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Barriärer kring Grön offentlig Upphandling 

i fem svenska kommuner 

Barriers within Green Public Procurement 

in five Swedish municipalities 

Christian Sandahl & Joakim Wenner 

 

Förord 

Detta är vårt examensarbete i Miljövetenskap vid Linköpings universitet för det avslutande 

året 2016. Arbetet har genomförts av Christian Sandahl och Joakim Wenner, under 

vårterminen 2016. Vi vill passa på att ge ett stort tack till alla våra respondenter för deras 

ingående svar och engagemang. Ett stort tack också till våra nära och kära som stöttat oss och 

till vår handledare Simon Haikola. 

Abstract 

Green public procurement is according to studies and official reports a powerful tool in the 

work for a better environment and sustainable future. This is because it has the ability to 

influence a big part of the flow of environmentally friendly products on the market. But the 

work goes slow despite its importance. Several studies have been done on the subject, where 

they present several barriers and solutions. This study will take a look at how these barriers is 

perceived by six different municipality procurement workers in five different Swedish 

municipality’s today, as well as put this in perspective to previous studies. Qualitative 

interviews were performed with an interview guide based on previous studies. From the 

answers of the respondents a shift between barriers today and previous studies could be 

identified. This study discusses seven different barriers where knowledge play a central role. 

 

Sammanfattning 

Grön offentlig upphandling är enligt studier och statliga rapporter ett kraftfullt bidragande 

verktyg i arbetet för en bättre miljö och hållbar framtid. Då det har möjligheten att direkt 
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påverka en stor del av det aktiva flödet av miljövänliga produkter på marknaden. Trots dess 

betydelse så går arbetet långsamt. Flera studier undersöker de bakomliggande orsakerna till 

detta och lyfter fram flera barriärer och lösningar. Denna studie ämnar undersöka hur dessa 

barriärer ser ut hos sex kommunala upphandlare i fem olika Svenska kommuner, samt ställa 

det i förhållande till tidigare forskning. Kvalitativa intervjuer genomfördes med en 

intervjuguide som baseras på föregående studier. Utifrån svaren från respondenterna kunde 

det noterades skiftningar mellan barriärerna idag och de tidigare studierna. I denna studie 

diskuteras sju olika barriärer där kunskap spelar en central roll.  

 

Antal ord i brödtext: 10104 ”Citat, 1384 ord, källor, 594 ord, bilaga, 227  
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1.Inledning 

 

Världen håller på att lägga om för ett miljövänligare tänk och arbetar aktivt på flera områden. 

Trots detta har många miljövänliga produkter svårt att etablera sig på marknaden. Detta är i 

många fall på grund av att de måste tävla med redan etablerade produkter som erbjuds till 

lägre priser, då produktionskostnaderna för de miljövänliga produkterna oftast är högre. Det 

förekommer även sociala hinder i form av att konsumenter köper vad de är trygga och 

medvetna om. Samtidigt som det även handlar om ett socialt spel då man följer och kopierar 

vad andra gör runtomkring sig. Detta bidrar till en kunskapsbrist eller något av en 

intressefrånvaro, som försvårar för de miljövänliga produkterna att kunna etablera sig. Trots 

att de i majoriteten av fallen är en bättre produkt från både miljö och ekonomiskt perspektiv. 

Då det på sikt leder till att länder inte behöver investera lika mycket för att motverka den 

negativa påverkan vårt samhälle har på miljön (Kaufman, N 2014). 

 

Som ett steg för att hjälpa konsumtionsmarknaden att gå mot en riktning som arbetar för en 

bättre miljö, är det viktigt att ländernas statliga organ samarbetar för att främja en utveckling 

som stödjer miljövänliga produkter. Statliga organ anses kunna vara konsumenter med stor 

köp kraft och detta bör användas för att skapa möjligheter för de företag som utvecklar eller 

arbetar med miljövänliga produkter. Detta kan bland annat göras genom att statliga organ 

genomför upphandlingar av miljövänliga produkter för det interna arbetet. På så sätt kan man 

se till att denna typ av produkter får ett fotfäste på marknaden för att kunna säkerställa 

överlevnad och föra en fortsatt utveckling. Detta sätt att arbeta kallas förkortat som GPP 

(Green Public Procurement) och är en vidare utveckling av offentlig upphandling (Europeiska 

unionen, 2011;). Arbetet med GPP går långsamt och forskning pekar på att detta beror på 

olika barriärer runt hur man arbetar.  
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2. Bakgrund & Problembeskrivning 

 

I denna del kommer bakgrunden till GPP beskrivas och byggas vidare med tidigare forskning 

i området, samt presentera en problembeskrivning. Eftersom studien utförs i Sverige så har 

material för arbetet avgränsats till EU och Sverige då de tillsammans bildar förutsättningarna 

för arbetet med GPP inom Kommunerna. 

2.1 Grön offentlig upphandling 

Grön offentlig upphandling eller GPP är enligt EUs definition: “a process whereby public 

authorities seek to procure goods, services and works with a reduced environmental impact 

throughout their life cycle when compared to goods, services and works with the same 

primary function that would otherwise be procured” (EU, 2016a). GPP har varit ett 

fokusområde inom EU en längre tid och mellan åren 2008 till 2010 fanns ett mål om att 50 % 

av att alla upphandlingar inom 10 utvalda produktgrupper skulle uppnå bestämda 

miljökriterier. Detta mål nåddes inte och det konstaterades att endast 26 % av 

upphandlingarna uppfyllde kriterierna vilket visade på att det fanns brister i arbetet med GPP 

(EU, 2016b). Arbetet med GPP idag har ändrat tillämpning och istället för att arbeta helt 

målinriktat med hur man skall arbeta runt upphandlingsfrågor så har man gått över till att 

sprida och uppmärksamma GPP. Detta för få det integrerat inom den offentliga 

upphandlingen i flera EU länder. Genom att ändra fokus till en ökad spridning och integrering 

hoppas man kunna bidra till målet att minska EUs koldioxidutsläpp med 20% fram till 2020 

(gpp2020, 2016). 

 

GPP anses ha potentialen att generera en stor miljönytta då den offentliga upphandlingen 

inom EU står för ca 19 % av EUs totala bruttonationalprodukt. Detta betyder att offentlig 

upphandling kan vara ett kraftigt verktyg till att styra marknaden mot mer miljövänligare 

alternativ. Då det hjälper till att främja en innovation på marknaden så att de miljövänliga 

produkterna man eftersöker finns att tillgå (Testa et al, 2014; Igarashi, De Boer & Michelsen, 

2014). För att främja detta är det viktigt med politiskt stöd som aktivt arbetar för att ta fram 

effektiva lösningar för att hjälpa till vid besluten runt arbetet med GPP. Samt att det aktivt 

arbetas för att utvidga kunskapen som rör GPP och att det även finns god kunskap om vad 

produkter och tjänster har för olika påverkan på miljön. Så att man gör så bra val som möjligt 

vid upphandlingen (Testa et al, 2014). Arbetet med GPP har visat ge tydlig effekt utifrån ett 
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miljöperspektiv. En tidigare studie visar att ca 25% av koldioxidutsläpp har minskat i tio olika 

produktkategorier inom sju stycken europeiska länder när man använder sig av GPP (Testa et 

al, 2014). 

 

GPP är något som är viktigt för Sverige och Sveriges statsminister sa redan år 2000 att 

miljökriterier skulle finnas med i samtliga upphandlingar, varpå det lades fram en statlig 

offentlig utredning om hur detta skulle gå med den dåvarande lagstiftningen. Då fastställdes 

det att möjligheten att använda miljökrav i den tidigare lagen var begränsad och de miljökrav 

som sattes var tvungna att vara direkt kopplade till slutprodukten. Det fick inte sättas några 

övriga krav, såsom miljövänligare transporter eller produktionsteknik (SOU: 2001:31). 

Genom proposition (PROP: 2006/07:128) ändrades Lagen om offentlig upphandling år 2007 

till sin nuvarande form. Nu innehåller den tydligare bitar av miljötänk och hindrar inte längre 

att miljökriterier också sätts på övriga krav. Lagen i sig sätter inte några direkta krav på 

upphandlarna. Ett tydligt exempel på detta skulle vara LOU 2007:1 091 kap 1, 9 a §. 

“Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. Däremot bidrar denna ändring till att 

göra det lättare för statliga upphandlare. Då de i bredare utsträckning kan använda lagen som 

en form av uppbackning eller förstärkning av sina resonemang vid beslut om miljökriterier 

inför en upphandling. Anledningen till varför ändringen på lagen tar denna lite mjukare ansats 

kan bero på att det finns en mängd med lagar på andra områden som inte får överträdas. Ett 

exempel på detta skulle vara att de miljökriterier som sätts inte får hindra den fria marknaden 

inom EU. Då det skulle begränsa marknaden och strida mot Konkurrenslagen (2008:579). Det 

politiska stödet och lagarna är inte det enda som påverkar arbetet med GPP, det finns flera 

faktorer som har betydelse och några av dessa framläggs i kommande stycken. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Den nuvarande lagstiftningen i Sverige om offentlig upphandling har skapat en större 

möjlighet för upphandlare att ställa miljökriterier som också påverkar produktion och 

transporter. Cerutti (2016) har i sin studie undersökt vilka fördelar som finns med detta inom 

livsmedelssektorn och visar att minst 60 % av miljöpåverkan i de utforskade produkterna 

finns inom produktionen. Upphandlarnas ökade möjligheter att integrera miljökriterier på 

dessa områden innebär även högre krav på mer ingående kunskaper i de processer som berör 

produkterna. 
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Arbetet med GPP är en komplicerad uppgift och innebär ett behov av tvärvetenskaplig 

kompetens. De som arbetar med GPP måste ha tillgång till både teknisk, ekonomisk och 

juridisk kunskap. Detta för att kunna förstå vad en viss produkt eller tjänst har för 

miljöpåverkan och för att kunna väga ekonomisk vinning gentemot miljövinster, samt kunna 

konstruera en så bra upphandling som möjligt. Kunskapsbrist hos upphandlare gällande 

produkters miljöpåverkan är en bidragande faktor till att miljökriterier försummas i 

upphandlingar. Genom att driva ett aktivt samarbete mellan upphandlingskontor och 

miljökontor kan dessa kunskapsbrister minskas. Även stödet ifrån högre instanser i formen av 

ett politiskt engagemang som vill styra arbetet och främja en GPP är viktigt (Testa et al, 

2012). 

 

Mosgaard (2015) nämner det politiska engagemanget och dess sätt att styra arbetet men 

påpekar att arbetet ofta utförs efter rutiner och vanor som inte är så lätta att ändra trots god 

kunskap och aktivt arbete. Mosgaard (2015) menar att det är viktigt att lyfta upphandlarnas 

förståelse för arbetet omkring GPP, så att de förstår de positiva effekter av sitt arbete när det 

kommer till miljö, hållbarhet och framtid. Detta för att upphandlarna på egen hand skall vilja 

eftersträva dessa positiva effekter. Mosgaard (2015) menar att arbetet med GPP därför måste 

bli ett naturligt inslag i upphandlingar och för att nå dit måste man också ändra på 

upphandlarens vanor och sätt att se på sitt arbete. Så att man inte ser miljöarbetet som en 

lösning på ett problem, då det kan förknippas som extra arbete eller få en negativ anknytning. 

Istället skall man försöka se det mer som ett steg för att uppnå ett mål varpå det få en mer 

positiv anknytning och bli något som är nödvändigt. Detta sätt att ändra fokus från 

organisationen till individen är även något som Grandia, (2015) vill undersöka närmare. I sin 

studie menar Grandia, (2015) att organisationen inte kan tvinga fram ett beteende även om 

den kan tvinga fram en effekt. Varpå det är bättre att aktivt försöka öka förståelsen och 

kunskapen om ämnet så att man på så sätt ökar engagemanget genom att bland annat ha 

engagerade chefer. 

 

En ökande miljöhänsyn hjälper till att lägga grunden för viktiga miljökriterier som sedan 

används när man ser till val av produkter och tjänster utifrån pris och kvalitet (Hagstad & 

Olsson, 2015). Men dessa kriterier får en minskad prioritet under upphandlingsprocessen och 

mot slutet av upphandlingen är de inte längre av någon vikt för beslutet. Detta tyder på att det 

finns en ekonomisk barriär runt miljökriterierna, då det är vanligt att den billigaste typen av 
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en produkt väljs i en upphandling utan att inräkna de sociala och ekologiska kostnaderna 

(Hagstad & Olsson, 2015; Testa et al, 2016). Detta tror man även till stor del beror på att det 

finns en lucka i kunskapsområdet när det gäller att sätta miljökriterier och vad man kan 

förvänta sig för miljöpåverkan av eventuella produkter eller tjänster (Igarashi, De Boer & 

Michelsen, 2015; Testa et al, 2014). Ett exempel på detta är en studie som tittar på 

upphandlingar av städtjänster. Där det blir oklart vilka motiveringar som ligger till grund för 

de miljökriterier som satts och att det även är oklart hur de upphandlade tjänsterna uppfyller 

sagda kriterier. I studien diskuteras också bristen av uppföljningar gällande städtjänsterna som 

bara genomfördes på 10% av upphandlingarna. Dessa uppföljningar är viktiga om man ska 

kunna få en återkoppling på de fördelar som GPP kan ge. Utifrån det kan man ifrågasätta 

arbetet runt GPP då man inte vet om det på vissa områden har någon effekt (Lundberg et al, 

2015).  

 

Karlsson, (2002), Har i sin studie tittat på vilka barriärer som ansågs existera i ett 

upphandlingskontor i Norrköping. De svårigheter som diskuterades av respondenterna var 

bland annat kunskapsbrist gällande miljöpåverkan av varor och produkter. Detta innebar 

komplikationer i utformningen av relevanta miljökrav. Bristen på miljövänliga alternativ med 

bra kvalité tas också upp som ett hinder i arbetet. Lagstiftningens utformning var en stor 

faktor som påverkade möjligheterna att jobba med miljöanpassad upphandling. De krav som 

ställdes var tvungna att vara bundna till den uppköpta varan samt bidra till en ekonomisk 

vinning för den upphandlade myndigheten. Detta bidrog till en förvirring av vilka möjligheter 

som fanns att ta miljöhänsyn till vid upphandling. Bratt et al (2013), har gjort en nyare studie 

och tittat på hur upphandlingsmyndigheten i Sverige arbetar med GPP och även där 

konstaterat att de skulle behöva bli bättre på att höja kompetensen och kunskapen inom 

området, och komma överens om tydligare mål att uppnå. De skulle även behöva genomföra 

mer strategiska upphandlingar för att styra marknaden i den riktning som man önskar uppnå. 

Det avslutas med att säga att mer forskning behövs inom området. 

 

2.3 Skillnader på då och nu 

Under åren som gått från det att Karlsson (2002) utförde sin studie över GPP i Norrköping. Så 

har det skett lite förändringar inom detta område, både teoretiskt och regionalt. Själva 

definitionen av vad GPP innebär har förtydligats och har i större utsträckning integrerats i 

kommunernas arbete. Upphandlingskontorens arbetsområde har även utvidgats. 
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Norrköpingsområdet som exempel, har på senare år ingått i ett samarbete med Linköping för 

att skapa vad man kallar för den fjärde storstadsregionen. Detta har bidragit till att 

upphandlingskontoret i Norrköping nu representerar två större städer. Till dessa två städer 

finns det även en mängd med mindre orter, varpå Norrköpingskontoret även sköter deras 

förfrågningar och upphandlingar. Sammanlagt hanterar de i nuläget upphandlingar för ca 3 

miljarder kr varje år. Tanken med att samla så många områden under ett tak är att samordna 

all kunskap och erfarenhet, så att de olika förfrågningarna kan hanteras så snabbt och effektivt 

som möjligt. Denna typ av samarbete finns på flera platser runtom i Sverige även om de inte 

officiellt gått ut och kallat sig för en region av samma typ som Norrköping och Linköping. 

 

2.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att identifiera vilka typer av barriärer som finns när det kommer 

till GPP i fem olika kommuner runtom i Sverige. Samt undersöka hur de kommunala 

upphandlarna får ta ställning till dessa när de skall arbeta med miljökriterier. Detta skall sedan 

jämföras med tidigare studier inom området för att se ifall arbetet och dess barriärer 

förändrats. För att uppnå detta syfte ska följande frågeställningar besvaras. 

 

 Vilka barriärer kan identifieras i fem svenska kommuner utifrån tidigare forskning? 

 

 Hur skiljer sig identifierade barriärer mot vad tidigare forskning säger? 
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3. Metod 

I detta stycke kommer studiens olika metod delar att förklaras, samt beskriva anledningen till 

varför de valts eller ansetts vara aktuella för studiens syfte. Även de ställningstaganden som 

gjorts för att minimera eventuella brister i studiens validitet kommer att presenteras. Detta är 

viktigt för att säkerställa att studien kommer kunna undersöka det den är avsett att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom detta är en intervjustudie så är det svårt att garantera 

att studien går att reproducera med liknande resultat trots en väl detaljerad metod. Detta då 

Bryman, (2011) menar att intervjuarens värderingar kan påverka resultat och analys utifrån 

egna ställningstaganden och intressen. 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Då denna studie skall undersöka de barriärer som dagens upphandlare får ta ställning till så är 

det viktigt att kunna nå ut till de som arbetar med upphandling. För att komma närmare 

verkligheten och de som arbetar med GPP valdes en semistrukturerad kvalitativ 

intervjumetod. Ett kvantitativt förhållningssätt valdes bort då en sådan metod lämpar sig mer 

då fokus istället finns på ett bestämt problem eller frågeställning. Förarbetet till denna studie 

visade att arbetet med GPP kan beröra många olika aspekter och är varierande beroende på 

olika arbetsplatser. Skulle då en kvantitativ metod användas finns det ingen möjlighet att få en 

helhet av de barriärer som kan existera inom ramen av GPP. En kvalitativ metod ger istället 

möjligheten för respondenten att svara öppet på frågor och på så sätt bidra med en personlig 

samt bredare inblick i vad respondenten själv anser vara av betydelse (Bryman, 2011). 

 

3.1.1 Avgränsning och val av respondenter 

Norrköping valdes som utgångspunkt främst då det finns en föregående studie som ställer 

liknande frågor vilket gör att den till viss del ligger som grund för den nuvarande studien. 

Samt att Norrköping även erbjöd en geografisk närhet. Till en början grundade detta en 

förhoppning om att kunna genomföra direktintervjuer med fokus på just Norrköpingsområdet. 

Tyvärr var det inte möjligt att få tillgång till tillräckligt många respondenter från detta kontor, 

varpå andra kontor kontaktades för att få in fler respondenter. 

 

Respondenter valdes ut från olika upphandlingskontor runtom i Sverige. De kontor som 

kontaktades tillhör alla i dagsläget en kommun som påminner om Norrköping när det kommer 
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till invånarantal. Anledningen till detta val är att kontoren trots geografiska skillnader skall 

kunna anses vara jämförbara mot varandra i förhållande till det område de förfogar över. 

Samtliga kommuner nämner även att de arbetar med miljöhänsyn i sin upphandlingspolicys 

samt har ett samarbete med närliggande kommuner. 

 

Det finns inom upphandling ibland specialistposter då upphandlaren främst hanterar ett 

specifikt område av produkter eller tjänster. Denna studie fokuserades inte på en specifik roll 

inom upphandling utan istället valdes ett bredare urval inom området upphandling. Då det 

fanns tankar om att det kanske bara skulle bli intervjuer med personer vars fokus var att 

hantera just miljöfrågor. Detta skulle kunna innebära att man får höra en mängd med liknande 

argument eller problem, varpå svaren skulle kunna bli väldigt snarlika. Eftersom själva arbetet 

som rör GPP är bred och genomsyrar många olika stadier och positioner under arbetets gång, 

oavsett vilket område man upphandlar inom. Så är det viktigt att man når ut till en varierande 

grupp av upphandlare genom en form av delvis slumpmässigt målinriktat urval (Bryman, 

2011). 

Denna studie är inte heller inriktad på att göra någon form av utvärdering av respondenterna 

på något annat sätt än de svar som givits. Varpå det inte lades någon vikt på tonlägen, ojämna 

pauser, omformuleringar eller andra reaktioner till frågorna. Då detta kan bero på en mängd 

av faktorer som osäkerhet inför intervjun, ämnet, och vad respondenten i sin befattning som 

offentlig person bör eller får säga. Det kan även vara en fråga om personliga särdrag som kan 

vara svåra att tolka och som inte anses vara aktuellt för studiens syfte (Bryman, 2011). 

 

3.2 Kontakt & etiska aspekter 

Till en början kontaktades samtliga respondenter över telefon som en form av första kontakt 

så att det fanns möjlighet att förklara studiens syfte. Detta gav dem förutom en god 

uppfattning om studien även en möjlighet att ställa frågor på de funderingar som dykt upp 

under förfrågan och lägger grunden för ett ökat förtroende till intervjun (Lantz, 2012). För att 

skapa en så bekväm stämning som möjligt för respondenten var det även viktigt att påpeka att 

de skulle behandlas anonymt i studien. Samt att det inte fanns något syfte med att hänga ut 

eller döma ut någon för bland annat okunskap, lagbrott eller fusk. Detta då det finns en risk 

för offentliga upphandlingar att bli påverkade av korruption och mutor ifrån oseriösa aktörer 

(Sjöblom, Grönberg, 2013). Kontakten följdes sedan upp med E-post med en 

sammanställning av denna information, samt ett utkast av den intervjuguide som användes 
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under intervjun. Inför varje intervjutillfälle upprepades även den tidigare nämnda 

informationen om studiens syfte samt anonymitet. Eventuella oklarheter som 

uppmärksammades av respondenten inför intervjun besvarades till bästa förmåga. Samtliga 

respondenter erbjöd sig att ställa upp på eventuella följdfrågor eller förtydliganden om 

problem uppstod i samband med analysen. 

 

3.2.1 Kommuner & respondenter 

Totalt genomfördes sex stycken intervjuer med upphandlare ifrån fem olika kommuner i 

Sverige. De kommuner som ställde upp med att bli intervjuade var Haninge/Nynäshamn, 

Lund, Norrköping, Örebro och Umeå. De respondenter som deltog i studien har tilldelats 

fiktiva namn. Detta då deras identitet inte anses vara av betydelse för studiens syfte. 

Respondent                     - Arbetsuppgift 

Bernt:                               - Upphandlare 

Björn:                               - Upphandlare 

Emma:                             - Upphandlare 

Gunilla:                            - Upphandlare 

Inger:                               - Upphandlare 

Mia:                                 - Upphandlare 

                                                                                       

3.2.2 Intervjuguide 

Denna studies intervjuguide skapades med utgångspunkt ifrån tidigare forskning och studier 

inom området GPP. Utifrån tidigare studier identifierades olika typer av barriärer som senare 

utforskats under intervjuerna. För kunna ge respondenterna möjligheten att själv utforska 

frågorna och formulera ett fritt svar så är det viktigt att utgå från en intervjuguide som är 

formulerad på ett sätt att det skapar de möjligheterna. Detta blir möjligt genom att inte driva 

så direkta frågor, eftersom det är de personliga uppfattningarna och åsikterna man vill åt 

(Bryman, 2011). Då intervjuerna är semistrukturerade följdes inte intervjuguiden strikt och 

intervjuer formades olika beroende på respondenten varpå det lämnades rum till att ställa 

relevanta följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Turner, (2010) menar att detta 

tillvägagångsätt vid intervjuer är fördelaktigt då respondenten kan ge svar på en fråga som 

egentligen tas upp senare eller tidigare i intervjun och att flexibilitet därför är viktigt. 
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Intervjuguiden skall vara skriven på så sätt att dess frågor inte tar en för akademisk ansats till 

problematiken den vill belysa. Anledningen till detta är för att man kan komma behöva vända 

sig till personer av olika bakgrund och förmågor. Därför är det även viktigt att förhålla sig så 

neutral som möjligt för att undvika eventuella kommunikationsproblem och motstånd som 

kan uppstå i samband med missförstånd (Esaiasson et al, 2012).  

För att göra det möjligt att få alla frågor i intervjuguiden besvarade tillfrågades en 

intervjulängd på 45 minuter av respondenterna. Samtliga intervjuer avslutades efter ca 45 - 50 

minuter och då hade samtliga frågor besvarats. Intervjuguiden finns bifogat som bilaga 1. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

En av intervjuerna genomfördes genom direktintervju enligt överenskommelse på 

respondentens egna kontor i Norrköping. För att spela in intervjun användes två stycken 

mobiltelefoner som använde mjukvaran “AudioRecorder”, detta för att minska risken för 

eventuella tekniska problem. De övriga intervjuerna skedde genom telefonintervju och 

samtalet spelades in genom användning av mjukvaran “Automatic Call Recorder”. 

 

Vid utförandet av en intervju bör man som utgångspunkt förhålla sig neutral, för att till största 

möjliga mån undvika påverkan eller styrning av den personen man intervjuar. Detta 

förhållningssätt framförs som det bästa sättet att uppnå hög validitet. Man bör däremot ha i 

åtanke att intervjuer styrs mycket av vem man intervjuar och vad man intervjuar om. Ett allt 

för neutralt ställningstagande kan innebära att personen man intervjuar inte går in på djupet 

eller lägger fram sina personliga åsikter (Trost, 2010). 

 

När man utför sin intervju kan man ibland behöva möta personen man intervjuar på ett 

personligt plan. Detta betyder att man följer med i argumenten genom att hålla med och ställa 

frågor som förstärker samtalet i den riktningen som intervjupersonen verkar intresserad av. 

Detta har möjligheten att skapa en situation då man kommer in på djupet i hur en person 

känner och upplever en viss sak som man normalt sett inte skulle kunna nå om man förhåller 

sig neutral (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Beroende på personligheter och situationer kan man behöva göra något annorlunda, genom att 

man vänder på det och man istället motsäger eller utmanar påståenden. Detta gör man för att 

få intervjupersonen att utforska och stärka sina svar med förklaringar eller bevisföring. Detta 
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kräver dock att man pratar med en person som är så påläst och har ett sådant sinne till 

diskussioner att denna klarar av att försvara sig med aktuella argument. Detta är något som 

man behöver känna av vid intervjun varpå det blir viktigt att kunna svänga utanför en 

eventuell frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.3.1 Direkt intervju och Distans intervju 

Själva utförandet kan göras på olika sätt, antingen att man träffas ansikte mot ansikte eller att 

man genomför den över någon form av långdistans kommunikation t.ex. telefon eller skype. 

Direktintervju är ofta att föredra då man även kan läsa av personliga särdrag och känslor via 

tonläge, kroppsspråk eller ansiktsuttryck i samband med vissa frågor. Detta är något som inte 

går att göra om man genomför intervjun via telefon även om man till viss del kan analysera 

tonläget. Varpå det finns risk att det blir ett litet bortfall av tolkningsmöjligheter. Däremot 

erbjuder telefon intervjuer en högre säkerhetskänsla och anonymitet för respondenten speciellt 

i de fall det rör sig om känsliga frågor. Eller om personen i fråga inte känner sig så bekväm i 

närvaro med andra nya personer (Block, Erskine, 2012). Då det i denna studie genomförts 

både direktintervjuer samt telefonintervjuer så kan det diskuteras ifall resultaten påverkats av 

detta. Bryman (2011) diskuterar detta och anser att det går att få samma djup i en 

telefonintervju som vid en direktintervju. 

 

3.4 Analys av intervjuer 

Transkriberingen av intervjuerna utfördes först ord för ord, enskilt var för sig och jämfördes 

sedan med varandra för att minimera risken av tolkningsfel. Det fanns några få skillnader 

mellan transkriberingarna som rörde några enstaka tolkningsskillnader som orsakades av 

otydligheter i det inspelade materialet. Dessa skillnader diskuterades och lyssnades av igen för 

att komma överens om en gemensam tolkning och utvärdering. När transkriberingarna var 

klara övergick arbetet till att analysera olika teman. Detta genomfördes utifrån några 

förbestämda barriärer som identifierats i den tidigare forskningen. De barriärer som undersöks 

var, organisation, politik, ekonomi, kunskap, marknad, uppföljning och personligt 

förhållningssätt. När det fanns antydan till någon av dessa barriärer i det transkriberade 

materialet färgkodades dessa individuellt. Därefter kontrollerades och diskuterades 

färgkodningarna gemensamt utifrån tidigare forskning, varpå det arbetades fram en gemensam 

tolkning av materialet. Citat valdes sedan ut ifrån transkriberingarna för att representera 

barriärerna och agera som utgångspunkter för diskussion. 
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4. Analys 

I detta stycke kommer barriärerna presenteras och förstärkas med citat från respondenterna. Varje 

barriär kommer följas upp med ett diskussionsstycke som kopplar till tidigare forskning. 

 

4.1 Organisation 

Hur arbetet fungerar och är upplagt runtom respondenternas upphandlingskontor skiljer sig på 

olika sätt. Gemensamt är att varje upphandlingskontor har ett samarbete där man antingen 

upphandlar tillsammans med närliggande kommuner eller sköter upphandlingen åt mindre 

kommuner. Vissa av arbetsplatserna arbetar med tilldelade ansvarsområden, t.ex. så är Bernt 

& Emma inriktade på livsmedel. Mia upphandlar tjänster främst inom den sociala sektorn. 

Birgitta, Björn och Inger arbetar istället med en variation av olika upphandlingar och får 

arbeta med de uppdrag som kommer in allt efterhand som passar deras schema. Samtliga 

respondenter berättar att upphandlingsmyndigheten är ett stort stöd i arbetet med deras 

upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller en databas som listar olika typer av 

kriterier, bland annat miljökriterier som kan ställas på olika typer av varor och produkter. 

Detta är ett gemensamt stöd som nämns under samtliga intervjuer. Gunilla berättar att inom 

deras kommun så finns det ett internt system som används förutom 

upphandlingsmyndigheten, där dem själva har granskat olika produkter och utformat 

miljökriterier. Gunilla säger också att i deras arbete så finns det krav på att de alltid ska 

undersöka ifall det finns möjlighet att få in miljökriterier i upphandlingarna. 

 

Vi äger ju all information som vi lägger in i systemet, så det är vi som styr det så att 

säga och ser till att det är rätt produkter, att dem handlar på rätt ställe och så vidare, 

och att dem är rätt märkta också. 

Gunilla, 2016 

 

Emma berättar att det inom hennes upphandlingsarbete finns en samverkan inom kommunen i 

form av en referensgrupp som har ett stort inflytande på livsmedelsupphandlingar. 

Referensgruppen består av olika människor som arbetar med kost och restaurang inom 

kommunen och denna grupp bestämmer vilka typer av livsmedel som ska köpas in. Enligt 

Emma så bestämmer också referensgruppen om vilka typer av kriterier som ska tas i 

beaktning vid upphandlingar, Emma sätter inte några kriterier själv. 
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... referensgruppen består ju då av, personal ifrån kost och restaurang... ifrån dem här 

samverkanskommunerna... Alltså det är då referensgruppen som ska ställa kraven och 

kriterierna. 

Emma, 2016 

 

Bernt, Gunilla och Mia påpekar att det ofta finns ett samarbete med respektive kommuners 

miljökontor inom arbetet med upphandlingar. Detta då de själva inte alltid känner sig lämpade 

till att utvärdera olika typer av produktblad för att se om miljökriterier som ställs inom 

upphandlingarna följs. De ser att denna typ av samarbete inom kommunen är bra men att det 

endast kan ske när de människor som hjälper dem ifrån miljökontoret har tid, då de i sin tur 

har egna arbetsuppgifter som ska utföras. Mia skulle vilja att denna typ av kompetens fanns 

tillgänglig på deras upphandlingsenhet. 

 

Så att när det är dags för någon upphandlare att upphandla, vad det nu kan tänkas 

vara. Ska den upphandlaren kunna vända sig till dem här personerna och säga vilken 

typ av miljökrav skall jag ställa i den här upphandlingen och sedan kunna släppa det. 

 

Mia, 2016 

 

Det samarbete mellan miljöavdelningar som respondenterna beskriver när det kommer till 

offentliga sammanhang, beskrivs även av Testa et al (2014). Som diskuterar och ser på denna 

typ av samarbete som en god grund att börja med för att kunna skapa goda 

utvecklingsmöjligheter inom GPP. Testa et al (2014) menar även att detta bryggar 

kunskapsluckor genom att säkra kompetens från olika miljöavdelningar. Denna typ av 

samarbete är något som respondenterna också ser goda möjligheter med, samtidigt som de 

känner sig begränsade av det. Mia påpekar att de skulle vill ha någon på deras kontor med 

kompetens ifrån kommunens miljöavdelning som arbetar tillsammans med dem. Detta då 

miljöavdelningen på Mias kommun inte alltid är tillgängliga då de har egna ansvarsområden 

de arbetar med. 

 

Stöd ifrån högre instanser som kan bidra med riktlinjer och stöd i arbetet gällande GPP ser 

Testa et al (2014) som en viktig komponent. Detta då det noterats att dess frånvaro har varit 

en barriär i andra EU länder som hindrat arbetet med GPP. Stödet ifrån de högre instanserna 

bör vara i form av information av olika produkters miljöpåverkan samt hur miljökriterier kan 
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formuleras (Testa et al (2014). Upphandlingsmyndigheten är en typ av högre instans som 

erbjuder det som beskrivs av Testa et al (2014) och fungerar som stöd för samtliga 

upphandlare vid formuleringen av upphandlingar.  Utifrån intervjuerna finns dock 

uppfattningen om att stödet är begränsande då stödet bara gäller vid formulering av 

miljökriterier, men inte granskningen av anbuden ifrån leverantörerna. 

 

Utifrån respondenternas svar verkar inte organisationen vara en huvudsaklig barriär då de ofta 

istället hänvisar till andra brister som bland annat kunskap eller resurser med mera. Huruvida 

de specificerade problemen beror på brister i organisationen som i sin tur orsakar de problem 

som respondenterna upplever är något som kan bli svårt att ingående svara på. Det är möjligt 

att de teman som hittats under analysen kan belysa eventuella brister med hänvisning till 

organisation men mer preciserat än så blir svårt att få i denna studie. 

 

4.2 Politik 

Samtliga respondenter påpekade att de kände en viss politiskt styrning i sitt arbete. Som i 

Bernts fall då han påpekar sig uppleva ett relativt svalt klimat utan någon direkt fokus på just 

miljöfrågor. En av anledningarna till detta tror han kan bero på att de under en lång tid haft 

samma person på den politiska positionen och denna person har drivit sin egen agenda väldigt 

hårt, varpå miljöfrågorna inte fått den plats som behövts. Nu verkar det som om detta kan 

komma att ändras i samband med att denna person avgår och istället kommer en yngre person 

till makten. Detta tror Bernt kommer leda till att miljöfrågorna får mer utrymme. 

 

Han har inte haft den framtoningen kan jag säga, att vara en miljöperson utan det har 

andra i hans politiska grupp fått försöka få fram. Nu tror jag att dom personerna kan 

få lite mer att säga till om framåt här för att den som vart kommunalråd han är lite, 

han har inte samma starka framtoning som den gamla. 

 

Bernt, 2016 

Mia som arbetar på samma plats framtonade inte riktigt samma problem men hon precis som 

Bernt upplevde att politikerna är duktiga på att sätta upp krav och ändra fokus på 

upphandlingsområdet. De menar även att trots politiska önskemål så är det inte alls lätt att 

driva igenom dessa när det slutligen ligger på bordet. Då de ofta inte får några nya tillskott i 

form av resurser för att på ett korrekt sätt kunna utföra mer detaljerade undersökningar. Eller 
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att de får ökade tillgångar då de nya kraven kan betyda att priserna går upp. Istället känner de 

att de får jobba mer och köpa mindre mängder än tidigare. 

 

Ja alltså den svårigheten som jag tycker kan vara är ju att, rent politiskt så vill man 

naturligtvis gärna att vi ställer dem här typen av krav, och man vill att vi ska följa 

upp. Men man tillsätter inte resurser för att kunna genomföra det sen, och det kan ju 

också vara så att ställer man ganska skarpa miljökrav så kan det vara 

kostnadsdrivande för våra verksamheter när dem sen ska använda dem här 

produkterna, och man tillför inte medel till våra verksamheter, så det går inte riktigt 

ihop där i slutändan. 

Mia, 2016 

 

Denna problematik blir extra tydligt i vad Emma berättar och hur de fått förfrågningar av 

politiker att försöka handla in mer miljövänligt för att de vill försöka främja de mindre 

aktörerna på den lokala marknaden. Varpå de fick förslag som inte gick att genomföra på 

grund av att det bryter mot hur man faktiskt får gå tillväga. Istället försökte de lösa det genom 

att erbjuda en liten förmån om att man inte behövde transportera varan så långt innan den kom 

fram, men även detta bryter mot reglerna. Därför var man tvungen att gå tillbaka till ritbordet 

och slopa iden. Politiker vill mycket men det är inte alltid det går att genomföra. 

 

Små, mellan, stora företag, alltså det står ju någonstans. Även i lagen om offentlig 

upphandling framgår det att man ska liksom lämna möjlighet för dem att lämna 

anbud, men alltså det är politikerna som tycker att man ska, gynna lokalproducerat 

och närproducerat, men det får man överhuvudtaget inte nämna, för det strider mot 

den fria rörligheten om varor och tjänster. 

Emma, 2016 

 

Även Mia följer upp på detta genom att förklara hur de kan behöva ta avstånd ibland från 

vissa förslag och önskemål. 

 

Ja där har vi varit väldigt raka och ärliga mot politiken och förklarar att vi inte kan 

ställa den typen av krav, så vi ställer inte den typen av krav. 

Mia, 2016 
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Även Inger känner av detta men hennes kontor har haft goda möjligheter att arbeta fram 

lösningar på egen hand vilket nu är något som blivit mer och mer aktuellt för politikerna att 

utvärdera och stämma av med i ett försök att återkoppla till. Detta för att se om de 

förändringar och miljöinriktningar som de införde sist uppfyllts, samt vad man kan behöva 

bygga vidare på inför framtiden för att ett fortsatt miljöarbete. Gunilla verkar dela de andra 

respondenternas uppfattningar men menar däremot som tillägg att denna typ av miljöfrågor 

kommer och går i omgångar beroende på vad som är politiskt intressant för stunden. Det beror 

på vem det är som faktiskt sitter och bestämmer samt vad de har för egna intressen. 

 

Så att det skiftar nog tror jag, men sen är det kanske inte att huvudstrategin förändras 

något speciellt utan, så att säga hur man jobbar strategiskt med miljöfrågor det finns, 

sen så beror det ju på vem det är som sitter i kommunledningen som sagt, vilket 

intresse den eller dem personerna har. 

Gunilla, 2016 

 

Anledningen till varför de olika respondenterna hade så varierade upplevelse på den politiska 

styrningen är inte helt enkelt att svara på. Det kan bero på att de har haft varierande 

ansvarsområde eller tolkning runtom vad som skall kallas för politisk styrning. I vissa fall 

verkade det nämnas som om det kommer från en specifik person som håller en maktposition 

eller från hur organisationens fokus kommer och går. 

 

De politiska svängarna och de problem som respondenterna nämner är inte helt oförståeligt då 

detta ämne går in i många olika delar av vårt samhälle och gör det svårt att förutse följderna 

av de önskemål och ändringar som läggs fram. Då de ändringar som görs kanske inte alls får 

någon önskad effekt eller så börjar det påverka ett område på ett sätt som man inte förutsett. 

Det är minst lika svårt för alla de som arbetar med de politiska frågorna att faktiskt besitta all 

den kompetens som behövs (Melissen, F, & Reinders, H 2012). Detta kan vara en bidragande 

faktor till varför det verkar svänga, då det finns en viss fördröjning med implementering, 

genomförande, reaktion och effekt. Detta skulle även kunna ses som anledningen till varför 

det ibland blir sådana krockar som Emma beskriver med närodlade produkter och 

konkurrensfriheten inom EU. Att sådana beslut kommer ifrån politikerna kan även bero på 

omständigheter i tiden då politiker ser att vissa frågor blir mer eller mindre aktuella från ett 

publikt perspektiv. 
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4.3 Ekonomi 

När frågorna började närma sig den ekonomiska biten i arbetet vid upphandlingar var det 

sällan en fråga om en personlig värdering av pris på produkt. Det var snarare en fråga om en 

brist på resurser att kunna hantera det utökade arbetet som finns runt själva inköpen när det 

kommer till miljöfrågorna. Då de konstant ökande kraven kräver resurser av både köpare och 

leverantörer, som på sikt leder till omkostnader på produkter och tjänster för båda parter. 

Bernt lyfter fram några punkter som belyste problematiken på flera områden. 

 

Desto tuffare krav man har desto mer påverkar det priset, och det är inte bara miljö, 

det är alla krav, det spelar ingen roll, ju mer krav man ställer ju mer får man betala, 

så är det ju. 

Bernt, 2016 

 

Bernt menar också att det ibland blir som så att man sitter och jobbar mycket på en 

upphandling och går igenom alla de punkter som kan behövas för att kraven skall bli rätt. Han 

fortsätter med att det trots ett gott förarbete med goda miljökrav kan bli att man ändå får går 

tillbaka och göra om eller rentav plocka bort kraven på grund att beställaren tycker att 

kostnaden blir för hög. 

 

... men det kan lika gärna vara att, det där kommer att komma kosta för mycket det där 

vill vi inte ha med i vår förfrågan… 

Bernt, 2016 

 

Den problematik som Bernt lyfter fram rör sig inte nödvändigtvis om stora skillnader i priset 

då han noterat att det ofta inte skiljer sig så mycket i pris mellan produkterna. Detta är även 

något som Gunilla stämmer in på då hon säger att många producenter de arbetar med redan är 

miljömedvetna och att det finns ett bra produktutbud med miljömärkningar, varpå deras priser 

och omkostnader inte påverkas i någon större utsträckning. 

 

… vi har kanske inte sett att det springer iväg så mycket när man ställer miljökrav. 

Producenterna är miljömedvetna, de har miljömärkningar på många områden så det 

påverkar inte så mycket… 

Gunilla, 2016 
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Däremot bör det nämnas att de miljökrav som sätts innebär olika nivåer av kostnader då 

Gunilla följer upp med att påpeka att ett krav utöver miljö som till exempel fairtrade kan 

innebära stora tilläggskostnader. Dessa kan dessutom vara beroende på vilken typ av marknad 

eller produktgrupp man skall upphandla inom. 

 

En vanlig fotboll kostar kanske 10 till 15 kronor och en fairtrademärkt fotboll kostar 

145 kr, så att där är det stor skillnad... 

Gunilla, 2016 

 

Kraven som kan komma att sättas är inte enbart på produkterna, det kan även gälla andra 

omkostnader för både kommunen och leverantören. Emma belyser detta genom att påpeka 

några saker som de kan kräva att leverantörer skall ha när det kommer till sina budbilar. 

Fordon här då... att arbetsgivarna har fordon som är miljöklassade Euro 5. 

 

Emma, 2016 

 

Organisatoriskt arbetar de enligt en prioriteringslista varpå kriteriet lägsta pris ligger högst 

upp på listan följt av det ekonomiskt mest fördelaktiga och kan vara en starkt påverkande 

faktor vid miljökravsbeslut. Mia påpekar att denna prioriteringslista är på väg att ändras med 

en kommande lagändring i lagen om offentlig upphandling varpå det ekonomiskt mest 

fördelaktiga kommer flyttas upp till första prioritering. 

 

Tidigare har det i lagen stått att man ska använda två olika parametrar, antingen kan 

det vara lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga... Men nu har man svängt 

på det där och lagt det ekonomiskt mest fördelaktiga först som nummer ett och lägsta 

pris som nummer två. Och det är för att man vill lyfta in det här med de mjuka 

faktorerna, miljö, social hänsyn sociala och etiska krav. Man måste kunna premiera 

de leverantörer som jobbar med dem faktorerna. 

Mia, 2016 

 

Testa et al (2016) diskuterar att den ekonomiska delen är en av de vanligaste barriärerna inom 

GPP och att de billigare produkterna eller tjänsterna prioriteras över miljökriterier. 

Respondenterna hade skilda åsikter om ekonomins påverkan på upphandlingar. Bernt menar 
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att alla krav kostar, det behöver inte bara röra sig om miljökriterier. Emma visar på andra 

omkostnader som kan ligga till grund för ökade priser eller minskat engagemang att delta i 

offentliga upphandlingar. Gunilla däremot anser att marknaden är så pass utvecklad i sitt 

miljöarbete att priserna på miljövänliga produkter inte påverkas av miljökrav i någon större 

omfattning. Därför verkar inte Gunilla se ekonomin som en barriär i sitt arbete. Den 

ekonomiska problematiken uppstår istället när Gunilla ska upphandla varor som också tar 

hänsyn till det sociala perspektivet, såsom fairtrade produkter. Detta kan tolkas som att 

marknaden har utvecklat en viss nivå av standard när det kommer till miljökriterier, men om 

man utmanar marknaden med nya krav som går utanför denna standard så börjar priserna 

påverkas i större utsträckning. Bernt menar att just detta inte alltid är en avgörande faktor i sig 

utan att mycket ligger på vad beställaren är villig att betala. 

 

Ett annat ekonomiskt perspektiv som kan vara en påverkande faktor vid beslut om 

miljökriterier skall godkännas nämns av Mia och berör lagen om offentlig upphandling. Då 

det finns ett kommande förslag för ändring av lagen om offentlig upphandling (SOU 2014:51) 

i en statlig offentlig utredning diskuteras det att “lägsta pris” har fått större fokus i 

upphandlingar genom åren istället för “det ekonomiskt mest fördelaktiga”. Den nya ändringen 

kommer därför klargöra begreppet och rikta mer fokus på “Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga”. Motiveringen till ändringen är att den inte i klartext visar på vilka möjligheter 

som finns att ställa miljökriterier utifrån nuvarande lagstiftning. Det kan tyda på att arbetet 

runt upphandling när det kommer till att eftersträva lägsta pris varpå det nu blivit en erkänd 

barriär för bland annat miljökriterier. Då de inte längre kan användas som ett effektivt medel 

att utveckla marknadsområden (SOU 2014:51). 

 

Om man bortser från pris på produkter och börjar titta på kostnader så skulle man även kunna 

säga att ekonomi påverkar organisationen på flera områden. Detta agerar som en begränsande 

faktor i de fallen man inte har den ekonomiska förutsättningen att kunna investera den tid som 

behövs för att genomföra en korrekt bedömning av kriterier vid en upphandling. Detta gäller 

även när man är så arbetsbelastad att man behöver utöka organisationen genom att antingen 

tillsätta ny personal eller hyra in kompetens.  
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4.4 Kunskap 

Vid närmare förfrågan rörande detta ämne så verkar samtliga respondenter vara överens om 

att det finns en avsaknad av kompetens inom arbetet med GPP. Mia poängterar att området 

med miljö är väldigt bred och omfattande vilket skapar ett behov av kunskap om marknadens 

produkter. 

 

Men det är helt orealistiskt att tro att en person idag som upphandlare skall kunna 

vara duktig inom alla olika kompetensområden. 

Mia, 2016 

 

Speciellt tydligt blir detta menar Bernt när det börjar röra sig om större upphandlingar som 

innehåller flera hundra produkter som alla innehåller flera komponenter från olika håll. När 

man skall vara med på en upphandling så måste man skicka in papper med specifikationer 

runt varje produkt och alla dessa papper måste granskas, som i sin tur åter igen ställer krav på 

kunskap och resurser från båda håll. 

 

Ja, det blir, du vet om man skall upphandla hundratals produkter så ska man läsa 

igenom alla de där dokumenten och se att de verkligen uppfyller kraven, det blir 

snabbt att någon missar en, ... då är det samma problem för dem. Massor med 

produkter som skall lämnas anbud på och dokumentation som skall fram och 

någonstans blir det någon miss helt enkelt. 

Bernt, 2016 

 

Arbetet gällande större upphandlingar på Björns arbetsplats börjar med en omfattande 

förstudie gällande de produkter som köpas in. Genom denna förstudie försöker de identifiera 

pris, kvalitet, behov och eventuella miljökriterier som kan behandlas inom upphandlingen. 

Björn nämner att dessa förstudier ibland är svåra att utföra och för att få igenom en bra analys 

av vissa produkter så anlitas konsulter med kompetens inom produktområdet. Även Gunilla 

lyfter detta problem men är lite mer preciserad i att hon noterar just kemikalier som ett 

problem. Då hon känner att det saknas kunskap om dem vilket gör att de får det svårt att göra 

korrekta bedömningar. Varpå hon menar att de skulle behöva hjälp med detta ifrån en extern 

konsult eller ifrån kommunens miljöförvaltning. Mia berättar om liknande problem men att 
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det finns lösningar på det inom kommunen ifrån andra avdelningar, dock har dem sina egna 

uppgifter och kan inte alltid hjälpa upphandlarna. 

 

… vi har stora problem när det gäller det här, kemikalier och den typen där det krävs 

mycket arbete för att undersöka om kravuppfyllnanden uppfylls... det kan inte vi, där 

måste vi ha extern hjälp, från antingen någon annan i kommunen eller från någon 

konsult. 

Gunilla, 2016 

 

Kompetensen finns inne i kommunen på olika avdelningar, så det där skulle vi liksom 

kunna hantera, men det är resurser som saknas. 

Mia, 2016 

 

Denna brist på kompetens gör att upphandlarna i många fall måste vända sig till andra 

avdelningar inom organisationen som har den kunskapen. Gunilla ser behovet av denna typ av 

samarbete men det är inte alltid upphandlarna kan få den hjälp de behöver. 

 

Men det är som på många andra ställen att det finns inte resurser och jobbar man på 

miljöförvaltningen så är deras huvudverksamhet att vara en tillsynsmyndighet. att 

sitta och hjälpa upphandlingsenheten och granska dokument, säkerhetsdatablad och 

så vidare för att se om innehållet stämmer överens med de kraven som vi har ställt, det 

är inte alltid som dem har den tiden som vi skulle önska. 

Gunilla, 2016 

 

Samtliga respondenter verkar överens om att miljöfrågorna är viktiga på ett eller annat sätt 

men Mia påpekar också att det inte är en lätt uppgift. Detta då hon menar att hennes främsta 

uppgift är att göra en bra affär. 

 

... en upphandlare ska vara duktig på att göra affärer. Det är inte upphandlarens roll 

att ha spetskompetens inom miljö eller social hänsyn eller, sociala och etiska krav. 

 

Mia, 2016 
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Grandia (2016) ser kunskap som en drivande faktor inför huruvida en upphandlare använder 

sig av miljökriterier vid upphandlingar. Finns det en kunskapslucka som påverkar 

upphandlaren kan personen i fråga känna ett tvivel i arbetet och eftersom de ska arbeta 

professionellt kan miljökriterier försvinna. Då de hellre vill göra ett bra jobb i sin roll att göra 

en bra affär, snarare än att driva miljökriterier som de inte förstår. Karlsson, (2002) såg 

kunskapsbrist gällande arbetet med miljökriterier i sin studie och samma problematik tas upp 

av samtliga respondenter även idag, 14 år senare. Respondenterna verkar uppleva att 

kunskapen som behövs vid arbetet av GPP finns inom kommunerna, men inte hos själva 

upphandlarna. Detta märks då samtliga respondenter pratar om ett samarbete med antingen 

interna eller externa aktörer som de är mer eller mindre beroende av. Grandia (2016) går in på 

denna problematik och menar att miljökriterier inom vissa upphandlingar kan försvinna, ifall 

miljökontoret på kommunen redan är belastad. 

 

Som Mia säger så är deras uppgift till en början att göra en bra affär rent ekonomiskt. Följer 

man hennes argument verkar det orimligt att lägga allt ansvar på den generella upphandlaren 

då de måste sätta sig in i de miljökrav som är lämpliga på alla produktområden som de arbetar 

med. Däremot kan man säga samma sak om man vänder på det, då kompetens kravet blir 

jättehögt på alla som generellt behandlar själva miljöfrågan och alla miljökrav. Då de måste 

ha en uppfattning om vad varje upphandlingsområde innebär för konsekvenser för eventuella 

miljökrav. Samt vara pålästa om den aktuella marknaden och dess aktörer. När man ser till de 

olika upphandlingskontoren och de respondenter som kontaktades så fanns det några som 

arbetade mycket mot en specifik grupp av produkter. Detta skulle kunna ses som en lösning 

då upphandlaren kan fokusera på en typ av produkt och då även sätta sig in i de miljökrav 

som är aktuella för området. De respondenter som hade ett specifikt område verkade mer 

pålästa på de krav som de använde sig av och använde dessa som exempel under intervjun, 

när de istället började röra sig utanför deras område så var det inte längre lika klart vad för 

krav som behövdes eller användes. Det verkade även som om vissa områden hade betydligt 

högre fokus på miljökraven då det ofta pratades om ekologiska produkter eller giftfri förskola 

samt hållbara transporter. 

 

4.5 Marknad 

En av de aspekter som uppmärksammades under intervjuerna är hur marknaden och 

leverantörerna på sätt och vis kan vara med och påverka de krav som sätts. Emma uttrycker 
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specifikt denna problematik i sitt arbete. Det är därför man ofta som Emma eller Björn säger 

genomför en förstudie på området. 

 

... då måste man försöka undersöka marknaden innan, för att se att det finns 

anbudsgivare, tänkbara anbudsgivare i alla fall. 

Emma, 2016 

 

… det sker liksom en förstudie på det sättet… och då tar man ju fram kan man säga, 

grunderna i kravställningen. 

Björn, 2016 

 

Emma fortsätter med att påpeka att detta även beror på vad det är för typ av upphandling det 

är frågan om. Då man ofta i större upphandlingar pratar om mängder av olika artiklar och då 

brukar man även prata om helt andra typer av volymer. Varpå själva storleken på 

upphandlingen kan innebära förutsättningar som bara speciella leverantörer kan uppfylla. 

 

Alltså det beror ju på vad det är, om vi pratar om livsmedels upphandlingar så är det 

så att marknaden domineras av två stora grossister... och gör vi då dem här stora 

upphandlingarna som består av en 1200 artiklar så är det bara dem som kan lämna 

anbud… dem stora är inte intresserade av dem här små upphandlingarna… 

 

Emma, 2016 

 

Emma fortsätter med att säga att det också finns möjligheter att få med mindre lokala 

leverantörer genom att dela upp större upphandlingar till mindre volymer. Detta har blivit 

aktuellt då politiker i Emmas kommun efterfrågar närproducerade produkter. Emma påpekar 

också att information måste kommuniceras till de mindre leverantörerna då de inte riktigt 

förstår hur offentliga upphandlingar går till eller att de har möjligheten att medverka. 

 

... man har ju möjlighet att dela upp upphandlingar, det beror ju på liksom vad 

beställarna tycker också… 

Emma, 2016 
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Något som Inger och Gunilla går in på under sina intervjuer är att de anser att kommuner i 

position av större kunder har möjligheten att påverka marknaden. Speciellt om man ställer rätt 

typ av miljökrav, men att det inte alltid är något som uppskattas av leverantörerna. 

 

Alltså för mig är det jätteviktigt, det är som jag sa, vi är ju en stor kund. Det är många 

kommuner och flera bolag och så vidare, så vi har en möjlighet. Ställer vi miljökrav 

så kan vi påverka leverantörerna att arbeta mot att ha rutiner och ställa krav på sina 

producenter och underleverantörer, och vi har också fått signaler om att i vissa fall 

att, vi är så besvärliga som ställer sådana krav så men, det är ju det vi vill, vi vill 

ligga i framkanten. 

Gunilla, 2016 

 

Bernt lyfter fram en annan vinkel med ökade krav i upphandlingar. Han menar att det händer 

att en del leverantörer säger sig uppfylla alla krav men att de egentligen vilseleder och fuskar. 

Bernt menar att då det är mycket produktblad som ska granskas på kort tid så är det lätt hänt 

att fel kan uppstå. 

 

Klarar de inte riktigt uppfylla dem då försöker de kanske att låtsas uppfylla dem och 

så kommer en konkurrent på det och så hamnar man i förvaltningsrätten... 

 

Bernt, 2016 

 

Gunilla påpekar att det är tråkigt att det finns leverantörer som medvetet försöker vilseleda 

och försvåra arbetet med upphandlingar. 

 

… Jag skulle nog vilja säga det, kunde vi jobba tillsammans bättre och dra åt samma 

håll så hade vi nått en större framgång ännu snabbare. 

Gunilla, 2016 

 

Respondenterna verkar överens om att man måste arbeta tillsammans med marknaden men 

upplever att det finns motgångar på flera nivåer när man försöker utveckla arbetet. Den första 

är att miljökraven kanske inte går att uppfylla varpå man måste undersöka marknaden om de 

är rimliga att ställa till att börja med. Finns det däremot leverantörer som kan uppfylla dem så 

har man oftast bara kommit i kontakt med den delen av marknaden som redan kan uppfylla 
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kraven vilket inte ger en helhetssyn och som inte når ut till hela marknaden (Lundberg et al, 

2015). Det andra problemet är något som Emma beskriver genom att vända på perspektivet 

från top down till bottom up och menar att det också finns leverantörer som inte vet att de kan 

vara med i offentliga upphandlingar, eller hur de ska gå tillväga för att lägga anbud. För att 

dessa leverantörer ska kunna nås behöver upphandlare bli tydligare i sin kommunikation 

 

Kraften att som kommun kunna påverka marknaden genom sina krav är något som Inger och 

Gunilla uttrycker sig se möjligheter runt. Gunilla själv anser att hennes kommun ligger bra till 

om man ser på t.ex. ekologiskt upphandlade livsmedel. Hon anser att anledningen till att detta 

har skett är för att de aktivt har gått ett steg längre i deras formulering av miljökriterier. Detta 

skulle kunna tolkas som att de inte anser att upphandlingsmyndighetens miljökriterier är 

effektiva nog när det kommer till att styra marknaden. Detta förstärks av Bratt, et al (2013) 

som i en studie tittat på upphandlingsmyndighetens arbete med miljökriterier och dess 

formuleringar. Brister som tas upp är att miljökriterierna är utformade utifrån marknaden och 

de produkter som finns tillgängliga idag. Bratt, el al (2013) menar att det långsiktiga 

perspektivet försvinner då fokus bara ligger på dagens produkter. Samt att det finns 

möjligheter att mer effektivt påverka marknaden ifall miljökriterier skapas också utifrån 

framtidens behov. Melissen & Reinders, (2012) har gjort en liknande studie och tittat på 

Nederländernas motsvarighet till upphandlingsmyndigheten och diskuterar samma 

problematik. 

 

Att driva ett aktivt arbete med krav som förändras och utökas är inte utan problem då många 

kan uppleva dem svåra att uppfylla eller hålla sig uppdaterade till. Detta kan vara en 

bidragande faktor till fusk och en form av marknadskamp. Då olika aktörer försöker 

underminera för varandra och dra ut på upphandlingsarbetet genom att begära extra 

granskning eller rentav försöka få bort konkurrenterna från förhandlingsbordet. Detta gör de 

genom att själva granska sina konkurrenters anbud och produkter som ett sätt att hitta 

eventuella fel och brister, vilket ytterligare försvårar arbetet för upphandlarna. Då de behöver 

gå igenom upphandlingen igen eller rentav ta det till rätten. Man skulle kunna säga att det 

finns stor frihet att sätta mängder med krav på en upphandling men det hjälper inte någon om 

det inte finns någon som kan uppfylla dem. Speciellt då det från beställaren finns en 

ursprunglig vilja och ett behov av en produkt eller tjänst som måste uppfyllas i slutändan. Då 

hjälper det inte att man sitter och försvårar arbetet eller kanske rentav gör det omöjligt för 

leverantörerna 
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4.6 Uppföljning 

Ingen av respondenterna kunde ge en klar bild av hur uppföljningar av upphandlingar sker. 

Emma berättar att det finns två stycken på hennes kontor som arbetar med kontroll av avtal, 

men hur de arbetar kan hon inte svara på. Uppföljning på ställda miljökriterier är inget som 

hon har något ansvar för. På Mias kontor så sker kontrollen av miljökriterier innan 

upphandlingen sker, uppföljning under avtalets gång finns det inte resurser för. Detta då 

miljökriterier för dem är svåra att arbeta med, då de idag är beroende av kommunens 

miljökontor vid granskning av miljökriterier. Det finns ingen på Mias kontor som har 

kompetensen för att undersöka att produkter som upphandlas uppfyller de miljökriterier som 

ställs. 

... det är ju vid själva upphandlingstillfället, då är man ju inne och läser och kan det 

där, sen kan jag ju inte säga att vi är så duktiga på när det gäller uppföljning av dem 

här miljökraven under avtalsperioden. 

Mia, 2016 

 

Inger säger att de inte heller har någon bra rutin för uppföljning. Det sker stickprov ibland 

men överlag så litar de på att de företag som anlitas uppfyller de krav som ställs. Enligt 

Gunilla så är uppföljning den svåraste biten i arbetet med GPP och det finns idag inga rutiner 

för detta. De förlitar sig på att de som lägger in beställningar på en produkt själva rapporterar 

in eventuella fel på de varor som köpts in, de sköter inga kontroller själva. De har dock nu 

anställt en ny person som ska arbeta med uppföljning och kontrollera avtalen där tanken är att 

stickprov ska utföras. 

 

... och så får man ju titta då på om den här produkten inte uppföljer miljökraven, sen 

så får vi ju inte vara poliser, det är ju liksom inte vårt jobb, utan vi kan ju bara påtala 

att köper ni avtalade produkter, så ska dem vara uppfyllda, dem kraven som vi har 

ställt. 

Gunilla, 2016 

 

Ett annat perspektiv kommer ifrån Mia gällande upphandling av t.ex. städtjänster. I dagsläget 

så sätter dem inga typer av miljökriterier på dessa företag. Det enda kriteriet som ska följas är 

att eventuell sopsortering ska användas när denna finns i anslutning till byggnaden. Detta 
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grundar sig i att de själva anser att det är fel av kommunen att ställa krav på de företag som de 

köper in från. 

 

vår filosofi när det gäller dem här entreprenaderna är såhär, om man väljer att lägga 

ut driften av en verksamhet då ska inte vi som kommun vara där och peta och tala om 

hur dem ska bedriva den här verksamheten för då, då skulle vi lika gärna kunna drifta 

det här själv. 

Mia, 2016 

 

Ett problem som tagits upp i en tidigare studie visade att det finns en brist i arbetet med GPP 

när det gäller uppföljning efter att en upphandling har genomförts. Denna studie var inriktad 

på att undersöka GPP och dess påverkan på upphandlade städtjänster. I studien upptäckte dem 

att bara en av tio upphandlade städtjänster fick någon typ av uppföljning som säkerställde att 

städföretaget uppfyllde de miljökriterier som specificerades i upphandlingen (Lundberg, et al, 

2015). Utifrån intervjuerna i denna studie, så visade det sig att arbetet med uppföljning är 

något som är svårt att hantera inom respondenternas nuvarande ansvarsområde. 

 

Hur respondenterna talar om uppföljning skiljer sig, på vissa kontor finns det anställda som 

har kontroller av avtal som deras ansvarsområde, medan andra kontor inte har tillgång till 

sådana resurser. Ett avstickande förhållningssätt finns i Mias Kommun som anser att driften 

som sköts av upphandlande entreprenader ska ske utan styrning ifrån kommunen i form av 

miljökrav. Detta motiverar hon med att företag i många fall kommit längre i miljöarbete än 

kommunen. Den problematik som tas upp av Lundberg et al, (2015) syns också utifrån 

respondenternas svar då de inte kan ge en transparent bild över hur uppföljning av 

upphandlingar sker. Istället finns det ett förtroende till de leverantörer som får avtalen att de 

verkligen leverar rätt produkter, samt att de som använder produkterna rapporterar in 

eventuella fel. 

 

Denna tillit är något som skulle kunna ifrågasättas om man börjar titta till de olika parternas 

perspektiv och mål i genomförandet av själva upphandlingen. Beställaren har produktens eller 

tjänstens själva användning och funktion i fokus vilket gör att man kan ifrågasätta kontrollen 

av produktens kravuppfyllnad från deras sida. För så länge produkten gör det den skall göra 

utan komplikationer, så kan det dröja innan eventuell kontroll görs om den verkligen 

uppfyller alla krav som satts inför inköpet. För att minimera risken att det fel sker bör tilliten 
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till beställarna och leverantörerna kompletteras med kontroll även ifrån upphandlarnas sida 

som har kunskapen om de upphandlande produkterna. 

 

4.7 Personligt förhållningsätt 

Inger, Bernt, Björn och Gunilla anser personligen att det är viktigt med miljöanpassade 

upphandlingar. Bernt kopplar sitt arbete till att man ska värna om naturen för kommande 

generationer och att man måste ta ett ansvar. Gunilla berättar att hennes kommun ligger i 

framkant, speciellt gällande andelen ekologiska livsmedel som upphandlas och så vill hon 

fortsätta. Hon anser att köpkraften i kommunen är stor nog att påverka marknaden till att 

producera flera miljövänliga varor. 

 

... vi vill ligga i framkanten, det är jätteviktigt att vi på nått sätt kan visa att det här är 

jätteviktigt för oss i ******* kommun, vi vill ha schyssta produkter, vi vill ha bra 

produkter som är miljövänliga...  

Gunilla, 2016 

 

Emma ger en annan bild av vikten av miljöanpassad upphandling och menar att hon själv inte 

ska ha några egna åsikter som kan påverka hennes arbete, det ska vara objektivt och hon ska 

arbeta utifrån de riktlinjer som är satta. Mia ser prioriteringar när det kommer till 

miljöanpassad upphandling. Hon tycker att vissa områden är känsligare än andra och som 

måste få mer uppmärksamhet inom arbetet. Mia tar upp två exempel, dels arbetet med Giftfri 

förskola samt påverkan på luftkvalitén ifrån diverse transporter som något hon anser behöver 

prioriteras inom sin egen kommun. 

 

Jag skulle vilja säga det beror på vilken upphandling det handlar om, är det en 

upphandling där det klart är produkter som vi ska använda i vår förskoleverksamhet 

till exempel. Där jobbar vi ju nu med giftfri förskola, där är det ju jätteviktigt givetvis, 

och där det är mycket transporter där de påverkar luften, för vi har ju inte särskilt bra 

luft i *******. 

Mia, 2016 

 

Mia och Bernt lyfter också upp engagemanget ifrån de verksamheter som kommer med 

upphandlingsuppdrag. De menar att de uppdrag som kommer in till upphandlarna sällan 
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innehåller egna krav på miljökriterier från beställaren. Om några miljökrav ska finnas i 

upphandlingen så är det de själva som får driva den frågan. 

 

ska vi ställa några miljökriterier alltså jag får ju ställa den frågan, men nej 

beställarna av mina uppdrag kommer inte med den frågan först av allt. 

 

Bernt, 2016 

 

Att undersöka hur viktigt det är personligen med GPP för upphandlarna är något som är av 

intresse med utgångspunkt ifrån studier av Testa et al, (2014) och Grandia, (2016). Då 

Grandia, (2016) anser att det måste finnas en förståelse och ett engagemang ifrån den 

upphandlande individen gällande GPP. Den som upphandlar måste själv tro och få kännedom 

om de effekter som GPP kan skapa för att arbetet ska kunna utvecklas. Detta kan kopplas till 

intervjun med Gunilla som pratade varmt om sitt arbete och som uttryckligen sa “Jag brinner 

för det här jag tycker det är jätteroligt”. Huruvida Gunillas engagemang kan jämföras med 

bättre resultat än övriga kommuner kan inte svaras på i denna studie, men utifrån Grandia, 

(2016) så ökar det förutsättningarna för GPP. Gunilla själv säger att hennes kommun är en av 

de ledande kommunerna i Sverige gällande högst andel inköpta ekologiska livsmedel. En 

motpol till Gunilla var intervjun med Emma som ansåg att hennes personliga åsikter inte ska 

påverka hennes arbete, hon ska bara arbeta utifrån beslutade riktlinjer. Emma berättade att 

hon ska arbeta utifrån upphandlingsmyndighetens baskrav gällande miljökriterier. Under 

intervjun upplevdes en bristande kunskap och engagemang om GPP som enligt Grandia, 

(2016) är en förutsättning för ett gott arbete med GPP. Detta då Emma vid varje fråga 

gällande miljökriterier började läsa innantill ifrån styrdokument utfärdade av kommunen och 

kontoret. 

 

Testa et al (2014) menar att strukturen på en organisation och den fokus som finns gällande 

GPP har mindre betydelse. Istället lyfts individen fram och som genom dess handlingar i 

slutändan avgör om miljöhänsyn kommer att finnas med i upphandlingen. Detta är något som 

Mia och Bernt lägger vikt på i sitt arbete och kan återkopplas till Testa et al, (2014) då de 

anser att miljökriterier sällan är något krav som följer med beställningar ifrån kommunens 

verksamheter. De känner att ansvaret ligger på dem själva när det kommer till att väva in 

miljökriterier i deras arbete och de upphandlingar som de hanterar. 
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5. Avslutande Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att identifiera vilka typer av barriärer som finns när det 

kommer till grön offentlig upphandling i fem olika kommuner i Sverige. Samt att se ifall 

dessa barriärer skiljer sig ifrån tidigare forskning. I studien av Karlsson (2002) identifierades 

den äldre lagen om offentlig upphandling som en stor barriär. Lagen hindrade upphandlarna 

att sätta miljökriterier på något annat som inte var direkt kopplat till produkten. Denna 

problematik kan inte längre identifieras i denna studie då det har skett en lagändring som 

öppnat upp fler möjligheter att använda upphandlingslagen. Däremot bör det nämnas att det 

verkar finnas restriktioner från andra lagar som påverkar vid beslut. Det har även skett 

förändringar på marknaden då de intervjuade upphandlarna inte uttrycker någon direkt 

problematik runt brist på miljövänliga alternativa produkter av god kvalitet. 

 

När man ser till tidigare forskning blir det tydligt att brister i kunskap och tillgång till 

kompetens är en avgörande faktor för arbetet med GPP. Både Grandia (2016), Testa et al 

(2012) & Karlsson (2002) driver denna fråga och samma problematik har identifierats i denna 

studie. Mycket fokus har legat på kunskapsbrist och svårigheter med kompetens när det 

kommer till arbetet med GPP. Detta är något som varit ett gemensamt problem för samtliga 

respondenter och som verkar ha kopplingar mellan samtliga teman som analyserats. För att 

motverka denna problematik har upphandlarna ett samarbete med respektive kommuners 

miljökontor som de ser positivt på och något de vill ha mer tillgång till. Respondenterna 

känner behovet av miljökontorens kompetens främst när det gäller granskning av produktblad 

av olika typer av produkter. 

 

Organisatoriskt finns det inte riktigt några barriärer som respondenterna hänvisar till trots att 

det enligt Testa et al (2014) är en viktig utgångspunkt för att skapa goda 

kunskapsförutsättningar. Istället för att se till organisationen så diskuteras det om behovet av 

olika resurser och kompetenser istället för hur de kan få dem. Detta kan tolkas som brister i 

organisationen men inte utifrån respondenternas svar. Samma förhållningssätt går att se på 

den ekonomiska barriären då respondenterna inte hänvisar till den som en aktiv barriär. Testa 

et al (2016) anmärker denna barriär som en av de vanligaste i arbetet med GPP. Anledningen 

till varför respondenterna inte anmärker på den ekonomiska barriären kan bero på olika 

perspektiv då den ekonomiska barriären kan ha blivit något av en norm som man anpassar sig 
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runt. Gunilla till exempel anser att ekonomin inte har lika stor betydelse då miljövänliga 

produkter har snarlika priser jämfört med konventionella produkter. 

 

Slutligen har upphandlarnas personliga förhållningssätt utforskats. Detta då Grandia, (2016) 

samt Testa et al, (2014) anser att individens engagemang påverkar huruvida GPP får något 

fokus i upphandlingsarbetet. Detta är svårt att dra några konkreta slutsatser ifrån, dock 

upplevdes engagemanget som en viktig faktor av de flesta respondenterna, då de ansåg att 

arbetet för miljön var viktigt. Två av de intervjuade säger sig inse den köpkraft som deras 

kommuner innefattar och anser att de kan ha en stor inverkan på att stimulera marknaden mot 

mer miljövänliga alternativ. Dessa upphandlare har också gått längre och formulerat egna 

miljökriterier, som inte är formulerade av upphandlingsmyndigheten. En förstärkning av det 

personliga förhållningssättet skulle kunna vara att ge upphandlarna möjligheten att se effekten 

av sitt arbete via uppföljning. Lundberg et al, (2015) har tidigare visat att uppföljning är ett 

moment som inte får någon uppmärksamhet inom arbetet av GPP. När denna fråga 

diskuterades med respondenterna kunde ingen av dessa återspegla hur eller om detta arbete 

finns integrerat i deras upphandlingar. Utifrån respondenterna kan man dra slutsatsen att det 

finns brister i arbetet med uppföljning och att det skulle behöva åtgärdas. Detta område är 

intressant då uppföljning kan säkerställa att de miljökriterier som formuleras också ger den 

effekt som eftersträvas. Anledningen till varför det finns brister i uppföljning diskuteras inte i 

denna studie och borde undersökas vidare i andra studier. 

 

5.1 Slutsatser 

 Barriärerna som identifierats är kopplade till Organisation, Ekonomi, Politik, 

Kunskap, Marknad, Uppföljning och Personligt förhållningssätt. 

 

 Denna studie har noterat skillnader i barriärerna som identifierats i de fem olika 

kommunerna jämfört med tidigare forskning. Organisation och Ekonomi verkar inte 

upplevas som några aktuella barriärer utifrån respondenterna, trots att tidigare 

forskning lyfter dem som huvud barriärer. Marknaden verkar ha utvecklats då 

respondenterna i denna studie upplever en bättre tillgång till miljövänliga produkter 

vilket var något tidigare forskning noterat som en betydande barriär.  
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 De övriga barriärerna som identifierats föreföll stämma överens med tidigare 

forskning.  

 

  



36 
 

Referenser 

Bryman, A, & Nilsson, B 2011, Samhällsvetenskapliga Metoder, n.p.: Malmö : Liber, 2011 

Kvale, S, & Brinkmann, S 2014, Den Kvalitativa Forskningsintervjun, n.p.: Lund : 

Studentlitteratur, 2014, 

 

Cerutti, A, Contu, S, Ardente, F, Donno, D, & Beccaro, G 2016, 'Carbon footprint in green 

public procurement: Policy evaluation from a case study in the food sector', Food Policy, 58, 

pp. 82-93 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. 2012. 

Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB 

 

EU, 2016. What is GPP, (A) 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm (Hämtad 2016-04-27) 

EU, 2016. Assessing Green Public Procurement Networking Needs (B) 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm (Hämtad 2016-04-27) 

 

GPP 2020, UÅ. Procurement for a low-carbon economy 

http://www.gpp2020.eu/ (Hämtad, 2016-05-21) 

 

Grandia, J, Steijn, B, & Kuipers, B 2015, 'It is not easy being green: increasing sustainable 

public procurement behaviour',Innovation, 28, 3, p. 243-260 

 

Grandia, J 2016, 'Finding the missing link: examining the mediating role of sustainable public 

procurement behaviour', Journal Of Cleaner Production, 124, pp. 183-190 

 

Hagstad, Charlotte & Olsson, Martin 2015, ‘Miljökrav i upphandling av Förbrukningsmateriel 

i sjukvården: Hinder, problem och möjligheter - En fallstudie av Region Östergötland’ 

'Environmental requirements in procurement of disposable products in the health sector: 

barriers, problems and opportunities - A Case Study of Region Östergötland’, BASE 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
http://www.gpp2020.eu/


37 
 

Igarashi, M, de Boer, L, & Michelsen, O 2015, 'Investigating the anatomy of supplier 

selection in green public procurement', Journal Of Cleaner Production, 108, Part A, pp. 442-

450 

 

Kaufman, N 2014, 'Overcoming the barriers to the market performance of green consumer 

goods', Resource And Energy Economics, 36, pp. 487-507 

 

Karlsson, S 2002, 'Miljöanpassad offentlig upphandling : upphandlares erfarenheter av 

integrering av miljöhänsyn ; Environmentally sound public procurement : purchasers’ 

experiences of integrating environmental concerns', BASE 

 

Lantz, Annika. 2012 Intervjumetodik. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Bratt, C, Hallstedt, S, Robèrt, K, Broman, G, & Oldmark, J 2013, 'Assessment of criteria 

development for public procurement from a strategic sustainability perspective', Journal Of 

Cleaner Production, 52, pp. 309-316 

 

Lundberg, S, Marklund, P, Strömbäck, E, Sundström, D, Umeå universitet, S, & Umeå 

universitet, S 2015, 'Using Public Procurement to Implement Environmental Policy: An 

Empirical Analysis', Environmental Economics And Policy Studies, p. 487 

 

Melissen, F, & Reinders, H 2012, 'A reflection on the Dutch Sustainable Public Procurement 

Programme', Journal Of Integrative Environmental Sciences, 9, 1, pp. 27-36, 

 

Mosgaard, Alberg 2015, 'Improving the practices of green procurement of minor items', 

Journal Of Cleaner Production, 90, pp. 264-274 

 

Proposition: 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

 

Respondent: Bernt - Intervjuad - 2016-03-29 

 

Respondent: Björn - Intervjuad 2016-04-08 

 

Respondent: Emma - Intervjuad 2016-03-30 



38 
 

 

Respondent: Gunilla - Intervjuad 2016-03-30 

 

Respondent: Inger - Intervjuad 2016-03-31 

 

Respondent: Mia - Intervjuad 2016-04-01 

 

SFS 2007:1091. Lag om offentlig upphandling 

 

Sjöblom, Dan & Grönberg, Henrik, 2013. ”Vi vill stoppa fusket vid upphandlingar”, 

upphandling24. 2013-02-06. http://upphandling24.se/vi-vill-stoppa-fusket-vid-upphandlingar/ 

(Hämtad 2016-05-20) 

 

SOU 2001:31. Finansdepartementet. Mera värde för pengarna 

 

SOU 2014:51. Finansdepartementet. Nya regler om upphandling 

 

Testa, F, Iraldo, F, Frey, M, & Daddi, T 2012, 'Analysis: What factors influence the uptake of 

GPP (green public procurement) practices? New evidence from an Italian survey', Ecological 

Economics, 82, pp. 88-96 

 

Testa, F, Annunziata, E, Iraldo, F, & Frey, M 2014, 'Drawbacks and opportunities of green 

public procurement: an effective tool for sustainable production', Journal Of Cleaner 

Production, 112, Part 3, pp. 1893-1900 

 

Testa, F, Grappio, P, Gusmerotti, N, Iraldo, F, & Frey, M 2016, 'Examining green public 

procurement using content analysis: existing difficulties for procurers and useful 

recommendations', Environment, Development And Sustainability, 18, 1, p. 197-219, 

 

Trost, J 2010, Kvalitativa Intervjuer, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2010 

  

http://upphandling24.se/vi-vill-stoppa-fusket-vid-upphandlingar/


39 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Frågorna måste inte uttryckas ordagrant och punkter är saker att ha i åtanke 

 Vilken roll har du har du på din arbetsplats? 

 Vilken typ av upphandlingar hanterar du ? 

o Hur många olika anbud brukar ni få under en upphandling? 

o Vilka typer av miljöpåverkan kan dessa ha? 

o Vilka typer av miljöalternativ (Produkter) har ni tillgång till? 

 Vilka ställningstaganden tar ni vid upphandlingar? 

o Vilka ställningstaganden gällande miljö använder ni er av? 

o Hur viktigt är priset? 

 Finns det några riktlinjer eller stöd som ni kan arbeta med vid upphandling av varor 

som stödjer ditt arbete vid upphandling av just miljövänliga varor? 

o Finns det något exempel där ni har använt er av  dessa? 

o Ser du några svårigheter att få med miljötänk vid upphandlingar? 

o Hur levande är dessa dokument i arbetet idag? 

 Hur påverkar den politiska styrningen ert arbete? 

o Komplettera med andra barriärer eller helt byt ut politiska mot annan barriär. 

 Vilka typer av miljökriterier arbetar ni efter? 

o Ser du några svårigheter att få med miljötänk vid upphandlingar? 

o Vad är den vanligaste kriteriet som hindrar att upphandla miljövänliga 

produkter? 

o Kontroll av miljökriterier? 

 Hur viktigt är det med miljöanpassad upphandling för er personligen? 

 Hur upplever ni möjligheterna att påverka ett beslut om upphandling? 

o Vad anser ni vara den största hindret för att arbeta med miljöanpassad 

upphandling? 

 Är det något som ni skulle vilja tillägga utifrån det vi har pratat om idag? 

 


