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Miljöanpassad offentlig upphandling – upphandlares erfarenheter av integrering av miljöhänsyn

Förord

Min praktikperiod på Norrköpings kommun gjorde att jag fick upp
ögonen för upphandlingsområdet och de problem som tycks finnas när
miljöhänsyn ska tas i upphandlingen. Jag vill tacka de personer på
Norrköpings kommun som rekommenderat lämpliga personer att
intervjua i denna studie och inte minst intervjupersonerna själva som
ställt upp med tid och kunskap. Ett stort tack också till min handledare
Karolina Isaksson som givit mig många tips och idéer vid utformningen
av den här studien. Slutligen vill jag även tacka för synpunkter från
Jenny Andersson, Therese Andersson och Camilla Pettersson.



Miljöanpassad offentlig upphandling – upphandlares erfarenheter av integrering av miljöhänsyn

Sammanfattning

Ett av målen i dagens miljöpolitik är att miljöhänsyn ska integreras
inom alla samhällssektorer. Denna process är dock inte helt problemfri
i praktiken. Studiens syfte är att få en fördjupad bild av vad som
möjliggör respektive begränsar integreringen av miljöhänsyn i den
offentliga upphandlingen samt att identifiera vad som krävs för en ökad
miljöanpassning av den offentliga upphandlingen. Studien fokuserar på
rättsliga, ekonomiska och kunskapsmässiga aspekter. Kvalitativa
intervjuer har genomförts med upphandlare på tre olika enheter på
Norrköpings kommun för att få fram praktiska erfarenheter inom
området miljöanpassad upphandling. Intervjuresultaten visar att
upphandlarna delvis upplever olika slags aspekter som särskilt viktiga.
En av de intervjuade betonar det rättsliga utrymmet, medan de två
andra anser att kunskap och utbildning är mest avgörande för om
miljöhänsyn kan tas. För att ytterligare underlätta miljöanpassningen av
den offentliga upphandlingen, behövs bland annat utökade möjligheter
enligt EG-rätten och bättre hjälpmedel vid utvärderingen av anbud i
upphandlingsprocessen.
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1. Inledning

Synen på hur miljöfrågor bör hanteras har skiftat mellan olika tidsperioder. Fram till 1960-talet hade
den svenska miljöpolitiken överhuvudtaget låg prioritet (Lundqvist, 1996). Det var först under 60-
talet som miljöfrågorna på allvar började uppmärksammas och fick bilda en egen sektor (Lundqvist,
1996). Miljöfrågorna hanterades som problem som krävde en snabb lösning (Hedrén, 1994).
Synsättet gick ut på att miljö skulle behandlas som ett enskilt område, vilket dock har förändrats
sedan dess. Redan under 60-talet växte tankar fram inom ekologin, vilka innebar att eftersom
miljöfrågor är involverade i alla samhällsaktiviteter, bör de också genomsyra alla områden
(Lundqvist, 1996). Dessa tankegångar började få praktiskt genomslag under 1980-talet.

Sedan mitten av 1980-talet har tanken om att miljöhänsyn ska integreras inom samhällets alla
sektorer vuxit sig starkare. Integrering har blivit ett nyckelord (Lundqvist, 1996).
Världskommissionen för miljö och utveckling presenterade 1987 sin rapport ”Vår gemensamma
framtid” och med denna begreppet hållbar utveckling, där ekologiska aspekter sammanvävts med
ekonomiska och sociala (Hägerhäll, 1988). Synsättet att dessa aspekter hänger samman och bör
hanteras gemensamt, vidareutvecklades under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de
Janeiro 1992, då bland annat handlingsprogrammet Agenda 21 togs fram (Miljö- och
naturresursdepartementet, 1996). Tanken tycks vara att miljöproblem kan hanteras utan att det
uppstår konflikter med andra intresseområden.

Dessa händelser på det internationella planet återspeglas i EU:s såväl som Sveriges miljöpolitik. Det
övergripande målet för samhället är numera hållbar utveckling, där miljöfrågorna inte längre
behandlas separat, utan ska hanteras tillsammans med andra områden. Detta kommer till uttryck i
artikel 6 i EG-fördraget, där det står att miljöskyddet ska integreras i utformningen och
genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar
utveckling. Den svenska miljöbalken (SFS 1998:808) syftar till en hållbar utveckling och är tillämplig
på verksamheter inom alla områden som ger upphov till miljöpåverkan. Nationella miljökvalitetsmål
har ställts upp för att styra mot ett hållbart samhälle.

Dagens samhälle domineras således av synsättet att miljöhänsyn ska integreras inom alla
samhällssektorer. Ett av de områden där miljöhänsyn ska integreras är i den offentliga upphandlingen.
De inköp av varor och tjänster som görs av kommuner, landsting och stat ska miljöanpassas.
Statsministern uttryckte i regeringsförklaringen den 19 september 2000 att miljökrav ska ställas vid
all offentlig upphandling (SOU 2001:31). Den svenska offentliga upphandlingen uppgår till ca 400
miljarder kronor per år (SOU 2001:31). Den potentiella möjligheten att minska miljöpåverkan är
därmed stor. En miljöanpassning av den offentliga upphandlingen skulle underlätta för Sverige att
uppnå såväl nationella miljökvalitetsmål som internationella åtaganden vad gäller att verka för en god
miljö.

Miljöpolitikens mål ska därmed förverkligas genom praktiska, administrativa åtgärder. Att föra in
miljöaspekter inom olika sektorer är fördelaktigt på så sätt att de då blir en naturlig del av en
verksamhet. Processen är dock inte helt problemfri i praktiken. I Upphandlingskommitténs
slutbetänkande ”Mera värde för pengarna” (SOU 2001:31) och i miljörevisionen av Norrköpings
kommuns upphandlingsenhet (2001) framgår till exempel att det råder oklarheter om vilka rättsliga
möjligheter det finns att integrera miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen. Det uppstår även
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konflikter med ekonomiska aspekter. För att integreringen ska fungera behövs också relevant
kunskap hos upphandlare. Detta tyder på att det finns vissa svårigheter då integreringspolitiken ska
genomföras i praktiken.

1.1 Syfte och frågeställningar

Problematiken som tycks finnas vid genomförandet av miljöpolitikens mål om integrering av
miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen, har lett fram till formulerandet av studiens syfte. Med
utgångspunkt i tidigare genomförda studier på området, kommer fokus i denna studie att riktas mot
kommunala upphandlares praktiska erfarenheter av miljöanpassad upphandling. Syftet är att få en
fördjupad bild av vad som möjliggör respektive begränsar integreringen av miljöhänsyn i den
offentliga upphandlingen. Studien syftar också till att identifiera vad som krävs för en ökad
miljöanpassning av den offentliga upphandlingen. Som hjälp för att besvara syftet har följande
frågeställningar ställts upp;
 

- På vilket sätt möjliggör rättsutrymmet (till exempel lagar och direktiv) en integration av
miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen och hur ser upphandlare på de möjligheter rätten ger?

- Uppstår konflikter med ekonomiska aspekter när miljöhänsyn ska integreras och hur syns detta i
så fall i praktiken enligt upphandlarna?

- Hur menar upphandlarna att kunskap och utbildning spelar roll för integreringen av miljöhänsyn i
upphandlingen?

- Vilka hjälpmedel eller verktyg finns idag som underlättar för upphandlare att ställa miljökrav och
hur fungerar de i praktiken?

- Vilka slutsatser kan dras utifrån upphandlares praktiska erfarenheter och tidigare studier, när det
gäller vilka förändringar som behöver genomföras för att underlätta för upphandlare att ställa
miljökrav, med avseende på rättsligt utrymme, ekonomi, utbildning och eventuella andra
faktorer?

 1.2 Avgränsningar
 

 Studien avgränsas således till främst rättsliga, ekonomiska och kunskapsmässiga aspekter. Vidare
kommer tre kommunala upphandlares erfarenheter att stå i fokus. Kommunnivån kommer därmed att
studeras i första hand, men även den svenska offentliga upphandlingen och EU:s upphandlingspolitik
kommer att användas som referenspunkter, eftersom dessa nivåer påverkar mycket av den
kommunala upphandlingen. Ytterligare avgränsas studien till vad som händer i dagsläget, då detta är
ett område där mycket hänt de senaste åren.

1.3 Disposition

Studien är upplagd på så sätt att metoden redogörs för först. Därefter ges en bakgrund till de
teoretiska utgångspunkterna för studien, vilket följs av ett analyskapitel där resultaten presenteras.
Studien avslutas med en vidare diskussion samt slutsatser.
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 2. Metod

2.1 Kvalitativa intervjuer

 Kvalitativa intervjuer har valts som metod för insamlingen av empiriskt material till denna studie.
Intervjuer har genomförts med kommunala upphandlare som ställs inför uppgiften att ta miljöhänsyn,
vilket kan ge en bild av hur integreringen av miljöhänsyn fungerar i praktiken. Upphandlarnas
praktiska erfarenheter kan alltså ge en syn på vilka möjligheter och begränsningar det finns att ställa
miljökrav vid upphandling samt vilka förändringar som behöver genomföras för att miljöhänsyn ska
kunna tas i större utsträckning än idag.
 

 Svårigheterna att ställa miljökrav vid offentlig upphandling uppmärksammades under en
praktikperiod på Norrköpings kommun. Av denna anledning valdes också kommunnivå för
intervjuerna. Liknande problem tycks finnas i övrig offentlig upphandling, det vill säga inom landsting
och stat, vilket framgår i exempelvis SOU 2001:31. Enskilda intervjuer har genomförts med tre
upphandlare på Norrköpings kommun. Upphandlarna arbetar på upphandlingsenheten,
lokalförsörjningsenheten respektive kultur- och fritidsnämndens kansli och bedriver upphandling åt
kommunen inom sina respektive områden.
 

 Den som använder sig av ett kvalitativt perspektiv är intresserad av att ta reda på hur människor
upplever sin värld (Bell, 2000). Då syftet är att få en bild av hur väl miljöanpassad upphandling
fungerar i praktiken, har detta perspektiv ansetts lämpligt. Att ställa frågor är enligt Lantz (1993) det
lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför den företeelse som
studeras. Eftersom den kvalitativa forskningsintervjun syftar till en förståelse av världen ur de
intervjuades synvinkel (Kvale, 1997), är det de aktuella upphandlarnas erfarenheter som ska tillåtas
komma fram i intervjuerna.
 

 En begränsning med att använda intervjuer som forskningsmetod, är att det kan finnas en vilja hos
intervjupersonerna att göra intervjuaren till lags. Det finns därmed en risk att intervjupersonerna ger
de svar som de tror att intervjuaren vill höra, snarare än att de säger vad de själva tycker (Holme
och Solvang, 1997). Detta kan göra resultatet skevt. Skillnaden mellan vad en respondent säger sig
göra och verkligen gör, kan ses som en brist på tillförlitlighet (Lantz, 1993). För att om möjligt
avhjälpa detta informerades intervjupersonerna om att syftet var att få fram deras syn och åsikter.
 

De kvalitativa metoderna utgår från ett antipositivistiskt synsätt, vilket innebär att verkligheten ses
som subjektiv (Lantz, 1993). Det finns alltså ingen ”sann” kunskap, utan den kvalitativa ansatsen
syftar till att fånga det subjektiva och unika (Lantz, 1993). Detta innebär att det kan vara svårt att
generalisera utifrån en sådan här studie. Bell (2000) menar dock att det inte är lika viktigt att kunna
generalisera utifrån studien som att kunna relatera utifrån den. Resultaten kan ändå vara utgångspunkt
för andras reflektioner (Bell, 2000). Även om representativitet inte är ett centralt syfte i kvalitativa
metoder, menar Holme och Solvang (1997) att urvalet av intervjupersoner ändå är en avgörande del
av undersökningen. Att de intervjuade upphandlarna arbetar inom samma kommun, får till följd att
resultatets generaliserbarhet kan ifrågasättas. Å andra sidan kan det bli möjligt att få en bredare bild
från en och samma kommun att sedan relatera till andra studier.
 

 Tillvägagångssättet påverkas enligt Bell (2000) av hur villiga olika personer är att ställa upp på en
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intervju, vilket kan sägas stämma i denna studie. Att just dessa tre intervjupersoner och inga andra
inom kommunen valts, har att göra med rekommendationer och tillgänglighet. Tanken var att få
representanter från olika enheter som hade olika arbetsområden för att få en så bred bild som
möjligt. Två av intervjupersonerna visade sig dock ha liknande sektorsområden och erfarenheter,
vilket innebär att bilden fördjupats snarare än breddats.
 

 2.2 Intervjuernas genomförande
 

 Styrkan hos de kvalitativa metoderna är att de kan ge en helhetsbild av det som studeras (Holme och
Solvang, 1997). Det är just vad som eftersträvas i denna studie. Kvalitativa undersökningar präglas
också av flexibilitet, vilket kan innebära både för- och nackdelar. Öppenheten för ny kunskap och ny
förståelse gör att studiens upplägg kan förändras under tiden som undersökningen genomförs (Holme
och Solvang, 1997). Vad gäller intervjumetoden, innebär flexibiliteten att det går att komma med
följdfrågor (Bell, 2000). Det går alltså att följa upp nya oförutsedda aspekter och intressanta
resonemang. Flexibilitetens nackdel är att det kan vara svårt att jämföra information från olika
enheter (Holme och Solvang, 1997). Detta borde dock inte vara något större problem i denna
studie, då huvudsyftet inte är att jämföra de olika intervjuerna.
 

 I denna studie har intervjumanualen utgjorts av specifika frågor (se bilaga 1), vilka dock inte följts
strikt under intervjuns gång. Deras inbördes ordning anpassades efter vad som kom upp och
följdfrågor ställdes. Detta gjorde det möjligt att även komma åt aspekter som intervjupersonerna
själva upplevde som viktiga, men det betyder också att intervjuerna fick tyngdpunkt på lite olika
områden. Intervjuformen som använts är den halvstrukturerade, vilket enligt Lantz (1993) innebär att
intervjuplanen utgörs av konkreta frågor som tar upp delaspekter av det teoretiska begrepp som ska
belysas. Att välja ut en rad olika teman som ska täckas under intervjuns gång underlättar också
analysen (Bell, 2000). Vid utformandet av intervjufrågorna har också funnits i åtanke att ledande
frågor kan inverka på resultatet.
 

 Före intervjun informerades intervjupersonerna om syftet med studien samt vilka områden som
ansetts intressanta att ta upp under intervjun, det vill säga rättsliga möjligheter, ekonomiska aspekter
och utbildning. Intervjupersonerna upplystes också om att deras namn inte skulle förekomma i
uppsatsen. Intervjuerna, som bandades, varade mellan 30 och 45 minuter och genomfördes på de
olika enheterna under april månad 2002.

2.3 Intervjuernas tolkning

Det första steget i analysen av intervjuerna gjordes direkt efter att de avslutats. Då skrevs intryck och
reflektioner ner för att den första uppfattningen om vad som är problematiskt och vad som inte är
det, skulle kommas ihåg. Intervjuerna skrevs sedan ut i textform. Utskrifterna gjordes så ordagrant
som möjligt, men instämmanden som ”ja” och ”nej” togs inte med. För att kunna skicka ut
intervjuerna till intervjupersonerna för godkännande, gjordes en andra språklig revidering då
utfyllnadsord som ”ju”, ”typ” och ”liksom” plockades bort. De citat som används i texten är också
språkligt redigerade. Intervjuerna analyserades med hjälp av de frågeställningar som ställts upp, i
syfte att beskriva intervjupersonernas perspektiv. Skillnader och likheter mellan intervjupersonerna
identifierades. Att intervjuerna visar sig delvis olika är en fördel för förståelsen av fenomenets
kvaliteter (Lantz, 1993). Detta innebär alltså att olika perspektiv kan ge en bättre bild av det som
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studeras.

Vilken validitet eller giltighet intervjuresultaten har, beror på hur väl tolkningen gjorts. Enligt Lantz
(1993) innebär intervjun en systematisk undersökning av det subjektiva och giltigheten kan då sägas
vara i vilken grad resultaten speglar källan. Det gäller alltså att se till att intervjupersonerna tolkas så
korrekt som möjligt. Därför prövades slutsatserna för att se om alternativa tolkningsmöjligheter
funnits, på så sätt att utskrifterna av intervjuerna sågs över igen, liksom de intryck som skrivits ner
direkt efter intervjuerna.
 

 Enligt Holme och Solvang (1997) står forskarens uppfattning eller tolkning av information i
förgrunden i de kvalitativa metoderna. För att kunna tolka resultaten, förutsätts att det finns en
förförståelse om det som studeras. Denna förförståelse eller teori om ämnet är avgörande för hur
tolkningen görs. De teoretiska utgångspunkterna som har legat till grund för den här studien och som
därmed påverkar hur intervjuresultaten tolkas, har dels varit tidigare genomförda studier om
miljöanpassad upphandling, dels litteratur om att miljöhänsyn ska integreras inom alla
samhällssektorer. Hur dessa teoretiska utgångspunkter använts i studien kommer att diskuteras i de
följande styckena.

Tidigare studier om miljöanpassad upphandling samt rättskällor på området, har varit
teoretiska utgångspunkter som funnits med från studiens början. Ur dessa teorier formulerades syfte,
frågeställningar samt intervjufrågor. Några specifika delområden identifierades som speciellt
relevanta, det vill säga rättsläget, ekonomi och utbildning. Här gjordes också valet att inte fokusera
på en enskild aspekt som särskilt avgörande för hur väl miljöanpassningen av den offentliga
upphandlingen fungerar. Istället har studiens strävan varit att få en helhetsbild av de möjligheter och
problem som finns, såväl rättsliga som ekonomiska och kunskapsmässiga. En nackdel med detta är
att det inte går att gå lika djupt in i varje delområde. Utöver att ha använts i början av studien, har
tidigare studier om miljöanpassad upphandling samt rättskällor även relaterats till vid analys och
diskussion av intervjuerna. Denna litteratur utgör på så sätt ett kompletterande perspektiv till det
praktiska synsättet som kommer fram i intervjuerna.

 Den teoretiska utgångspunkt som rör synsättet i dagens miljöpolitik att miljöaspekter ska
integreras inom alla samhällssektorer, har lagts till efterhand som analysen av det empiriska
materialet klarnat. Detta perspektiv har till viss del använts vid formulerandet av studiens
frågeställningar och intervjufrågor, men framförallt vid diskussionen av intervjuresultaten. Enligt Lantz
(1993) syftar kvalitativa studier ofta längre än till att beskriva det som det ställs frågor om. Det går
att få en vidgad förståelse för det som studeras genom att ställa det undersökta i relation till
teoretiska begrepp. Utöver att beskriva vad intervjuerna givit för resultat, relateras de alltså i denna
studie till de teoretiska tankegångarna om integration av miljöhänsyn inom alla samhällsområden.
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 3. Bakgrund
 

 I  detta avsnitt kommer en bakgrund att ges till offentlig upphandling och miljöanpassningen av denna.
Även en annan viktig utgångspunkt för studien kommer att redogöras för, vilken rör tankegångarna
om att miljöhänsyn ska integreras inom alla samhällssektorer.
 

 3.1 Offentlig upphandling
 

 Upphandling innebär inköp av varor eller tjänster. I lagen (SFS 1992:1528) om offentlig upphandling
definieras upphandling som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Denna studie fokuserar på offentlig upphandling i första hand och inte privat. Den offentliga
upphandlingen omfattar den offentliga sektorn, vilket innebär stat, landsting och kommun. Exempelvis
upphandlar den offentliga sektorn livsmedel, städutrustning, transporter, byggtjänster och elenergi
(Naturvårdsverket, 2002).
 

 Den offentliga upphandlingen regleras av lagstadgade bestämmelser. Genom medlemskapet i EU
styrs Sverige av EG-rätten, det vill säga i detta fall EG-fördraget och olika EG-direktiv. I EG-
fördraget finns ingen bestämmelse som direkt hänvisar till offentlig upphandling, men bestämmelserna
om icke-diskriminering och om den fria rörligheten av varor och tjänster ligger till grund för EG-
direktiven om offentlig upphandling (SOU 2001:31). I EG-direktiv regleras upphandlingen mer
specifikt, bland annat finns ett direktiv (93/36/EEG) om upphandling av varor och ett direktiv
(92/50/EEG) som reglerar upphandlingen av tjänster. EG-direktiven gäller inte för upphandling under
vissa belopp (SOU 2001:31). EG-direktiv är inte heller direkt tillämpliga i nationell lagstiftning, utan
anger mål vilka medlemsstaterna själva bestämmer hur de ska uppnå (Krämer, 2000). De sex EG-
direktiven som rör offentlig upphandling införlivades i svensk rätt genom tillkomsten av lagen (SFS
1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, som trädde i kraft 1994. Den svenska offentliga
upphandlingen regleras därmed av EG-fördraget, EG-direktiv samt LOU.
 

 Syftet med reglerna om offentlig upphandling är främst att leverantörerna i EU ska ha lika möjligheter
att lämna anbud på offentliga upphandlingar i alla medlemsländer (SOU 2001:31). Reglerna finns
alltså till för att konkurrensen ska gynnas. Dessutom blir det möjligt för den offentliga sektorn att
välja ut den vara eller tjänst som anses bäst med hänsyn till priset och eventuella andra faktorer
(KOM (2001) 274 slutlig).
 

 Upphandlingsprocessen går till så att den som upphandlar preciserar i ett förfrågningsunderlag de
krav som ställs på den vara eller tjänst som ska upphandlas samt vilka krav som ställs på
leverantören. I den så kallade kvalificeringsfasen görs en bedömning av leverantörerna, då hänsyn tas
till ekonomisk ställning samt teknisk förmåga och kapacitet. Om en leverantör anses kvalificerad
kommer dess anbud att tävla mot andra anbud i anbudsutvärderingen. Utvärderingen av anbuden
från de olika leverantörerna görs med hänsyn till de krav som ställts upp (Falk, 2001). På detta sätt
konkurrerar alltså olika anbud med varandra i upphandlingsprocessen.
 

3.2 Integrering av miljöhänsyn – en del av dagens miljöpolitik

 Offentlig upphandling styrs inte enbart av lagar inom upphandlingsområdet, utan påverkas även av
såväl EU:s som Sveriges miljöpolitik och miljörätt. Som tidigare konstaterats domineras den
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internationella och den nationella miljöpolitiken sedan 1980-talet av synsättet att miljöhänsyn ska
integreras inom alla andra sektorer. Att integrera innebär att få olika delar att sammansmälta till en
helhet eller att inordna något som en naturlig del i en helhet (Norstedts ordbok, 1999). I det här fallet
är det miljöhänsyn som ska inordnas och genomsyra all verksamhet, exempelvis den offentliga
upphandlingen.

Ovan konstaterades att den offentliga upphandlingen regleras av bestämmelser som råder inom EU.
Även på miljöområdet är EU:s syn viktig. Miljöpolitiken i EU tar sin utgångspunkt i EG-fördraget.
Där står att miljöskyddet ska integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens politik
och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling. I det sjätte miljöhandlingsprogrammet
(KOM (2001) 31 slutlig) anges riktlinjerna för EU:s miljöpolitik mer specifikt. Där står att det är
viktigt att olika sektorer integrerar miljöhänsyn i sina strategier för att de miljöpolitiska målen ska
kunna uppnås. Om offentlig upphandling anges vidare att denna kan bidra till en mer miljöanpassad
marknad. Krämer (2000) konstaterar om EU:s miljöpolitik att miljöhänsyn ska integreras i alla andra
politikområden, eftersom miljön även påverkas av annan politik som förs.

Den svenska miljöpolitikens övergripande mål är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle
(Naturvårdsverket, 2002). I regeringens skrivelse (1997/98:13) anges tre delmål för ett ekologiskt
hållbart samhälle; skyddet av miljön, hållbar försörjning och en effektiv användning av resurser. Det
står också att en förutsättning för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling är att miljöhänsyn och
resurshushållning integreras i alla samhällsprocesser. Femton nationella miljökvalitetsmål ska styra
mot en hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2002). Vad gäller miljörätten, berör den svenska
miljöbalken (SFS 1998:808) alla typer av verksamheter som är miljöpåverkande. Detta skulle kunna
ses som en del i integreringspolitiken, eftersom miljöhänsyn ska tas inom alla sektorer.

 3.3 Miljöanpassad offentlig upphandling
 

 En konsekvens av EU:s och Sveriges politiska ställningstaganden för målet om hållbar utveckling, är
att miljöhänsyn ska integreras även inom den offentliga upphandlingen. Enligt EU-kommissionens
tolkningsmeddelande (KOM (2001) 274 slutlig) bör den rättsliga ramen inbegripa miljöhänsyn vid
sidan av upphandlingens primära ekonomiska syfte.
 

 Att ställa miljökrav vid offentlig upphandling kan ses som ett instrument för att påskynda utvecklingen
av samhället i ekologiskt hållbar riktning (Naturvårdsverket, 1999). Det har även framställts som ett
viktigt medel för att uppnå de svenska miljömålen (Naturvårdsverket, 2002). I regeringens skrivelse
(1997/98:13) om ekologisk hållbarhet framgår det vad strävan mot ekologisk hållbarhet innebär för
offentlig upphandling i praktiken. Varor och tjänster som ger låga utsläpp ska väljas, likaså de som
ger ökad effektivitet vid användning av energi och material. Även varor och tjänster som bygger på
förnybara råvaru- och energikällor ska prioriteras. Ämnen som är skadliga av miljö- eller hälsoskäl
bör undvikas (skr. 1997/98:13). Att en vara eller tjänst är miljöanpassad är ett relativt begrepp; det
är de varor och tjänster som ger minst miljöpåverkan i förhållande till andra alternativ
(Kemikalieinspektionen et al, 1995). Begreppet miljöanpassad används i den här studien synonymt
med ekologiskt hållbar.
 

 Avsikten med att ställa miljökrav är att de mest miljöanpassade varorna och tjänsterna ska gynnas,
förutsatt god funktion och rimligt pris (Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling, 2001).
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Tanken är alltså att upphandlarna ska ställa krav på att de produkter som köps in är beskaffade på
ett visst sätt (Naturvårdsverket, 1999). Efterfrågan på dessa varor kommer då att öka och eftersom
den offentliga sektorn är en stor och viktig kund kan den påverka hela marknaden till att bli mer
miljöanpassad (Naturvårdsverket, 2002). Miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen kan därmed
fungera som ett incitament för marknaden att styra mot mer miljöanpassade varor och tjänster (skr.
1997/98:13). Det innebär i sin tur att priserna kommer att sjunka på exempelvis ekologiska
produkter (Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling, 2001). I regeringens skrivelse
(1997/98:13) uppges också att den statliga upphandlingen ska vara ett föredöme. Den offentliga
upphandlingen kan komma att fungera som det goda exemplets makt och få företag att följa efter
(Naturvårdsverket, 2002).
 

 När det gäller praktiska erfarenheter av integrering av miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen, har
en del studier genomförts. Under 1998 genomförde Naturvårdsverket en första uppföljning av
statliga myndigheters arbete med att ställa miljökrav vid upphandlingen (Naturvårdsverket, 1999).
Ytterligare en uppföljning presenterades år 2002 (Naturvårdsverket, 2002), där det bland annat
konstateras att ”intresset är stort, men att man precis har börjat” miljöanpassa den offentliga
upphandlingen. Upphandlingskommittén lämnade sitt slutbetänkande ”Mera värde för pengarna”
under 2001 (SOU 2001:31), där bland annat miljöanpassad upphandling utretts. På kommunnivå har
det exempelvis genomförts en miljörevision av upphandlingsenheten i Norrköpings kommun, vilken
också ger en inblick i arbetet med miljöanpassad upphandling.
 

 Även om målet är att offentlig upphandling ska miljöanpassas, råder oklarheter om vilka miljökrav
som är möjliga att ställa. Enligt SOU 2001:31 diskuteras det mycket i Sverige om i vilken
utsträckning miljöhänsyn får tas vid offentlig upphandling. LOU och EG:s upphandlingsdirektiv
reglerar möjligheterna att miljöanpassa upphandlingen och det har en tid diskuterats hur rätten att
ställa miljökrav ska tolkas. Utifrån de genomförda studierna framstår tre aspekter som särskilt
avgörande för hur miljöanpassningen av den offentliga upphandlingen fungerar i praktiken. Det
rättsliga utrymmet är en förutsättning för att miljökrav ska kunna ställas vid upphandling, men kan
inte räknas som den enda avgörande faktorn. Upphandlare måste ha relevant kunskap för att kunna
ställa miljökrav på leverantörerna. Även ekonomiska aspekter kan spela roll för en ökad
miljöanpassning; om miljöanpassade alternativ är dyrare får de det svårare att konkurrera med andra
alternativ.
 

 Eftersom det inte finns förarbeten till EG-direktiv, som anger hur direktiven ska tolkas, har EU-
kommissionen tagit fram ett tolkningsmeddelande som ska tydliggöra när miljöhänsyn kan tas
(Naturvårdsverket, 1999). Detta blev klart under 2001. Det har även gjorts insatser för att ge
vägledning för upphandlare att ställa miljökrav. Kommunförbundet i Västernorrlands län har tagit
fram ett hjälpmedel kallat ”Västernorrlandspärmen” (Naturvårdsverket, 2002). Även
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Nämnden för offentlig upphandling har gemensamt
utarbetat vägledningen ”På miljöns sida” från 1996. I dagsläget är det Internetbaserade verktyget
från Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (EKU) mest aktuellt. EKU-delegationen som
bestått av representanter för bland annat stat, landsting, kommuner, näringsliv och ideella föreningar,
fick 1998 i uppdrag av regeringen att arbeta pådrivande för att den offentliga upphandlingen ska bli
ekologiskt hållbar (SOU 2001:31). De presenterade sin slutrapport 2001 tillsammans med ett
verktyg som ska underlätta för upphandlare att ställa miljökrav.
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4. Analys

Bakgrundskapitlet visar att en miljöanpassning av den offentliga upphandlingen är viktig i arbetet för
en hållbar utveckling. Samtidigt är det inte helt oproblematiskt att i praktiken ställa miljökrav. Bland
annat inverkar det rättsliga utrymmet, ekonomi och utbildning på möjligheterna att ta miljöhänsyn i
den offentliga upphandlingen. Hur ser de som arbetar med offentlig upphandling i praktiken på de
möjligheter och begränsningar som finns? I det följande kommer resultaten från de tre intervjuerna
med upphandlare på Norrköpings kommun att analyseras.

4.1 Rättsliga möjligheter

Vilka möjligheter finns att ställa miljökrav vid den offentliga upphandlingen, rättsligt sett? I detta
avsnitt kommer lagar och direktiv som reglerar möjligheterna att integrera miljöhänsyn i den offentliga
upphandlingen att behandlas tillsammans med upphandlarnas syn på dessa möjligheter.

Det aktuella rättsläget vad gäller att ställa miljökrav i upphandlingen har, som tidigare nämnts,
upplevts som oklart. En sådan oklarhet handlar om att det varken i EG-direktiven om offentlig
upphandling eller i LOU nämns vilka miljökrav som går att ställa i offentlig upphandling, eftersom
den typen av detaljerade regler inte ingår i upphandlingsdirektiven (Falk, 2001). Detta är dock inget
som hindrar att miljökrav ställs, men det kan innebära en svårighet i att veta hur rättsutrymmet ska
tolkas.

EU-kommissionens tolkningsmeddelande (KOM (2001) 274 slutlig) som kom i juli 2001, är tänkt
att förtydliga vilka möjligheter det finns att integrera miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen, enligt
gällande EG-rätt. Där slås fast att den största möjligheten att ta miljöhänsyn finns vid valet av den
vara eller tjänst som ska handlas upp, eftersom EG-direktiven i detta läge inte är tillämpliga. Valet av
vad som ska handlas upp omfattas alltså inte av regelsystemet (Falk, 2001). Detta innebär att redan
när en upphandlare bestämmer sig för vad som ska upphandlas, bör miljöaspekter finnas med i
bilden. Två av intervjupersonerna uppger också att det är i inledningsskedet de upplever de största
möjligheterna att ställa miljökrav:

Vi ställer det kravet på det som handlas upp och
när man gör upphandlingsunderlaget (Upphandlare, kultur- och
fritidsnämnden, 2002).

Du pekar ut produkten som du ska köpa. --- Det är när man bestämmer
sig för att köpa en produkt – det är då man ställer kravet. Vill jag köpa
en elbil så gör jag det. Vill jag köpa KRAV-mjölk så gör jag det
(Upphandlare, upphandlingsenheten, 2002).

Vid valet av det som ska upphandlas finns alltså en stor möjlighet att ställa miljökrav konstaterar
såväl EU-kommissionen som de intervjuade upphandlarna. EG-direktiven reglerar sedan själva
upphandlingsprocessen, vilket inverkar på de krav som kan ställas på såväl leverantörer som varor
och tjänster. Enligt Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (2002) ska miljökraven
fokuseras på de mest miljöbelastande faktorerna och kraven kan ställas på flera olika sätt och i olika
delar av upphandlingen. Miljökraven ska dock framgå från början, i det förfrågningsunderlag som tas
fram av den upphandlande enheten (Falk, 2001).
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Till att börja med kan en upphandlande enhet i vissa fall ställa miljökrav i kvalificeringsfasen, då
leverantörerna bedöms efter ekonomisk ställning och teknisk förmåga att klara av ett visst
upphandlingskontrakt. Miljökraven är alltså då kopplade till leverantörernas ekonomiska eller
tekniska förmåga. För att bevisa att de klarar av miljökraven som ställs kan leverantören hänvisa till
sitt miljöledningssystem (Falk, 2001). Miljöledningssystemet blir då ett sätt att styrka att de klarar av
att genomföra ett upphandlingskontrakt. Det är alltså inte själva miljöledningssystemet i sig som det
ställs krav på. Som exempel på detta anger Falk (2001) att om en kemikalietransport ska
upphandlas, kan krav ställas på att det ska finnas en beredskapsplan för miljöolyckor. Ett
miljöledningssystem kan i detta fall styrka att kravet kan uppnås.

Hur ser upphandlarna på möjligheten att använda sig av miljöledningssystem som en hjälp i
upphandlingen? Intervjupersonerna har olika uppfattning om vad möjligheten innebär. En av dem
uppfattar att nya uttolkningar av rättsutrymmet minskat möjligheterna:

Det är ju inte många miljökrav man kan ställa. Inte på själva företaget och
med miljöledningssystem och allting sådant där som vi har gjort tidigare
(Upphandlare, upphandlingsenheten, 2002).

Även Falk (2001) konstaterar alltså att det inte går att ställa krav på miljöledningssystemet i sig. De
andra två upphandlarna tycks dock använda sig av den möjlighet som finns att med hjälp av
miljöledningssystemet avgöra om leverantören kan nå upp till de miljökrav som ställs:

Då bedömer vi anbudet – inte bara pris utan vi bedömer även deras
miljö- och kvalitetssystem. Har de ett bra sådant får de alltså högre
poäng. Då kan det vara avgörande vid val av konsult (Upphandlare,
lokalförsörjningsenheten, 2002).

Det är inget krav från vår sida, men det är ett önskemål att de har certifiering.
--- Anledningen till det är att vi vet att har man en certifiering så görs det en
miljörevision av företaget. Alltså har man en objektiv kontroll av att man
jobbar och inte bara på papperet (Upphandlare, kultur- och
fritidsnämnden, 2002).

Miljöledningssystemet kan alltså vara en hjälp att välja den leverantör som bäst lever upp till de
miljökrav som den upphandlande enheten ställer. De olika uppfattningar som tycks finnas bland
upphandlarna, visar på de svårigheter som finns att tolka vilka krav som är möjliga att ställa enligt
EG-rätten och att det därför finns olika synsätt på olika enheter. Det tyder också på att det finns ett
behov av ständigt ny kunskap, eftersom rättsläget och tolkningar av det presenteras allteftersom.

Förutom krav på leverantören i kvalificeringsfasen, kan miljökrav också ställas på den vara, tjänst
eller entreprenad som handlas upp. Även dessa krav ska framgå redan i förfrågningsunderlaget
(Falk, 2001). Miljökraven på produkterna kan vara antingen obligatoriska (skall-krav) eller ett
önskemål (bör-krav) (Falk, 2001). Om ett miljökrav betecknas som obligatoriskt måste det
uppfyllas för att ett anbud ska antas (Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling, 2002). Enligt
EU-kommissionens tolkningsmeddelande (KOM (2001) 274 slutlig) finns stora möjligheter att ställa
obligatoriska miljökrav. Om miljökravet däremot ställs som ett önskemål eller utvärderingskriterium
bör det uppfyllas av leverantören, men det är inte nödvändigt. Utvärderingskriterierna används när
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utses (Delegationen för ekologiskt hållbar
upphandling, 2002). De utvärderingskriterier som ställs upp måste ge en ekonomisk fördel för den
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upphandlande enheten (KOM (2001) 274 slutlig).

Enligt tolkningsmeddelandet (KOM (2001) 274 slutlig) ska också de miljökrav som ställs vara direkt
kopplade till varan eller tjänsten. Detta innebär att det finns begränsade möjligheter att ställa krav på
hur en vara tillverkas eller transporteras. Däremot finns det större möjligheter att ställa dessa krav på
tjänster och entreprenader, då kopplingen anses starkare till kontraktsföremålet (SOU 2001:31).
Detta problem har påtalats av bland annat Upphandlingskommittén och Delegationen för ekologiskt
hållbar upphandling. En av intervjupersonerna, som främst upphandlar varor, skulle också vilja ställa
krav på transporten, vilket inte är möjligt idag:

Det är produkten du ska koncentrera dig på. Du får inte börja värdera
hur de transporterar och vilka fordon de har. Utan då måste man göra
en separat upphandling på transporten. --- Där skulle jag nog vilja ställa
högre miljökrav. Det kan jag inte göra som det ser ut idag (Upphandlare,
upphandlingsenheten, 2002).

Samma intervjuperson uppger att upphandlingsdirektiven kan vara ett hinder för vilka miljökrav som
går att ställa:

Direktivet sätter käppar i hjulet. Det finns ju reglerat hur man får göra.
Då kan man inte hitta på något annat. --- Det är ramen och vi vill inte
vara utanför ramen, utan vi är innanför ramen (Upphandlare,
upphandlingsenheten, 2002).

De andra två upphandlarna upplever inte att de begränsas av lagar och direktiv som reglerar
upphandlingen:

Vi har inte känt att vi har drabbats av någon konflikt med EU, utan de
EU-direktiv som finns de är inne i vårt regelsystem och då följer vi dem
(Upphandlare, lokalförsörjningsenheten, 2002).

Dessa två intervjupersoner upphandlar även tjänster och entreprenader, medan den förstnämnda
främst handlar upp varor, vilket kan vara en anledning till deras olika upplevelser. De upphandlare
som intervjuats har alltså olika uppfattning om vilka möjligheter det rättsliga utrymmet innebär. De tre
intervjuer som genomförts ger bilden av att det både finns de som anser att det rättsliga utrymmet är
tillräckligt och de som anser att det bör utökas.

En annan aspekt av de rättsliga möjligheterna rör lagarnas och direktivens tydlighet. Två av de
intervjuade tar upp detta och visar på att det finns en förståelse för att lagar inte kan göras hur tydliga
som helst. Först vid tillämpningen av lagar och direktiv avgörs vad som är rättsligt möjligt och inte.
Angående lagar och EG-direktivs tydlighet, svarade två av de intervjuade så här:

Det är väl så att lagar aldrig är tydliga. Lagar är otydliga. Jag vet inte
om man kan göra lagar tydliga (Upphandlare, upphandlingsenheten, 2002).

Det finns delar i den (LOU) som mer eller mindre är otydligt. Så är det
med all lagstiftning tills man har prövat den och den  här har inte prövats
många gånger egentligen (Upphandlare, kultur- och fritidsnämnden, 2002).

Till viss del handlar det alltså om att lagar och direktiv ska tillämpas en tid och prövas i domstol innan
det går att avgöra om det behövs några förändringar i rättsutrymmet. Det har dock endast tagits upp
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några enstaka fall som gäller rätten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling och som skulle kunna
ge vägledning om hur lagar och direktiv ska tolkas, uppger två av de intervjuade. Exempel på ett fall
som EU-kommissionen utreder, gäller Statskontorets upphandling av persondatorer (SOU
2001:31). EU-kommissionen har som tidigare nämnts även tagit fram ett tolkningsmeddelande, som
ska underlätta tolkningen av när miljöhänsyn kan tas. Det är dock viktigt att komma ihåg att EU-
kommissionens meddelande är en tolkning av vilka möjligheter som finns enligt EG-rätten och att det
i sista hand är EG-domstolen som avgör vad som verkligen är möjligt och inte (Delegationen för
ekologiskt hållbar upphandling, 2002).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera rättsliga möjligheter att ta miljöhänsyn i den
offentliga upphandlingen, men även begränsande faktorer. Den största möjligheten tycks finnas vid
valet av den vara, tjänst eller entreprenad som ska handlas upp, då den upphandlande enheten i
princip har fria händer att bestämma vad som ska upphandlas. I kvalificeringsfasen kan miljökrav
ställas på leverantörerna i den mån kravet är kopplat till leverantörernas förmåga att genomföra
upphandlingskontraktet. Detta kan styrkas med hjälp av ett miljöledningssystem. I utvärderingsfasen
kan miljökrav också ställas på den vara, tjänst eller entreprenad som handlas upp, men kraven måste
vara kopplade till upphandlingskontraktet. Detta innebär begränsade möjligheter att kräva en viss typ
av tillverkningsprocess eller transport.

De intervjuade upphandlarna är inte entydigt negativt eller positivt inställda till de rättsliga
möjligheterna. Två av dem uppger att de inte har några problem med det rättsliga utrymmet, vilket
dock den tredje har. Andra studier som gjorts har visat att upphandlare upplever att det finns
problem. Alla upphandlare ser det alltså inte på det sättet. Det tycks vara så att tolkning och
tillämpning av lagar och direktiv i viss mån varierar mellan enheterna. Den information upphandlarna
har om vilka möjligheter som finns, borde vara betydande för hur rättsläget uppfattas. Skillnaderna
mellan intervjupersonerna kan också ha att göra med att de upphandlar olika typer av produkter.
Det kan vara lättare att ställa miljökrav på tjänster och entreprenader än på varor. Detta har att göra
med att krav som ställs på tillverkningsprocess och transport måste kunna kopplas till
slutanvändningen av det som upphandlas. Denna koppling är svårare att se då det rör sig om varor.
Dessutom uppger den intervjuade på kultur- och  fritidsnämnden att de ofta inte kommer upp i så
stora belopp att de berörs av EG-direktiven, vilket också kan göra det lättare att ställa miljökrav.

4.2 Ekonomiska möjligheter

Som framgått tidigare handlar upphandling till stor del om ekonomi, att utefter en begränsad budget
köpa in bästa möjliga varor och tjänster. Priset på det som ska upphandlas borde därmed spela en
betydande roll för vilken vara eller tjänst som väljs. Vid intervjuerna har svar sökts på frågor som har
att göra med prisets vikt vid val av ett anbud. En annan fråga som berörts är om miljöanpassade
alternativ är dyrare. Detta skulle i så fall kunna vara ett hinder för att de väljs.

Enligt upphandlingsdirektiven kan ett anbud antas på något av följande utvärderingsgrunder; antingen
ska det anbud som har lägst pris väljas eller också det som är ekonomiskt mest fördelaktigt (Falk,
2001). Om lägsta pris används som utvärderingsgrund, måste alltså det anbud med lägst pris väljas,
vilket innebär att det är priset som väger tyngst. Miljökrav är dock möjliga att ställa som
obligatoriska krav som måste uppfyllas för att anbudet ska kunna antas (Falk, 2001). Om istället det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet väljs som utvärderingsgrund, måste det framgå i
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förfrågningsunderlaget vilka kriterier som ställts upp och hur värderingen av dessa kriterier kommer
att ske. Exempel på utvärderingskriterier kan vara pris, kvalitet och en viss typ av miljöpåverkan
(Falk, 2001). De miljökriterier som används måste dock innebära en ekonomisk fördel för den
upphandlande enheten, uppger EU-kommissionen i sitt tolkningsmeddelande (KOM (2001) 274
slutlig). Med andra ord får de miljöeffekter som uppkommer av att en upphandlande enhet tar
miljöhänsyn, inte enbart vara positiva för samhället i stort, utan den upphandlande enheten måste
också gynnas ekonomiskt. Innan tolkningsmeddelandet kom tolkade många rättsutrymmet på så sätt
att det var möjligt att se till de miljöförbättringar som uppstod i hela samhället. Bland annat Falk
(2001) menade då att den upphandlande enheten inte skulle behöva räkna in någon vinst för egen del
vid val av utvärderingskriterier, utan att det skulle vara möjligt att se till de vinster som uppnås för
hela samhället.

Priset kan alltså tillmätas olika vikt i relation till andra faktorer, beroende på vilken utvärderingsgrund
som används. I intervjuerna med upphandlare framkom att priset spelar en viktig roll. En av de
intervjuade uttryckte sig så här angående värderingen av olika kriterier:

När vi gör upphandling så redovisar vi i ett förfrågningsunderlag vilka
värderingsgrunder vi har. --- För det mesta värderar man kanske priset
upp till 40 procent och de andra 10 var, så att man kommer upp till 100.
--- Tillsammans gör man en helvärdering bland anbuden som man får in.
Det kan betyda att även de som är relativt dyra, de kan få ett avtal, för
priset är ofta inte avgörande, utan det är andra delar som avgör vad man
köper (Upphandlare, kultur- och fritidsnämnden, 2002).

Alltså tycks priset spela den viktigaste rollen i det här fallet, samtidigt som det till sist ofta är andra
faktorer än ekonomiska som får avgöra vilket anbud som väljs. På frågan om vad som väger tyngst
av miljö och ekonomi svarade en annan av intervjupersonerna att:

När vi har ett väldigt ekonomiskt ansträngt projekt och vi vet att vi inte
är tvungna att ta det bästa miljöanpassade materialet och att det är dyrare,
då kan man säga att ekonomin går före kanske. Men om vi har ett projekt
som går väldigt bra ekonomiskt, då finns det inga skäl att tulla på miljön
(Upphandlare, lokalförsörjningsenheten, 2002).

Omständigheterna tycks därmed spela roll för om miljöhänsyn tas eller inte. Är då miljöanpassade
alternativ alltid dyrare? Enligt en studie utförd i Västra Götalands kommuner, vilken miljörevisionen
av upphandlingsenheten (2001) refererar till, är pengar ett hinder för att ställa miljökrav. Det skulle
kunna innebära antingen att miljöanpassade alternativ är dyrare eller också att ekonomiska resurser
på annat sätt krävs, till exempel för extra utbildning eller liknande. I EU-kommissionens
tolkningsmeddelande (KOM (2001) 274 slutlig) uppges att miljöanpassade varor och tjänster i
allmänhet kan vara dyrare än andra och att det därför är viktigt att försöka finna en balans mellan
ekonomiska och miljömässiga hänsynstaganden. Naturvårdsverket (1999) presenterar dock som
resultat från en enkätstudie att kostnaden oftast förblir oförändrad sedan miljöanpassade varor och
tjänster börjat väljas. Vad anser de intervjuade upphandlarna om priserna på miljöanpassade
alternativ? Två av de intervjuade uppgav att miljöanpassade alternativ inte behöver vara dyrare. En
av dem säger så här angående kostnader för ombyggnad av äldre hus i relation till nybyggnation:

Att åstadkomma bättre miljö i de (äldre) husen kostar. Så där är det en kostnad ofta.
Det är nog mycket man vill göra för miljön egentligen, men det kostar mycket
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pengar och de pengarna är det svårt att få loss. För vi har begränsade möjligheter
att investera både i miljö- och energibesparande. --- Jag tror inte att det är någon
begränsande faktor i nybyggnadsverksamhet, alltså när man nyinvesterar. Då finns
det nog alternativ som är miljömässigt bättre och som inte är dyrare. Så det
som är bättre miljömässigt blir inte dyrare (Upphandlare, kultur- och
fritidsnämnden, 2002).

Den tredje personen angav att miljöanpassade alternativ var dyrare. Detta antas bero på vilken typ
av varor eller tjänster det rör sig om. För att göra det möjligt att välja miljöanpassade alternativ i
större utsträckning, efterfrågar samma intervjuperson bättre villkor för den som köper in stora
mängder:

Jag vill att man ska se någonting för att man är en trogen köpare – att
man ska få ett lite lägre pris (Upphandlare, upphandlingsenheten, 2002).

Så fungerar det alltså inte i dagsläget. Den intervjuade frågade sig vem som ska betala för den extra
kostnad det innebär att köpa in miljöanpassade alternativ. För tillfället subventioneras vissa varor i
Norrköpings kommun för att de ändå ska kunna köpas in. Priset tycks alltså här inverka på
möjligheten att välja mer miljöanpassade alternativ och det antyds att om miljöanpassade alternativ
var billigare skulle de väljas i större omfattning.

Slutsatsen av intervjuerna är att det kan uppstå en konflikt med ekonomiska aspekter, men att det
inte måste göra det. Priset är viktigt vid val av vad som ska handlas upp. I vissa fall kan
miljöanpassade alternativ vara dyrare och då tycks det bero på omständigheterna om den
upphandlande enheten anser sig ha råd att ändå välja detta alternativ. I andra fall, till exempel vid
nybyggnation, behöver miljöanpassade alternativ inte kosta mer.

4.3 Kunskapens roll

Tidigare konstaterades även att upphandlarnas kunskap framstår som en aspekt som inverkar på
miljöanpassningen av den offentliga upphandlingen. Enligt Naturvårdsverket (1999) kan brist på
miljökunskap vara ett hinder i arbetet med miljöanpassad upphandling. Studier som gjorts på
området, visar att det dels kan vara problem att formulera de miljökrav som ska ställas i
förfrågningsunderlaget, dels kan det vara svårt att vid utvärdering avgöra vilket anbud som är det
mest miljöanpassade. Detta framkommer i SOU 2001:31, där det uppges att det  krävs kompetens
avseende vilka miljökrav som är möjliga att ställa inom respektive sektor samt förmåga och kapacitet
att kunna följa upp och utvärdera uppställda villkor.

Enligt Naturvårdsverket (1999) anses också hjälp med att formulera miljökrav vara en viktig fråga
för att komma vidare i arbetet med att ta miljöhänsyn i upphandlingen. Det är dock inte alltid enkelt
att överhuvudtaget avgöra vilka krav som bör ställas, eftersom kunskapen på området kan vara
bristfällig. Två av intervjupersonerna uppger att detta är ett problem och de säger på tal om
inomhusmiljö att:

Ett bekymmer är att man hittar nya saker som är på olika sätt miljöpåverkande.
Vi vet att vi har en massa inbyggda miljöproblem i våra byggnader. --- (Problemet)
är att göra någon form av värdering utav de material som man bygger med så
att man inte lurar sig. För fortfarande är det nog så att vi känner inte till allt.
Det är nog det som är det stora problemet. Hur kemikalier påverkar varandra.
--- Det är likadant om man tittar på andra ämnen – vi vet inte riktigt hur
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kemikalier reagerar tillsammans med material (Upphandlare, kultur- och
fritidsnämnden, 2002).

Det är inbyggt material som inte är det bästa för miljön. Eller de
samverkar tillsammans på ett sätt som inte är bra och så mår man dåligt – ”sjuka
hus”, fukt och mögel. Då är det svårt egentligen att göra det här på rätt sätt.
--- Problemen är kunskapen. Att verkligen veta vad det innehåller alltihop i
materialet (Upphandlare, lokalförsörjningsenheten, 2002).

Det är alltså så att det saknas kunskap om hur olika ämnen samverkar, vilket gör det svårt att veta
vilken produkt som egentligen är bäst ur miljösynpunkt. Dessutom tillkommer ny kunskap på
området hela tiden. Detta gör det viktigt att ständigt utbilda sig. Upphandlarna som intervjuats är
givetvis också överens om att utbildning är viktigt och de två upphandlarna som citerats ovan
poängterar också vikten av kontinuerlig utbildning. Överhuvudtaget framhäver dessa två
intervjupersoner att kunskap och utbildning är bland de viktigare aspekterna vad gäller att kunna ta
miljöhänsyn i upphandlingen.

Vad gäller utvärderingsprocessen, krävs förmåga att avgöra vilket anbud som bäst lever upp till de
miljökrav den upphandlande enheten har ställt. Miljörevisionen av Norrköpings kommuns
upphandlingsenhet (2001) refererar till en utvärdering av Västra Götalands kommuner, vilken anger
att utbildning samt vägledning till uppföljning och utvärdering, är stöd som upphandlare är i behov av.
Vad anser de intervjuade upphandlarna om utvärderingen av anbuden? Det tycks inte vara en lätt
sak att värdera de olika anbuden och bestämma vilket som är det mest miljöanpassade. För att
underlätta bland annat utvärderingen, föreslås i miljörevisionen av upphandlingsenheten (2001) att ett
samarbete ska upprättas med lämplig miljöexpertis inom kommunen. Så här säger intervjupersonen
på upphandlingsenheten angående detta:

Frågan är om det är vi som ska utvärdera. I Linköping har de ett
samarbete med Miljö- och hälsoskydd, så det är någon där som får
över underlagen och tittar på dem. --- Vi har ingen som är expert på
området som kan ta till sig och säga att den här produkten är bättre
(Upphandlare, upphandlingsenheten, 2002).

Det finns ett behov av kunskap i att utvärdera och dessutom tycks det vara tids- och resurskrävande
att ta till sig denna kunskap, varför expertkompetens är ett önskemål. Kunskapsbristen blir här ett
hinder för att kunna integrera miljöhänsyn i det vardagliga arbetet. Här skulle hjälpmedel och verktyg
behövas för att underlätta för upphandlare att värdera anbud. Ytterligare en av de intervjuade
påpekar svårigheten att värdera anbud ur miljösynpunkt:

Man får en ganska spridd bild utav anbuden. --- Så det kan vara
ett besvär att göra värderingen (Upphandlare, kultur- och fritidsnämnden, 2002).

Vad gäller kunskap påpekas också en annan aspekt som inte är direkt kopplad till själva
upphandlingen, men som ändå kan vara avgörande för om hänsynstagandet till miljön ska fungera. En
av de intervjuade upphandlarna menar att kunskap måste nå ut till alla parter, ända ut till den plats
där tjänsterna genomförs. Därför är utbildning inte enbart viktig för upphandlarna, utan även i alla
andra led:

Planerna finns alltid, sättet, programmen finns, om alla miljöledningssystem.
Men att man sedan praktiskt genomför det här – alla till gubben som håller
i hammaren och att det genomsyras eller framförallt (hos) platsledningen, det är
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där det saknas att de gör det här (Upphandlare, lokalförsörjningsenheten, 2002).

Sammanfattningsvis går det att konstatera att även om intervjupersonerna tycker att utbildning är
viktigt, är det inte är helt enkelt att skaffa sig den kunskap som behövs. Ibland finns till exempel inte
tillräcklig kunskap att tillgå om olika materials miljöpåverkan. En stor svårighet tycks också finnas i
utvärderingsprocessen, då ytterligare kunskap och hjälpmedel skulle behövas för att underlätta
miljöanpassningen.

4.4 Andra faktorer

Utöver de faktorer som nu nämnts och som fokus inriktats på i denna studie, finns även andra
aspekter som kommit fram i intervjuerna, vilka tycks viktiga i samband med att ställa miljökrav i den
offentliga upphandlingen. Framförallt visar intervjuerna att bristen på miljöanpassade alternativ kan
vara en anledning till att miljöhänsyn inte kan tas. Utbudet saknas helt enkelt på marknaden för vissa
varor, uppger upphandlarna på upphandlingsenheten respektive kultur- och fritidsnämnden. Det är
också så att även om det finns alternativ, gäller det att de är tillräckligt bra kvalitetsmässigt för att de
ska kunna väljas:

I alla fall saknas det tillräckligt bra alternativ som säkerställer kvaliteten.
Där kan man säga att man har två saker som strider mot varandra – alltså
man ställer ett högt krav på kvaliteten på (bad-)vattnet och ställer man
samtidigt ett stort krav på kvaliteten på miljön, så går det inte att få ihop
(Upphandlare, kultur- och fritidsnämnden, 2002).

Kvalitet och miljö står i detta fall emot varandra och någon av aspekterna måste ge vika för den
andra. Ytterligare något som tycks vara avgörande för om hänsyn till miljön kan tas, är tid och
engagemang. Utan detta kan det bli svårt att få målen att förverkligas i praktiken, vilket följande citat
av en av upphandlarna tyder på :

Det står att varje enhet ska dokumentera att de har tagit miljöhänsyn
och bocka av på en checklista. Det var väl någon drive man hade då. Jag
tror inte någon gör så längre. --- Vi har bokat in för att vi ska gå igenom
EKU-verktyget, men det har skjutits för det har kommit annat mer akut,
så det kommer nog att skjutas till i höst innan vi kommer gå igenom det.
--- Det finns en hel del att göra men allting tar ju sin tid (Upphandlare,
upphandlingsenheten, 2002).

En av de andra intervjuade upphandlarna talar om att vara fast i gamla vanor och rutiner och att det
krävs tålamod i arbetet med miljöanpassning av upphandlingen:

Eftersom det inte är ett definitivt krav, då tar vi vad vi är vana vid – vad
man gjort innan (Upphandlare, lokalförsörjningsenheten, 2002). ---
Man ska aldrig förtröttas att jobba med miljöfrågor (Upphandlare,
lokalförsörjningsenheten, 2002).

Att det tar tid att sätta sig in i miljöområdet, märktes också i diskussionen om kunskap i hur anbud
kan utvärderas, där ett samarbete med miljöexperter finns som förslag i miljörevisionen av
upphandlingsenheten och från den intervjuade upphandlaren på denna enhet. Tid är alltså något som
behövs för att upphandlare ska kunna sätta sig in i hur miljökrav kan ställas och utvärderas. Detta är
en fråga som kan relateras till hur arbetet organiseras på de olika enheterna.
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Det bristande utbudet av varor och tjänster som är miljöanpassade och samtidigt håller en god
kvalitet samt frågan om tid och engagemang, är alltså ytterligare några aspekter som kan vara
intressanta i samband med studier av hur miljöhänsynstagandet fungerar i den offentliga
upphandlingen. Detta har framkommit genom intervjuerna med de tre upphandlarna.

4.5 Verktyg och andra hjälpmedel

Upphandlarna ställs inför den ganska krävande uppgiften att ta miljöhänsyn. Som tidigare nämnts har
statsministern i en regeringsförklaring uttryckt att miljökrav ska ställas vid all offentlig upphandling
(SOU 2001:31). Varje kommun har sedan sin egen policy för hur miljöhänsyn ska tas i
upphandlingen. Inom Norrköpings kommun styr upphandlingspolicyn och miljöprogrammet detta. De
olika enheterna  kan också ha speciella program och riktlinjer att följa.

För att underlätta för upphandlarna att styra mot dessa mål finns olika hjälpmedel. Verktyget från
EKU-delegationen, vilket ska underlätta för upphandlare att ställa miljökrav vid upphandling,
innehåller förslag till krav som kan ställas på varor och tjänster i förfrågningsunderlaget (Delegationen
för ekologiskt hållbar upphandling, 2002). Det konstateras att det krävs både kunskap och tid för att
kunna ställa miljökrav. Verktyget syftar till att underlätta för upphandlare så att den tid och de
resurser som satsas också ger största möjliga miljönytta (Delegationen för ekologiskt hållbar
upphandling, 2002). Bland de intervjuade är det dock ingen som använder sig av EKU-verktyget i
dagsläget. På upphandlingsenheten planeras en genomgång av EKU-verktyget så småningom. Så här
kommenterar upphandlaren på denna enhet verktygets utformning:

Som jag uppfattar det finns det ett antal mallar eller varudeklarationer
precis som förut, men jag tror inte att det finns någon hjälp till utvärdering.
Jag trodde i alla fall att det skulle vara något lätt – på något sätt så skulle
det bli något hjälpmedel, men här är det precis som tidigare, tror jag. Som
det här med Västernorrlandspärmen, att de ska fylla i varudeklarationer och
så ska man själv sitta och bedöma. --- Det här får man använda med något
sunt förnuft dessutom. Så då lämnar man ju över det här. Det är inget
rättesnöre, inget hjälpmedel (Upphandlare, upphandlingsenheten, 2002).

I handledningen till EKU-verktyget står det också att verktyget ska ses som en vägledning och att
miljökraven alltid måste anpassas efter upphandlingens art och omfattning (Delegationen för
ekologiskt hållbar upphandling, 2002). Återigen märks en önskan om att det ska bli lättare att
utvärdera anbud och att detta borde underlättas genom det nya verktyget. Tolkningen av den här
upphandlarens önskemål är att det krävs bättre hjälpmedel för att utvärdera anbud.

På de andra två enheterna används inte heller EKU-verktyget. Däremot upplever dessa upphandlare
att de har andra, tillräckliga hjälpmedel för att kunna ta miljöhänsyn. Dessa enheter använder sig av
samma redskap, en slags miljöplan som ansluter sig till miljöprogrammet för Norrköpings kommun.
De tycks alltså inte ha några svårigheter vad gäller det praktiska i att ställa miljökrav. Så här säger en
av de intervjuade angående arbetet med att ta miljöhänsyn:

Vår miljöplan ligger till grund för all projektering och allt det man gör
under projekteringsskedet, då man bestämmer hur husen ska se ut och
vad man ska bygga om. Likadant det som man gör under själva byggskedet.
Så alla konsulter och entreprenörer har alltså delar av miljöplanen i sitt
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underlag som de ska jobba efter. Det är såväl text som checklistor som är
med i underlaget. --- Också ett förvaltningskapitel i vår miljöplan, vad
våra förvaltningsentreprenörer ska tänka på (Upphandlare,
lokalförsörjningsenheten, 2002).

Att det finns fungerande hjälpmedel tycks vara en viktig del i hur det fungerar att ställa miljökrav
praktiskt sett. Intervjuerna visar att en av upphandlarna efterlyser bättre hjälpmedel för att framförallt
kunna utvärdera anbuden i upphandlingsprocessen. De övriga två anser sig ha tillräckliga hjälpmedel.
Skillnaderna kan också bero på att det är olika svårt att ställa miljökrav i olika sektorer.

4.6 Sammanfattning av analysresultaten

Analysen av intervjuresultaten visar att uppfattningen om vad som är mest problematiskt vid
hänsynstagandet till miljön i den offentliga upphandlingen, varierar mellan de tre intervjuade
upphandlarna. En av intervjupersonerna  anger de rättsliga möjligheterna som mest begränsande för
vilka miljökrav som kan ställas. De andra två upphandlarna uppger kunskap och utbildning som
bland de viktigaste faktorerna att koncentrera sig på. Intervjuerna visade vidare att ekonomin i vissa
fall kan hamna i konflikt med miljöhänsyn, men att den inte måste göra det. Ytterligare ett par
aspekter som framkom i intervjuerna, var att utbudet av miljömässigt bra alternativ som samtidigt
håller en god kvalitet, kan vara bristfälligt. Detta begränsar möjligheterna att ta miljöhänsyn. Tid och
engagemang är också avgörande faktorer. För att underlätta för upphandlare att ta miljöhänsyn
behövs hjälpmedel, vilket en av de intervjuade uppgav saknades. De två andra upplevde att de hade
tillräckliga verktyg. Att upplevelserna varierar kan bero på att de intervjuade utför upphandlingar
inom olika områden.



Miljöanpassad offentlig upphandling – upphandlares erfarenheter av integrering av miljöhänsyn

19

5. Diskussion

5.1 Ökade möjligheter att integrera miljöhänsyn i upphandlingen

Intervjuerna som gjorts med upphandlare på Norrköpings kommun, visar att bilden av vilka
möjligheter och svårigheter som finns att ta miljöhänsyn vid upphandling inte är helt entydig. Samtliga
upphandlare ställer på ett eller annat sätt miljökrav vid upphandlingen, men de har olika uppfattning
om vad som gör det problematiskt. I denna studie har också syftet varit att få en bred bild av de
olika faktorer som påverkar möjligheterna att ta hänsyn till miljön. De olika områden som speciellt
studerats, det vill säga rättsligt utrymme, ekonomi och utbildning, är sannolikt inte de enda som är
avgörande för om miljöhänsyn kan tas eller inte. Det har också framkommit under intervjuerna att till
exempel tid och engagemang kan spela roll samt utbudet av varor och tjänster som är miljömässigt
acceptabla. Andra studier har studerat ledning och organisation för att förstå hur miljöanpassningen
av offentlig upphandling fungerar. Exempelvis tas dessa frågor upp i Naturvårdsverkets (2002)
senaste enkätstudie om miljöanpassad upphandling.

Vilka förändringar skulle behöva genomföras för att miljöhänsyn ska kunna integreras i större
utsträckning än idag? De intervjuade upphandlarna har olika åsikter om vilket område som är
viktigast att koncentrera sig på. Som konstaterades vid analysen, uppger en av intervjupersonerna att
lagar och direktiv är det största problemet. Frågan är om EG-direktiven borde genomgå förändringar
som ytterligare möjliggör att miljöhänsyn kan tas i den offentliga upphandlingen. Personen i fråga
påpekar samtidigt att det är svårt att göra lagar tydliga och att domar får utvisa hur lagar och direktiv
ska uttolkas. Det är möjligt att domar och uttolkningar av EU-kommissionen till viss del kan göra
rättsläget tydligare. Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (2001) anser att
tolkningsmeddelandet från EU-kommissionen är ett steg i rätt riktning, men att det inte är tillräckligt.

Generellt finns det ett behov av mer uttryckliga formuleringar i EG-direktiv och LOU, angående vilka
möjligheterna är att ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling. En tydligare koppling till miljöpolitikens
övergripande mål om hållbar utveckling och integrering av miljöhänsyn skulle behövas, till exempel
genom att dessa mål skrevs in även i upphandlingsdirektiven. Vad gäller mer specifikt vilka miljökrav
som kan ställas rättsligt sett, finns en önskan hos en av de intervjuade upphandlarna att kunna ställa
miljökrav på transporten av en vara, vilket inte är möjligt idag eftersom de miljökrav som ställs ska
vara kopplade till den slutliga användningen av varan. Att kunna ställa miljökrav på såväl transporter
som tillverkningsprocesser av varor, är även något som Upphandlingskommittén påpekar borde bli
möjligt (SOU 2001:31). På grund av att miljöhänsyn är begränsad till kontraktsföremålet, har EG-
fördragets mål om att miljöhänsyn ska integreras inom alla politikområden inte fått fullt genomslag när
det gäller upphandlingsdirektiven (SOU 2001:31). Även Delegationen för ekologiskt hållbar
upphandling (2001) menar att det är möjligt att förändringar i direktiven behövs för att EG-fördragets
konsekvenser för upphandlingen ska bli tydliga. Intervjuerna och tidigare studier visar således att de
rättsliga möjligheterna att ta miljöhänsyn borde utökas genom specifika ändringar i
upphandlingsdirektiven som till exempel gör det möjligt att ställa krav på hur varor tillverkas och
transporteras. I upphandlingsdirektiven bör också ingå mer generella formuleringar om integrering av
miljöhänsyn. De föreslagna åtgärderna skulle göra det lättare för miljöhänsynstagandet att få
genomslag i praktiken.

En annan problematik som aktualiserades i analysen av intervjuerna, vilken rör både det rättsliga
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utrymmet och ekonomisk vinst, är att de miljökrav som ställs måste ge en ekonomisk fördel för den
upphandlande enheten (KOM (2001) 274 slutlig). Detta innebär att enligt EG-rätten kan krav inte
ställas som har positiva miljöeffekter för hela samhället, vilket är en stor begränsning. Falk (2001)
påpekar att miljökrav ofta ger en vinst för hela världssamfundet, eftersom miljöproblemen är
gränsöverskridande. Falk (2001) fortsätter sedan med att konstatera att det kan vara svårt att visa
vilken ekonomisk vinst miljökraven innebär för den upphandlande enheten. Delegationen för
ekologiskt hållbar upphandling (2001) anser också att miljönyttan bör kunna tillfalla någon annan än
den upphandlande enheten. Även i SOU 2001:31 framhålls att offentliga organ ska kunna ta hänsyn
till det bredare allmänintresset. Miljökrav som gynnar hela samhället borde därmed kunna ställas,
vilket kräver ytterligare en ändring i EG-direktiven.

För att gå vidare med de ekonomiska aspekter som framkommit i intervjuerna med upphandlarna,
tyder de på att omständigheterna spelar roll för i vilken utsträckning miljöhänsyn kan tas. I en del fall
kan miljöanpassade alternativ vara dyrare och då avgör faktorer runt omkring ifall miljöhänsyn kan
tas trots att de kostar mer. Det är troligt att detta inte endast varierar mellan olika projekt som en av
de intervjuade säger, utan det skulle också kunna variera mellan till exempel kommuners olika
ekonomiska situation. Vad gäller priset på miljöanpassade produkter, skulle en av upphandlarna vilja
se avtal med leverantörerna som gör miljöanpassade alternativ billigare. Det bästa vore förstås om
miljöbelastningen syntes i priset på en vara eller tjänst, så att miljöanpassade alternativ automatiskt
blev billigare. Detta är dock inte en specifik fråga för upphandlingen.

Som framgår av analysen av intervjuresultaten, tycker två av upphandlarna att den viktigaste
aspekten vad gäller att ta miljöhänsyn i upphandlingen är utbildning och kunskap om vilken
miljöpåverkan olika material har. Det behövs kunskap för att kunna ställa relevanta miljökrav och det
är viktigt att kontinuerligt utbilda sig för att följa med i utvecklingen. Det finns dock inte alltid
tillräcklig kunskap att tillgå på området. Viss hjälp med att ställa miljökrav kan dock fås genom
exempelvis EKU-verktyget och andra hjälpmedel som används på de olika enheterna. Vid
utvärderingen tycks det vara svårare att få hjälp av dessa verktyg. EKU-verktyget verkar främst
vara till hjälp för att ställa miljökraven och inte vid själva utvärderingen av anbuden. Här skulle det
behövas något som underlättar för den som upphandlar.

Det är också viktigt att EKU-verktyget utvärderas så småningom för att se vad som kan förbättras.
Dessutom efterfrågade en av de intervjuade ett samarbete med någon slags expertkompetens inom
kommunen, vilket skulle kunna vara en lämplig åtgärd. Detta visar också på svårigheterna med att
integrera miljöhänsyn i det vardagliga arbetet. Det  krävs kunskap och tid för att göra det möjligt.

Under intervjuerna kom även andra aspekter fram som tycks viktiga i samband med
miljöanpassningen av upphandlingen. Miljömässigt bra alternativ som samtidigt håller en god kvalitet
finns inte alltid att få tag i, vilket begränsar möjligheterna att ta miljöhänsyn. Även frågan om tid och
engagemang tycks spela en viktig roll för i hur stor utsträckning miljöhänsyn tas i den offentliga
upphandlingen.

Flera av de faktorer som behandlats i denna studie handlar med andra ord om hur arbetet
organiseras. Exempel på organisatoriska aspekter som kan vara avgörande för hur
miljöanpassningen av upphandlingen fungerar, är vilken tid som avsätts för att upphandlare ska kunna
utbildas och sätta sig in i hur miljökrav kan ställas och utvärderas samt vilka ekonomiska resurser
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som finns vid inköp av varor och tjänster. Intervjuerna visar dessutom att de problem som uppstår
när miljöhänsyn ska integreras tycks variera mellan olika sektorer, varför olika enheter också kan få
arbeta med olika slags förbättringsåtgärder.

5.2 Miljöpolitikens mål möter praktiken

Upphandlarnas praktiska erfarenheter av att ta miljöhänsyn kan också ställas i relation till den
miljöpolitik som förs. Dagens politik handlar som tidigare konstaterats bland annat om att
miljöhänsyn ska integreras inom alla samhällssektorer. Enligt Asplund (2001) dyker integration allt
oftare upp som lösningen på konflikter mellan samtidiga krav på miljöhänsyn och ekonomisk
utveckling. Att miljöhänsyn och ekonomisk utveckling kan gå hand i hand har beskrivits som en del i
den ekologiska moderniseringen (Dryzek, 1997). Ekologisk modernisering har använts som ett
begrepp för att beskriva miljöpolitiken sedan 1980-talet och innebär alltså bland annat att
miljöproblemen kan hanteras utan att konflikter uppstår med ekonomiska intressen (Dryzek, 1997).

Dessa tankegångar kommer fram i EU-kommissionens tolkningsmeddelande (KOM (2001) 274
slutlig), där det hävdas att det inte finns någon inre motsättning mellan ekonomisk tillväxt och
bevarandet av en acceptabel miljökvalitet. Dock konstateras att det kan förekomma spänningar
mellan den inre marknadens funktion och miljöpolitiken och att en bättre samordning behövs. Det
antyds alltså att de konflikter som uppstår kan lösas genom integrering.

De politiska målen om integrering av miljöhänsyn ska omsättas i praktiska, administrativa åtgärder.
Är detta så konfliktfritt som tankarna i den ekologiska moderniseringen vill ge sken av? Liksom
tidigare forskning om integrering av miljöhänsyn i kommunal fysisk planering konstaterat, kan det
också innebära konflikter och svårigheter (Asplund, 2001). Flera olika aktörer och perspektiv ska
förenas. Asplund (2001) menar också att integrering är ett symbolbegrepp som är oantastligt
institutionellt, men problematiskt ur ett aktörsperspektiv. Som ett politiskt mål kan integrering alltså
låta eftersträvansvärt, men när det i praktiken ska genomföras uppstår problemen. Det som
beskrivits här kan också ses som ett exempel på konflikten mellan miljöpolitik och
miljöadministration på ett mer allmänt plan, det vill säga att problem uppstår när målen möter
praktiken.

Det går att dra paralleller mellan integreringen av miljöhänsyn i planeringsarbetet och den här studien.
Även denna studie visar att det inte är helt problemfritt att integrera miljöhänsyn i den offentliga
upphandlingen, utan integreringen av miljöhänsyn bland de ekonomiska upphandlingsintressena kan
vara problematisk. Vad gäller den rättsliga delen uppstår en konflikt mellan de grundläggande
principerna i EG-fördraget som är till för att gynna handelsintressena och EG-fördragets mål om
integrering av miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen. I dagsläget tycks för upphandlingens del
handelsintressena spela en betydligt viktigare roll, vilket också begränsar upphandlarnas möjligheter
att ställa miljökrav. Upphandlingskommittén föreslår att hållbar utveckling läggs till som en av
grundprinciperna i EG-rätten (SOU 2001:31), vilket skulle kunna vara ett första steg mot att
miljöhänsynstagandet får ökad vikt, åtminstone på papperet. Att det sedan återstår en hel del
praktiska problem, är den här studien ett exempel på.
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6. Slutsatser

Studiens syfte har varit att få en fördjupad bild av vad som möjliggör respektive begränsar
integreringen av miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen samt att identifiera vad som krävs för en
ökad miljöanpassning. De slutsatser som kan dras av de tre intervjuer som genomförts med
kommunala upphandlare är att synen varierar mellan olika enheter. En av de intervjuade betonar det
rättsliga utrymmets vikt för i vilken utsträckning miljöhänsyn kan tas, medan de andra främst ser
behoven av kunskap och utbildning. För att öka miljöanpassningen behövs bland annat rättsliga
förändringar och bättre hjälpmedel vid utvärderingen av anbud. Vidare kan studien ses som ett
exempel på de problem som kan uppstå när politiska mål ska bli praktisk verklighet. Den här studien
visar att integreringen av miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen kan leda till praktiska problem.
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Bilaga 1 – Intervjumanual

- Vilken typ av varor, tjänster eller entreprenader upphandlar du?
- Ställer du miljökrav vid upphandlingen?
- På vilket sätt? Vilken typ av miljökrav? Kan du berätta om något fall då du ställt miljökrav vid en

upphandling?

- Är miljöanpassad upphandling något som brukar diskuteras kollegor emellan?
- Vad är det då som tas upp? (Svårigheter, problem?)

- Hur går det till när du ställer ett miljökrav? Var i processen ställs kraven?
- Tycker du att det finns en osäkerhet om när miljökrav kan ställas i upphandlingen?
- Vad beror (i så fall) denna osäkerhet på? (Oklart hur lagar och direktiv ska tolkas?)
- Har EU-kommissionens tolkningsmeddelande klargjort när miljöhänsyn kan tas?
- Om något fortfarande är oklart – varför då? Vad behöver tydliggöras?

- Finns det något (annat) som du uppfattar gör det svårt att ställa miljökrav?
- Upplever du att miljön kommer i konflikt med andra områden? (konkurrens, ekonomi)

- Hur viktigt är priset när du ska välja en vara eller tjänst?
- Upplever du att alternativ som är bra för miljön också är dyrare?

- Vad avgör (i sådana konfliktlägen) om du ska ställa miljökrav? Vad väger tyngst?
- Vilken policy har ni att gå efter (i kommunen), vilka direktiv har du fått?

- Tycker du att det är svårt att avgöra vilken vara/tjänst som är bäst ur miljösynpunkt? Varför då?
- Tycker du att du har fått den utbildning du behöver för att kunna avgöra vilket anbud som är

mest miljöanpassat?

- Vad har hjälpt dig att avgöra vilket anbud som är det mest lämpliga ur miljösynpunkt? Vilka
kriterier har du gått efter?

- Känner du till EKU-delegationen? Har du använt det nya EKU-verktyget (som tagits fram för att
underlätta för upphandlare att ställa miljökrav) och vilken nytta har du av det? Har verktyget
förändrat arbetet med miljöanpassad upphandling till det bättre? Finns det fortfarande
svårigheter? Andra verktyg?

- Skulle du vilja ställa högre miljökrav än du gör idag? Vilken typ av miljökrav?
- Vad tror du behövs för att miljökrav ska ställas i (ännu) större utsträckning än idag?




