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Sammanfattning 
Det var under en tioveckors praktikperiod på Norrköpings kommun som jag för första gången 
kom i kontakt med offentlig upphandling. Jag blev nyfiken på vad offentlig upphandling var 
och anledningen till varför det finns lagar och regler för hur en upphandling skall genomföras. 
Det visade sig att upphandlingsförfarandet inte är någon enkel sak, en upphandling måste 
följa både svensk lagstiftning och EG-rätten, vilket gör det hela till en relativt invecklad 
process. Dessa grundläggande principer som utgör lagstiftningen bygger på en vilja att all 
upphandling ska ske på marknadens villkor och att det är på så sätt de mest optimala 
förutsättningarna ges. På senare år när principen om en hållbar utveckling fått en allt högre 
prioritet inom Sverige och Europa har det blivit aktuellt att ställa miljökrav i samband med 
offentliga upphandlingar, något som inte är helt okomplicerat. Hos flera aktörer i samhället 
går meningarna isär om vilka miljökrav som faktiskt kan ställas vid offentlig upphandling, 
utan att bryta mot lagstiftningen. Det finns många faktorer som kan vara en bidragande faktor 
till att miljökrav inte ställs vid upphandlingar, till exempel ekonomi, tid, ledning och 
organisation för att nämna några. Denna studie fokuserar däremot i huvudsak på 
lagstiftningen och vilka problem den ger upphov till. Det är svårt att säga exakt vilka 
miljökrav som kan ställas, mycket beroende på att praxis för hur stränga miljökrav som kan 
ställas är mycket begränsad. Studien avser även belysa hur just upphandlarna upplever sin 
situation och de möjligheter och eventuella hinder de stöter på. För att bemöta dessa frågor 
genomfördes kvalitativa intervjuer med tre stycken upphandlare på Norrköpings kommuns 
upphandlingsenhet. Intervjuerna visar att bilden av vilka svårigheter som finns med att 
bedriva miljöanpassad upphandling inte är helt entydig. Samtliga upphandlare ställer på ett 
eller annat sätt miljökrav vid upphandling, men de upplever trots detta att det finns vissa 
svårigheter med att bedriva en miljöanpassad offentlig upphandling. Upphandlarna efterlyser 
en helhetssyn för att enklare kunna bedriva miljöanpassad upphandling. Något som också 
anses vara av stor vikt är prejudikat inom området, dessa kan vara en stor hjälp när det gäller 
att veta vilka krav som går att ställa eftersom de lagar som finns i viss utsträckning utgör en 
gråzon.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Redan 1996 konstaterades det i en statlig utredning att den offentliga sektorns upphandling är 
av stor betydelse ur miljösynpunkt. Utredningen ville lyfta fram att miljökrav kan och bör 
ställas för de flesta varor och tjänster som upphandlas offentligt. Med den stora inköpsmängd 
som offentlig upphandling utgör har man genom att ställa miljökrav stora möjligheter att 
påverka marknaden. Om miljökrav ställs inom denna sektor kommer det att ställa krav på 
leverantörerna i samhället samt driva på dem mot ökad miljöhänsyn.1 Hösten 1999 ville 
regeringen genom en skrivelse2  till riksdagen följa upp vad som gjorts på området. En verkan 
av skrivelsen var att regeringen tillsatte delegationen för ekologisk hållbar utveckling,  
EKU-delegationen. Delegationen ska arbeta pådrivande för att den offentliga upphandlingen 
ska vara ett instrument för att åstadkomma en ekologisk hållbar utveckling. Genom att ställa 
miljökrav vid offentlig upphandling kan utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle 
påskyndas.   
 
Den offentlig upphandling regleras av både svensk lagstiftning och EG-rätten. Syftet med 
offentlig upphandling är att spara på de gemensamma resurserna och öka rörligheten av varor 
inom EU. De grundläggande kraven och principerna, som utgör lagstiftningen, bygger på en 
vilja att all upphandling ska ske på marknadens villkor och att det är på så vis de mest 
optimala förutsättningarna ges. På senare år har miljöfrågorna fått högre prioritet inom EU, 
principen om hållbar utveckling har blivit ett grundläggande mål för EU:s verksamhet. Enligt 
Amsterdamfördraget ska miljöfrågorna nu integreras i alla politikområden. Även inom 
Sverige finns en politisk vilja att miljöhänsyn ska tas vid offentlig upphandling. I den svenska 
miljöbalkens hänsynsregler framhålls att alla som bedriver verksamhet ska ta hänsyn till 
miljön, det innebär att det också gäller vid offentlig upphandling. Att miljöanpassad offentlig 
upphandling är något viktigt har man alltså slagit fast både i Sverige och EU. Men hos flera 
aktörer i samhället verkar meningarna gå isär om vilka miljökrav som faktiskt kan ställas vid 
offentlig upphandling, utan att bryta mot gällande lagstiftning. Eventuell brist på tid och rätt 
kunskap, samt att hänsyn måste tas till ekonomin gör att det kan bli komplicerat för den 
enskilde upphandlaren att veta vilka miljökrav som kan och får ställas. En vanlig uppfattning 
är att själva lagstiftningen utgör ett hinder för miljöanpassad upphandling. Det är svårt att 
säga exakt vilka miljökrav som kan ställas, mycket beroende på att praxis för hur stränga 
miljökrav som en upphandlande enhet kan ställa vid offentlig upphandling är mycket 
begränsad. Varken i Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i de bakomliggande 
direktiven nämns det vilka miljökrav som går att ställa i offentlig upphandling. Ansatsen med 
denna studie är att se hur upphandlare upplever sina möjligheter att bedriva miljöanpassad 
upphandling.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka förutsättningarna för miljöanpassad upphandling ur en upphandlares 
synvinkel, vilka möjligheter de anser sig ha att ställa miljökrav. Studien kommer även att 

                                                 
1 SOU 1996:23 (1996) Offentlig upphandling en miljöfråga - kartläggning och analys av den offentliga sektorns 
upphandling av varor och tjänster med miljöpåverkan 
2  Regeringens proposition 1999/2000:13 (1999) Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologisk 
hållbar utveckling 
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referera till två rättsfall som är av prejudicerande karaktär, för att anknyta till lagstiftningen 
och vilket tolkningsutrymme den utgör. 
 

• Hur betraktar en upphandlare på kommunal nivå sina möjligheter att ställa miljökrav? 
• Vilket tolkningsutrymme utgör befintlig lagstiftning?   
• Vilken betydelse har rättsfall av prejudicerande karaktär för miljöanpassad 

upphandling, samt hur förhåller sig upphandlare till dessa? 

1.3 Begreppsförklaringar 
Upphandlande enhet är benämningen på den juridiska person som skall tillämpa lagen om 
offentlig upphandling, här används även begreppet upphandlare i samma syfte. Med 
upphandling menas all anskaffning, köp, hyra, leasing av varor. Leverantör är ett företag som 
lämnar anbud vid en upphandling. Förfrågningsunderlag är det dokument som skickas till 
anbudsgivande leverantörer, här anger den upphandlande enheten kraven på det som 
upphandlas. Tröskelvärde är ett monetärt gränsvärde som avgör hur upphandlingen skall 
annonseras samt vilken lagstiftning den aktuella upphandlingen skall följa. Miljöanpassad 
upphandling kan också benämnas ekologisk hållbar upphandling och med detta menas att 
miljökrav ställs vid upphandlingsförfarandet.  

1.4 Disposition 
I följande kapitel (kapitel2) kommer offentlig upphandling att presenteras närmre, själva 
lagstiftningen och bakgrunden till den kommer att förklaras. I kapitel tre presenteras metoden, 
som utgörs av kvalitativa intervjuer. Författaren beskriver intervjutillfällena samt hur 
sammanställningen av intervjuerna gått till. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där studiens 
avgränsningar diskuteras samt kort kring vilken typ av litteratur som finns på området och vad 
som behandlas i denna litteratur. Detta följs av ett kapitel som heter Rättspraxis (kapitel 4), 
här presenteras två rättsfall som avses vara av betydelse.  Kapitel 5 utgörs av analysen som 
har delats upp i tre områden. Slutligen följer en avslutande diskussion (kapitel 6). 
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2 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandling är en relativt invecklad process där det finns regler och bestämmelser 
för varje steg i upphandlingen. Detta kapitel avser ge en bild av hur upphandlingsförfarandet 
ser ut samt ge en inblick i de lagar offentlig upphandling regleras av. Ett antal områden som 
anses vara av betydelse, såsom tröskelvärden och skall- och bör krav kommer kort att 
förklaras. För att få en bättre förståelse för ämnet kommer även en kort tillbakablick i hur 
lagstiftningen kommit till och varför den finns att ges i följande avsnitt.  

2.1 Lagen om offentlig upphandling  
Lagen om offentlig upphandling omfattar såväl kommuner och landsting som staten och 
offentligt ägda företag. Med upphandling avses enligt LOU all anskaffning av varor och 
tjänster inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader.3  Den offentliga upphandlingen 
avser bidra till besparingar genom att anbud antas efter lägsta anbudspris eller det anbud som 
är mest ekonomiskt fördelaktiga. När man bedömer vilket anbud som är mest ekonomiskt 
fördelaktigt tas hänsyn till faktorer såsom pris, leveranstid, kvalitet, driftskostnader, service, 
miljöpåverkan med mera. Om ett anbud antas utifrån kriteriet mest ekonomiskt fördelaktiga, 
måste upphandlaren i förfrågningsunderlaget ange vilka omständigheter den anser vara av 
betydelse för upphandlingen samt rangordna dessa.4 
 
Regler för hur den statliga myndighetens upphandling ska gå till har funnits i Sverige under 
hela 1900-talet. Syftet var att garantera offentlighet och rättssäkerhet. Svenska varor hade 
enligt dessa bestämmelser företräde framför utländska varor, det var ett sätt att bevara viss 
näring inom landet samt att förhindra arbetslöshet.5 Den 1 januari 1994 trädde lagen 
(1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) i kraft, den ersatte då de regelverk som tidigare 
använts vid offentlig upphandling. LOU tillkom som en direkt följd av att Sverige skrev under 
EES-avtalet,6 i och med detta förpliktigade sig Sverige att införa EG:s upphandlings direktiv i 
svensk lagstiftning.7 Direktiven avser främja konkurrensen och uppmuntra handel över 
gränserna. EG: s sex direktiv8 för offentlig upphandling låg alltså till grund för LOU, vilket 
innebär att om den upphandlande enheten följer LOU följer man därmed även EG:s 
upphandlingsdirektiv. 
 
I och med Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 måste Sverige anpassa sig efter fyra 
grundläggande krav som måste uppfyllas av alla medlemsstater. Dessa krav har sitt ursprung i 
EG-fördraget från 1957. EG-fördraget behandlar inte uttryckligen offentlig upphandling, men 
innehåller däremot grundläggande principer som påverkar all offentlig upphandling. Kravet 
gäller de fyra friheterna, alltså rätten till fri rörlighet mellan medlemsländerna av personer, 
varor, tjänster och kapital.9 Som en förlängning av dessa fyra friheter finns även de 
gemenskapsrättsliga principerna som måste iakttas vid all offentlig upphandling. Principen 
om icke-diskriminering avser förhindra diskriminering på grund av nationalitet. Av 

                                                 
3 1992:1528 1kap. 5 § 
4 1992.1528 1 kap. 22 § 
5 SOU 1999:149 (1999) Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster s. 110 
6 EES står på svenska för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
7 Hagman (1994) Den nya lagen om offentlig upphandling s. 355 
8 92/50/EEG (tjänster), 93/36/EEG (varor), 93/37/EEG (bygg- och anläggningsarbeten), 93/38/EEG 
(upphandling inom försäljningssektorerna), 89/665/EEG (allmänt rättsmedelsdirektiv), 92/13/EEG (rättsmedel 
inom försörjningssektorerna) 
9 SOU 2001:31 (2001) Mera värde för pengarna  s. 81 
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likabehandlingsprincipen följer att alla leverantörer skall behandlas lika. Principen om 
transpararens syftar till att upphandlingsprocessen skall präglas av öppenhet och 
förutsebarhet. För att upphandlingen ska ske på lika villkor måste alla leverantörer få tillgång 
till samma information samtidigt. Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande 
enheten inte får ställa högre krav än nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Kraven 
måste stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Av principen om ömsesidigt erkännande 
följer att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland 
måste godtas i de övriga medlemsländerna.10 Dessa grundläggande krav och principer bygger 
på EU: s avsikt att all upphandling skall ske på marknadens villkor, och tron på att man på så 
vis får det bästa och mest fördelaktiga förutsättningarna.  
 
De som berörs av LOU har många regler att rätta sig efter. I följande avsnitt kommer några 
områden inom LOU att lyftas fram. Först förklaras tröskelvärden och varför dessa är viktiga 
vid en upphandling. När en upphandling genomförs finns det skrivelser som ska se till att allt 
går rätt till, därför är det viktigt att känna till vilka rättigheter man har som upphandlande 
enhet och som leverantör, detta beskrivs i kapitlet Överprövningar och skadestånd. Sista 
avsnittet handlar om själva förfrågningsunderlaget, kortfattat beskrivs skillnaden mellan olika 
typer av krav som kan ställas.   

2.1.1 Tröskelvärden 
Tröskelvärdena är av stor betydelse eftersom dessa avgör vilken lagstiftning som gäller för 
upphandlingen. Över tröskelvärdena grundar sig lagen om offentlig upphandling 
huvudsakligen på EG direktiven. Upphandlingar som görs under tröskelvärdena berörs av 
nationella bestämmelser (kap.6 LOU) utan styrning av direktiven.11 För varje upphandling 
som görs måste den upphandlande enheten räkna ut det sammanlagda värdet på 
upphandlingen, det så kallade tröskelvärdet.12 Tröskelvärdena varierar för olika branscher. För 
byggbranschen är det ett högt tröskelvärde på 44,5 miljoner kronor, för övriga områden är 
tröskelvärdet lägre.13 Upphandlingen måste överstiga detta tröskelvärde för att EG: s direktiv 
ska börja gälla. Det är inte tillåtet att en upphandling delas upp i syfte att komma under 
tröskelvärdena. Däremot måste som tidigare nämnts EU: s regler om förbud mot 
diskriminering och hinder mot varor och tjänsters fria rörlighet efterlevas vid upphandlingar 
såväl över som under tröskelvärdena.   

2.1.2 Överprövning och skadestånd 
Innan införandet av LOU fanns det inte möjlighet att överklaga eller begära skadestånd om en 
leverantör ansåg att upphandlaren inte följt de lagar de har att rätta sig efter. Men i och med 
införandet av LOU och EG-direktiven är det nu möjligt. En leverantör som anser att de har 
skadats eller riskerar att skadas på grund av att en upphandlande enhet under pågående 
upphandling inte följt lagens bestämmelser, kan göra en överprövning i länsrätten. Ansökan 
om överprövning lämnas hos länsrätten i det län där den upphandlande enheten hör hemma.  
Med överprövning menas att länsrätten kan fatta ett beslut om upphandlingens fortsatta gång 
efter det att en leverantör ansökt om detta.14 Det innebär att en domstol prövar om de krav 
som ställts är tillåtna enligt LOU. Avsikten med överprövningen är att komma till rätta med 
eventuella problem under ett tidigt stadium av upphandlingen för att eventuella skador 
begränsas. Vid en överprövning kan länsrätten besluta att (I) upphandlingen ska göras om, (II) 

                                                 
10 NOU Kort om LOU s. 4 
11 Naturvårdsverket (1995) Offentlig upphandling med miljöhänsyn 
12 För information om hur dessa tröskelvärden räknas ut se kapitel 3 i Offentlig upphandling i praktiken 
13 För exakta tröskelvärden för olika branscher se NOU: s webbplats (www.nou.se) 
14 Forsberg (2001) Offentlig upphandling i praktiken s.153 
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upphandlingen får avslutas först sedan rättelse gjorts eller (III) avslå begäran om 
överprövning. Möjligheten för leverantörer att överpröva upphör då upphandlaren tar ett 
beslut om vilken entreprenör som skall anlitas. Leverantörer som fortfarande är missnöjda har 
då skadestånd att ta till som sista utväg. Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol 
inom ett år från den dag då beslut om entreprenör fattats.15  
 
Tanken med detta är att det förhoppningsvis leder till att upphandlare strävar efter att göra 
korrekta upphandlingar som skall leva upp till kraven om bland annat proportionalitet och 
icke-diskriminering. Detta är i grund och botten bra, efter som tanken är dels att skydda 
leverantörerna men överprövningen avser också att den upphandlande enheten ska se till att 
följa lagstiftningen. För den skull får regelverket inte avhålla stat, kommun och landsting från 
att upphandla. Både leverantörer och samhället förlorar, om upphandlande enheter i rädsla för 
att bryta mot lagen och ådra sig skadestånd väljer att bedriva verksamhet i egen regi.16  

2.1.3 Krav i förfrågningsunderlaget 
Vid en offentlig upphandling skiljer man på skall och bör krav, detta gör man i 
förfrågningsunderlaget. Själva förfrågningsunderlaget är av stor vikt då det är här den 
upphandlande enheten kan ställa miljökrav. Något som då är viktigt för den upphandlande 
enheten att tänka på är hur kraven ställs, kraven har olika tyngd beroende på just hur de 
formuleras. Skall-kraven får inte frångås vid utvärderingen av anbuden. De leverantörer som 
uppfyller skall- kraven får gå vidare i prövningen och har rätt att delta vid prövningen av  
bör-kraven. Vice versa gäller det att leverantörer som inte uppfyller skall-kraven inte går 
vidare i fortsatta prövningsprocessen.17  

                                                 
15 Hedlund & Olsson (1996) Offentlig upphandling av entreprenader s.100-101 
16 SOU 1999:139 (1999) Effektivare upphandling s. 353 
17 Norberg m fl. (1999) Offentlig upphandling – en outnyttjad miljardmarknad s. 88 
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3 Metod  
I och med en praktikperiod på Norrköpings kommun kom jag i kontakt med offentlig 
upphandling. Jag upplevde att det fanns en osäkerhet kring vilka miljökrav som kunde ställas 
vid en upphandling, det fick mig intresserad av lagen om offentlig upphandling och ledde så 
småningom fram till min problemformulering. För att belysa de olika frågeställningarna 
kommer olika metoder och material att användas.  För att belysa upphandlarnas situation 
kommer intervjuer med tre upphandlare på Norrköpings kommuns upphandlingsenhet att 
genomföras. För att förhålla mig till vilka uttolkningar som gjorts av LOU kommer jag att 
använda mig av två rättsfall. Rättsfallen utgör ett kompletterande och mer praktiskt perspektiv 
till den empiriska förankringen som fås genom intervjuerna. Rättsfallen kommer även 
användas för att belysa de osäkerheter som finns kring lagstiftningen inom offentlig 
upphandling. Genom att utgå från dels analysen av intervjuerna och dels den referens som ges 
genom rättsfallen hoppas jag kunna belysa en del av den problematik som finns inom området 
miljöanpassad offentlig upphandling. Tyngdpunkten av metoddelen kommer därför att ligga 
på intervjuerna, det är de som utgör mitt huvudsakliga material för analys.  
 
Att använda sig av en metod är nödvändigt för att kunna utföra en seriös undersökning. Utan 
kunskaper i metoden som valts blir det svårt att nå de målsättningar man har med sin 
undersökning.  I denna studie är det en kvalitativ metod som valts. Den kvalitativa metoden 
har i första hand ett förstående syfte. Det centrala är att få en djupare förståelse för det 
problemområde som studeras snarare än att pröva om informationen har generell giltighet. 
Den metod som väljs kan användas på många olika sätt, det beror på vad man upplever som 
ett problem, vilket område av verkligheten man väljer att studera och hur man utifrån detta 
ställer upp sin problemformulering. Metoden i sig är inget som är objektivt eller neutralt, men 
genom att vara förtrogen med den metod som valts ges det förutsättningar för att vara kritisk 
och prövande till de resultat man kommer fram till, vilket förhoppningsvis ger en bättre och 
sannare uppfattning om de förhållanden som undersöks.18  

3.1 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativ intervju är en metod som avser att utröna, upptäcka, förstå och lista ut egenskapen 
hos någonting,19 i denna studie är det miljöanpassad upphandling som avses studeras genom 
bland annat intervjuer. Intervjuer valdes därför att de utgör ett bra hjälpmedel om man vill 
veta hur människor upplever sin värld, enligt Lantz20 är det lättaste sättet att få information, 
om hur en person uppfattar eller känner inför en viss företeelse vi intresserar oss för, oftast 
genom att ställa frågor. Intervjuer är vanligt förekommande i dagens samhälle, trots detta 
finns det ingen egentlig standardteknik som måste följas när man genomför en kvalitativ 
intervju. I befintlig litteratur om den kvalitativa intervjun som metod brukar man skilja olika 
intervjumetoder åt beroende på hur styrda frågorna och svaren är. Ytterligheterna utgörs å ena 
sidan av exakta intervjumallar med färdigt formulerade frågor och angivna svarsalternativ, 
vilket man kallar en strukturerad intervju, och kan liknas vid en enkät. Motpolen är den 
ostrukturerade intervjun som mer liknar ett samtal mellan intervjuaren och respondenten. Här 
finns det inga på förhand formulerade svarsalternativ.21 I detta arbete befinner sig metoden 
någonstans mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Ett antal teman har 

                                                 
18 Holme & Krohn (1991) Forskningsmetodik s. 11-12 
19 Svensson (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik s. 53 
20 Lantz (1993) Intervjumetodik s.11 
21 Ibid s. 62 f 
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strukturerats upp, dessa teman följs sedan upp med följdfrågor med avsikt att penetrera 
området ytterligare. Största delen av frågorna var formulerade i förväg, men en del nya frågor 
kom även upp under intervjun. Respondenterna var fria att formulera sina egna svar, eftersom 
avsikten med intervjun är att deras egna erfarenheter skall belysas. En stor fördel med 
intervjumetoden är just dess stora flexibilitet, intervjupersonen kan välja att följa upp svaren 
och be respondenten utveckla otydligheter på ett sätt som är omöjligt i en enkät.22  
 
Det förekommer viss kritik mot den kvalitativa intervjun där det hävdas att den kvalitativa 
forskningsintervjun saknar objektivitet. Objektivitet diskuteras ofta som ena sidan av en 
polaritet: objektiv/subjektiv; värdefri/värdeladdad, opartisk/partisk; fakta/värden och så 
vidare. I detta ligger en uppfattning om att det objektiva är av större värde än det subjektiva.23 
Mycket av kritiken riktar in sig på att den införskaffade kunskapen är för mycket beroende av 
de intervjuade personerna, i och med att materialet i stor grad är beroende av respondenterna, 
samt att intervjuaren i viss grad kan påverka respondenternas svar.24 När det gäller 
subjektiviteten är det enligt Kvale 25 just detta som i själva verket är styrkan hos den 
kvalitativa intervjun. Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg, och deras användbarhet 
beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Själva tanken med intervjuerna i detta 
sammanhang var just, som tidigare nämndes, att lyfta fram upphandlarnas egna och subjektiva 
upplevelser och därför har den kvalitativa metoden valts. 

3.1.1 Utförande och sammanställning av intervjuerna 
Samtliga intervjupersoner arbetar, som tidigare nämnts, inom upphandlingsenheten på 
Norrköping kommun. Något urval av upphandlare på enheten behövde inte göras då de tre 
upphandlare som intervjuats utgör samtliga upphandlare på enheten. Intervjupersonerna 
informerades om avsikten med studien samt vilka områden intervjun avsåg beröra, det 
tydliggjordes att syftet med intervjuerna var att belysa hur de som upphandlare upplever sina 
möjligheter att bedriva miljöanpassad offentlig upphandling. Varje intervju tog mellan 45 och 
60 minuter och genomfördes under april och maj månad 2003. Samtliga intervjuer 
genomfördes på respondenternas egen arbetsplats, det vill säga upphandlingsenhetens kontor i 
Norrköping. Intervjuerna bandades för att jag som intervjuare bättre skulle kunna koncentrera 
mig på själva ämnet och dynamiken i intervjun. Intervjuerna skrevs ned i textform inom ett 
dygn efter det att de genomfört. När en intervju transkriberas är det viktigt att vara medveten 
om att utskriften är frusen i sin form till skillnad från själva intervjun samt att man bortser 
från det sociala samband som finns vid intervjutillfället. Men genom att transkribera intervjun 
struktureras intervjusamtalet i en form som är bättre lämpat för analys. Om syftet med intervju 
är en psykologisk analys är det viktigt att intervjun återges i ordagrann form.26 Eftersom detta 
inte är syftet med intervjuerna i denna studie har vissa språkliga korrigeringar gjorts. De citat 
som kommer att användas i analysen är språkligt redigerade, upprepningar och utfyllnads ord 
såsom ”ju”, ”typ” och ”liksom” har tagits bort för att öka läsvänligheten. Pauser och 
betoningar kommer heller inte att anges då detta inte anses vara av betydelse för själva 
analysen.  
 
Att de upphandlare som intervjuats alla jobbar inom en och samma enhet kan ses som en 
begränsande faktor, ett alternativ hade varit att välja intervjupersoner från olika kommuner 
eller eventuellt upphandlare inom olika offentliga sektorer. Detta hade kunnat ge en bredare 

                                                 
22 Bell (2000) Introduktion till forskningsmetodik s. 119 
23 Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 64 ff 
24 Bell s. 123 
25 Kvale s. 14 
26 Ibid s. 152 ff  
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bild av miljöanpassad offentlig upphandling. Däremot anser jag att det djup som ges genom 
att fokusera på en kommun är av positiv karaktär. Att sedan samtliga intervjupersoner har 
samma premisser för att bedriva miljöanpassad offentlig upphandling, exempel vis 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar anser jag också vara av positivt art. 

3.2 Litteratur på området och uppsatsens avgränsningar 
Det finns mycket material skrivet om offentlig upphandling. En stor del av litteraturen kring 
offentlig upphandling utgörs av tolkningsböcker kring själva lagtexten. Det är allt från 
juridiska böcker till offentliga utredningar av staten. När det gäller miljöanpassad offentlig 
upphandling finns det även här en hel del att läsa. Vilka miljökrav som egentligen kan ställas 
verkar vara svårt att utröna, men syftet denna studie är inte att exakt rada upp vilka krav som 
kan och inte kan ställas, detta har gjorts i andra studier bland annat i Naturvårdsverkets 
rapport ”Offentlig upphandling med miljöhänsyn” (Rapport 4508). Rapporten tar upp olika 
krav för olika produktgrupper såsom kemikalier, papper, träprodukter och vidare vilka krav 
som kan ställas på respektive produktgrupp. 
 
Något som anses vara av stor vikt vid tolkning av lagen är förarbeten. Jag kommer i denna 
studie dock inte använda mig av förarbetena som tolkningskälla. Jag har dock tagit del av 
förarbeten, men inte med aviskt att tolka dem. Intentionen var att använda dem för 
kunskapsinhämtning. De har gett bra information om vilka svårigheter som finns kring själva 
lagstiftningen. En annan viktig rättskälla som är av stor vikt vid tolkningen av lagen är 
rättspraxis. Genom prövningar uppkommer vägledande tolkningsavgöranden för framtiden. 
Tidigare studier, förarbeten samt rättskällor på området har alltså använts som teoretisk 
utgångspunkt. Ur dessa växte frågeställningarna, syfte samt intervjufrågor fram. 
 
Studien avgränsas därmed till främst de rättsliga aspekterna av miljöanpassad upphandling. 
Andra faktorer som kan tänkas påverka miljöanpassad offentlig upphandling såsom brist på 
kunskaps och ekonomiska aspekter kommer inte att behandlas i någon större utsträckning. 
Detta innebär i viss mån en begränsning, men genom att fokusera på de rättsliga aspekterna 
ges det möjlighet att gå djupare inom just detta område.  
Den nivå som i första hand belyses är den kommunala nivå, i och med att det är här som 
intervjuerna har genomförts, men offentlig upphandling på nationell och EG-nivå kommer att 
användas som referenspunkter eftersom dessa i stor grad påverkar den offentliga 
upphandlingen.  
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4 Rättspraxis 
Inom EU är det främst EG-rätten som tolkar direktiven. EG-domstolen har en viktig roll, 
eftersom det är där man slutligen bestämmer hur direktiven skall tolkas. Enligt 
Naturvårdsverket går det i många fall inte att veta hur direktiven skall tolkas förrän det finns 
ett avgörande från EG-domstolen.27 Det är genom tidigare rättsfall som vägledande 
tolkningsavgöranden för framtiden uppkommer, så kallade prejudikat. Domstolar och andra 
myndigheter har ingen formell skyldighet att följa prejudikaten men de har ändå en stor 
rättsbildande funktion.28 EG-rätten har numera avgjort ett stort antal mål som behandlar 
offentlig upphandling.29 Hittills har dock inte många behandlat miljöanpassad offentlig 
upphandling. Eftersom det finns så få rättsfall på området kan det vara svårt att veta vilka 
miljökrav som får ställas. Jag ska här översiktligt redovisa för de två rättsfall som hittills finns 
om miljöanpassad offentlig upphandling. De är EG-rättens dom C513:99 från 2002 även 
kallat ”Målet om de finska bussarna” samt länsrättens i Vänersborgs dom 2206-02 från 2002. 
Eftersom de är de enda hittills varande rättsfallen har de prejudicerande verkan, och är därför 
av stor betydelse för den miljöanpassade offentliga upphandlingen.  
 
Tanken med att använda mig av dessa rättsfall är att visa exempel där miljökrav har ställts vid 
upphandlingen, men även för att föra en diskussion om vad detta kan betyda för 
miljöanpassad upphandling i framtiden. För att ge läsare en insikt i rättsfallen, och för att visa 
vilka miljökrav som den upphandlande enheten ställde följer här en sammanfattning av de 
båda rättsfallen. 

4.1 C513:99 Målet om de finska bussarna30 
Upphandlingen gällde driften av Helsingfors stads interna busslinjer. Som tidigare nämnts 
skall den upphandlande enheten anta det anbud som har det lägsta priset eller det anbud som 
är mest ekonomiskt fördelaktigt. Väljs det senare alternativet skall det i 
förfrågningsunderlaget anges vilka kriterier man avser att tillämpa, med det viktigaste först. I 
förfrågningsunderlaget framgick det att kontraktet skulle tilldelas den leverantör som angett 
det anbud som i helhet var ekonomiskt mest förmånligt för kommunen. Vid bedömningen av 
anbuden skulle tre kriterier beaktas, nämligen det totala priset som begärts för driften, 
bussparkens kvalitet och entreprenörens kvalitets- och miljöledningssystem. Anbudsgivare 
vars bussar hade lägre utsläpp av kväve och lägre buller nivåer belönades positivt enligt ett 
visst poängsystem. Sammanlagt mottog den upphandlande enheten åtta anbud och beslutade 
att tilldela kontraktet till leverantören HST. Bussbolaget Concordia hade det lägsta 
anbudspriset, men kontraktet tilldelades HST eftersom detta anbud ansågs vara det som helhet 
ekonomiskt mest förmånliga anbudet. HST fick en högre poängsumma på grund av att deras 
bussar var miljövänligare ur utsläppssynpunkt samt att bussarna även hade en lägre bullernivå 
än konkurrenternas.  
 
Concordia yrkade vid Konkurrensrådet i Finland för att beslutet skulle ogiltigförklaras och 
hävdade framförallt att det är oskäligt och diskriminerande att ge tilläggspoäng för fordon 
vars kväveoxidutsläpp och bullernivå understiger vissa värden. Enligt Concordia gavs 
tilläggspoängen för användandet av en busstyp som endast en anbudsgivare (HST) hade 

                                                 
27 Naturvårdsverket (1995) Offentlig upphandling med miljöhänsyn s. 15 
28 Hydén (2001) Rättsregler- En introduktion till juridiken s. 116 
29 Löfving & Setterlid (1998) Kommunal upphandling – och näringsverksamhet inom kommuner och landsting s. 
30 C513/99 Domstolens dom 17 september, 2002. NOU: s tolkning av domen finns i NOU info oktober -02 
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möjlighet att erbjuda. Concordia menade även att sådana miljöskyddskriterier inte kunde 
beaktas vid helhetsbedömningen av anbuden, eftersom de inte hade något direkt samband med 
föremålet för anbudsbegäran. Konkurrensrådet fann att Helsingfors stads beslut att prioritera 
bussar som är mindre förorenade är en miljöpolitisk åtgärd, vars syfte är att minska de 
miljöskador som busstrafiken förorsakar. Detta utgör inte något fel i förfarandet. 
Konkurrensrådet menade även att samtliga konkurrenter hade haft samma möjlighet att skaffa 
naturgasdrivna bussar. Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, de 
konstaterade att målet krävde en tolkning av de gemenskapsrättsliga principerna, detta för att 
fastställa huruvida en kommun har rätt att, som i detta fall, beakta den föreslagna 
utrustningens påverkan på miljön. Högsta förvaltningsdomstolen påpekade att miljöhänsyn 
inte anges bland kriterierna för bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
enligt EG-rätten. Man hänvisade slutligen till ett meddelande från kommissionen31 där man 
angav att miljökriterier kan tillämpas vid värderingen av det anbud som är mest ekonomiskt 
fördelaktigt, i de fall då produktens egenskaper från miljösynpunkt innebär en direkt fördel 
för den upphandlande enheten själv. Rättsfall av den här typen är av stor betydelse för 
offentlig upphandling i den mening att de visar hur direktiven skall tolkas. I och med detta 
rättsfall vet nu upphandlande enheter att de har möjlighet att ställa mer långtgående miljökrav 
än vad de kanske vågat göra tidigare.  Detta leder oss vidare till det andra rättsfallet, som även 
det rör transporter.  

4.2 2206-02 Länsrätten i Vänersborgs dom32  
Den upphandlande enheten i detta fall utgörs av ett länstrafikföretag som avsåg upphandla 
trafiktjänster gällande persontransporter i Ulricehamn år 2003. I förfrågningsunderlaget 
ställdes det miljökrav på avgasnivåerna, och kraven var strängare än de värden som anges i 
lagen. Den upphandlande enheten ansåg att varje entreprenör kunde uppfylla kraven genom 
att hålla en tillräckligt låg medelålder på sina fordon eller genom att använda fordon som inte 
drivs med diesel. Det ställdes inte några krav på teknisk utrustning, de krav som ställdes 
gällde som sagt endast utsläppsnivåer. Det var alltså varje entreprenör fritt att möta de ställda 
miljökraven med hjälp av efterbehandlingsutrustning eller genom att använda etanoldrivna 
fordon.  En av leverantörerna, Buss i Väst, menade att upphandlingen bröt mot såväl nationell 
som EG-rättslig lagstiftning genom att i upphandlingen ställa strängare miljökrav på utföraren 
av trafiktjänsterna än vad tillgänglig teknik på marknaden kan erbjuda. För att kunna utföra 
trafiktjänsterna med bussar drivna på naturgas krävs ett tankställe för sådana bussar, något 
sådant finns inte i Ulricehamn. De hävdar även att det ställdes strängare krav på 
kväveoxidutsläppen än vad som är möjligt för idag tillgänglig teknik på marknaden och att 
kravet därmed varken är relevant eller i övrigt affärsmässigt motiverat. De ville härmed att 
upphandlingen skulle göras om, alternativt inte fick avslutas förrän förfrågningsunderlaget 
rättats till så att det överens stämmer med reglerna i LOU och därmed ger möjlighet för Buss i 
Väst att lämna anbud.  
 
Länsrätten hänvisade till EG-domstolens mål om de finska bussarna där det slogs fast att 
miljökriterier såsom bussarnas kväveoxidutsläpp kan beaktas vid offentlig upphandling under 
förutsättning att dessa kriterier har ett samband med kontraktets föremål och är förenliga med 
alla grundläggande principer i gemenskapsrätten, särskilt icke-diskrimineringsprincipen. 
Upphandlingen behövdes därmed inte göras om och Buss i Västs ansökan avslogs. Tyvärr 
förhåller det sig så att den upphandlande enheten i dagsläget inte lyckats få in något anbud på 

                                                 
31 KOM (1998) 143 Offentlig upphandling inom Europeiska unionen 
32 Mål nr 2206-02 Rättsfallet beställdes via telefon med Länsrätten i Vänersborg tele. 0521-27 03 00 
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bussar som uppfyller eras krav, men detta innebär inte att de miljökrav som ställdes står i strid 
med LOU. 
 
Vid bägge dessa upphandlingar ansåg leverantörerna att den upphandlande enheten ställde 
krav som var både oproportionella och diskriminerande, vilket EG-domstolen slutligen 
fastställde att kraven inte var. Vad som anses vara diskriminerande och oproportionerligt 
verkar vara svårt att avgöra, men i och med dessa rättsfall har EG-domstolen visat att krav på 
emissioner och buller kan ställas vid upphandling av trafiktjänster. Vad upphandlarna på 
Norrköpings kommun anser om rättsfallen och vilken betydelse de tror rättsfall med denna 
prejudicerande karaktär har för framtida miljöanpassad upphandling diskuteras i analysen.  
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5 Analys 
Analysen har i huvudsak strukturerats upp efter de tre frågeställningar som beskrevs i 
inledningen. Frågeställningarna var följande: 
 

• Hur betraktar en upphandlare på kommunal nivå sina möjligheter att ställa miljökrav? 
• Vilket tolkningsutrymme utgör befintlig lagstiftning?   
• Vilken betydelse har rättsfall av prejudicerande karaktär för miljöanpassad 

upphandling, samt hur förhåller sig upphandlare till dessa? 
 
Som tidigare nämnts är miljöanpassad offentlig upphandling inte helt lätt att genomföra i 
praktiken. Det är svårt att uttolka vilka miljökrav som kan ställas, mycket beroende på att det 
varken i LOU eller i de bakomliggande direktiven nämns vilka miljökrav som går att ställa i 
offentlig upphandling. I analysen som följer kommer upphandlarnas syn på situationen att 
belysas, detta kommer att göras med hjälp av citat. Då jag inte ansett det vara möjligt och 
heller inte nödvändigt att lyfta fram samtliga upphandlarnas syn på saken med citat har jag 
valt ut de citat som jag anser bäst belyser frågeställningarna. I de fall då upphandlarnas 
upplevelser skiljer sig från varandra kommer detta att lyftas fram och diskuteras. Rättsfallen 
och annan forskning inom området kommer att diskuteras parallellt med analysen av 
intervjuerna. Det är i huvudsak frågeställningarna som varit ledande i själva sorteringen av 
materialet i analysen.  
 
Följaktligen kommer intervjupersonerna att benämnas som intervjuperson (1), intervjuperson 
(2) och slutligen intervjuperson (3). De olika intervjupersonerna arbetar med upphandling 
inom olika områden. I huvudsak följande: 
Upphandlare (1) Samhällsbetalda resor, kontorsmaskiner mm 
Upphandlare (2) Livsmedel, städtjänster mm 
Upphandlare (3) Fastigheter(byggnadsarbeten, inbrottslarm mm) 

5.1 Att ställa miljökrav 
En av frågeställningarna var hur upphandlare inom den offentliga sektorn upplever sina 
möjligheter att ställa miljökrav. I denna studie ligger fokus på hur upphandlarna upplever sin 
situation och vilka konsekvenser detta i sin tur får för den miljöanpassade upphandlingen. 
Avsaknaden av exakta regler att följa bör inte medföra att miljökrav inte kan ställas, stämmer 
detta? Hur upplever en upphandlare sina möjligheter att ställa miljökrav? 
 

”Jag vet inte vad jag ska ställa för miljökrav (---) När det gäller livsmedel då är 
det ju det att vi vill köpa en viss produkt, om vi till exempel vill köpa KRAV ris, 
då skriver jag KRAV ris eller likvärdigt, och det är på det sättet som vi då ställer 
ett miljökrav, genom att köpa själva produkten…” (Upphandlare 2) 
 

Upphandlare 2 arbetar i första hand med upphandling av livsmedel. Respondenten uttrycker 
en tveksamhet inför vilka miljökrav som kan ställas vid en upphandling. Däremot anser denna 
upphandlare att det är möjligt att använda sig av miljömärkning som ett sätt att ställa 
miljökrav vid upphandlingen. Miljömärkning av produkter kan utgöra ett bra hjälpmedel. Ett 
exempel på miljömärkning är KRAV som är en kontrollorganisation som fokuserar på 
alternativodling, med det menas odling som sker utan kemiska bekämpningsmedel och 
handlesgödsel. Trots att det är oklart ur rättslig synpunkt hur miljömärkning kan användas 
visar en enkät som Naturvårdsverket genomförde 1998 att miljömärkning är något som många 
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upphandlare använder sig av.33 Om kraven som ställs är lagstridiga eller inte beror som 
tidigare nämnts mycket på hur kraven formuleras. Att i förfrågningsunderlaget ställa krav på 
en viss miljömärkning eller krav i likhet med kriterierna för miljömärkning kan vara förenligt 
med LOU, medan uttryckliga krav på nationell miljömärkning inte är det. Att använda sig av 
miljömärkning är alltså något som är möjligt vid upphandling av livsmedel, men som 
upphandlaren lyfter fram är det viktigt att ange att miljömärkningen ska vara till exempel 
KRAV eller likvärdig miljömärkning, detta för att undvika att diskriminera någon leverantör.  
Krav på miljömärkning är inte det enda krav som kan ställas på leverantören. Något som blir 
allt vanligare är att företag väljer att införa miljöledningssystem. Detta tyder i regel på att 
företaget i fråga intresserar sig för miljön och arbetar för att förbättra företagets miljöarbete, 
det själva certifieringen bygger på är ständig förbättring. Frågan är då om det går att ställa 
krav på leverantörens miljöarbete? 
 

”Du köper varan exempelvis från en grossist, du köper vara inklusive transport, 
då är det alltså bara varan du kan ställa krav på. Vad ska jag mer peta i? Ska jag 
bedöma grossistens miljöpolicy? Hur den är? Eller hur de då hanterar sina 
transporter, vad de har för typer av bilar? För de är ju två separata delar.” 
(Upphandlare 2) 

 
Även om just denna upphandlare inte verkar se det som en möjlighet, anser de två andra 
upphandlarna att ett sätt att ställa miljökrav är att ställa krav på leverantörens miljöarbete. 
Detta är inte helt enkelt, det råder delade meningar om man som upphandlare kan ställa krav 
på leverantörens miljöledningssystem, inte bara i den litteraturen som jag tagit del av i denna 
studie, utan också bland upphandlare. Upphandlare (2) ser alltså inga direkta möjligheter att 
ställa krav på leverantörens miljöpolicy, utan menar att detta är två skilda delar som inte har 
något med varandra att göra. De andra två upphandlarna lyfter däremot fram detta som en 
möjlighet, fast dock inte helt utan problem. En upphandlare säger så här om 
miljöledningssystem. 
 

”…däremot har vi ofta så att leverantören får redovisa sitt miljöarbete och man 
kan poängsätta det vid upphandlingen. Vi kräver inte att man ska vara ISO 
14001 certifierade, för att det är ju diskriminerade, men man kan skriva ”eller 
annan typ av certifiering” det kan man få poäng för. Man kan få poäng för att 
man bedriver ett aktivt miljöarbete, då får man beskriva det miljöarbetet. Man 
kan få poäng för att man har en miljöpolicy, kan man redovisa att man har det - 
då borgar det i regel för att man tar hänsyn till miljö. (---) Man kan inte ha det 
som ett skall krav, då är man illa ute. Men poäng kan man få. Då vet 
arbetsgivaren det - att om jag har ett bra miljöarbete får jag extrapoäng, och då 
kan jag till och med kanske ta mer betalt men ändå ta hem upphandlingen.” 
(Upphandlare 1) 

 
 
Även om dessa båda upphandlare jobbar på samma upphandlingsenhet upplever de ändå sina 
möjligheter till att ställa miljökrav olika. Upphandlare (2) som upphandlar livsmedel verkar 
ha svårt att föreställa sig att ställa krav på miljöledningssystem. Vid upphandling av livsmedel 
ställs som tidigare nämnts krav på miljömärkning, vad företaget sedan har för miljöpolicy 
anser upphandlaren inte är något som är av betydelse. Genom att ställa krav på att matvarorna 
är KRAV märkta, ställs de krav som är relevanta för upphandlingen av produkten i fråga. 
Upphandlare (1) pratar om att det finns en möjlighet till att ställa krav på 
miljöledningssystem, men det gäller att man vet hur man ska gå tillväga. Denne pratar om 

                                                 
33 Naturvårdsverket (1999) Statliga myndigheters arbete med miljöanpassad upphandling – en första uppföljning 
s. 21 
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skall och bör krav, och hur man genom att formulera sig ”rätt” i förfrågningsunderlaget kan 
ställa krav på miljöledningssystem genom att ha med det som ett bedömningskriterium vid 
utvärderingen av anbuden. Men man bör vara medveten om att en certifiering inte är någon 
garanti för att leverantören tillverkar miljövänliga produkter. Men man kan också se det som 
Upphandlare (1) gör, att en certifiering i regel borgar för ett visst miljöarbete. Detta är något 
som även upphandlare (3) ser som en möjlighet. Att upphandlare (1) och (3) delar denna syn 
anser jag bero på att de upphandlare mer liknande varor än upphandlare (2), som arbetar med 
upphandling av livsmedel och där miljömärkning är en mer naturlig del när det gäller 
miljöanpassad offentlig upphandling. Jag anser att en av anledningarna till att upphandlarna 
har olika uppfattningar om vilka krav som kan och inte kan ställas i huvudsak beror på att de 
upphandlar olika varor. Den stora skillnaden mellan KRAV- märkningen och en ISO 
certifiering är i huvudsak att KRAV- märkningen rör själva produkten, medan ett företag kan 
vara certifierat men det behöver inte betyda att deras produkter är miljöanpassade.  
 
Upphandlande enheter kan inte utan vidare ställa krav på att leverantören ska vara certifierad 
enligt ISO 14001 eller EMAS. Både ISO och EMAS har krav på att miljölagarna måste 
efterlevas, men utöver det är det mycket upp till företaget att själv sätta ribban för 
miljöarbetet. Man bör alltså vara medveten om att certifieringar av detta slag i värsta fall 
endast garanterar att leverantören i fråga följer lagen. Falk (2001) anser att det på rent 
formella grunder inte är möjligt att ställa krav på miljöledningssystem, såsom EMAS och ISO 
14001. Men den upphandlande enheten kan som ett led i kvalificeringen ställa miljökrav på 
leverantören och då endast sådana krav som behövs för att en leverantör skall klara av ett visst 
upphandlingskontrakt. Upphandlaren kan sedan godta en EMAS-registrering eller  
ISO-certifiering som bevis bland andra bevis, för att en leverantör klarar av att genomföra 
kontraktet.34  Man ställer således inte krav på miljöledningssystem i sig men låter 
leverantörerna bevisa att de klarar av att genomföra upphandlingskontraktet i fråga med hjälp 
av kontraktet. Även EG-kommissionen påpekar att det inte är möjligt att ställa krav på att 
leverantören har ett miljöledningssystem. De menar att det är diskriminerande att ställa krav 
på certifiering enligt ISO eller EMAS. Alla företag kan inte vara med och konkurrera om 
upphandlingen när ett sådant krav ställs.35 I den litteratur jag tagit del av verkar man alltså 
vara ganska överens om att den upphandlande enheten inte kan ha det som ett skall krav att 
leverantören skall vara certifierad. Det råder alltså en viss osäkerhet huruvida man kan ställa 
krav på miljöcertifiering. Detta beror mycket på att gemenskapens förordning och 
miljöcertifiering (EMAS) antogs efter EG- direktiven om offentlig upphandling. Det finns 
därmed ingen hänvisning till EMAS i dessa direktiv. Det som kan uttydas från detta är ändå 
att det är möjligt att använda sig av miljöledningssystem vid utvärdering av anbuden, det 
viktiga är dock att man inte får ange det som ett skall krav. Detsamma gäller om man 
använder sig av miljömärkning som ett hjälpmedel för att bedriva miljöanpassad upphandling.  

5.2 Lagstiftningens tolkningsutrymme  
En av frågeställningarna var att ta reda på om upphandlare upplever lagen som otydlig och om 
detta i sin tur begränsar den miljöanpassade upphandlingen. Enligt Naturvårdsverkets rapport 
494936 anser i princip alla myndigheter som deltagit i undersökningen att ett tydligt regelverk 
är en förutsättning för att lyckas med att integrera miljökrav i upphandlingen. En stor del av 
myndigheterna som deltog i undersökningen betonade att LOU utgör ett hinder för 
miljöanpassa upphandling och att de är i ett stort behov av information om vilka typer av krav 
de kan ställa. Samtliga upphandlare som jag intervjuat lyfter fram lagens otydlighet som en 
                                                 
34 Falk (2001) Miljöanpassad upphandling - offentlig och privat s. 51 
35 NOU Rapport om ekologiskt hållbar offentlig upphandling 
36 Naturvårdsverket (1999) s. 21 
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viss begränsande faktor när det gäller miljöanpassad upphandling. Intervjuerna visar också att 
beroende på vad man upphandlar uppfattar man sina möjligheter att ställa miljökrav olika. 
När det gäller hur man tolkar själva lagen svarade de så här:  
 

”LOU är ganska svår att tolka och förstå, och de tycker till och med de som är 
jurister. (---) Vi är ganska säkra när vi tolkar den, det är bara att vi inte tolkar den 
riktigt likadant. Vi är ganska så säkra på när vi tolkar den, för vi är ju tre stycken 
här som har läst och fördjupat oss i lagen om offentlig upphandling, och när det 
är kvistiga lägen så sätter vi oss alltid ner och pratar fram och tillbaks. Det finns 
alltså inte tillräckligt många prejudikat ännu, och det finns för många frågor som 
inte är tvistade ännu. Det är några som gärna går i bräschen för att testa 
lagstiftningen. Vi kanske är lite för skraja på kommunen för att våga testa…” 
(Upphandlare 1) 
 
” Ja, det är ju tolkningsfrågor, mycket är ju tolkningsfrågor. Men så finns det ju 
det här med formella riktlinjer för hur du ska hantera, ja det finns regler för hur 
du ska ställa upp anbudsförfrågan, det här med tider och vilken typ av 
upphandlingsform och allt det där- och det är ju lätt att förstå. Men sedan så 
finns det ju naturligtvis luddigheter i själva lagen, och det är ju tolkningar som 
kommer hela tiden med rättsfall.” (Upphandlare 3) 

 
Samtliga respondenter pratar om att otydligheter i lagen finns. Här använder jag citat från två 
av upphandlarna för att belysa detta. Det upphandlarna säger är att de anser att lagen är 
otydlig, men de för också fram att i stort sett all lagstiftning är otydlig. För att veta hur lagen 
skall tolkas får man vänta på tolkningar som kommer med rättsfall. Sedan lagen om offentlig 
upphandling kom 1994 har det inte förekommit många rättsfall av prejudicerande karaktär 
inom miljöområdet. Även om upphandlarna rent konkret inte anser att lagstiftningen 
begränsar deras möjligheter att bedriva miljöanpasssad upphandling upplever jag ändå att de 
är lite avvaktande i sitt förhållningssätt. Det kanske inte begränsar deras miljöanpassade 
upphandling, men det möjliggör den inte heller. 
 
 Det finns många rättsfall inom offentlig upphandling, men inte inom miljöområdet. I 
dagsläget finns endast de två som angetts tidigare. Upphandlarnas svar visar på att de anser 
sig vara medvetna om att lagen går att tolka på olika sätt, men att detta skulle hindra dem från 
att bedriva miljöanpassad upphandling ser de inte som något stort problem. Men vad som kan 
utröna av deras citat är att de inte heller är beredda att ta ut svängarna och ställa strängare 
miljökrav. De ser hellre att andra testar lagstiftningen och kommunen väntar tills tolkningarna 
kommit.  
 
I och med att LOU kom till fick även leverantörerna möjligheten att överklaga upphandlingar. 
Detta lyfter samtliga upphandlare fram som något positivt att denna möjlighet finns. En tanke 
från min sida från början var att möjligheten att överpröva skulle göra att upphandlare tog ett 
steg bakåt när det gäller att ställa miljökrav, att man i rädsla för att ställa för hårda miljökrav 
istället inte ställer några krav alls. Upphandlarna på denna enhet verkar inte uppleva det så 
men menar att det säkert kan vara så inom vissa offentliga sektorer. En upphandlare säger så 
här när vi pratar om överprövningar:  
 

”Ja det har det ju, och det är ju inte bara negativ, utan jag tycker lagen är bra. 
Lagen är ju till för att ge alla leverantörer samma chans och det tycker jag är 
jättebra och så ska det vara. Men man har också sett till att en leverantör, tidigare 
var det ju så att om en leverantör ville överklaga så fick de stå för kostnaden 
själv, vilket man inte behöver göra idag. Förr så tänkte man efter, är det värt det, 
jag tar ju samtidigt en risk om jag gör det här, vilket gjorde att man räknade och 
tänkte efter, och sedan så gjorde man en överprövning. Ofta var det mer genom 
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arbetat, än vad som är idag. Nu kan man bara ansöka om överprövning och det 
kostar inget, och det finns vissa som sätter detta i system, det är deras affärsidé. 
Så det har blivit fel, resultatet har blivit fel, men tanken är god.” (Upphandlare 
3) 
 

 
Som upphandlaren nämner är tanken med möjligheten till överprövningar god. Men det finns 
vissa som har satt detta i system, i vilken utsträckning detta stämmer kommer inte att 
analyseras vidare här. Det som är intressant är de två rättsfall där överprövningar gjorts och 
där EG-domstolen fattat ett beslut där striktare miljökrav accepterats. Detta tyder på att något 
är på väg att hända inom detta område.  

5.3 Möjligheter och hinder 
Under intervjutillfällena diskuterades ”Målet om de finska bussarna” och vad rättsfall av 
denna karaktär betyder för miljöanpassad upphandling. I dagsläget finns det som sagt bara 
detta och ytterligare ett, bägge rör upphandling av transporter. Samtliga upphandlare framhöll 
under intervjuerna vikten av rättsfall, de anser att rättsfall som är av prejudicerande karaktär 
är viktiga eftersom de ger riktlinjer till lagen som i sig är rätt luddig och utgör en stor gråzon. 
Här kommer citat från upphandlare (1) att användas för att belysa detta. Denne upphandlarna 
uttryckte sig så här angående ”Målet om de finska bussarna”. 
 

”Vad som är intressant är ju att man plötsligt kan se det här ur ett kommunalt 
perspektiv, och inte bara för tjänsten, utan man ser att det är en merförtjänst för 
invånarna. Och då börjar det bli jädrigt intressant det här. För då kan man alltså 
gå ut och tala om att det här är till och med bättre för miljön i Spanien om vi 
köper den här typen av fordon (miljövänliga fordon). Det har man inte kunnat 
göra förut, för det har inte varit proportionerlig, eftersom det inte har något med 
varan eller tjänsten att göra” (Upphandlare 1) 

 
Just det som denna upphandlare lyfter fram att man nu genom det prejudikat som målet om de 
finska bussarna blivit numera kan väga in miljökrav som ett kriterium vid offentlig 
upphandling. Detta var något som inte var möjligt förut. Det blev dels möjligt genom 
kommissionens meddelande KOM (1998) 43. Här skrev kommissionen att ”miljökriterier kan 
användas vid identifiering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i de fall då dessa 
kriterier är kopplade till det som ska upphandlas och innebär en direkt ekonomisk fördel för 
den upphandlande enheten”.37 Kommissionen anser dock att det är viktigt att påpeka att målet 
för offentlig upphandling är av ekonomisk karaktär. Medan kommissionen helt och hållet har 
hållit fast vid sin linje där fokus ligger på det ekonomiska synsättet, har EG-domstolen 
genomgående antagit beslut som är till fördel för den ekologiska och sociala agendan.38 Ett av 
dessa beslut är det som togs i fallet om de finska bussarna. Här resonerade domstolen såsom 
att eftersom Helsingfors kommun både är ansvariga för sjukvården och busstrafiken i staden, 
kan man i det här fallet se en direkt ekonomisk fördel för Helsingfors. Man börjar alltså se 
den ekonomiska fördelen i ett större perspektiv. Om den upphandlande enheten köper in 
miljövänliga bussar, kommer detta att leda till att det på sikt sparas pengar inom sjukvården.  
 
Med utgång från rättsfallen och LOU finns det egentligen inget som hindrar upphandlaren 
från att ställa strängare miljökrav än vad som maximalt tillåts enligt gällande lagstiftning. 
Trots detta verkar det vara svårt. Kanske beror det på att det i dagsläget snarare verkar som att 
myndigheter propagerar för mer försiktiga miljökrav av anledningen att låga miljökrav aldrig 
                                                 
37 KOM (1998)143 s. 27 
38 Chave (2003) EU Public Procurement Takes on a Greener Hue: Developments in the Application of Social 
and Environmental Factors in Publiv Procurement 
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är lagstridiga. De två rättsfall jag tagit upp här, anser jag visar på relativt stora friheter när det 
gäller miljökrav. Förutsättningen är dock att kraven är proportionella och har anknytning till 
det som upphandlas samt att de inte är diskriminerande. Detta verkar dock vara något av en 
tolkningsfråga. Vad som är proportionellt och icke diskriminerande är ju definierbart från 
situation till situation. Det gäller alltså att det blir fler prövningar som anger vad som är 
proportionellt från fall till fall. Om liknande krav ställs inom andra områden än upphandling 
av transporter borde det öppna upp för miljöanpassade upphandlingar inom ytterligare 
områden. 
 
Hittills i detta avsnitt har upphandlarnas åsikter om hur de upplever sina möjligheter att ställa 
miljökrav samt en diskussion om lagens otydlighet och vad detta leder till analyserats. Men 
vad anser upphandlarna vara det största hindret för att uppnå en miljöanpassad upphandling. 
Samtliga upphandlare lyfter fram olika saker på vad de anser vara det största hindret för att 
uppnå en miljöanpassad upphandling. En upphandlare pratar om de begränsade möjligheterna 
att ha ett helhetsperspektiv. 
 

”Jag anser att det största hindret är att man inte kan ställa övergripande krav. Att 
man inte tar helheten i det man talar om. Att man inte tar någon hänsyn till 
livscykeln, från ax till limpa, vilket vi anser att man borde göra. Det är många 
delar i en upphandling som påverkar varandra och det innebär också att man 
borde rimligtvis få ställa de kraven som helhet, men det får man alltså inte göra.” 
(Upphandlare 3) 

 
Samtliga upphandlare pratar direkt eller indirekt om de begränsande möjligheter det finns att 
se till helheten vid miljöanpassad upphandling. Ett exempel är upphandling av mat, då kan det 
inte ställas krav på transporten av maten, utan det är endast själva varan som du kan ställa 
krav på. Om man vill ställa krav på transporten måste transporten upphandlas separat- vilket 
gör upphandlingen mycket mer komplicerad. I de två rättsfall som beskrivits i denna studie 
kan man se en tendens till att hänsyn börjar tas till helheten, i den mening att Helsingfors 
kommun ses som ansvarig för både busstrafiken och sjukvården. Den ekonomiska fördelen 
sätts alltså i ett större perspektiv, om kommunen köper in miljövänliga bussar kommer det på 
sikt att leda till att det spar pengar inom sjukvården.  
 
Eller som upphandlare (1) säger när vi pratar om målet om de finska bussarna och vad det 
betyder för miljöanpassad upphandling:  
 

”Även om jag inte tycker att den här domen är klockren så visar den på viljan 
utav de som tolkar EG-domarna att man kan börja ställa tuffare miljökrav.” 
(Upphandlare 1) 
 
”Ja, jag tror att det kommer att öka, jag tror att det kommer att skruvas rejält. Ju 
fler prövningar i länsrätter och kammarrätter som kommer, ju bättre är det ju 
givetvis…det gagnar folk att börja våga ta ut svängarna lite mer.”  
(Upphandlare 1) 
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6 Avslutande diskussion 
Denna studie rymde tre huvudsakliga frågeställningar. Samtliga har diskuterats och 
analyserats i analysavsnittet. I denna del kommer en diskussion att föras i ett vidare perspektiv 
utifrån vad som kom fram i intervjuerna och med utgångspunkt från rättsfallen. 
 
Vid intervjutillfällena tycker jag mig skönja en viss frustration i deras svar, som jag hoppas 
jag lyckats lyfta fram i analysen. En frustration över att det är relativt komplicerat att 
genomföra miljöanpassade upphandlingar. Vad skulle då behöva göras för att i större 
utsträckning kunna möjliggöra miljöanpassad upphandling? Intervjupersonerna anser inte att 
enbart en tydligare lagstiftning är lösningen. De menar att i princip alla lagstiftning är otydlig 
och att det i stor sett skulle vara omöjligt att i lagen exakt ange vilka miljökrav som kan 
respektive inte kan ställas. Upphandlarna lyfter i huvudsak fram två saker. Det ena de 
efterlyser är en helhetssyn. De vill öka möjligheten att i LOU ställa mer långtgående krav på 
produkter och leverantörer genom att ha ett helhetsperspektiv. Även möjligheten att ställa 
krav på transporter och tillverkningsprocesser är något som efterlyses. En viktig fråga är i så 
fall om det är möjligt för upphandlande myndigheter att ställa ett krav, som sannolikt har 
handelshämmande effekt och kan äventyra ett antal friheter inom ett område där man genom 
reglering försökt samordna nationella metoder för att garantera vissa friheter. Det är något 
som det måste tas ställning till. Problemet ligger i att likabehandlingen kräver att leverantörer 
från alla länder behandlas lika. Dessutom är det mycket få krav som kan ställas på 
tillverkningsprocessen. Däremot kan, som rättsfallen visar, krav på emissioner och 
energiförbrukning under själva användningsfasen ställas utan problem. Ja, kanske inte helt 
utan problem, men möjligheterna finns. Det visar de två rättsfallen som tagits med i denna 
studie. Detta leder oss in på den andra faktorn som upphandlarna lyfter fram, vikten av 
prejudikat inom området. EG-domstolen har som tidigare nämnts tagit ett steg på vägen i och 
med målet om de finska bussarna. De har med detta fall visat att miljökrav kan ställas, genom 
att döma så som de gjort visar de att de är villiga att döma till fördel för miljön. Detta fall 
leder fram till en rättspraxis som visar att det är möjligt att ställa miljökrav. Målet med de 
finska bussarna är förhoppningsvis ett steg mot att det kan ställas miljökrav som har positiva 
miljöeffekter för hela samhället. 
 
Eftersom kommissionen visat en vilja att acceptera miljökrav som är skarpare än rådande 
lagstiftning, tror jag att en lösning kan vara fler rättsfall, de två exempel som tagits upp här 
tyder på att EG-domstolen är villiga att ta hänsyn till miljön, på ett sätt som man kanske inte 
var beredda att göra tidigare. Upphandlarna själva säger att de kanske är lite för fega, men att 
de tycker att det är bra att upphandlande enheter vågar ”ta ut svängarna lite mer”. Nackdelen 
med att vänta på prejudikat är att det kan gå väldigt långsamt, med tanke på att det hittills 
enbart finns två rättsfall inom området som är av prejudicerande karaktär. 
 
Intervjuerna gav en tydlig bild av att problemområdena varierar beroende på vad de 
upphandlar. Samtliga intervjupersoner lyfte fram olika orsaker till vad som hindrar dem att 
bedriva en miljöanpassad upphandling. Men efter att ha pratat kring själva lagstiftningen visar 
det sig att den innebär vissa problem. Just att lagstiftningen utgör en gråzon, kring vilka krav 
man verkligen kan ställa. Även om de kanske inte är medvetna om det, begränsar 
lagstiftningen mer eller mindre deras sätt att göra miljöanpassade upphandlingar. 
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