kommun. Nedan beskrivs först metodologiska 

överväganden i samband med intervjuerna och sedan hur policydokumenten 

studerats.  

Samtalsintervjuer är en metod som kan utgöra komplement till tidigare 

forskning på ett område. Utgår man från de statistiskt orienterade resultat som 

redan finns och genomför ett antal samtalsintervjuer inom samma område kan 

detta landa i förslag till hur området kan göras bättre (Esaiasson m.fl. 2012, s. 

256–257). De undersökningar som lästs om hur kommuner arbetar med offentlig 

upphandling, exempelvis från Livsmedelsverket och Skolmatens vänner (2016), 

innehåller ofta kvantitativa enkäter men det finns desto mindre djupintervjuer med 

de som faktiskt är ansvariga för upphandlingen inom kommuner. Vid kontakten 

med intervjupersonerna nämndes också att de tidigare oftare svarat på enkäter och 

sällan kontaktats av studenter. Eftersom frågan om handlingsutrymme är 

komplicerad och öppen för tolkning ansåg vi att det vara av värde att kunna utreda 

hur de som arbetar med offentlig upphandling själva upplever sitt 

handlingsutrymme. Vetskapen att tolkning kommer att påverka hur man agerar 

inom olika kommuner motiverar en intervjustudie där kommunala tjänstemän 

utfrågas kring sin egen tolkning av den nya lagen. Genomförs flera intervjuer ges 

möjlighet att göra generaliseringar, men med den begränsade tid som stått till vårt 

förfogande har vi inget gjort något större generaliseringsanspråk utan målet blir 

snarare att genomföra djupintervjuer med ett fåtal personer.  

Undersökningen av handlingsutrymmet genomfördes alltså genom att 

fråga de tjänstemän som ansvarar för upphandling hur de själva upplever det. På 

så vis gavs en fördjupad inblick i hur handlingsutrymmet ser ut, tolkas och 

utnyttjas i praktiken. Inledningsvis ställdes öppna frågor, där tjänstemännen själva 

berättade om sitt arbete och vilka miljökrav de ställer, och sedan mer specifika 

frågor om hur de uppfattar lagstiftning, eventuella motsättningar och vilka värden 

som betonas. Samtliga respondenter svarade på samma frågor där den fullständiga 

intervjuguiden återfinns som bilaga i slutet av detta dokument.  

Intervjuerna spelades in och har transkriberades i sin helhet där viss 

mindre justering gjorde till skriftspråk då avsikten är att kunna förmedla ett 

allmänt intryck av meningen i den intervjuades svar samt då intervjupersoner bett 
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om att senare få läsa uppsatsen vilket motiverar omvandling till en mer flytande 

form (Kvale 1997 s. 158). I översättningen av talspråk till nedskriven text sker en 

tolkning där en så sann bild av intervjun som möjligt har försökts återges. Någon 

helt sann sådan bild av en intervju finns dock inte vilket är viktigt att vara 

medveten om (Kvale 1997 s. 152). Vid en av intervjuerna, den som genomfördes 

med en tjänsteman i Lunds kommun, tilläts vi inte göra en inspelning. Istället 

skrevs svaren därför ned under intervjuns gång där det mesta hann nedtecknas 

ordagrant. Svaren skickades sedan efter önskemål till intervjupersonen som fick 

göra korrigeringar för att se till att vi tolkat henne riktigt. Samtliga av de 

intervjuade godkände att vi använde transkriberingarna för uppsatsen utan att 

anonymisera dem. Därför har vi i analysen refererat till respektive intervju på ett 

sätt där det är tydligt inom vilken kommun personen som gett vilket svar är 

verksam och vilken yrkestitel personen har. Vi har dock valt att inte referera till 

deras namn i texten utan till kommunerna i vilka de är verksamma, då de anses 

vara av större relevans och ge större tydlighet i analysdelen.  

Utöver intervjuerna studerades dessutom respektive kommuns 

policydokument för upphandling. I många av dessa finns ett stort 

tolkningsutrymme, där det står att kommunen när möjlighet ges ska ta hänsyn till 

miljökriterier vid upphandling. I dessa dokument fokuserade vi på på vilket sätt 

miljöhänsyn vid offentlig upphandling behandlas och om det läggs fram som 

något som bör eller ska beaktas. Citat ur policydokumenten används i analysen för 

att kunna göra en jämförelse dels kommunerna emellan och dels mellan de svar 

som gavs av tjänstemännen i respektive kommun och policydokumentet i samma 

kommun. Anledningen till att också dessa studerades var att de gav en första bild 

av vilka ambitioner som finns inom kommunerna och att de visar att politiska 

beslut om miljöhänsyn vid offentlig upphandling utvecklats och nu står som 

riktlinjer inom förvaltningen. Dokumenten studerades inför respektive intervju för 

att få en första inblick i vad tjänstemännens arbete består i och i vilken 

utsträckning kommunerna betonar miljöhänsyn vid offentlig upphandling. 

1.5.1 Urval och avgränsningar 

Nedan redogörs för hur urvalet för undersökningen gick till och vilka 

avgränsningar som gjordes. Vid val av intervjupersoner ville vi nå “centralt 

placerade källor”, alltså personer som är kunniga eller verksamma inom området. 

Vi ville komma åt intervjupersonen/personernas åsikter och tankar om 

problemet (Esaiasson m.fl. 2012, s. 258–259). En avgränsning gjordes till 

intervjuer med enbart tjänstemän och inte politiker för att skapa rimliga 

förutsättningar utifrån uppsatsens begränsade tidsram och omfång. Av samma 

anledning valdes kommuner i närheten av studieorten och varandra ut för att vi 

skulle kunna vara flexibla kring tider för intervjuerna och hinna genomföra 

samtliga. I det första urvalet kontaktades ett tiotal kommuner i Skåne och minst 

två olika anställda inom respektive kommun. Från varje kommun var tanken att 

två personer med ansvar för upphandling skulle intervjuas. Utifrån svaren insåg vi 

att det inte skulle bli möjligt att, som det var tänkt från början, intervjua två 
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personer i varje kommun och valde då att istället godta intervjuer med endast en 

person. De som kontaktades var i första hand upphandlingsstrateger, som i vissa 

fall dock lämnade frågan vidare till upphandlingsjurist eller själva tog initiativ till 

att inbjuda ytterligare kollegor till intervjutillfället. Vid två tillfällen fanns också 

en praktikant med vid intervjun, men dessa citeras inte i uppsatsen. De intervjuade 

har gemensamt att de inom respektive kommun anses ha en viktig position inom 

offentlig upphandling, men kommunerna tänkte något olika kring vem som bäst 

lämpade sig som intervjuperson vilket vi behövde anpassa oss efter. Totalt 

genomfördes sedan fyra intervjuer i fyra olika kommuner: Lund, Malmö, Lomma 

och Svedala. Intervjupersonerna har yrkestitlarna upphandlingsstrateg och 

upphandlingsjurist. 

Vid urvalet av kommuner valdes två stora kommuner och två små kommuner 

ut för att få en viss spridning och för att se om det föreligger någon skillnad i de 

närliggande kommunernas arbete med offentlig upphandling. Kommunerna valdes 

ut genom att policydokument för olika kommuner studerades utifrån huruvida 

miljökriterier togs upp och i vilken omfattning. Samtliga utvalda kommuner hade 

policydokument som tog upp miljökriterier som något som ska beaktas vid 

upphandling. Detta var något vi ansåg var intressant att undersöka vidare genom 

intervjuerna för att se på vilka sätt tolkningen sker hos kommunerna samt hur det i 

praktiken går till vid upphandlingen. 
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2 Teori 

2.1 Implementeringsforskning  

Implementeringsforskning utgår från att politiska mål inte nödvändigtvis ger 

önskat resultat, i förvaltningsprocessen på vägen från politiska beslut kan mycket 

hända. Enligt statsvetarna Pressman och Wildavsky kan det även under goda 

förutsättningar med resurstillgångar, tid och följsamma tjänstemän uppstå 

problem och misslyckanden som leder till att besluten inte förverkligas som 

avsett. Detta sammanfattas som implementeringsproblemet: att den policy som 

beslutats och implementeras skiljer sig åt (Hertting 2014 s. 185). Anders 

Sannerstedt beskriver att det i tidigare forskning ofta talas om två olika perspektiv 

på implementering. “Top-down”- perspektivet eller uppifrån-perspektivet 

respektive “bottom-up”- perspektivet eller nedifrån-perspektivet. Uppifrån-

perspektivet innebär att de politiska beslut som tas i toppen av organisationen 

implementeras genom en styrningskedja från precisa riktlinjer till genomförande 

av exempelvis närbyråkrater eller andra tjänstemän. Utgångspunkten tas i 

beslutsfattarnas avsikter och lagen ligger till grund. Forskningsproblemet här 

ligger i att förklara hur lagen implementeras. Vid nedifrånperspektivet tas 

utgångspunkt istället i tillämparnas handlande och avser den situation där 

offentliga tjänster överlämnas till brukaren eller konsumenten. Här ligger 

problemet i om lagen överhuvudtaget har någon styrande inverkan och om den 

inte har det, är den då av betydelse för den faktiska utformningen av hur beslutet 

tillämpas (Sannerstedt 2008, s. 24–25). 

Brister vid implementering kan ligga både hos beslutsfattaren och dennes 

handlingsmöjligheter respektive hos tillämparen, vilket förklaras i nästa del om 

Lundquists implementeringsteori. Då ett beslut inte genomförs på det sätt som 

beslutsfattarna menat uppstår ett implementeringsproblem och för att motverka 

detta ligger det i beslutsfattarnas intresse att se till att beslutet inte missförstås och 

att styrningen är entydig. Ansvarsfördelningen måste vara tydligt formulerad och 

den som ska implementera beslutet måste ha alla nödvändiga resurser till 

förfogande. Det är även upp till beslutsfattaren att se till att implementeringen går 

att kontrollera och att implementeraren är motiverad till att genomföra beslutet 

(Sannerstedt 2008, s. 28–29). 

Något annat som är viktigt att vara medveten om är att det kan ske en 

målförskjutning i kedjan i implementeringsprocessen och att denna förskjutning 

sannolikt blir större ju fler led som ingår i kedjan (Hertting 2014 s. 194).  När fler 

aktörer ingår i implementeringsprocessen behöver dessa kommunicera och 
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exempelvis behöver information hämtas från olika myndigheter och särskilda 

tjänster tillsättas (Hertting 2014 s. 195–196). Det krävs avstämning mellan aktörer 

för att implementeringen ska fortgå, och vad gäller kommunnivå finns redan ett 

antal länkar i implementeringskedjan där beslutens innehåll kan komma att ändras 

(Hertting 2014 s. 196). Att det ständigt kommer att finnas en konflikt mellan 

kapaciteten att genomföra politiska beslut och möjligheten att i detalj kontrollera 

implementeringen brukar kallas för implementeringens grundläggande dilemma 

(Hertting 2014 s. 206). Större kontroll underlättas av kortare 

implementeringskedjor medan en organisering av resurser och kompetenser med 

fördel kan spridas mellan många aktörer för att utfallet ska bli som önskat 

(Hertting 2014 s. 206). På samma sätt finns en konflikt där vaga och ospecifika 

formuleringar kan öka flexibiliteten och leda till mer effektiv implementering 

samtidigt som mer precisa formuleringar ökar kontrollmöjligheterna (Hertting 

2014 s. 206). Kort sagt är en implementering där allt går precis enligt planerna 

omöjlig eftersom man hela tiden måste ta ställning mellan dessa val medan den 

perfekta implementeringen hade krävt en kombination av både kapacitet och 

kontroll (Hertting 2014 s. 206).  

2.2 Lundquists teorier om implementering  

Vi har valt att analysera implementering av nya Lagen om Offentlig Upphandling 

och de svar vi fick i vårt intervjumaterial utifrån Lundquists implementeringsteori. 

Implementeringsteorin tar, enligt Lundquist, sin utgångspunkt i förvaltningens 

egenskap att förstå, kunna och vilja implementera de politiska besluten (Lundquist 

1992). Lundquists teori passar in i det som ovan beskrivs som nedifrån-

perspektivet då Lundquist beskriver individer som innehavare av en viktig plats i 

analysen av implementering och att deras beteende är av stor betydelse i 

policyprocessen (Lundquist 1987 s. 42).  

Lundquists teori beskriver implementeringsprocessen, den process som 

syftar hur beslut tagna av politiker ska implementeras av tjänstemän. Idealbilden 

av processen innebär att de beslut som tas implementeras i en ”obruten linje” där 

resultatet blir som beslutsfattarna tänk då de tog beslutet (Lundquist 1992 s. 72). 

Avvikelser från idealbilden sker, enligt Lundquist, av olika orsaker. Lagtexten kan 

vara oprecis eller oklar vilket kan leda till att aktören (i vårt fall tjänstemannen) 

inte förstår vad som önskas eller så kan det vara så att tjänstemannen inte kan eller 

vill följa styrningen (Lundquist 1992 s. 73). Lundquist fokuserar i sin 

implementeringsteori på bristande styrningsföljder hos tillämparen (Sannerstedt 

2008 s. 29). Enligt Lundquists modell ur boken Implementation Steering bör tre 

kriterier, eller som han kallar det: egenskaper, hos tjänstemannen betraktas som 

alla kan ha betydelse för hur implementering av beslut kommer att ske (Lundquist 

1987 s. 43). Nedan ska vi klargöra innebörden av de tre egenskaperna. 
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2.2.1 Förstå 

Egenskapen att förstå handlar om ifall tjänstemannen förstår innebörden i 

styrningen. Att tolka en lagtext är inte alltid enkelt och för att en lagtext ska kunna 

implementeras på ett korrekt sätt krävs det att förvaltningen förstår vad som 

förväntas av dem, vilket fördelaktigt sker genom upplysning och utbildning. Olika 

tjänstemän tolkar information på olika vis beroende på hur de förstår den 

(Lundquist 1987 s. 50). Om det finns problem med förståelsen av styrningen hos 

den styrda behövs ytterligare upplysning och utbildning kring betydelsen ske 

(Lundquist 1992 s. 76). Implementeringsproblem kan bero på att de mål som finns 

i policydokument ofta är otydligt formulerade vilket gör att det i dess efterföljande 

alltid sker en nödvändig tolkning (Sannerstedt 2008 s. 30). Detta synsätt medför 

att implementeringsprocessen handlar mycket om kommunikation. Processen kan 

ses som lärande genom att de tjänstemän som berörs när nya beslut fattas då måste 

lära om (Hertting 2014 s. 191). Tydlighet blir också ett viktigt kriterium för att 

implementering av nya beslut ska lyckas. Om det finns en vaghet kan 

missförstånd uppstå och det kan skapas en osäkerhet hos de som ska 

implementera de nya målen (Hertting 2014 s. 192). Samtidigt kan vaghet ibland 

användas avsiktligt vid formuleringar för att skapa utrymme för att förverkliga 

målen och attrahera aktörer som behövs för detta (Hertting 2014 s. 194).  

2.2.2 Kunna 

 

Egenskapen att kunna handlar om ifall en tjänsteman har förmågan att verkställa 

styrningen. Det handlar främst om ifall tjänstemannen är kapabel, det vill säga har 

det inflytandet, den handlingsförmågan och den kunskap som krävs för att 

verkställa styrningen. Lundquist menar att kunna-egenskapen syftar på individens 

förmåga till beslutsfattande och formande av sin miljö (Lundquist 1987 s. 43). 

Kan tjänstemannen inte implementera styrningen finns ett behov av att vidta 

åtgärder som tillför tjänstemannen de resurser som krävs, exempelvis i form av 

material, information eller legitimitet (Lundquist 1992, s. 76).  

2.2.3 Vilja  

Egenskapen att vilja innebär huruvida tjänstemannen är villig att verkställa 

styrningen. Viljan kan vara mer eller mindre medveten och tydlig och har med 

individens preferenser att göra (Lundquist 1987 s. 43). Det kan vara så att 

tjänstemannen inte anser styrningen önskvärd och därför inte vill genomföra den, 

vilket ifall så är fallet är mycket problematisk. Brister det i egenskaperna att förstå 

eller att kunna är det lättare att identifiera och åtgärda detta. Brister det däremot i 

viljan hos en tjänsteman att implementera ett beslut måste beslutsfattaren utöva ett 

inflytande över tjänstemannen vilket kan vara problematiskt då det kan finnas 

olika motiv för tjänstemannens bristande vilja (Lundquist 1992, s.76). 
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3 Resultat och analys 

Som nämnts ovan har nya Lagen om Offentlig Upphandling medfört att utrymmet 

för att ställa krav på miljöhänsyn vid upphandlingar tydliggjorts. Dessutom har de 

upphandlande myndigheternas skyldigheter att beakta denna typ av hänsyn i vissa 

fall också blivit tydligare (Upphandlingsmyndigheten 2017b). 

 I EU:s upphandlingsdirektiv från 2014 gavs möjligheterna att ta 

miljöhänsyn en mer framträdande roll än tidigare. Bestämmelserna är utformade 

som ett målsättningstagande eller en ”börregel” i lagstiftningen och miljöhänsyn 

är varken nu eller tidigare ett krav vid upphandling: 

 

En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och 

arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art 

motiverar detta (4 kap. 3 § Lagen om Offentlig Upphandling). 

 

De nya direktiven bygger till stor del på gamla från 2004, men fokuserar som 

ovan nämnt på att, genom upphandling, främja samhälleliga mål. Direktiven 

implementerades i den svenska lagstiftningen genom nya Lagen om Offentlig 

Upphandling (2016:1145) vilken ersatte den gamla Lagen om Offentlig 

Upphandling (2007:1091). Tidigare fanns ingen möjlighet för upphandlande 

myndigheter att med framgång anmärka på ett beslut där miljökrav inte ställts. 

Det finns dock i nyare lagstiftning möjlighet att för det första utesluta leverantörer 

som åsidosatt tillämpliga miljörättsliga skyldigheter att delta i en upphandling. 

Dessutom har den upphandlande myndigheten rätt att inte tilldela leverantören 

kontraktet samt förkasta detta på grund av bristande miljöhänsyn. Då ett anbud 

förefaller onormalt lågt har leverantören möjlighet att förklara hur denna avser 

kunna fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljörättsliga 

aspekter (Prop. 2015/16:195) 

3.1 Kommunernas policydokument  

Nedan redogörs för vad som står skrivet i de studerade kommunernas 

policydokument för upphandling sett till miljökrav. Först citeras de relevanta 

delarna av dokumenten för att synliggöra hur miljökraven specifikt ser ut i 

respektive kommun. Därefter följer en kort jämförelse mellan hur kommunerna 

formulerat sina policydokument och vilken typ av miljökrav som tas upp. Vad 

som står skrivet i dessa policydokument kommer senare att jämföras med vad 

tjänstemännen berättar om vad som görs i praktiken i respektive kommun och hur 

de själva tolkar lagen om offentlig upphandling och sitt handlingsutrymme.  
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I Svedala kommuns inköps- och upphandlingspolicy från 2017 anges att “Miljö, 

etiska och sociala krav ska ställas enligt fastställda program och policys” samt att 

man ska “säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad 

med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning”. Dessutom anges 

att: 
 

Kommunens resurser ska utnyttjas effektivt och behovet av varor och 

tjänster ska tillgodoses till lägsta möjliga totalkostnad. Hänsyn ska tas till 

kvalitets- och miljökrav i varje upphandling.    

 

Lomma kommun har i sin upphandlingspolicy från slutet av 2016 angett att:  
 
Miljöhänsyn ska tas vid alla inköp av både varor och tjänster. Särskilt fokus 

på miljöhänsyn ska tas vid inköp av livsmedel, drivmedel, el, kemiska 

produkter, byggvaror, IT, fordon och transporter. 

 

Dessutom finns den konkreta målsättningen att till 2020 ska minst 50 % av alla 

upphandlade varor och tjänster vara märkta med tredjeparts miljömärkning, vilket 

är en målsättning som blivit möjlig i och med den nya lagstiftningen.   

 

I Malmö kommuns upphandlingspolicy står att: 

 

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

instrument i alla upphandlingar och inköp och tillämpas i proportionerlig 

omfattning. 

 

I Lunds kommuns policydokument Riktlinje vid upphandling från 2014 uppges 

att: 

 

Offentlig upphandling inom Lunds kommun ska användas för att främja 

exempelvis en god miljö. Det ska i alla upphandlingar göras en bedömning 

av om det är lämpligt att ställa miljökrav och vilka krav som i så fall är 

aktuella. 

 

Efter denna översikt över de studerade kommunernas formuleringar om 

miljöhänsyn vid offentlig upphandling ska det nu göras en jämförelse mellan 

dessa policydokument.  

Inledningsvis är det endast Svedala och Lomma som har en 

upphandlingspolicy som ändrats under det senaste året. Malmö stads 

upphandlingspolicy har inte ett angivet datum men har efter vad vi kunnat få fram 

inte ändrats sedan 2009. Formuleringarna är i Malmö stads policydokument 

mycket vaga och ospecificerade kring hur man i upphandlingen ska arbeta med 

miljökrav. Detta gäller samtliga kommuners policyer, med viss gradskillnad. I 

samtliga policydokument finns dock en “ska”-formulering kring ställandet av 

miljökrav vid upphandling, vilket är intressant att stanna upp vid. Denna form av 

“ska”-krav har inte funnits inom lagstiftningen varken före eller efter de nya 



 

 13 

ändringarna. Policydokumenten hos de fyra kommunerna var alltså redan innan 

den nya lagen mer direkta med att miljökrav ska ställas vilket kan ses i de äldre av 

policydokumenten.  

Vad som är mindre tydligt är hur ställandet av miljökrav i praktiken ska gå 

till. Endast i Lomma kommun anges vissa mer konkreta mål vilka är kopplade till 

den nya lagstiftningen. I övriga kommuner är formuleringarna dock vaga. Det 

finns krav på vad som “ska” göras, men desto större handlingsutrymme kring 

“hur”-implementering, miljökravet är bara ett av flera krav att ta hänsyn till vid 

upphandling vilket gör att ett stort ansvar läggs på de tjänstemän som i praktiken 

arbetar med upphandlingarna. Det framkommer också en gradskillnad i 

policydokumenten sett till när man förväntas ställa miljökrav. I Lomma, Malmö 

och Svedala kommun anges att krav på miljöhänsyn ska ställas vid samtliga 

upphandlingar. I Lunds kommun står istället att det alltid ska göras en bedömning 

om huruvida det är lämpligt att ställa miljökrav och vilka som i så fall är aktuella. 

I Lomma kommun anges att miljöhänsyn ska tas i alla upphandlingar, men där 

preciseras också att det särskilt ska gälla vid inköp av vissa typer av varor vilka 

också anges i dokumentet. Vad innebär en sådan formulering? Miljöhänsyn ska 

alltså alltid tas, men olika mycket sett till vilka varor som upphandlas? Denna typ 

av vaga formuleringar återkommer i samtliga av dokumenten och gör att det krävs 

tolkning av de tjänstemän som arbetar med offentlig upphandling. Denna tolkning 

undersöktes genom intervjuerna vilka redovisas nedan där svaren också kopplas 

till Lundquists implementeringsteori om förvaltningens egenskap att förstå, kunna 

och vilja. De tre egenskaperna presenteras var för sig tillsammans med utdrag från 

intervjuerna och en analys av hur man kan se hur lagen tolkats och hur 

implementeringen skett utifrån dessa. 

 

3.2 Tjänstemän, tolkning och implementering 

3.2.1 Förstå 

Det är ju synligt att det går att ta miljöhänsyn i upphandlingen. Det är mer 

synligt nu än tidigare (Intervju 1 2017).  

 

Det finns fortfarande väldigt många gråzoner. Om man tänker i ett 

tidsperspektiv är det ett nytt arbetssätt genom inträdet i EU och såklart 

många frågor (Intervju 3 2017). 

 

Sett till den första egenskapen, som är förstå-sidan av Lundquists 

implementeringsteori, upplever de flesta av de intervjuade tjänstemännen att 

lagstiftningen blivit tydligare än tidigare sett till att det går att ta miljöhänsyn vid 

upphandlingen (Intervju 1, 2, 3 2017). Dock uttalar de sig försiktigt kring den nya 
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lagen och uttrycker en viss förvirring över på vilket sätt lagen anger att 

miljöhänsyn bör tas (Intervju 1 2017). Dessutom berättar tjänstemännen att man 

börjat arbeta en del med den nya lagen men att det ännu inte finns någon praxis 

(Intervju 2, 4 2017). Tolkningen kring den nya lagen har bland de intervjuade 

varit att det inte blivit någon skillnad gällande handlingsutrymme för att ställa 

miljökrav. Mottagandet hos tjänstemännen sett till de krav som ställs på en i fråga 

om offentlig upphandling har också varit att det inte går att se någon direkt 

skillnad från tidigare (Intervju 1, 3, 4 2017). Utbildningar har på vissa håll hållits 

där de nya direktiven studerats och det finns en uppfattning att lagen i viss mån 

blivit tydligare genom att den blivit mer utförlig och innehåller mer specificering 

kring saker som miljökrav vid upphandling: “Lagen har blivit rikare, det har blivit 

ännu fler paragrafer på grund av att man har försökt bli tydligare” (Intervju 3 

2017).  

I intervjun med de två tjänstemännen i Malmö stad uttrycktes en öppenhet 

kring att tolkning alltid behöver ske och att de i viss mån är osäkra på vad de får 

och inte får göra i fråga om att ställa miljökrav: “Vi har ju en ren tjänstemannaroll 

med utförarperspektivet att hela tiden försöka anamma lagstiftningen och knåda 

den till någonting som fungerar för nästa steg” (Intervju 2 2017). Tjänstemännen 

måste hela tiden göra tolkningar av lagstiftningen och arbeta med att tyda den så 

att den går att använda i deras arbete. 

Även i Lomma uttrycktes att det är tydligt att det går att ta miljöhänsyn, 

men att det är desto mindre tydligt på vilket sätt det ska, eller kan, ske (Intervju 1 

2017). Lagen upplevs som förvirrande och det är tydligt att man tvingas göra egna 

tolkningar (Intervju 1 2017). I samtliga intervjuer återkommer denna inställning, 

vilket indikerar att styrningen i viss mån upplevs som svår att förstå och otydlig 

av tjänstemännen. Utifrån detta skulle man kunna föreslå att mer utbildning och 

upplysning hade kunnat ske för att göra det tydligt på vilka sätt tjänstemän 

förväntas agera kring miljöhänsyn vid upphandling i praktiken. Förståelsen för 

styrningen är enligt Lundquist som togs upp i teoridelen mycket viktig för att 

implementeringen ska lyckas och grundläggande också för tjänstemännens 

förmåga att sedan kunna verkställa besluten. Detta medför att riklig utbildning och 

informationsspridning är ett viktigt steg för att implementering ska kunna ske på 

det sätt som avsetts.  

Sett till var information i första hand upplevs komma ifrån har det i 

intervjuerna varit tydligt att Upphandlingsmyndigheten anses vara den främsta 

källan vad gäller på vilka sätt man ska arbeta med frågor inom miljöområdet i 

Sverige (Intervju 2, 3, 4 2017). Upphandlingsmyndigheten uppfattas i Lunds 

kommun ge tydliga riktlinjer, som ibland också kan vara väldigt specifika och 

som man arbetar mycket utifrån (Intervju 3 2017). Även i Svedala uppgav den 

intervjuade tjänstemannen att man förlitar sig mycket på 

Upphandlingsmyndigheten och att det är deras kravställningar som följs när man 

arbetar med upphandling men att det ändå kan uppstå svåra situationer där olika 

krav ställs mot varandra (Intervju 4 2017). EU och EU-domstolen togs också upp 

som en aktör som hela tiden under tjänstemannen i Lunds kommuns 

yrkesverksamma tid bidragit med praxis kring offentlig upphandling (Intervju 3 

2017). Det uttrycktes också att det i mindre kommuner möjligtvis blir mindre 
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konflikter mellan de olika grundläggande principerna eftersom upphandlingarna 

ofta sker i mindre skala än i de större kommunerna vilket i viss mån gör arbetet 

med upphandling i mindre kommuner mindre komplicerat (Intervju 4 2017). 

Något annat som togs upp som betydelsefullt vid intervjuerna var ramavtalen 

genom SKL Kommentus, där en medvetenhet om att det i dessa ställs mycket 

miljökrav framkom (Intervju 1, 4 2017). I Malmö nämndes SKL också som en 

viktig organisation för samarbete och som ett forum för erfarenhetsutbyte samt för 

uppföljning av miljökrav (Intervju 2 2017). Samarbete och informationsutbyte 

lyfts också fram som viktigt i tjänstemännens arbete, och det nämndes även att det 

finns vissa problem med vilken information som är möjlig att få ta del av över 

myndighetsgränser (Intervju 2 2017).  

Vad gäller skillnader mellan små och stora kommuner framkom att det 

upplevdes som en fördel hos de stora kommunerna att större resurstillgång 

möjliggör mer dialog sker än i små kommuner genom att det finns fler experter att 

vända sig till för råd vilket gör att det blir lättare att skapa förståelse kring 

lagstiftning och möjligheterna att ställa krav vid upphandling: “I en mindre 

kommun är det svårt, det är mycket komplexa frågor. I en större kommun har man 

möjlighet att få en klarare uppfattning” (Intervju 3 2017). Denna tolkning skulle 

kunna indikera att mer resurser borde tilldelas mindre kommuner av de styrande 

för att de ska kunna implementera besluten på det sätt man avsett att de ska. Mer 

upplysning och samarbete hade kunnat motverka att förståelsen blir bristande i de 

mindre kommunerna vilket kan vara ett potentiellt problem vid implementeringen. 

Den sammantagna bedömningen av förvaltningens egenskap att förstå 

styrningen om miljöhänsyn vid offentlig upphandling blir utifrån intervjuerna att 

den är relativt god.  Dock kan man också se vissa brister, främst sett till hur man i 

praktiken ska väga krav mot varandra och på vilket sätt man mer exakt förväntas 

inkludera miljöhänsynen. 

3.2.2 Kunna 

Jag känner väl att vi har väldigt stora möjligheter att ställa krav så länge vi 

är medvetna om hur vi formulerar dom (Intervju 2 2017). 

 

För att övergå till den egenskap som Lundquist kallar kunna upplever 

tjänstemännen i de mindre kommunerna att det är svårt att ställa krav på samma 

sätt som i större kommuner och att miljökraven där har kommit in senare (Intervju 

1, 4 2017). Å andra sidan finns något som tolkas som en fördel genom att man 

som liten kommun inte har samma tryck på sig utifrån som en större kommun har 

och att man därför anser sig kunna få igenom andra saker (Intervju 4 2017). I 

Malmö stad påpekades dels en upplevd fördel genom att en stor kommun har 

större resurser, men också en nackdel genom att en stor organisation gör 

implementeringsarbete mer komplicerat (Intervju 2 2017). I Malmö lyfts små 

kommuner också fram som goda exempel som ofta får till riktigt bra miljökrav 

vilka kan användas som inspiration för andra kommuner. Dock påpekar de även 

att det viktigaste samarbetet sker med de andra stora kommunerna, där man kan 
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träffas vid konferenser och ställa frågor om hur man lyckats få fram bra avtal vid 

upphandling av stora volymer och vad utfallet blev vid dessa (Intervju 2 2017).  

De juridiska möjligheterna för att kunna ställa miljökrav ser väldigt olika 

ut beroende på var man ställer kraven då området är komplext och miljökrav kan 

ställas i olika faser i upphandlingen, menar Lunds kommun (Intervju 3 2017). 

Komplexiteten vid upphandling tas också upp i Svedala, där ett exempel ges på en 

upphandling där sociala hänsyn ställs mot miljöhänsyn. När krav ställts mot 

varandra på detta sätt blir det svårt för tjänstemannen att göra bedömningen av 

vilket krav som ska betraktas som överordnat och därmed kunna avgöra vilken 

leverantör som avtalet ska gå till (Intervju 4 2017). I sådana fall finns inga 

direktiv att luta sig mot utan det blir tjänstemannens tolkning som avgör vilka 

krav som får ses som överordnade vilket kan leda till olika utfall sett till 

miljöhänsyn.  

 I intervjun i Malmö stad framkom en tveksamhet kring vad som faktiskt 

kan göras sett till hur upphandling kan användas för att driva utveckling i frågor 

som exempelvis miljöfrågan: “Det finns en uppfattning om att vi kan driva dem. 

Vi vet ju inte riktigt om vi KAN driva dem” (Intervju 2 2017).  

 Också sett till de nya bestämmelserna om miljömärkning anser de 

intervjuade i Malmö stad att det teoretiskt sett skapats större handlingsutrymme 

för att ställa krav, men att det är svårt att veta vad det betyder och i vilken 

utsträckning det kan ske i praktiken (Intervju 2 2017). En viss tveksamhet råder 

alltså kring huruvida förändringarna i praktiken kan komma att implementeras på 

det tänkta sättet. I Lomma uttrycktes en stor självsäkerhet kring vilket 

handlingsutrymme upphandlingsstrategen ansåg sig ha, och att detta varit stort 

även tidigare. Dock upplever hon att det ändå kommer att bli svårt att nå de 

miljömål som satts upp inom kommunen. I Lomma som har det mest utförliga av 

policydokumenten med konkreta mål kring hur miljöhänsyn ska tas i upphandling 

finns alltså ändå viss svårighet att i praktiken kunna följa och uppnå dessa.  

Sett till förvaltningens egenskap att kunna verkställa styrningen upplever 

tjänstemännen sammanfattningsvis sitt eget handlingsutrymme som stort. 

Däremot framkommer vissa tvivel kring hur man i praktiken har möjligheten att 

använda miljöhänsyn vid offentlig upphandling på det sätt som styrningen avsett 

och det är tydligt att förutsättningarna för detta ser väldigt olika ut inom olika 

områden. 

3.2.3 Vilja 

Som tjänsteman ska man ju göra det som är bestämt och beslutat. Så det är 

ju ingen skillnad på miljökrav och andra beslut som är tagna utan man ska 

följa det som är beslutat (Intervju 1 2017). 
 
Slutligen följer ett avsnitt om den egenskap hos förvaltningen som Lundquist 

kallar vilja. De intervjuade tjänstemännen identifierade sig alla med en 

tjänstemannaroll där deras främsta uppdrag är att verkställa de beslut som fattats 

och de betonade tydligt sin objektiva position i sin yrkesroll (Intervju 1, 2, 3, 4 
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2017). Att det skulle saknas vilja att implementera besluten kring miljöhänsyn vid 

offentlig upphandling är svårt att se i de intervjuer som gjordes. Tvärtom finns ett 

tydligt utförandeperspektiv där man som anställd inom förvaltningen ska se till att 

bestämmelser implementeras på det sätt som är möjligt, och en vilja att arbeta för 

att uppfylla de mål som blivit uppsatta: 

 

Alltså “vad:et” - den agendan sätter ju politiken i vår organisation.  [...] Så 

vi försöker hålla oss i “hur:et” då, hur vi praktiskt kan bidra till att de 

målen som finns uppfylls och utvecklas åt rätt håll. Sedan kan ju de målen 

vara av väldigt olika karaktär, ibland är de jättevida och skapar stort 

tolkningsutrymme (Intervju 2 2017). 

 

Dock framkommer också att tjänstemännen i viss mån anser sig ha en aktiv roll 

genom att det finns vaga bestämmelser och ett relativt stort tolkningsutrymme:  
 

Alla som har jobbat med juridik och lag vet ju också att det ibland är 

föremål för tolkning och i det behöver ju vi vara liksom en aktiv part och 

vara med och driva vissa frågor framåt (Intervju 2 2017). 

 

Tjänstemännen visade aldrig upp någon direkt motvilja mot de styrande eller 

någon ambition att frångå sin roll som de uppfattade som objektiv och där de ska 

arbeta med att implementera de beslut som fattas. Det går dock inte att se att 

någon jobbat särskilt aktivt med att implementera de nya besluten kring miljökrav 

i offentlig upphandling. I flera intervjuer tar man upp att det ännu inte skett 

speciellt stora ändringar i arbetet sedan lagen ändrades (Intervju 2, 3, 4 2017). Det 

framkom i vissa av intervjuerna en inställning där man inte ännu hunnit jobba 

med frågorna vilket skulle kunna tolkas som en bristande vilja (Intervju 2 2017). 

Detta visar på att det finns ett utrymme för att göra tolkningen att ändringarna 

egentligen inte behöver implementeras. Dock måste påpekas att de undersökta 

kommunerna länge haft en uttryckt policy kring att ställa miljökrav som 

egentligen överskridit de krav som ställts i lagen tidigare vilket kan vara en 

bidragande anledning till att tjänstemännen inte upplever någon egentlig skillnad i 

den nya lagen om offentlig upphandling. Det framgår dock att det ibland finns 

vissa skillnader mellan de riktlinjer om miljökrav i upphandling som sätts upp i 

policydokumenten och i vilken utsträckning sådana krav ställs i praktiken. I 

Svedala talade den intervjuade tjänstemannen om att miljökraven finns inskrivna i 

kommunens policy, men att de inte gör “den typen av upphandlingar där det 

kommer in så mycket” (Intervju 4 2017). I policyn står att miljökrav ska ställas 

och att hänsyn ska tas i samtliga upphandlingar. Detta verkar alltså av 

tjänstemannen inte tolkas som något som alltid måste göras. Dock säger han också 

att miljöstrateger alltid kopplas in vid upphandlingar så en vilja att arbeta med 

miljöfrågorna verkar ändå finnas.  

Upplevelsen av att det inte är någon skillnad i den nya lagen kan också 

ifrågasättas och man kan ställa sig frågan om tjänstemännen egentligen satt sig in 

ordentligt i miljökravställningen specifikt och aktivt funderat över 

implementeringen. Å andra sidan finns en tydlig medvetenhet om miljöfrågor hos 
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samtliga av de intervjuade och det är tydligt att man inom kommunerna betonat 

miljöfrågor även innan den nya lagstiftningen tillkom. I Malmö påpekas också att 

ledtiden vid en upphandling i genomsnitt tar nio månader i sin helhet vilket gör att 

många av de senaste upphandlingarna anpassats efter den tidigare lagstiftningen 

från 2007 (Intervju 2 2017). Detta utgör också en anledning till att tjänstemännen 

ännu inte hunnit arbeta så mycket efter den nya lagen. 
 För att göra en avslutande sammanfattning av förvaltningens egenskaper 

kunna, vilja och förstå utifrån intervjuerna och hur den nya lagen tolkats är det 

först och främst för tidigt att säga något om huruvida respektive kommun 

“lyckats” med sin implementering. Det går inte att se att något allvarligt 

implementeringsproblem skulle ha uppstått efter de nya besluten, däremot upplevs 

den nya lagen och implementeringen som komplex och fortsatt full av gråzoner. 

Förståelsen för lagtext och styrningens innebörd är viktig för att implementering 

ska se på det sätt som avsetts (Lundquist 1992 s. 76). I fallet med offentlig 

upphandling och miljöhänsyn i synnerhet upplevs den nya lagtexten som enklare 

att förstå än tidigare, men samtidigt verkar vissa problem finnas gällande på vilka 

sätt man som praktiserande upphandlare förväntas tillämpa förändringarna i 

praktiken (Intervju 2, 3 2017). Handlingsutrymmet upplevs av de intervjuade 

tjänstemännen som stort, samtidigt som man upplever det som svårt att följa och 

uppnå de uppsatta målen. En vilja att ta miljöhänsyn vid upphandling går att 

uppfatta, samtidigt som man valt att tolka den nya lagen som att den inte ställer 

större krav på det området utan valt att i stor utsträckning fortsätta arbeta på 

samma sätt som man gjort tidigare (Intervju 1, 2, 3, 4). Detta skulle kunna tolkas 

som en brist på vilja, men också som att kommunerna som undersökts har haft 

policyer redan tidigare där högre miljökrav förväntats ställas än vad lagen har 

uttryckt vilket fått till följd att de redan inkluderat det i sitt arbetssätt. Detta kan 

vara en anledning till att tjänstemännen inte upplever någon skillnad i den nya 

lagen eller i förväntningarna på dem gentemot tidigare och att inga större 

förändringar upplevts behöva implementeras.  

I det undersökta fallet är aktörerna i policyprocessen många, 

implementeringskedjan startar i EU och slutar med våra intervjuade tjänstemän 

som arbetar med offentlig upphandling i praktiken. I många kommuner finns 

speciella miljöstrateger eller ett samarbete med sådana, och i många 

upphandlingar sker ett samarbete mellan kommuner. Det är en komplex process 

fylld av kompromisser och tolkningar, där målen om fri konkurrens och lägsta 

pris ibland är svåra att kombinera med miljöhänsyn och de andra hänsyn 

tjänstemännen förväntas ta. Sett till intervjusvaren upplever de tjänstemän vi 

frågat lagen som relativt förståbar och sitt eget handlingsutrymme som stort. 

Någon motvilja att implementera uppfattas inte direkt heller i svaren. Enligt 

Lundquists implementeringsteori om att förstå, kunna och vilja ser 

implementeringen alltså relativt lyckad ut utifrån dessa tjänstemäns perspektiv. 

Dock påpekas brister i möjligheten att förstå lagen liksom i handlingsutrymmet att 

konkret följa direktiven. Som togs upp i teoridelen är en perfekt implementering 

omöjlig (Hertting 2014 s. 206). Detta gäller också fallet med miljöhänsyn vid 

offentlig upphandling. 
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4 Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur implementeringen sett ut 

efter de senaste ändringarna i Lagen om Offentlig Upphandling och hur 

tjänstemän som arbetar med upphandling i de olika kommunerna tolkar lagen och 

upplever sitt handlingsutrymme. Eftersom endast ett fåtal intervjuer genomförts 

har syftet med undersökningen inte varit att komma fram till några generella 

slutsatser. Däremot har det framkommit vissa likheter i hur tjänstemännen 

upplever den nya lagen och vad den ger dem för handlingsutrymme. Den nya 

lagen har av de intervjuade tjänstemännen för det första ansetts vara enklare att 

förstå än den tidigare, men det är uppenbart att de alla fortfarande upplever att den 

innehåller gråzoner och ett stort utrymme för tolkning. För det andra framgår att 

handlingsutrymmet och möjligheten att implementera ändringarna tolkas som 

stort av de tjänstemän som intervjuats. Dock uppvisar de också vissa tvivel i fråga 

om hur man i praktiken kan upphandla enligt de nya lagarna och i vilken 

utsträckning som miljökrav faktiskt kan ställas.  

Sett till värdefrågan som togs upp i inledningen framkommer att de 

intervjuade tjänstemännen upplever att det har blivit viktigare att skattepengar 

används på ett allmännyttigt sätt under de senaste åren. Detta menar de 

exempelvis gäller sett till miljökrav, och de menar att det har blivit en större 

politisk fokusering på att detta säkerställs. I intervjuerna framkommer också att 

tjänstemännen tolkar det som att miljöhänsyn de senaste åren har fått större 

utrymme och acceptans vid upphandling. Denna uppfattning stämmer väl överens 

med de ändringar som tillkommit i den nya Lagen om Offentlig Upphandling, 

även om det fortfarande är så att konkurrens är ett grundläggande värde och då 

man fortsatt ska se till att upphandling sker till lägsta kostnad. Som en av 

tjänstemännen uttryckte det: “Egentligen ligger ekonomi alltid i botten så att säga, 

det har väldigt mycket att göra med hur det ser ut i samhället” (Intervju 4 2017).  

Att fyra närliggande kommuner valdes ut för intervjuerna kan ha påverkat 

resultatet på så sätt att deras i vissa fall nära samarbete gjort att de har samma 

inställning till den nya lagen och implementeringen. Valet att studera kommuner 

som redan tidigare haft uttalade miljömål i sina policydokument kan också ha 

påverkat mycket, exempelvis det faktum att det framkommer att de inte ansett sig 

behöva särskilt mycket implementeringsarbete efter lagändringen och att 

tolkningen varit ingen större förändring skett. Även upplevelsen av den nya lagen 

i kommuner som tidigare inte uttryckligen gjort anspråk på att vara i framkant 

inom miljöfrågor hade kunnat undersökas. Dessutom hade den andra sidan av 

policyprocessen, alltså det politiska beslutsfattandet, kunnat studeras. I en större 

studie eller en kompletterande sådan hade intervjuer kunnat göras med berörda 

politiker för att undersöka exempelvis hur man tänkt kring kompromisser vid 

tydlighet i målformulering, flexibilitet och kontroll samt hur väl 
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implementeringen upplevs ha genomförts. Miljöhänsyn är också bara ett exempel 

på vad som tillkommit i den nya lagen, också en mer omfattande del av 

lagändringen, som möjligheten till att ställa krav utifrån sociala hänsyn, hade 

kunnat undersökas.  

Eftersom kommunerna inte hunnit avsluta implementeringsarbetet efter 

den nya lagen och eftersom tjänstemännen till stor del arbetat med upphandling 

utifrån den gamla lagen under året hade en ny studie kunnat genomföras i 

framtiden. Tjänstemännen talar också om att det ännu inte finns någon praxis. 

Därför finns anledning att bedriva forskning inom just detta 

implementeringsområde först när en längre tid passerat sedan den nya lagens 

tillkomst. När den nya praxis tjänstemännen talar om har tillkommit hade 

miljöhänsyn i offentlig upphandling kunnat undersökas ytterligare för att se om 

några skillnader framkommer.  
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6 Bilaga 

Intervjufrågor 

 
- Berätta lite om ditt jobb! Vilka är dina arbetsuppgifter? Hur länge har du jobbat 

här?  
 
-Hur arbetar ni i x-kommun med miljökrav i offentlig upphandling? 

 

-Hur upplever du de juridiska möjligheterna att ställa miljökrav? Hur upplever du 

LOU när det kommer till miljökrav?  

 

- Hur mottogs beslutet om nya upphandlingsregler med tydligare utrymme för att 

ställa miljökrav hos er? Hur ser ni på det? Känns det som en ökad möjlighet eller 

skyldighet? 

 

- Hur har du/ni på kommunen jobbat för att ändringarna ska implementeras? 
 
- Vilka krav upplever du ställs på dig som tjänsteman i fråga om miljöhänsyn vid 

upphandling? 

 

- Hur bedömer du ditt handlingsutrymme för att inkludera miljöhänsyn vid 

offentlig upphandling?  

 

- Hur upplever du att handlingsutrymmet har förändrats genom de nya 

ändringarna i LOU? 

 

- Hur mycket uppfattar du att styrning på EU-nivå påverkar ditt 

handlingsutrymme? 
 

- Hur tydligt anser du att regelverket (LOU) är? Upplever du att lagen ger dig 

tydliga riktlinjer i ditt arbete? I vilken utsträckning anser du att du måste göra 

tolkningar och värderingar vid upphandling?  

 

- Vad är miljökrav för dig? Är det något du värderar högt? Varför/varför inte? 

Arbetar du aktivt för att större miljöhänsyn ska tas vid upphandling? 
 

- Har du sett någon förändring i vilka värden som betonats? Har konkurrensens 

betydelse minskat i förhållande till andra värden som t.ex. miljöhänsyn?  
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- Sker mycket samarbete mellan er kommun och andra kommuner?  

 

- (Om erfarenhet av båda:) Ser du några skillnader med att arbeta i en större 

respektive mindre kommun? 

 
- Är det något du själv vill tillägga som du anser är relevant för ämnet men som vi 

inte tagit upp? 
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