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SAMMANFATTNING
Denna studie handlar om den offentliga upphandlingens roll i arbetet mot hållbar utveckling.
Syftet är att analysera vilken syn på detta som kommer till uttryck i den statliga offentliga
utredningen 2001:31 och regerings propositionen 2001/02:142 om offentlig upphandling.
Teorierna miljöekonomi och ekologisk ekonomi har använts för att få en uppfattning om vilka
olika tankar och perspektiv som finns kring miljö, ekonomi och hållbar utveckling. Detta har
sedan utgjort utgångspunkten för den kvalitativa analysen som har gjorts av de båda
dokumenten. Analysen har bland annat visat att ett miljöekonomiskt tankesätt dominerar i de
båda dokumenten. Det perspektiv som kom till uttryck i de analyserade dokumenten har även
visat sig ha mycket gemensamt med ekologisk modernisering. Enligt ekologiskt modernt
tänkande är offentlig upphandling en väg mot hållbar utveckling. Det är dock viktigt att tänka
på att vi idag egentligen inte kan säga vilken väg som är den riktiga vägen mot hållbar
utveckling. Det oproblematiska förhållningssätt till relationen miljö, ekonomi som visat sig
inom offentlig upphandling, har inte vara särskilt positivt för den offentliga upphandlingens
roll i arbetet mot en hållbar utveckling. Det är därav centralt att den nationella miljöpolitiken
ger utrymme för en analys och problematisering av denna integration mellan miljö och
ekonomi.
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1. INLEDNING
I stor sätt alla offentlig upphandling som idag sker regleras av lagen om offentlig upphandling
(LOU). Den offentliga upphandlingen uppgår i Sverige till 400 miljarder kronor om året,
vilket motsvarar ca 23 % av Sveriges BNP (Delegationen för hållbar offentlig upphandling,
EKU, 2002). Detta gör att de beslut som den offentliga sektorn fattar inom upphandling i hög
grad kan påverka både marknaden och miljön.

Regler för hur offentlig upphandling skall gå till har funnits i Sverige sedan början av 1900-
talet. Det dröjde dock ända till i slutet på 1900-talet, 1994 för att vara exakt, innan reglerna
för offentlig upphandling blev lagstadgade. LOU syftar till att garantera att den svenska
offentliga sektorn vid sina inköp utnyttjar hela marknaden och konkurrensen, så att de köper
produkter och tjänster till det lägsta priset. Enligt lagen skall anbud antas utifrån kriterierna
lägsta priset eller mest ekonomiskt fördelaktigt (Nämnden för offentlig upphandling, NOU,
2002).

Vid offentlig upphandling finns det utöver dessa ekonomiska krav även vissa miljökrav.
Miljökraven har blivit allt tydligare efter Rio konferensen 1992, då strävan efter att uppnå
målet hållbar utveckling allt tydligare genomsyrat samhällspolitiken. Sveriges regering har
även uttalat att Sverige skall bli ett föredöme i arbetet mot en ekologisk hållbar utveckling.
Den nuvarande svenska regeringens miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta (Propositionen 1997/98:145). För att detta
skall kunna uppnås måste miljöaspekter integreras i all verksamhet. Sveriges statsminister
Göran Persson uttalade i Regeringsförklaringen den 19 september 2000 att miljökrav ska
ställas vid all offentlig upphandling (EKU 2002). Att miljöhänsyn tas vid offentlig
upphandling kan ses som ett steg mot regeringens mål.

Offentlig upphandling regleras alltså av både ekonomiska krav och miljökrav. Detta har dock
visat sig inte vara helt problemfritt. Kritik har riktas mot LOU bland annat för att den inte på
ett klart sätt redogör för vilka miljökrav som får ställas (SOU 2001:31). Befintliga studier
visar också att många offentliga upphandlare anser att det är svårt att få in miljökraven i
upphandlingen (Naturvårdsverket 1999). Upphandlarna menar att det oftast är ekonomin som
går i första hand. Mot bland annat denna bakgrund beslutade regeringen i maj 1999 att ge en
parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp i uppdrag att se närmare på LOU och ge förslag
till lagförändringar. I detta uppdrag ingick bland annat att följa det arbete som bedrivs i fråga
om miljökrav vid offentlig upphandling (SOU 2001:31). I början av 2001 kom slutbe-
tänkandet från Upphandlingskommittén angående lagförändrings förslag i LOU och i år,
2002, kom regerings propositionen om förslag till förändringar i LOU. Med tanke på att LOU
fått en del kritik bland annat när det gäller balansen mellan miljökrav och ekonomiska krav är
det intressant att se hur de i utredningen och propositionen till det nya lagförändringsförslaget
tänkt när det gäller miljö, ekonomi och hållbar utveckling. Att offentlig upphandling ska vara
en del i arbetet för att nå hållbar utveckling är väl klart, men frågan är hur man har tänkt sig
detta. För att försöka svara på denna fråga kommer hjälp tas av två teoretiska perspektiv,
miljöekonomi och ekologisk ekonomi, som beskriver relationen miljö, ekonomi och vägen
mot hållbar utveckling på olika sätt.
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Denna studie handlar om den offentliga upphandlingens roll i arbetet mot hållbar utveckling.
Syftet är att analysera vilken syn på detta som kommer till uttryck i den statliga offentliga
utredningen 2001:31 och regerings propositionen 2001/02:142 om offentlig upphandling.
Särskilt fokus kommer att riktas mot hur relationen miljö, ekonomi och vägen mot hållbar
utveckling diskuteras häri.

Som hjälp för att uppnå studiens syfte har några frågeställningar använts;
- Vad finns det för olika förhållningssätt till relationen miljö, ekonomi samt vägen mot hållbar
utveckling?
- Vilka tankar och perspektiv kring relationen miljö, ekonomi samt vägen mot hållbar
utveckling uttrycks i utredningen samt propositionen?
- Är det något synsätt som dominerar eller kommer olika synsätt till uttryck?
- Hur framställs offentlig upphandling som en del i arbetet mot en hållbar utveckling?

1.2 MATERIAL OCH METOD
För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ analys av den statliga offentliga utredningen
SOU 2001:31 och propositionen 2001/02:142 om förslag till ändringar i LOU gjorts.
Analysen av dessa texter har utförts utifrån en kvalitativ ansats, för att få en djupare förståelse
om problemområdet som studeras (Holme & Solvang 1991). SOU 2001:31 är utförd av en
parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp, Upphandlings kommittén, som styrs av finans-
departementet och propositionen är framtagen av regeringen. Den offentliga utredningen är
mer utförlig i sin beskrivning om resonemangen bakom förslagen, än vad regerings
propositionen är. Detta har gjort att den offentlig utredningen har använts mer i analysen än
propositionen. Den offentliga utredningen samt propositionen är tydliga exempel på två
offentliga texter, vilka enligt Holme & Solvang (1991) kännetecknas av att vara styrda av
formella regler, ett formellt språk samt tydliga och sakliga avgränsningar.

För att förstå texten och finna dess mening måste enligt hermeneutiken en tolkning göras av
texten (Hellspong 2001). Denna tolkning grundar sig på att läsaren alltid bär på en för-
förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994). I denna analys har jag använt två teoretiska
perspektiv, miljöekonomi och ekologisk ekonomi, som en del av min förförståelsen.
Teoriernas olika synsätt på miljö, ekonomi och hållbar utveckling har varit min förförståelse
och utgångspunkt för att i texterna kunna urskilja olika synsätt på miljö, ekonomi och hållbar
utveckling. Valet av miljöekonomi och ekologisk ekonomi som förförståelser har dels gjorts
utifrån att de är två teorier som har blivit alt större i samhället i takt med att
miljömedvetenheten har ökat. Men framförallt har valet gjorts utifrån att det är två teorier som
tydligt ger exempel på olika förhållningssätt till miljö, ekonomi och hållbar utveckling.

Denna studie har inte haft avsikten att kartlägga de respektive teorierna in i minsta detalj; för
att uppnå studiens syfte är det framförallt de centrala punkterna i teorierna som är intressanta
och viktiga att lyfta fram. Inom ekologisk ekonomi finns det ett fåtal teoretiker som
dominerar, och det är deras tankegångar som har fått det största utrymmet i denna studie. En
jämförelse mot andra, inte lika framträdande teoretiker inom ekologisk ekonomi, har dock
gjorts för att se om deras tankar ungefär stämmer överens med de dominerade teoretikerna.
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Eftersom dessa tankegångar i stor har stämt överens och eftersom avsikten har varit att få en
elementär förståelse för teorierna, har denna studie gjorts utifrån de ledande teoretikerna.

Miljöekonomins och ekologisk ekonomins tankar har först bearbetas på ett generellt plan för
att få fram de centrala tankarna i teorierna. Sedan har en förtydligan gjorts över olika tankar
och perspektiv kring miljö, ekonomi samt hållbar utveckling, som har uppmärksammats efter
att ha studerat de båda teorierna. Teoriernas olika tankar och perspektiv har därefter legat till
grund för vilka perspektiv som har belysts i analysen. Det är viktigt att vara medveten om att
det är teorierna miljöekonomi och ekologisk ekonomi som har styrt analysen. Detta kan göra
att vissa tankar och perspektiv som ligger utanför dessa teorier inte ses i analysen.

En växelverkan mellan förförståelsen, miljöekonomi och ekologisk ekonomi, och förståelsen
av texten har sedan skett i analysen. Det är alltså min tolkning, utifrån de valda teoriernas
perspektiv, som står i centrum i analysen av texterna (Holme & Solvang 1991). Det är därav
viktigt att vara medveten om att tolkningen kan vara defekt och är subjektiv (Holme &
Solvang 1991). För att motverka detta har analysen öppnats upp för läsaren genom att
analysen till stor del byggs på citat från de analyserade texterna. Dessa citat visar på vad min
tolkning grundar sig på samt ger även läsaren en möjlighet till att själv tolka citaten. Om inte
direkta citat har använts i analysen finns det istället alltid sidangivelse till de sidorna i texterna
som ligger till grund för min tolkning.

Enligt hermeneutiken är ett växelspel mellan helhet och del viktigt för att förstå och kunna
tolka texten (Alvesson & Sköldberg 1994). Analysen av texterna har följaktligen inletts med
att jag har försökt att få en helhetsbild av tankegångarna i de analyserade dokumenten.
Därefter har vissa delar i utredningen och propositionen, vilka som jag funnit vara särskilt
intressanta utifrån uppsatsens syfte, granskats och analyserats närmare.

I en kvalitativ studie är det av vikt att veta att endast ett material inte alltid lever upp till
studiens syfte, utan man måste se till olika dokumentet runtomkring för att förstå helheten
(Holme & Solvang 1991). För att få ett grepp om miljö och offentlig upphandling i stort, har
flera andra texter och dokument också använts, som exempelvis, lagtexter, offentliga
utredningar, vetenskaplig litteratur m.m. Litteratur om offentlig upphandling och om LOU har
använts för att få en uppfattning om hur en offentlig upphandling går till, samt för att få en
förståelse för det primära syftet med lagen och vilka krav som ställs på upphandlaren genom
lagen. Böcker och skrifter om miljökrav vid offentlig upphandling har utnyttjas för att få
kunskap om vilka miljökrav som idag får ställas samt vilka svårigheter som finns.

Den svenska lagen om offentlig upphandling bygger till stor del på EU:s regler. För att få en
förståelse för relationen mellan EU:s och Sveriges lagar och regler finns det i denna studie en
del bakgrundsinformation rörande EU. Denna information är även viktig för att förstå de
gränsdragningsproblem som ibland uppstår vid offentlig upphandling. Men vilket nämns
tidigare, kommer analysen i denna studie att helt fokusera på den svenska lagen om offentlig
upphandling, samt de tankar kring relationen miljö och ekonomi som kommer till uttryck i det
nu aktuella svenska lagförändringsförslaget till LOU.
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1.4 STUDIENS STRUKTUR
Efter denna korta inledning till studien följer en presentation av bakgrunden till LOU samt
EU:s inflytande. Sedan kommer en kort beskrivning om lagens uppbyggnad för att längre
fram följas av hur en offentlig upphandling går till. Därefter kommer miljökrav vid offentlig
upphandling att tas upp. Efter avsnittet om offentlig upphandling kommer olika tankar  och
perspektiv kring miljö och ekonomi att belysas. En generell beskrivning av respektive teori,
miljöekonomi och ekologisk ekonomi, kommer att följas av en summering av vilka olika
perspektiv som finns kring miljö, ekonomi och hållbar utveckling. Den offentliga utredningen
samt propositionen kommer sedan att analyseras utifrån de olika tankar och perspektiv som
setts kring miljö, ekonomi och hållbar utveckling. Uppsatsen avslutas med en diskussion där
studiens resultat bland annat belyses men hjälp av begreppet ekologisk modernisering.
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2. OFFENTLIG UPPHANDLING

2.1 BAKGRUNDEN TILL LOU SAMT EU:S INFLYTANDE
Lagen om offentlig upphandling reglerar idag i stort sett all offentlig upphandling, vilket
innebär att kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag skall följa
lagen vid anskaffning, köp, hyra och leasing av varor, tjänster och byggentreprenader (NOU
2002). LOU trädde i kraft 1 januari 1994, men redan sedan början av 1900-talet har det
funnits regler för den offentliga upphandlingen i Sverige. I början av 1900-talet ansågs
reglerna trygga offentlighet och rättssäkerhet samt se till att svenska varor valdes framför
utländska, allt för att förhindra arbetslösheten i Sverige. I början av 50-talet bestämde dock
staten att den offentliga upphandlingen inte fick ta hänsyn till sysselsättningen i landet. Istället
skulle upphandlingen ställa affärsmässiga krav (SOU 1999:149). I mitten av 80-talet
moderniserades bestämmelserna om offentlig upphandling och en upphandlingsförordning
skapades för alla statliga myndigheter, medan kommunerna föll under ett kommunalt
upphandlingsreglemente (SOU 1999:149). När Sverige skrev under EES-avtalet förpliktade
sig Sverige att integrera EU:s upphandlingsdirektiv till svensk lagstiftning (Hagman 1994).
Som ett steg i denna process ersattes upphandlingsförordningen 1994 med lagen om offentlig
upphandling.

I och med Sveriges medlemskap i EU den 1 januari 1995 gäller EG-rätten automatiskt för
Sverige (Löfving & Setterlind 1998). Den primära rätten i EG-rätten, EG-fördraget, behandlar
inte direkt offentlig upphandling. Istället finns det fyra EG-direktiv plus ett par
tilläggsdirektiv som behandlar offentlig upphandling (Junesjö 2000). Direktiven skall verka
som kompletteringar till fördragsreglerna samt samordna medlemsstaternas upphandlings-
regler (SOU 1999:149). I Sverige har man valt att i LOU göra en liten förenkling av EG-
direktiven för att underlätta tillämpningen. Det ligger på den svenska statens ansvar att se till
att översättningen av EU-direktiven i LOU inte gör så att upphandlare bryter mot EG-
direktiven när de följer LOU. Genom ett medlemskap i EU har respektive stat alltså givit upp
lite av sin suveränitet och rätt att bestämma över angelägenheter som berör nationen med
avsikt att underlätta samarbetet (Hydén 2001). Det är med andra ord EG-direktiven som gäller
i slutändan och det är EG-domstolen som är ytterst ansvarig för tolkningen av EG-rätten. Om
en nationell domstol skall avgöra ett fall som berör EG-rätten har domstol möjlighet, och i
vissa fall skyldighet, att informera EG-domstolen om rättsfrågan för tolkning (Hydén 2001).
Tolkningsbeskedet som sedan EG-domstolen ger är bindande.

2.2 LOU:S UPPBYGGNAD
LOU är uppbyggd kring EG-samarbetets fyra friheter som innebär fri rörelse av varor,
personer, tjänster och kapital inom EU:s inre marknad (Löfving & Setterlind 1998). Dessa
fyra friheterna ligger till grund för fem grundprinciper som den offentliga upphandlingen vilar
på (NOU 1998). Principen om icke-diskriminering är en av EG-föredragets viktigaste
principer och förbjuder all direkt eller indirekt diskriminering av leverantörer på grund av
nationalitet. De andra fyra principerna är principerna om  likabehandling, förutsägbarhet och
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öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.1 LOU och därigenom EU:s regler för
offentlig upphandling har i grunden ekonomiska syften, det vill säga att upphandlingen skall
ske så att den offentliga sektorn sparar på resurserna (EU- kommissionen 2001). All
upphandling enligt LOU baseras på antaganden att det är marknaden som genom konkurrens
kan ge de bästa och billigaste villkoren och därför skall upphandlingar ske på marknadens
villkor (Wettermark 2000). Leverantörerna inom EU skall ges lika möjligheter att lämna
anbud på offentliga upphandlingskontrakt i alla EU-länder (SOU 2001:31).

Offentlig upphandling är uppdelad efter upphandlingens penningvärde utifrån så kallade
tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är olika beroende på vad som handlas upp. Upphandlingar
över tröskelvärdet styrs av EG-direktiven vilket innebär att mer detaljerade krav ställs på en
upphandlingen över tröskelvärdet än för upphandling under tröskelvärdet (SOU 2001:31).
EG:s fem grundprinciper samt EG:s fyra friheter gäller dock vid all upphandling både över
och under tröskelvärdet (Naturvårdsverket 1995 ; NOU 1998).

LOU består av sju kapitel. Kapitel 1 är inledande och gäller för all offentlig upphandling och
innehåller bland annat allmänna definitioner och en beskrivning av vem lagen gäller för. Även
kapitel 7, om prövning och skadestånd, gäller för all offentlig upphandling. Avgörande för
vilka av de resterande kapitlen som gäller när, är beroende på vad som upphandlas samt om
upphandlingen är under eller över tröskelvärdet. Kapitel 2 till 5 är kapitel som i stortsett är en
direkt översättning av de fyra EG-direktiven, vilket innebär att det handlar om upphandling
över tröskelvärdet. Kapitel 2 behandlar varuinköp genom varudirektivet, kapitel 3 tar upp
upphandling under bygg- och anläggningsdirektivet, kapitel 4 behandlar försörjningsdirektivet
som gäller för upphandling inom vatten-, energi-, transport-, och telekommunikationssektorn,
och slutligen tar kapitel 5 upp tjänstedirektivet. Det återstående kapitlet, kapitel 6, behandlar
all upphandling som ske under tröskelvärdet (Junesjö 2000).

2.3 HUR EN UPPHANDLING GÅR TILL
Första steget i en upphandling är att ett beslut tas om vad som skall köpas in. Efter att beslut
har tagits skall upphandlingen inledas med att ett förfrågningsunderlag skrivs, där den
upphandlade enheten måste noggrant planera och formulera underlaget för upphandlingen.
Förfrågningsunderlaget får inte hänvisa till ett visst märke, process eller liknande så att endast
en leverantör kommer i fråga (NOU 2002). När det gäller upphandling över tröskelvärdet
finns det krav på vad ett förfrågningsunderlag skall bestå av:
- Kommersiella villkor; kontraktsvillkor inklusive form för ersättning, leverans- och andra
   villkor.
- Administrativa bestämmelser; formerna för upphandlingen, vad som gäller för att lämna
   anbud, tider, adresser m.m.
- Utvärderingskriterier; hur anbuden bedöms, samt kvalifikationskrav; vad krävs av
   leverantören för att denna skall få delta i upphandlingen.
- Kravspecifikation; exakt vad leverantören skall prestera.

                                                                
1 För mer information om de fem grundprinciperna se NOU:s skrift Kort om LOU s. 4 samt SOU 2001:31 avsnitt
3.4.1.
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Kravspecifikation innehåller ofta en så kallad teknisk beskrivning, vilket innebär att
upphandlaren noggrant specificerar vilken sorts vara de vill upphandla. Om en
kravspecifikation innehåller en teknisk beskrivning måste denna hänvisa till europeiska
standarder eller specifikationer om sådana finns på området (NOU 2002). De krav som
upphandlaren ställer här skall delas upp i så kallade skall- och börkrav. Skallkraven är
ovillkorliga och måste vara uppfyllda för att anbud skall antas. Börkraven är däremot till för
att jämföra anbuden över den miniminivå som skallkraven utgör (Norberg et al 1999).

En viktig del i offentlig upphandling är annonseringen. En korrekt annonsering är en
förutsättning för att möjliggöra effektiv konkurrens och se till så att alla leverantörer har
chans att ge sitt anbud (Hedlund & Olsson 1998). Vid upphandling över tröskelvärdet måste
den upphandlade enheten annonsera i EU:s officiella tidning EGT. När det gäller upphandling
under tröskelvärdet finns det inga krav på annonsering, utan upphandlingen kan ske genom att
upphandlaren skickar brev till ett antal leverantörer och inbjuder till att lämna anbud
(Naturvårdsverket 1995). När anbudstiden är slut skall den upphandlade enheten först avgöra
om anbudsgivarna uppfyller de ställda kraven. Därefter skall utvärderingen av anbuden ske
enligt de grunder som angavs i förfrågningsunderlaget. Det anbud skall antas som antingen
har det lägsta priset eller är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till de
utvärderingskriterier som har angivits såsom pris, driftkostnader, kvalitet, estetiska och
funktionella egenskaper, service och underhåll, miljöpåverkan m.m. (NOU 2002). I
förfrågningsunderlaget skall en av utvärderingsprinciperna lägsta pris eller ekonomiskt mest
fördelaktigt finnas angivet. Anges utvärderingsprincipen ekonomiskt mest fördelaktigt, som
har som syfte att upphandlaren skall få ”bäst valuta för pengarna”, skall det på förhand anges
vilka kriterier som kommer att vara avgörande vid tilldelning samt om möjligt rangordning av
dessa krav (NOU 2002 ; EU-kommissionen 2001).

2.4. MILJÖKRAV VID OFFENTLIG UPPHANDLING
För att kunna analysera det nya lagförändingsförslagen till LOU är det inte bara av betydelse
att känna till hur lagen är uppbyggd samt hur en upphandling går till, det är även viktigt med
kännedom om miljöanpassad upphandling. Att göra en miljöanpassad upphandling innebär
kort att upphandlaren ställer miljökrav på de varor eller tjänster som upphandlas. Miljökraven
ställs i förfrågningsunderlaget och oftast under kravspecifikationerna. Allmänt gäller det att
miljökraven, likt andra krav, skall vara kvantitativt mätbara (NOU 1998).

Varken EG-direktiven eller LOU innefattar idag några direkta hänvisningar eller krav på att
väga in miljöhänsyn vid offentlig upphandling (Naturvårdsverket 1995). Det står dock i den
svenska lagen att miljöpåverkan kan vara ett av kriterierna som upphandlaren tar hänsyn till
vid val av det ekonomiskt mest lönsamma anbudet enligt vad som beskrevs ovan. Lagen ger
möjlighet att ställa miljökrav vid offentlig upphandling, men det finns inga krav i sig på att
miljökrav skall ställas. Lagen säger heller ingenting om vilka miljökrav som får eller inte får
ställas vid offentlig upphandling (Forsberg 2001). Däremot har vikten av att kunna ta
miljökrav vid offentlig upphandling uppmärksammats alltmer sedan 1994, då lagen kom till.
Då regeringen och Naturvårdsverket, år 1997, tillsammans lade grunden för framtidens
satsning på en hållbar utveckling var miljökrav vid offentlig upphandling en av punkterna
som togs upp för att gå mot ett hållbart samhälle. (Naturvårdsverket 1997).
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Till följd av regeringens och Naturvårdsverkets ställningstaganden under det så kallade
visionsåret 1997, blev nästkommande år, 1998, ett händelserikt år när det gällde
miljöanpassad upphandling. Under detta år fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att
göra en uppföljning av erfarenheter från miljöanpassad offentlig upphandling
(Naturvårdsverket 1999). Samma år fick nämnden för offentlig upphandling (NOU) i uppdrag
att analysera hur miljökrav och andra krav på ekologisk hållbarhet kan ställas vid offentlig
upphandling (NOU 1998). Regeringen tillsatte även Delegationen för ekologisk hållbar
(EKU-delegationen) upphandling detta år. Delegationens uppgift var bland annat att utveckla
konkreta vägledningar och metoder för hur miljökrav och andra krav på ekologisk hållbarhet
skulle kunna ställas vid offentlig upphandling (SOU 2001:31). Under detta år gav även EU-
kommissionen ut ett meddelande där de deklarerade vilka möjligheter det finns att ta miljö-
hänsyn vid upphandling inom ramen för gällande lagstiftning (EU-Kommissionen 1998).

Kritik har riktas mot offentlig upphandling och det svenska begreppet affärsmässighet. Enligt
LOU 1 kapitel 4§ skall all offentlig upphandling göras med utnyttjande av de konkurrens-
möjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt (Forsberg 2001). Affärs-
mässighetsbegreppet finns inte definierat i LOU och det förekommer heller inte i EG-
direktiven om offentlig upphandling, men begreppet anses i sig innefatta ett rent företags-
ekonomiskt krav (SOU 2001:31). Affärsmässighetsbegreppet har ansetts vara ännu ett hinder
för att kunna ställa miljökrav vid offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling har även fått kritik av många upphandlare för att inte ta upp
vilka miljökrav som egentligen får ställas vid offentlig upphandling. Följden av detta har
blivit att det ofta råder en oklarhet om vilka miljökrav som egentligen får ställas vid offentlig
upphandling (SOU 2001:31). Många upphandlare har upplevt det som svårt och både tids-
och kunskapskrävande att kunna ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Under 2001
utkom två efterlängtade dokument som av många inom den offentliga sektorn hoppades skulle
lösa de ovan nämnda problemen. Först ut i juni var EU-kommissionen tolkningsmeddelande,
där kommissionen har gjort en tolkning av vilka miljökrav som får ställas inom ramen för
gemenskapslagstiftningen. Några månader senare, i september, presenterade den av
regeringen tillsatta EKU-delegationen sin slutrapport ”Handbok för miljöanpassad offentlig
upphandling”. Samtidigt som rapporten redovisades framgick det att även ett Internet baserat
verktyg arbetats fram. Verktyget syftar till att hjälpa upphandlarna med vilka miljökrav som
egentligen kan ställas på olika produkter och tjänster. Det har visat sig att EKU-delegationens
verktyg inte har tagit hänsyn till EU:s tolkningsmeddelande, vilket har lett till att en del
förändringar av verktyget måste göras.

Trots att det har hänt en del inom området tyder mycket på att de grundläggande problemen
gällande relationen miljö och ekonomi vid offentlig upphandling fortfarande kvarstår. Enligt
regeringsförklaringen 2000 skall miljökrav ställas vid all offentlig upphandling, samtidigt som
de miljökrav som ställs varken får strida mot EU:s fem grundprinciper eller fyra friheter
(EKU 2001; SOU 2001:31). Både inom Sverige och EU är det i år aktuellt med förändringar
som rör offentlig upphandling. EU-kommissionen arbetar nu med att förändra EG-direktiven
som styr offentlig upphandling. EU-kommissionens förändringar har ännu ej presenteras, men
i Sverige kom regeringen ut med  propositionen ”Ändringar i lagen om offentlig upphandling”
2001/02:142 i mars 2002. Till grund för denna proposition ligger Upphandlingkommitténs
offentliga utredningen ”Mer värde för pengarna” 2001:31 som utkom i mars 2002.
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Förhoppningarna är att det nya lagförändringsförslaget skall gå igenom i Sverige den 1:a juli
2002 (Propositionen 2001/02:142). Nu när regeringen har lagt fram ett lagförändringsförslag
till LOU genom propositionen 2001/02:142 är det intressant att se hur regeringen och
Upphandlingskommittén förhåller sig till relationerna mellan miljö och ekonomi samt hållbar
utveckling. I den offentliga utredningen SOU 2001:31 som ligger till grund för propositionen
finns tankarna bakom propositionen mer utförligt presenterade. Det medför att dessa två
offentliga dokument, SOU 2001:31 och propositionen 2001/02:142 intressanta att titta
närmare på för att se hur regeringens tankar kring miljö, ekonomi och hållbar utveckling
kommer till uttryck. Innan jag ger mig i kast med detta skall jag redogöra för de teoretiska
begreppen som har använts som utgångspunkt.
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3. OLIKA SYNSÄTT PÅ MILJÖ OCH EKONOMI
Vid i stort sett all offentlig upphandling skall både ekonomiska krav samt miljökrav uppfyllas.
Denna relation mellan ekonomiska krav och miljökrav har i många fall visat sig vara oklar
och svårhanterlig. Så miljö och ekonomi måste vara två centrala begrepp när det kommer till
offentlig upphandling. För att tydligare kunna se och tolka de tankar kring miljö, ekonomi och
hållbar utveckling som kommer till uttryck i den offentliga utredningen och propositionen,
behövs en utgångspunkt från någon typ av teoretisk analysmodell rörande dessa frågor. Till
hjälp här har jag tagit de tankar och perspektiv kring miljö, ekonomi och hållbar utveckling
som formuleras inom miljöekonomi samt ekologisk ekonomi.

3.1 MILJÖEKONOMI
Begreppet ekonomi innebär hushållning med knappa resurser för att kunna tillgodose
mänskliga önskemål (Hahn 1997). Ekonomi är såldes inte bara studier av vinstdrivna
individers och företags handlingar i en kapitalistisk ekonomi, utan ekonomi handlar också om
att studera hur och varför individer och grupper fattar beslut om användningen och
fördelningen av värdefulla mänskliga och icke mänskliga resurser (Field 1997). Därmed är
alltså även naturresurserna och miljöfrågorna intressanta för ekonomin, trots det finns det
ingen lång tradition kring detta inom ekonomin.

Thomas Hahn (1997) menar att redan definitionen av begreppet ekonomi antyder varför så få
ekonomer traditionellt ägnat sig åt miljöfrågorna; naturen har inte setts som en knapp resurs
och varför skall det hushållas med något som är obegränsat? Enligt Hahn är detta synsätt inte
bara typiskt för ekonomer utan också för hela industrisamhällets kultur och utvecklings-
paradigm i stort. Detta kom dock att förändras i takt med att miljöfrågorna började
uppmärksammas på bred front under 60-talet, och alltfler började ifrågasätta sambanden
mellan välfärdsutveckling och ekonomisk tillväxt. Bland annat ställdes frågan om hur länge
våra naturresurser skulle räcka till de mänskliga behoven. Denna breda idéförändring var en
del av bakgrunden till att miljöekonomi utvecklades (Brännlund & Kriström 1998).

Miljöekonomi kan ses som en underavdelning till neoklassisk mikroteori, en national-
ekonomisk inriktning som ser på de ”små enheterna” som företag och hushåll i ekonomin
(Dethlefsen et al 1998). Inom miljöekonomin talar man om tre produktiva resurser;
arbetskraft, realkapital och naturtillgångar. Dessa resurser anses vara relativt knappa i
förhållande till de mänskliga behoven av varor, tjänster, miljökvalité och annat som bidrar till
mänskligt välbefinnande (Brännlund & Kriström 1998).

Miljöekonomin utgår liksom den neoklassiska ekonomin ifrån att människan är rationell och
att människans beteende kan förklaras som en rationell process där individen söker
tillfredsställa sina önskemål till lägsta kostnad (Hahn 1997). Detta betyder inte att människan
bara ses som en renodlad egoist, eftersom vissa människors önskemål kan vara att se till
andras människors välmående eller att bevara naturen. Människan kan även ses som en social
varelse som gör val utifrån moraliska och sociala övervägningar (Hahn 1997). Grund-
antagandet är dock att människan är en så kallad economic man, som strävar efter en
maximering av sin egna nytta och det är denna mekanism som i sin tur styr marknaden.
Marknaden, som enligt neoklassisk ekonomi uppfyller människans önskningar, regleras av
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efterfrågan och utbud. Utifrån efterfrågan och utbud görs en uppskattning av betalningsviljan.
Betalningsviljan som finns för en produkt ligger till grunden för prissättningen av produkten.
Produktens pris kan sedan ses som ett mått på produktens knapphet. På den perfekta
marknaden höjs priset på produkten om utbudet minskar, vilket då gör att efterfrågan minskar.
Betalningsviljan bedöms ofta av ekonomer som den nyttan en vara eller tjänst har. Den
neoklassiska ekonomin och miljöekonomi utgår ifrån att det endast finns subjektiva värden
och att det alltid är människans värderingar som styr. Naturen har exempelvis inget egenvärde
i sig utan det är först när en människa ger naturen ett värde som naturen kan sägas vara
värdefull (Hahn 1997). Att få individer, organisationer och företag att ta hänsyn till miljön
och naturen kan enligt miljöekonomi därför inte ske på frivillig basis utan det måste göras
genom ekonomisk lönsamhet.

När det gäller miljöekonomernas förhållningssätt till miljön och ekonomin och deras
världsbild är det tydligt att de ser det ekonomiska systemet i centrum, vilket är omgivet av
subsystemet naturen. Inom miljöekonomin har termodynamikens första lag accepterats, vilket
innebär att de utgår ifrån att energi och materia varken kan skapas eller förstöras, endast
omvandlas till andra former (Field 1997). Till följd av detta anser miljöekonomerna att
naturen till viss del kan styra det ekonomiska systemet genom begränsningar av råvaror och
energi.

Inom miljöekonomin ser man relationen mellan miljö och ekonomisk tillväxt som harmonisk.
Miljöekonomerna menar att jordens resurser aldrig kommer att ta slut om vi tillåter
marknadskrafterna att råda (Brännlund & Kriström 1998). Om resursuttaget av en viss resurs
ökar kommer detta leda till att priserna på resurserna kommer att höjas. Högre priser leder
enligt miljöekonomin både till minskad efterfrågan samt till att resurssnålare teknik uppfinns.
Över huvud taget fästs stor tilltro till människans genialitet och förmåga att lösa problem,
vilket garanterar att resurserna aldrig tar slut. I detta sammanhang framhålls dock ekonomisk
tillväxt som en nödvändighet: Tack vare den ekonomiska tillväxten kan vi människor
uppfinna lösningar för att effektivare använda våra naturresurser, samt uppfinna substitutioner
till knappa naturresurser (Brännlund & Kriström 1998). Därmed är ekonomisk tillväxt en
förutsättning för att gå mot en hållbar utveckling, enligt miljöekonomi.

Miljöekonomerna är ändå medvetna om att det i dagens samhälle existerar vissa miljö-
problem. Ett exempel är de olika former av restprodukter som kommer ut i naturen vid
produktion och konsumtion. Detta problem kan, enligt miljöekonomin i stort sätt lösas genom
att produktionen minskar sina utsläpp, och att återvinning och återanvändning ökar (Field
1997). Inom miljöekonomin framhålls annars att dagens miljöproblem har uppstått genom
marknadsmisslyckanden, vilka givit upphov till en felaktig resursallokering i samhället. Dessa
marknadsmisslyckandena beror, enligt miljöekonomin oftast på externa effekter (Brännlund
& Kriström 1998). Med externa effekter menas faktorer som påverkar den enskilde
människans välfärd men som står utanför hennes kontroll (Hahn 1997). De externa effekter
har inte något ekonomiskt värde på marknaden och är därmed inte avspeglade i
marknadspriset av den producerade varan (Ekman 1998). För att uppnå den perfekta
marknadsekonomin och undvika marknadsmisslyckanden skall inte några externa effekter
finnas. Ett annat marknadsmisslyckande enligt miljöekonomisk teori är bristen på ägande-
rätter (Phil 1997). Bristen på äganderätter leder till att människan lättare förorenar och inte tar
ansvar för sina handlingar. Det är lättare att förorena och överkonsumera våra allmänna
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resurser när det inte finns någon definierad ägare av till exempel vår atmosfär och världshav.
En följd av detta är bland annat utfiskningen av världshaven.

Miljöekonomin anser att i stort sett allt kan prissättas i monetära termer, och de försöker
därför genom olika miljöanalysmetoder sätta ett pris på vår miljö. Miljöanalyser som används
för att åstadkomma detta är bland annat cost-effectiveness- och cost-benifit analyser.2

Prissättningen görs till stor del utifrån en uppskattning av betalningsviljan för icke-
marknadsprissatta varor (Hahn 1997). Många miljöekonomer försöker även i monetära termer
skatta de kostnader som så kallade externa effekter ger upphov till (Hahn 1997). Genom att
beräkna huruvida olika miljöförbättringsåtgärder är ekonomiskt lönsamma eller ej, anser
miljöekonomerna att man kan avgöra om åtgärderna skall utföras eller inte. Är inte
miljöförbättringsåtgärderna ekonomiskt lönsamma skall de inte genomförs (Friman 1999).

Miljöekonomernas tankar kring miljö och ekonomi har en tämligen framträdande ställning i
dagens samhälle. Men det är långt ifrån alla som är överens med miljöekonomernas tankar
och synsätt. Ekologisk ekonomi är ett exempel på en teori som inte alltid överensstämmer
med miljöekonomins tankar på miljö och ekonomi.

3.2 EKOLOGISK EKONOMI
Ekologisk ekonomi bildades som en kritik mot den neoklassiska ekonomin (Friman 1999).
Ekologiska ekonomer anser att den neoklassiska ekonomin och miljöekonomin vill förenkla
allt till att handla om pengar, och menar att detta leder till brister för förståelsen och
hanteringen av miljöfrågor (Söderbaum 1993; Costanza et al 1997). Ekologisk ekonomi har
bara funnits sedan 1980-talet och kan i jämförelse med miljöekonomi inte visa upp en lika
stor teoretisk enighet. En förklaring till detta kan vara att teorin är relativt ung. En annan
förklaring kan vara att ekologisk ekonomi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde, som
primärt fokuseras på uthållig utveckling (Hahn 1997). Att ekologisk ekonomi är ett tvärveten-
skapligt område medför att företrädare för ekologisk ekonomi har olika bakgrund. Detta leder
till att de ser på teorin utifrån olika perspektiv. Därav kan synen på det historiska ursprunget
till ekologisk ekonomi också skilja sig.

Den kanske ledande riktningen inom ekologisk ekonomi, Marylandskolan som företräds bland
annat av Costanza och Daly, framhåller klassiska ekonomer som inspirationskälla för
tankegångarna bakom ekologisk ekonomi. Andra menar exempelvis att den institutionella
ekonomin är den historiska utgångspunkten för ekologisk ekonomi (Söderbaum 1993). Inom
ekologisk ekonomi tycks inte olika bakgrund ses som något negativt. Flera företrädare hävdar
istället att en metodologis pluralism är eftersträvansvärt då en helhetsbild av problemen söks
(Costanza et al 1997; Söderbaum 1993). Istället för att försöka sträva efter total enighet,
uppmuntras därmed olika metoder och uppfattningar.

                                                                
2 Denna studie har  inte som avsikt att gå djupare in på dessa analysmetoder, eftersom det inte är studiens syfte.
För vidare läsning se Field B. 1999, sektion 3.
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Den ekologiska ekonomin lägger stor vikt vid att studera det inbördes förhållandet mellan
aktiviteter i ekosystemet och ekonomin (Faber et al 1998). De menar att teorierna inte kan
vara skilda ifrån varandra om man skall förstå miljöfrågorna. En integrering och förståelse för
de olika vetenskaperna måste finnas. Ekologiska ekonomer ser både till traditionell
ekonomisk teori och miljöekonomi samt till traditionell ekologisk teori. Detta för att förstå
sambanden och sedan tänka om i nya banor (Costanza et al 1997). Inom ekologisk ekonomi
anses  tvärvetenskap nödvändigt för att nå hållbar utveckling.

En grundläggande utgångspunkt inom ekologisk ekonomi är att se världen som ett termo-
dynamiskt slutet system. Likt miljöekonomerna anser ekologisk ekonomi att termo-
dynamikens första lag är viktig, energi varken kan skapas eller förstöras endast omvandlas i
andra former. Till skillnad från vad som är fallet inom miljöekonomin har även termo-
dynamikens andra lag en central roll inom ekologisk ekonomi. Termodynamikens andra lag
säger att energi förlorar i kvalité vid varje omvandling (Costanza et al 1997). Konsekvensen
av den andra lagen är att det finns en gräns för hur mycket resurser som kan hämtas från
ekosystemet till användning inom ekonomisystemet för att slutligen igen återföras till
ekosystemet i form av avfall (Costanza et al 1997). Ekologiska ekonomer ser med andra ord
naturresurserna som ändliga.

Ekologiska ekonomer är även mer skeptiska än miljöekonomi när det gäller tilltron till
möjligheterna att ersätta en naturresurs med en annan. Ekologisk ekonomi håller visserligen
med om att vissa naturresurser kan bytas ut. De menar också att det ibland kan vara bra med
en substitution till en naturresurs, när det gäller en substitution till ett miljöanpassat alternativ.
Men i motsats till miljöekonomerna anser ekologisk ekonomi att det saknas oändlig möjlighet
till substitution (Faber et al 1998).

När det gäller synen på teknologi anser ekologiska ekonomer att vi skall uppmuntra
utvecklingen av hållbar teknologi, då teknologin göra att resurserna används på ett effektivare
sätt. Costanza (et al 1997) säger dock samtidigt att det är viktigt att inte helt förlita sig på
teknologin, eftersom bara teknologin i sig inte kommer att lösa alla våra miljöproblem.
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Figur 1: Enligt ekologisk ekonomi är ekonomisytemet ett öppet system, som är en del av ekosystemets slutna
systemet. Dessa båda system är sedan en del av det isolerade systemet universum (Faber et al 1998).

Figur 1 visar tre olika system, det öppna ekonomiska systemet, det slutna ekologiska systemet
och det isolerade världssystemet. Att ett system är öppet innebär att ett utbyte av både energi
och materia kan göras med omgivningen utanför systemet. Med ett slutet system menas att
endast energi kan utbytas med omgivningen. I ett isolerat system kan, slutligen, inget utbyte
med varken energi eller materia göras med omgivningen utanför systemet (Faber et al 1998).
Enligt ekologisk ekonomi gäller bara termodynamikens andra lag för isolerade system och
ekonomisystem ses inte som isolerade system utan som öppna system (Faber et al.1998). Men
det är här viktigt att se till helheten, för öppna systemen, som ekonomi system, är alltid ett
subsystem till ett större isolerat system. I de isolerade systemen gäller alltid termodynamikens
andra lag. Eftersom ekonomisystemet är en del av ett isolerat system, så måste även
ekonomiska systemet ta hänsyn till termodynamikens andra lag. Enligt ekologisk ekonomi
markerar termodynamiken de yttre gränserna för vad som är och inte är möjligt inom
ekonomin (Faber et al 1998).

Eftersom ekologisk ekonomi anser att ekosystemet begränsar det ekonomiska systemets
storlek, eller rättare sagt dess skala, bör hög prioritet ges åt att hitta och bestämma en hållbar
skala på det ekonomiska systemet. Inom ramen för ekonomins skala bör det sedan ske en
rättvis fördelning, distribution av våra resurser. Först efter att skalan och distributionen har
tillgodosetts anses de att en effektiv allokering av samhällets resurser kan ske med hjälp av
marknaden (Costanza et al 1997).
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Skalan på ekonomisystemet inom ekologisystemet har bland annat Costanza (et al 1997)
diskuterat. Costanza  pratar om empty-world och full-world. Empty-world karaktäriseras av
förhållandet som rådde vid ett tidigt skede av historien, när världsbefolkningen och dess
ekonomiska aktivitet var så pass obetydlig att den inte utgjorde en belastning på jordens
ekosystem. När resursuttag och utsläpp var betydligt mindre än jordens produktions- och
absorptionsförmåga. Under dessa förhållanden kunde naturkapitalet betraktas som ”fria
varor”. Full-world beskriver istället vad ekologiska ekonomer menar är dagsläget. Befolk-
ningsantalet samt resursuttaget har ökat markant vilket har lett till att det ekonomiska
systemet är mycket stort i förhållande till ekosystemet. Enligt ekologisk ekonomi har
hanterandet av ekologiska varor och tjänster som om de vore fria lett till ett överutnyttjande
av dessa, vilket i sin tur har orsakat dagens miljöproblem.

Figur 2: Enligt ekologisk ekonomi kan ekonomi systemets olika skalor, i förhållandena till ekologi systemet,
gestaltas genom  de så kallade empty world och full ord (Constanza et al 1997).

När det gäller synen på hållbar utveckling gör man inom den ekologiska ekonomin åtskillnad
på orden tillväxt och utveckling. De menar att tillväxt inte är vägen till att nå hållbarhet och
att vi kan inte växa vår väg till hållbarhet (Costanza et al 1997). Utveckling, eller rättare sagt
kvalitetsförbättring, menar de inte behöver innebära något negativt för miljön eftersom
utvecklingen inte behöver ske till priset av naturresurser. Centralt för ekologisk ekonomi är att
vi måste utgå ifrån vad vår ekologiska system tål. När det gäller tillväxt, vilket oftast innebär
att mer energi och materia förs in i ekonomin, finns det tydliga gränser för vad ekosystemet
tål. Ekologiska ekonomer anser att ekonomisystemet nått det ekologiska systemets yttre gräns.
För utveckling anser de däremot att det inte finns några eller i alla fall inte så tydliga gränser.
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Inom ekologisk ekonomi riktas skarp kritik mot miljöekonomins syn på människan. Den
ekologiska ekonomin menar att individer agerar utifrån ett vidare perspektiv än den
nyttomaximerade rationalitet, som är utgångspunkt inom neoklassiska och miljöekonomin.
Costanza (1997) och Daly och Cobb (1994) talar om ”person-in-community” och framhåller
att individens identitet inte är en isolerad enhet utan byggs upp av sociala relationer
människor emellan. Detta innebär att individens beteende inte förklaras av enbart
egenintressen, utan även motiveras av gemenskapsintressen. Fler ekologiska ekonomer är av
åsikten att människan visserligen intar en särställning i världen, men att hon inte är det enda
av betydelse i denna (Daly 1996; Söderbaum 1993). Därför ser ekologisk ekonomi att objekt
kan tillmätas värde utöver de rent funktionella värden som de har för människan (Constanza
et al 1997). De menar på att naturen har ett egenvärde värde i sig utan att människan har gett
dem ett värde.

3.3 OLIKA PERSPEKTIV KRING MILJÖ, EKONOMI OCH HÅLLBAR
UTVECKLING.
Som en avslutning på de teoretiska resonemangen skall en kortfattad sammanställning göras
av miljöekonomins och den ekologiska ekonomins perspektiv och förhållningssätt till miljö,
ekonomi samt hållbar utveckling. Denna sammanställning kommer sedan att användas som en
utgångspunkt för analysen av den offentliga utredningen samt propositionen om offentlig
upphandling.

När det gäller tankar kring miljö och naturresurser har det visat sig att de båda teori-
traditionerna ger uttryck för skilda perspektiv. Dessa olika perspektiv grundar sig i om miljön
anses ha ett värde i sig eller om miljön måste värdesättas av människan. Följden blir att om
naturresurserna måste tillges ett egenvärde, ses de som likställde med andra resurser. Om
miljön däremot anses ha ett egenvärde, betraktas naturresurserna som särställda gentemot
andra resurser.

En annan aspekt kring tankarna om miljö och naturresurser rör även synen på naturresursernas
utbytbarhet och knapphet. Inom miljöekonomi finns en tro på den första termodynamikens
lag, vilket innebär ett kretsloppstänkande. Kretsloppsstänkandet får till följd att de ser
naturresurser som relativt knappa och att naturresurserna är utbytbara. Inom ekologisk
ekonomi finns istället en tro på de båda termodynamiska lagarna. De ser världen som ett
termodynamiskt slutet system, vilket innebär att naturresurserna betraktas som ändliga.
Tilliten till den andra lagen gör även att de anser att naturresurserna bara till viss del är
utbytbara.

När det sedan gäller tankar kring ekosystemet och ekonomisystemet, det vill säga relationen
miljö och ekonomi, finns det olika tankar inom de respektive teorierna gällande vilket system
som styr det andra. Miljöekonomi anser att ekonomi systemet till viss del styrs av ekologi
systemet, men att det ändå är ekonomin som skall ses i centrum. De menar vidare att om
marknaden får råda fritt utan inblandning kan en effektiv allokering av naturresurserna ske
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Ekologisk ekonomi anser istället att det är miljön som skall ses i centrum och att det därmed
är ekologi systemet som styr ekonomi systemet. De menar på att det först är viktigt att hitta
ekonomins skala, där en rättvis distribution råder. Därefter kan en effektiv allokering ske med
hjälp av marknaden.

Även när det gäller vägen mot hållbar utveckling representerar de bägge teorierna skilda
perspektiv, vilket i sin tur beror på de grundläggande antagandena om miljö och ekonomi. Ett
synsätt är att sätta ekonomin i centrum i samhället och genom det se en ekonomisk tillväxt
som en förutsättning för en hållbar utveckling. Det andra synsättet innebär att miljön måste
sättas i centrum om en hållbar utveckling skall nås och i och med det ses ekonomisk tillväxt
som ett hinder för en hållbar utveckling. Synen på resurseffektiv teknik som en väg mot
hållbar utveckling har visat sig vara avvikande. Dessa olikheter grundar sig i vilken
uppfattning som finns kring termodynamikens andra lag. Finns det inte en tilltro på den andra
lagen ses resusrsnålare teknik som en väg  mot hållbar utveckling, medan en tilltro till den
andra lagen innebär att resurssnålare teknik inte är en väg mot hållbar utveckling,
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4. ANALYS AV UTREDNINGEN OCH PROPOSITIONEN
Upphandlingkommittén fick i uppdrag av regeringen att utreda LOU och därigenom
möjligheterna för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Denna offentliga utredning,
SOU 2001:31, låg sedan till grund för regerings propositionen 2001/02:142 med
lagförändringsförslag till LOU. Eftersom miljöanpassad upphandling tidigare har visat sig
svårhanterligt på grund av bland annat oklarheter mellan miljökrav och ekonomikrav är det
intressant att se vilket perspektiv på miljö, ekonomi och hållbar utveckling som kommer till
uttryck i de båda dokumenten. Det är även intressant att se om det är något synsätt som
dominerar eller kommer olika synsätt till uttryck i dokumenten. De miljöekonomiska och de
ekologisk ekonomiska tankar och perspektiv som redovisas ovan, kommer att utgöra en
utgångspunkt för analysen.

4.1 UTREDNINGENS SAMT PROPOSITIONENS INNEHÅLL
Den statliga offentliga utredningen (SOU 2001:31) ”Mer värde för pengarna” är ett
slutbetänknde ifrån Upphandlingskommittén. Till grund för detta slutbetänkande finns
delbetänkandet (SOU 1999:139) ”Effektivare offentlig upphandling”. Delbetänkandet
behandlar dock inte miljö, vilket slutbetänkandet, SOU 2001:31, gör. När det gäller miljökrav
vid offentlig upphandling har utredningen avsikt varit att främst följa det arbete som bedrivs
om miljöanpassad upphandling. Kommittén har även lämnat sina synpunkter och förslag
kring arbetet med miljöanpassad upphandling i Sverige, samt även riktlinje för regeringen i
EU. Det är viktigt att poängtera att miljökrav vid offentlig upphandling endast utgör en liten
del av utredningen. Förutom miljöanpassad upphandling tar utredningen upp och ger förslag
gällande kvalitets frågor i samband med offentlig upphandling, begreppet affärsmässighet,
olika typer av upphandlingar, möjligheten till positiv särbehandling o s v.

I regerings propositionen (2001/02:142) ”Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.”
får miljöanpassad upphandling en ännu mindre roll än i utredningen. Ett förslag till ett tillägg
i lagen för att förtydliga vilka miljökrav som får tas, behandlas dock kort i propositionen.
Propositionen ger annars förslag till regler som exempelvis rör NOU:s roll och uppgifter,
särskilda krav vid upphandlingskontraktet, nya gränsvärden, överprövning, olika tidsfrister
vid offentlig upphandling med mera.

Miljö har inte fått något stort utrymme i varken den offentliga utredningen eller
propositionen. Trots det kan man utläsa en betoning av att miljökrav vid offentlig
upphandling är en viktig del för att kunna gå mot ett hållbart samhälle. Upphandlings-
kommittén, som ligger bakom den offentliga utredningen, framhåller vid ett flertal gånger
vikten av att miljö måste integreras i alla politiska områden, samt att miljöanpassad
upphandling måste öka för att kunna gå mot ett hållbart samhälle (SOU 2001:13 passim).

I de båda analyserade dokumenten kan det även ses en tydlig medvetenhet om att det råder
vissa svårigheter med miljöanpassad upphandling:

”Det råder dock oklarheter om i vilken utsträckning som miljökrav får ställas enligt lagen om
offentlig upphandling och EG:s upphandlingsdirektiv.” (SOU 2001:31 s.15; Prop.
2001/02:142 s.17).
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Det finns en klar insikt om vikten av att få in miljöhänsynen inom alla områden för att nå
Sveriges och EU:s övergripande mål, hållbar utveckling. Samtidigt vet kommittén och
regeringen om bristerna med LOU när det gäller möjligheten till att ställa miljökrav vid
offentlig upphandling. Kommittén och regeringen anser att det måste bli lättare för
upphandlarna att ställa miljökrav vid offentlig upphandling för att kunna gå mot hållbar
utveckling. Hur menar de då att detta skall göras? Vilka perspektiv på miljö och naturresurser,
relationen miljö och ekonomi samt hållbar utveckling kommer till uttryck i utredningen och
propositionen?

4.2 MILJÖ OCH NATURRESURSER

Naturresursers värde
När det gäller synen på miljö och naturresurser kan olika perspektiv och tankar ses utifrån de
två teorier som använts som utgångspunkt för denna analys. De olika perspektiven grundar sig
mycket i hur man ser på miljöns och naturresursernas egenvärde. Hur kommittén och
regeringen ser på miljön och naturresurserna kan bland annat utläsas av följande citat:

”En förutsättning  är självfallet att ställda miljökrav är förenliga med de grundläggande
principerna som bl a fri rörlighet av varor och tjänster, icke-diskriminering och
proportionalitet.”  (SOU 2001:31 s.372).

Att döma av citatet och andra resonemangen i SOU och propositionen ses miljön och natur-
resurserna som likställda med andra resurser, och följaktligen varken skall eller bör de
särbehandlas. En följd av att se naturresurserna som jämställda med andra resurser kan enligt
de teoretiska resonemangen innebära att naturresurserna måste värderas av människan och då
oftast i monetära termer. Naturresurserna har då i sig inget egenvärde utan får det först när
människan värdesätter resursen. Enligt lagen om offentlig upphandling får miljökrav vid
offentlig upphandling ställas i förfrågningsunderlaget. Det innebär att om miljöhänsyn tas,
måste det utgå från utvärderingskriterierna lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigast
(Forsberg 2001). En konsekvens av lagen är att miljön, för att tillerkännas, måste värderas i
monetära termer annars kan inte miljöhänsyn tas.

I den offentliga utredningen diskuteras det en del om utvärderingskriterierna lägsta pris och
ekonomiskt mest fördelaktigt är ett hinder för miljöanpassad upphandling eller ej.
Upphandlingskommittén anser att utvärderingskriterierna lägsta pris eller ekonomiskt mest
fördelaktiga kan ses som ett hinder för miljöanpassad upphandling (SOU 2001:31 s.318).
Vidare i utredningen står det, med hänvisning till propositionen 1992/93:88, att det kan vara
tillåtet att upphandla dyrare med hänvisning till miljöhänsyn (SOU 2001:31 s.475).
Kommittén menar att miljökrav vid offentlig upphandling inte behöver innebära det lägsta
priset, utan kan vara dyrare. Resonemangen i dokumenten kan tolkas som att miljön inte
nödvändigtvis behöver värdesättas i monetära termer vid offentlig upphandling. I utredningen
kan det utläsas kommitténs synpunkt rörande detta:

”Kommittén anser att det dock vara förenat med vissa svårigheter att ta in icke-ekonomiska
hänsyn som ett utvärderingskriterier.” (SOU 2001:31 s.21).
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Det skulle här vara fel att säga att kommittén och regeringen anser att miljön måste
värdesättas i monetära termer, även om kommittén verkar föredra detta. En tolkning av
texterna kan vara att miljön framställs som att den i sig inte har något värde utan att den på
något sätt måste värdesättas för att passa in i utvärderings kriterierna. Som det är i dag kan
inte miljöhänsyn tas bara för att en offentlig upphandlare tycker att det är viktigt, utan det
måste finnas ett direkt värde för den upphandlade enheten att ta miljöhänsyn. Tyvärr har inget
nytt lagförslag lagts för att komma till rätta med detta. Naturen måste på ett eller annat sätt
värdesättas för att vara med vid offentlig upphandling.

Resonemanget kring att ett högre pris kan godtas för varor med miljöhänsyn kan även
innebära att det finns tankar om att marknadens prissättning på varor utgår ifrån hur
begränsad en vara är på marknaden. Detta innebär i sin tur att om en vara är begränsad på
marknaden, som exempelvis en miljöanpassad vara, så får den följaktligen ett högre pris.
Upphandlings kommittén menar på att:

”..offentliga organisationer skall föregå med gott exempel när de fastställer sina produktkrav
med syfte att uppmuntra användningen av miljömärkta produkter. ” (SOU 2001:31 s.373).

Genom att miljöhänsyn kan tas vid offentlig upphandling trots högre ekonomiska kostnader,
kan den offentliga sektorn bidra till att de miljöanpassad produkterna får en större efterfrågan
på marknaden. Detta kan i sin tur leda till att priset på miljömärkta varorna sänks så att fler
människor i samhället har råd att köpa dessa varor. Den offentliga sektorn kan då bli en viktig
faktor som kan vara med och fungera som motor för att påverka marknaden, så att fler
miljömärkta produkter kan finnas på marknaden.

Naturresursers knapphet
Det har i denna analysen visat sig att det finns tankar om att miljön och naturresurserna inte
har ett värde i sig utan att först värdesättas av människan. När det gäller tankar och perspektiv
kring naturresurser finns det, enligt teorierna, även olika perspektiv på hur knappa
naturresurser anses vara. I de analyserade texterna påträffas det inga tydliga resonemang som
ger uttryck för en oro att resurserna skall ta slut inom några generationer. Det kan vara så att
kommittén och regeringen helt enkelt inte tagit ställning till denna fråga om resursernas
knapphet. En annan tolkning kan även göras utifrån att det i utredningen står, med hänvisning
till försiktighetsprincipen och utbytesregeln, att det är viktigt att upphandlaren vid en
upphandling ges möjlighet att ställa krav på att bestämda ämnen i en produkt inte får
överskrida vissa halter, eller att dessa ämnen inte ens skall få förekomma i produkten (SOU
2001:31 s.188). För att kunna ställa krav på att vissa ämnen skall kunna fasas ur en produkt
behövs det oftast en substituion till detta ämne. Detta kan tolkas som ett tecken på att det finns
tankar om att resurserna är utbytbara. Om det finns en substitution till ett ämne bör det
innebära att det finns möjliga substitutioner till flera ämnen. Kan naturrseurserna bytas ut mot
andra minskar därmed oron för att betydelsefulla naturresurser för oss människor skall ta slut.
I grunden tycks det finnas en insikt i utredningen om att naturresurserna är relativt knappa,
men också mer eller mindre utbytbara.
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Kretsloppstänkande
Vid flera tillfällen i den offentliga utredningen påpekas vikten av att kunna ställa miljökrav på
en produkts hela livscykel. Ett exempel på detta är när upphandlings kommittén redogör för
riktlinjerna för regeringens arbete med miljöfrågor i samband med offentlig upphandling. Där
säger de följande:

”Enligt kommittén bör regeringen verka för att det skall bli möjligt att vid all slags
upphandling ställa krav som riktar sig mot hela livscykeln hos en vara. Miljökrav skall
således kunna ställas på såväl råvaror, tillverkningsprocesser, varans användning och
avfall.” (SOU 2001:31 s. 372).

På ett par ställen i utredningen poängteras även särskilt vikten av att kunna ställa krav på en
miljöanpassad och resurseffektiv tillverkningsprocess, samt vikten av att kunna ställa krav på
leverantören att återta produkten för återvinning (SOU 2001:31 s.176, 187). Kommittén och
regeringen är väl medvetna om att miljökrav måste få ställas på produktens hela livscykel, för
att miljökraven skall bli effektivare vi offentlig upphandling. Samtidigt står det i både
utredningen samt propositionen att möjligheterna att ställa miljökrav enligt LOU skall
förtydligas genom att upphandlaren i de tekniska specifikationerna får hänvisa till miljö-
märken (Prop. 2001/02:142 s.40). Krav på miljömärkta varor kan ses som att indirekt ställa
krav på varans livscykel. Här framgår det klart att det är ett kretsloppstänkande med stark
tilltro på resurseffektiv teknik som kommer till uttryck i den offentliga utredningen och
propositionen. Även om detta inte sägs uttryckligen är det rimligt att se detta som ett tecken
på en medvetenhet om att en viss försiktighet med användningen av våra naturresurser måste
finnas i vårt samhälle. Detta leder i sin tur till tolkningen att det finns stöd för termo-
dynamikens första lag i de analyserade texterna.

En tro på termodynamikens första lag kan urskiljas i de båda texterna. Termodynamikens
andra lag innebär däremot att energi och materia förlorar i kvalité vid varje omvandling, vilket
i ett längre perspektiv innebär att kvalitén på materia och energi kommer bli allt sämre så att
energin och materian tillslut inte kan användas för att tillgodose människans behov. De som
tror på den andra lagen menar att en viss utbytbarhet mot mer miljöanpassade alternativ
visserligen är bra men att detta i längden inte är någon hållbar lösning. I de analyserade
texterna kan det inte uttryckligen ses tankar som stämmer överens med den andra lagen. Men
som tidigare nämnts i analysen finns det en tro på en utbytbarhet mot miljöanpassade
naturresurser, vilket stämmer överens med termodynamikens andra lag. Ser man istället till ett
större och längre perspektiv innebär den andra lagen att vi människor inte kan fortsätta vår
konsumtion av naturresurser och att det i längden inte går att hushålla med våra naturresurser
genom exempelvis återvinning och substitution. Vi människor måste istället ändra på vårt
levnadsmönster och konsumtion för att kunna ta hänsyn till den andra lagen. I SOU finns det
inga resonemang som tyder på ett ställningstagande om att en förändring av konsumtionen
måste ske i vårt samhälle, utan man ser kretsloppstänkandet som en hållbar lösning. Med
tanke på att texterna endast tar upp miljöanpassade alternativ genom minskade utsläpp,
resurseffektivare tillverkning, återvinning o s v och inte ifrågasätter konsumtions mönster är
det tydligt att den andra lagen inte har en framträdande roll i deras tankegångar.
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4.3 RELATIONEN MILJÖ OCH EKONOMI

Miljöns värde i förhållande till ekonomin
Analysen har nu visat på vilka tankar och perspektiv som kan ses i de analyserade texterna när
det gäller miljö och naturresurser. För att kunna ta ett steg till i analysen skall nu fokus riktas
mot vilka tankar som finns kring miljöns relation med ekonomin. På flera ställen i
utredningen finns det tecken på att det existerar en vilja att få in miljöhänsyn i offentlig
upphandling. Ett exempel på detta är när Upphandlingskommittén framhåller vikten av att:

”…möjliggöra ett större utrymme för miljöanpassad offentlig upphandling.” (SOU 2001:31
s.319).

Samtidigt som viljan att få med miljökrav vid offentlig upphandling kan ses i texterna, kan
även en viss oklarhet ses kring hur viktig miljön egentligen anses vara. I utredningen står det
nämligen på ett flertal ställen att miljökrav skall ställas vid offentlig upphandling men
miljökraven får inte gå mot de ekonomiska kraven som finns vid offentlig upphandling (SOU
2001:31 s.314).

Miljö och ökad miljöanpassning anses med andra ord viktigt, men inte så viktigt att
kommittén och regeringen är beredda att ändra på något annat krav för att på ett lättare och
tydligare sätt få in miljön i upphandlingen. Här framträder en bild som kort kan beskrivas som
att upphandlings kommittén och regeringen tycker att miljökrav skall ställas vid offentlig
upphandling, men att det inte får ske på bekostnad av något annat.

Det ekonomiska- och det ekologiska systemet
Att miljön kan komma lite i skymundan hör ofta ihop med vilken syn som finns på ekonomin
i relation till miljön. Av de teoretiska resonemangen framgick det att relationen mellan miljö
och ekonomi kan ses på olika sätt. Dessa olika synsätt är beroende av vilka tankar man utgår
från vad gäller vilket av det ekonomiska systemet och det ekologiska systemet som styr det
andra systemet; Vilket av dessa system anses sätta gränserna?

För att kunna se hur de analyserade texterna ser på ekonomi i relation till miljö, kan man börja
med att konstatera att syftet med LOU är att i första hand se till att den offentliga sektorn
effektivt använder skattemedlen vid upphandling. Detta skall göras genom att bland annat
marknadens konkurrens används (SOU 2001:31). Dessa krav är av ekonomisk karaktär och
det är de som huvudsakligen skall styra offentlig upphandling. I de båda analyserade texterna
varken diskuteras eller ifrågasätts LOU:s syfte och därmed finns det inget förslag till
lagförändringar inom detta område. Det som förespråkaas är snarare en fortsatt och ökad
integrering av miljö i den etablerade upphandlingsprocessen med dess principer och
grundförutsättningar:

”…kommissionens mål är att samordna unionens upphandlings- och miljöpolitik. Det skall
ske genom att ta hänsyn till upphandlingens primära syften som är av ekonomisk natur och
samtidigt integrera miljöaspekterna så mycket som möjligt.” (SOU 2001:31 s.189-190).

Offentlig upphandling grundar sig alltså i ekonomiska förutsättningar och dessa är enligt
utredningen viktiga att i första hand följa och därefter skall miljökrav ställas i möjlig mån.
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Miljökrav som får ställas vid upphandlingar skall styras av de ekonomiska kraven. Som
tidigare nämnts i analysen står det i utredningarna ett upprepat antal gånger att miljökrav skall
ställas vid offentlig upphandling, men det får inte strida mot EU:s grundprinciper om bland
annat icke diskriminering och proportionalitet samt EU:s fyra friheter (SOU 2001:31s.372).
Utifrån presenterade citat och de resonemang som förs i texterna görs en tolkning av att det
finns en medvetenhet om miljösystemets betydelse, men ändå verkar det som att det är
ekonomisystemet som kommer i första hand.

Relationen mellan miljö och ekonomi
När det gäller relationen miljö och ekonomi finns det även olika tankar och perspektiv på hur
denna relation egentligen fungerar. Med utgångspunkt i de två teorierna miljöekonomi och
ekologisk ekonomi kan denna relation ses som harmonisk eller som mer svårhanterlig. När
det kommer till hur kommittén och regeringen i de analyserade texterna ser på relationen
mellan miljö och ekonomi står det följande i den offentliga utredningen:

”Kommittén uppmanar regeringen att med kraft driva att långsiktig hållbar utveckling läggs
till som en grundprincip i gemenskapsrätten. Grundprinciperna skulle då bli öppenhet och
transparans, icke diskriminering, likabehandling, proportionalitet, ömsesidigt erkännande
och långsiktig hållbar utveckling.” (SOU 2001:31 s.369).

Miljökrav anses kunna integreras med de ekonomiska och marknadsmässiga krav som finns
för offentlig upphandling utan några större svårigheter. Det nämns varken i citatet eller i
samband med citatet något om att det kan vara problematiskt att få ihop miljömål och
ekonomiska mål. Här kan två olika tolkningar göras kring synen på relationen miljö och
ekonomi. Den ena tolkningen innebär att Upphandlingskommittén och regeringen inte ser
någon större problematik i relationen miljö och ekonomi och möjligheter till ytterligare
integrering av dessa. Den andra, alternativa, tolkningen innebär att det råder en del oklarheter
här och att kommittén och regeringen kanske inte har reflekterat över om det överhuvudtaget
kan finnas en problematik i sammanförandet av miljö och ekonomi. Redan innan kommittén
fick sitt uppdrag att se över LOU har det uppmärksammats att det vid offentlig upphandling
finns vissa oklarheter kring relationen miljö och ekonomi. Att man ändå inte tar upp och
diskuterar hur man egentligen har tänkt sig relationen miljö och ekonomi vid offentlig
upphandling framstår för mig som ett tecken på att det råder en viss oklarhet när det gäller
relationen miljö och ekonomi vid offentlig upphandling. 

Det finns en del som tyder på att det råder oklarheter kring relationen miljö och ekonomi vid
offentlig upphandling, men däremot råder det inga tvivel om att det finns en stark tro och en
tillit till marknadens roll i arbetet för bättre miljö. Vad som också är oklart är om marknaden
skall råda fritt för att få en effektiv resurs allokering, eller om man först måste hitta
”ekonomins gränser” för att marknaden effektivt skall kunna allokera resurserna. Detta är
svårt att svara på eftersom det i texterna inte uttryckligen står något om detta. Det framgår
inte i texten något om att man måste hitta eller se det ekonomiska systemets gränser för att
marknaden skall kunna fungera. Samtidigt har det tidigare sagts att det finns en stark tro på
marknaden. Det skulle vara orimligt att påstå att tron på marknaden samt uteslutningen av
ekonomins gränser, skulle innebära att tankar kring att marknaden själv kan sköta
allokeringen av resurserna. Kort kan man säga att det utifrån dokumenten fortfarande finns en
oklarhet med allokering av resurser.
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4.4 HÅLLBAR UTVECKLING
För att avsluta denna analys skall jag avslutningsvis rikta fokus mot de tankar och perspektiv
kring hållbar utveckling och möjliga vägar dit som finns i de analyserade dokumenten. I de
analyserade texterna kan man egentligen bara tydligt se att kommittén och regeringen anser
att det är betydelsefullt och prioriterat att gå mot en hållbar utveckling. För att kunna se vilka
möjliga vägar kommittén och regeringen har tänkt sig för att nå hållbar utveckling, kommer
detta avsnitt att bygga på de tankar och perspektiv som i analysen redan setts kring miljö,
ekonomi samt relationen där emellan. Dessa tankar samt miljöekonomins och ekologisk
ekonomis tankar kring hållbar utveckling kommer här att utgöra grunden för analysen av
synen på hållbar utveckling samt möjliga vägar dit.

Som redan sagts står det i de analyserade texterna att EU och Sverige skall främja arbetet mot
att gå mot en hållbar utveckling.

”Hållbar utveckling är ett av de prioriterade områden inom unionen och miljöfrågorna skall
integreras i övriga politikområden.” (SOU 2001:31 s.371).

Däremot  sägs ingenting mer utförligt om hur kommittén och regeringen ser på möjliga vägar
mot hållbar utveckling. I de analyserade texterna står det att för att gå mot hållbar utveckling
måste bland annat miljön integreras i upphandlingsdirektiven (SOU 2001:31 s.151). Det
känns uppenbart att miljöanpassad upphandling anses som en väg mot hållbar utveckling.
Som nämnts tidigare i denna analys har det visat sig att miljöanpassad upphandling, enligt de
analyserade texterna, ofta innebär att marknaden och ekonomin kommer i först hand före
miljön. Om miljöanpassad upphandling, där ekonomin går före miljön, anses som en väg mot
hållbar utveckling så kan man dra slutsatsen att en väg mot hållbar utveckling är att sätta det
ekonomiska systemet i centrum och ta miljöhänsyn utifrån ekonomins ramar.

Ekonomisk tillväxt
Tankar och synsätt om vilket system, det ekologiska eller det ekonomiska, som sätts i
centrum, samt synen på relationen mellan miljö och ekonomi hör samman med tankar om
ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Är ekonomisk tillväxt en möjlig väg mot hållbar
utveckling eller inte? Detta är en stor fråga som har diskuterats en del i samhället och som är
svår att svara på.

Tidigare i studien konstaterades att miljöekonomi respektive ekologisk ekonomi ger uttryck
för olika perspektiv kring ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling samt har gjort olika
vägval. I de analyserade texterna sägs det inte rakt ut vilken av dessa vägar som valts och som
sedan ligger till grunden för deras tankar. Det ekonomiska systemet tyckts gå i första hand, i
utredningen och propositionen, inte minst genom prioriteringen av de fyra friheterna och
tilltron till marknaden. Att de analyserade texterna inte heller påvisar några tankar om att vår
konsumtion måste minska tyder på att det finns en tilltro till ekonomiskt tillväxt. På samma
gång finns det en medvetenhet bland de som medverkat i utredningen om att miljökrav vid
offentlig upphandling är en del mot målet hållbar utveckling. Kommitténs och regeringens val
är ändå att inte ändra på LOU:s huvudsyfte. Även om det i texterna inte sägs något om hur de
ser på ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, så tyder mycket på att kommittén och
regeringen i grunden anser att ekonomisk tillväxt är en möjlig väg mot målet hållbar
utveckling. Marknaden och ekonomin är med andra ord två viktiga komponenter i synen på
dagens samhälle.
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Resurseffektiv teknik
Enligt den teoretiska utgångspunkten finns det även olika syn på hållbar utveckling och
resurseffektiv teknik. Båda teorierna anser dock att resurseffektiv teknik i sig är positivt men
däremot finns meningsskiljaktigheter när det gäller vilken roll resurssnål teknik egentligen har
i arbetet mot hållbar utveckling. Grunden till denna meningsskiljaktighet ligger i synen på
termodynamikens lagar. De som har en tro på termodynamikens andra lag anser att resurssnål
teknik inte är en hållbar lösning för att gå mot hållbar utveckling, medan de som utgår från
endast den första lagen anser att det kan vara en möjlig väg mot hållbar utveckling. Som
tidigare nämnts kan det i de analyserade texterna ses en tro på första termodynamikens lag
men inte en tro på den andra lagen. Detta leder vidare till att resurserna ses som relativt
ändliga och  utbytbara; använder vi våra naturresurser sparsamt kommer de inte att ta slut.
Skulle de ändå någon gång ta slut så kan människan genom sin genialitet uppfinna substitut.
Utifrån detta kan en tolkning göras att resurssnål teknik mycket väl kan anses som en av
vägarna mot hållbar utveckling.

4.5 SUMMERING AV ANALYSEN
Syftet med denna analys var bland annat att svara på frågeställningen om vilka tankar och
perspektiv kring relationen miljö, ekonomi samt vägen mot hållbar utveckling som kan ses i
de analyserade texterna. I de analyserade texterna, den statliga offentliga utredning
2001:31och propositionen 2001/02:142, har det oftast inte stått rakt ut vilka tankar och
perspektiv som har funnits gällande detta. Genom en växelverkan mellan textens del och
helhet samt med miljöekonomins och ekologisk ekonomis teorier och tankar som utgångs
punkt, har ändå olika tankar och perspektiv framträtt i texterna. För att tydligt kunna se vilka
tankar och perspektiv kring relationen miljö, ekonomi och hållbar utveckling som kom till
uttryck i de analyserade texterna skall här ett kort sammandrag göras av analysen.

I den offentliga utredningen samt propositionen har det i analysen setts tankar om att miljön
och naturresurserna ses som likställda med andra resurser. Miljön och naturresurserna anses
inte ha en särställning i samhället. Utifrån detta synsättet har det även i texterna setts tankar
om att naturen inte har ett värde i sig utan måste värdesättas av människan. Naturresurserna
ses också som relativt knappa, eftersom naturresurserna anses vara utbytbara. Vidare har det i
dokumenten setts att det finns ett tydligt kretsloppstänkande och därigenom en tro på
termodynamikens första lag. I de analyserade dokumenten har det inte funnits några tecken på
tankar som går steget längre genom att exempelvis förespråka en förändring av vår
konsumtion. Därutav kan det inte ses någon tro på den andra termodynamikens lag i
dokumenten.

När det sedan gäller hur kommittén och regeringen i utredningen och propositionen ser på
integrationen mellan miljö och ekonomin har det i analysen kunnat ses att miljön oftast
kommer i andra hand efter ekonomin. Det ekonomiska systemet sätts i centrum, och det finns
också en stark tro på marknaden. När det gäller tankar på själva relationen mellan miljö och
ekonomi kan här två olika tolkningar göras. Den ena tolkningen innebär att relationen ses som
oproblematisk, medan den andra tolkningen innebär att det råder oklarheter inom relationen
miljö, ekonomi.
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Dessa tankar kring miljö och ekonomi har legat till grund för att kunna se vilka tankar kring
hållbar utveckling och möjliga vägar dit som kan ses i de analyserade texterna. Att det
ekonomiska systemet så tydligt står i centrum, och den i övrigt starka tron på marknaden,
leder fram till tolkningen att ekonomisk tillväxt ses som en möjlig väg mot hållbar utveckling
enligt de analyserade dokumenten. Även resurssnålare teknik framstår som viktig faktor för
att nå detta mål.

Med utgångspunkt i de tankar och perspektiv som har framträtt i analysen kan det sägas att
det i de analyserade texterna finns en dominans av tankar som går mot ett miljöekonomiskt
håll. Följaktligen dominerar tankar om att det ekonomiska systemet bör stå i centrum och
utifrån detta skall miljöhänsyn tas. Miljön i sig har inget värde utan vi människor måste på
något sätt först värdesätta miljön.
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5. DISKUSSION
I utredningen SOU 2001:31 och propositionen 2001/02:142 går det att se en dominans av
miljöekonomiska tankar men det finns också en del tankar som avviker härifrån. En del saker
kan också ses som oklara och motsägelsefulla både i utredningen och propositionen. Dessa
oklarheter och motsättningar i texterna rör exempelvis miljö och ekonomi. Dessa oklarheter
vill jag framhålla som intressanta, inte minst eftersom det redan innan utredningen och
propositionen arbetades fram uppmärksammades vissa oklarheter kring relationen miljö och
ekonomi i offentlig upphandling. En av dessa oklarheter ligger i att LOU inte säger något om
vilka miljökrav som egentligen får ställas vid offentlig upphandling. Av analysen har det visat
sig att det i de båda analyserade texterna har funnits en medvetenhet kring denna otydlighet.
Men Upphandlingskommittén och regeringen har trots detta bara givit ett förslag till att
förtydliga LOU om vilka miljökrav som får tas. Deras förslag innebär att det i lagen skall
framgå att krav på miljömärken skall få ställas vid offentlig upphandling. Inom ramen för
detta förslag, som kan ses vara ett tecken på ett kretsloppstänkande, ryms även en tilltro till
resurseffektivare teknik. I de analyserade dokumenten framkommer även att Upphandlings-
kommittén och regeringen tycks hysa en stark tilltro till ekonomisk tillväxt för att kunna gå
mot hållbar utveckling. Däremot nämns inget om miljöproblemens koppling till industri-
samhällets varuproduktion och storskalighet i dokumenten. Resonemanget i dokumenten
innehåller inga förslag eller tankar om en reducerad produktion av varor. Det kan därför anses
att kommittén och regeringen framhåller ett kretsloppstänkande samt resurseffektivare teknik
som tillräckligt för att gå mot en hållbar samhällsutveckling.

En annan intressant oklarhet som har setts i den analyserade texterna rör relationen mellan
miljö och ekonomi vid offentlig upphandling. Dessa oklarheter består främst i oklarheter och
motsägelser bland de regler och principer som styr offentlig upphandling. Här kan man se en
tendens som tyder på att man har fört samman miljömål och ekonomiska mål i offentlig
upphandling utan att egentligen funderat över om det i grunden är möjligt att förena dessa.

Vad kan då orsakerna vara till att det i utredningen och propositionen inte finns några
utförligare resonemang som syftar till att grundligt utreda oklarheterna kring integrationen
mellan miljö och ekonomi? Det kan givetvis finnas många olika förklaringar till detta, men
jag skulle här vilja lyfta fram en förklaring som rör den tankemodell som på senare år ofta
framhållits som karakteristisk för svensk miljöpolitik, så väl som för flera andra
industrialiserade västländers miljöpolitik (Anshelm & Hedrén 1998; Hajer 1995; Dryzek
1997). Denna tankemodell går under namnet ekologisk modernisering.

Ekologisk modernisering kan ses som en dominerande tankemodell som har legat till grund
för hur svensk miljöpolitik i stort har utformats under 1990-talet (Lundqvist 2000). Ekologisk
modernisering kan förstås som en strategi för att nå hållbar utveckling, där det centrala är den
stora tilliten till teknologiska framsteg, ekonomisk tillväxt samt traditionell vetenskap (Hajer
1995). För att gå mot en hållbar utveckling anses ekologisk modernisering även att de linjära
flödena av material måste förändras och ersättas av ett kretsloppstänkande så att
mänskligheten kan fortsätta utvecklas utan att människan tar skada. Ekologisk modernisering
kännetecknas även av ett konsensus tänkande och ”positiv-summe” lösning på miljöproblem,
vilket innebär att alla vinner och ingen förlorar (Hajer 1995). Enligt ekologisk modernisering
uppfattas inga konflikter mellan ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn. Kontentan är att
miljöproblemen är en följd av det moderna samhällets struktur och inriktning. Men ändå anser
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ekologisk modernisering att det moderna samhället med dess politiska, ekonomiska och
sociala institutionerna kan hantera och lösa miljöproblemen (Hajer 1995). Tankarna kring
ekologik modernisering har mycket gemensamt med miljöekonomins tankar samt de
perspektiv som kommer till uttryck i de analyserade dokumenten.

Enligt den svenska miljöpolitiken, som karaktäriseras av den ekologiska moderna miljö-
politiken, anses ekonomisk tillväxt, teknisk inovation, kretsloppstänkande och konsensus-
tankar vara en väg mot hållbar utveckling. Utifrån analysen av den offentliga utredningen
samt regerings propositionen rörande offentlig upphandling, har det visat sig att den offentliga
upphandlingen karaktäriseras av just ekonomisk tillväxt, teknisk inovation, kretslopps-
tänkande och ett konsensustänkande. Utifrån detta kan man säga att det är ett ekologisk
modernt synsätt på den offentliga upphandlingens roll i arbetet för hållbar utveckling som
kommer till uttryck i de analyserade dokumenten.

Inom den nationella och internationella miljöforskningen har det dock framförts en del kritik
mot den ekologiska moderniseringen som dominerande tankemodell inom miljöpolitiken.
Hajer (1996) har bland annat kritiserat den starka tron på ekonomisk tillväxt och teknisk
inovation som finns hos ekologisk modernisering. Hajer anser att den starka tron på teknisk
och ekonomisk tillväxt kan leda till att man inte ser att det egentligen är tillväxten i sig som är
kärnan till många av dagens miljöproblem. Liknande tankar finns även hos Nilsson (2001),
som anser att den starka tron på att en fortsatt teknisk och ekonomisk utveckling kan
effektivisera utnyttjandet av naturresurser, kan leda till att man huvudsakligen ser
miljöproblemen som ett föroreningsproblem. Kretsloppstänkandet sätts i centrum och inom
detta perspektivet försöker man lösa miljöproblemen genom att fokusera sig på att minska
eller ta bort skadeverkningar från produktion och konsumtion (Ariansen 1993). Det centrala
blir då att se till att samhället får en stark ekonomisk och teknisk utveckling för att gå mot en
hållbar utveckling. Frågan är bara om denna lösningen är långsiktigt hållbar?

Vid offentlig upphandling har det visat sig att det finns ett starkt kretsloppstänkande, där det
väsentliga målet med miljökraven är att få en effektivare tillverkningsprocess samt
återvinning av produkten. Ett kretsloppstänkande är givetvis bra, men likt kritiken tror jag att
det är viktigt att vid offentlig upphandling inte bara nöja sig med att kunna ställa krav på ett
kretsloppstänkande. Det är minst lika viktigt att lyfta blicken något och ifrågasätta
konsumtionsmönster och samhällsstrukturer.

Den ekologiskt moderna miljöpolitiken anser att det inte finns några större problem med att
integrera miljö och ekonomi. Dessa tankar har även setts hos Upphandlingskommittén och
regeringen när det gäller offentlig upphandling. Denna oproblematiska syn på integrationen
miljö och ekonomi kan ses grunda sig i en stark konsensussträvan. Även denna konsensus-
strävan har mötts av en del motstånd. Anshelm och Hedrén (1998) anser att konsensussträvan
leder till att en begränsad förståelse fås av miljöfrågan, som den konfliktfyllda och
motsägelsefulla frågan den egentligen är. De menar vidare att detta konsensusperspektiv som
råder i miljöpolitiken begränsar forskningen. Denna begränsning leder i sin tur till att vissa
forskningsområden nedprioriteras och negligeras. Dessa forskningsområden är de som syftar
till att peka på hur inflätade miljöfrågorna egentligen är i djupgående värderings- och
intressekonflikter. I de analyserade dokumenten har en tilltro till forskning kunnat ses, men
ingen uppmärksamhet har givits till de nedprioriterade forskningsområdena. Det kan vara så
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att detta mönster i forskningen, som beskrivs ovan, kan ses när det gäller tankar och
perspektiv kring offentlig upphandling.

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som innebär många olika tankar och perspektiv på
hur vi skall kunna nå en hållbar utveckling. Utifrån de tankar som ekologisk modernisering
har kring hållbar utveckling kan offentlig upphandling mycket väl ses som en väg mot hållbar
utveckling. Men som setts finns det också en del kritik mot detta synsätt. Om de ekologiskt
moderniserade tankarna är en väg mot hållbar utveckling eller ej, kan alltså debatteras. Det är
viktigt att vara medveten om att när det gäller att gå mot en hållbar utveckling finns det idag
inget enhetligt svar på hur vi skall lyckas nå dit, utan det finns många olika tankar och
perspektiv kring detta. I denna studien har det framgått att det problemfria sättet att förhålla
sig till relationen miljö och ekonomi, har hittills inte visat sig varit särskilt konstruktivt för
den offentliga upphandlingens roll i arbetet för en hållbar utveckling. Det faktum att viktiga
frågor och ställningstaganden lämnats ofullständigt belysta i utredningens och regeringens
dokument anser jag vara problematiskt.

För att återgå till den offentliga upphandlingen har denna oklarhet mellan relationen miljö och
ekonomi, lett till svårigheter när det gäller att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Att
Upphandlingskommittén samt regeringen ser integrationen mellan miljö och ekonomi som
oproblematisk, leder till att oklarheter och missförstånd uppstår. Samtidigt kvarstår problemet
med integreringen mellan miljö och ekonomi vid offentlig upphandling. Innan jag gjorde
analysen av utredningen och propositionen fanns det ett hopp om att denna oklarhet skulle ha
retts ut. Detta visade sig inte vara fallet. Med tanke på att relationen mellan miljö och
ekonomi trots allt har visat sig var problematisk, bör större utrymme ges åt en grundlig analys
och problematisering av relationen och integrationen mellan miljö och ekonomi. Det kanske
är så att regeringen måste börja med att närmare studera denna integration för att få en
effektivare offentlig upphandling som kan vara en del i arbetet mot en hållbar utveckling.
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6. SLUTSATSER
Denna studien har visat att det i både den offentliga utredningen 2001:31, samt propositionen
2001/02:142 om offentlig upphandling, har setts en dominans av tankar kring miljö, ekonomi
och hållbar utveckling som går mot ett miljöekonomiskt tänkande. Tankar om att det
ekonomiska systemet bör stå i centrum har dominerat. Miljöhänsyn anses tas utifrån
ekonomins förutsättning, miljön i sig har inget värde utan vi människor måste på något sätt
först värdesätta miljön. Det har även i dessa dokument setts vissa oklarheter och
motsättningar. Dessa grundar sig främst i oklarheter kring relationen mellan miljökrav och
ekonomiska krav som gäller vid offentlig upphandling. Redan innan utredningen och
propositionen arbetades fram har just dess oklarheter uppmärksammats och skapat problem
vid miljöanpassad upphandling.

Tankarna som har kommit till uttryck i de analyserade dokumenten har även visat sig ha
mycket gemensamt med ekologik modernisering. Ekologisk modernisering har även av
miljöforskare lyft fram som en dominerad tankemodell inom svensk miljöpolitik. Det har
även visat sig att det finns en del kritik mot det ekologisk moderna tänkandet. Det är viktigt
att ha i åtanken att det idag inte kan sägas vilket synsätt som är det riktiga för att nå hållbar
utveckling, men enligt ekologiskt moderna tankar kan offentlig upphandling ses som en väg
mot hållbar utveckling.

Som visats i studien har de analyserade dokumenten präglats av att det inte ses någon
problematik i relationen miljö och ekonomi. Det har också setts att detta oproblematiska
förhållningssätt inte har varit särskilt positivt för den offentliga upphandlingens roll i arbetet
mot en hållbar utveckling. Därför anser jag att det är centralt att den nationella miljöpolitiken
ger utrymme för en analys och problematisering av denna integration mellan miljö och
ekonomi.
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