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1. Sammanfattning 
 
Staden och den byggda miljön har blivit en källa till omfattande miljöproblem. Byggsektorn i 
Sverige står för en stor andel av både utsläpp och avfallsproduktion. Begreppet hållbarhet 
används ofta inom stadsbyggnad och innefattar socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hänsynstagande. Dock har det visat sig svår att implementera hänsyn till hållbarhet i 
realiteten.   
 
Lagen om offentlig upphandling tillämpas då offentliga aktörer köper varor eller tjänster av 
privata leverantörer. Inom stadsbyggnad är det vanligt att kommuner och statliga myndigheter 
köper upp produkter, entreprenader och tjänster från privata bolag. Lagen syftar till att öka 
konkurrensen, skapa transparens och motverkas risken för att vissa leverantörer särbehandlas i 
en upphandlingsprocess. I en upphandling har den upphandlande enheten möjlighet att ställa 
krav på de leverantörer som är lämpliga. Kraven kan bland annat röra hänsyn till miljö och 
sociala aspekter. 
 
Denna uppsats belyser möjligheterna att hållbarhetskrav integreras i offentliga upphandlingar 
som rör stadsbyggnad. Genom intervjuer med ett antal olika aktörer inom bygg- och 
planeringssektorn har åsikter och erfarenhet samlats in och analyserats. Analysen av dessa 
intervjuer och tidigare forskning visar på att det finns en tydlig kunskapsbrist kring hur krav 
som rör hållbarhet ska formuleras samt hur dessa skall värderas i en upphandling. Studien 
visar även att det efterfrågas tydligare direktiv och en ökad samverkan mellan aktörer 
beträffande upphandlingar och möjligheten att integrerar hållbarhetskrav. 
 
Studiens resultat tyder på att Lagen om offentlig upphandling reglerar en stor köpkraft och 
kan, om kunskap och kompetens finns, användas för att ställa krav på miljö och sociala 
hänsyn inom bygg- och planeringssektorn och därmed bidra till en mer hållbar 
stadsutveckling. 
 
Nyckelord: Lagen om offentlig upphandling, Hållbar utveckling, Ekologisk hållbarhet, Social 
hållbarhet, Stadsbyggnad. 
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2. Abstract 
 
The city and the built environment is a source of widespread environmental problems. The 
construction sector in Sweden contributes with a large amount of both emissions and waste 
production. The concept of sustainability is often used in planning and urban design but is 
difficult to be put into practice.  
 
The Swedish Public Procurement Act regulates the purchase of goods, works or service by 
public sector bodies and certain utility sector bodies. The law aims to increase competition, 
create transparency and prevent that certain suppliers are given special benefits in the 
procurement process.  
 
This study highlights the opportunities that sustainability requirements are integrated into 
public procurements related to urban planning. Through interviews with a number of different 
actors in the construction and planning sector, opinions and experiences have been gathered 
and analyzed. The result of this analysis and also previous research show that there is a lack 
of knowledge regarding how claims of sustainability should be formulated and evaluated in a 
construction or planning contract. The study also shows that there is a demand for both 
distinct directives and an increased collaboration between stakeholders regarding integrating 
sustainability requirements in the contracts.  
 
The survey results suggest that the Public Procurement Act regulates a large purchasing 
power and can be used to set requirements for environmental and social considerations in the 
construction and planning sector and could therefore contribute to a more sustainable urban 
development. 
 
Keywords: Public Procurement Act, Sustainable development, Green Public Procurement, 
Socially Responsible Public Procurement, Urban development.  
 
English title: The Swedish Public Procurement Act – A study of environmental and social 
consideration in public procurements  
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4. Inledning 

4.1 Bakgrund 
 
Den offentliga sektorn i Sverige upphandlade, år 2011, varor, tjänster och entreprenader till 
ett värde av cirka 600 miljarder kronor. Detta motsvarar nästan en femtedel av landets totala 
BNP. Av denna andel står byggsektorn, inkluderat arkitekt-, bygg- och ingenjörstjänster, för 
drygt hälften (Konkurrensverket, 2014). Offentliga upphandlingar regleras, sedan år 2008, i 
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen är en del av de EU-direktiv som ska främja en 
ökad konkurrens, transparens och motverka risken för särbehandling i en 
upphandlingsprocess (Sundstrand, 2013).  
 
Samtidigt har staden och den byggda miljön blivit en av vår tids största miljöproblem. 
Byggsektorn, eller 40-sektorn som den även kallas för, står för 40 % av landets totala 
avfallsproduktion. (Naturvårdsverket, 2014). Städer utgör endast 3 % av jordens markareal 
men producerar över 80 % av de globala växthusgaserna. Därutöver finns det data som visar 
på att en stad beräknas behöva upp till 1000 gånger sin egen storlek för att ta hand om de 
avfallsprodukter som den genererar (Haupt, 2015).  
 
Hur vi väljer att utforma våra städer kommer ha stor betydelse för en utveckling mot ett mer 
hållbart samhälle menar arkitekten Per Haupt (2015). Men begreppet hållbarhet behöver 
kontextualiseras för att få genomslagskraft anser forskare. Tydliga beslutsunderlag och 
prioriteringsordningar behövs för att styra produktionen och konsumtionen mot en mera 
hållbar utveckling inom stadsbyggnad (Formas, 2011). Frågan är om LOU, som idag redan en 
stor köpkraft inom byggsektorn, kan vara en lösning på detta. 

4.2 Syfte  
 
I detta arbete undersöks hur LOU påverkar upphandlingar inom stadsbyggnadsprojekt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Arbetet ska belysa de eventuella problem gällande hållbarhetsfrågor 
som upphandlande enheter och anbudsgivare står inför när LOU tillämpas. Arbetet syftar 
vidare till att identifiera möjliga förbättringar. 
 
Frågeställningar: 
 

• Tar lagen någon hänsyn till hållbarhetsperspektivet? 
• Hur värderas de olika hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet i en upphandlingsprocess?  
• Förekommer det problem när hållbarhetskrav integreras i upphandlingar och hur kan 

detta i så fall lösas?  
• Kan och bör lagen och dess tillämpning förbättras för att öka möjligheterna till en 

hållbar stadsutveckling?  

4.3 Avgränsningar 
 
Arbetet behandlar endast de upphandlingar som rör varor, tjänster och entreprenader inom 
bygg- och planeringssektorn. Detta eftersom rapporten syftar till att undersöka LOU:s 
påverkan på stadsbyggnadsprojekt där de huvudsakliga objekten för upphandling finns inom 
dessa två sektorer.  
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Undersökning avgränsas geografiskt till Sverige och fokuserar på svensk lagstiftning. Vidare 
läggs ingen större vikt på att studera lagen ingående utan fokus ligger på tillämpningen av 
lagen och de paragrafer i LOU som rör hållbarhet. 

4.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt där lagen om offentlig upphandling presenteras, den 
offentliga upphandlingsprocessen beskrivs och en teoretisk referensram kring begreppet 
hållbarhet redovisas. Därefter följer ett metodavsnitt där tillämpade metoder i arbetet 
presenteras och beskrivs. Vidare följer en sammanfattning av tidigare forskning i ämnet och 
annat empiriskt material som anses viktigt för denna studie. Slutligen följer en 
sammanställning av de resultat som tagit fram genom intervjuer. Uppsatsen avslutas med en 
analys och diskussion. 

5. Teori 

5.1 Beskrivning av Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 
 
Historia 
 
Sverige är sedan årsskiftet 1994/1995 medlem i den Europeiska unionen (EU) och är därmed 
skyldiga att iaktta de regelverk som gäller inom unionens gemenskap. Upphandlingsrätt inom 
den offentliga sektor utgör ett av de rättsområden som EU:s medlemsländer måste beakta. 
Regelverket grundar sig på EU:s värnande om fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och 
människor inom unionens gränser (Werling, 2012).  
 
Innan Sverige gick med i EU reglerades offentliga upphandlingar i upphandlingsförordningen 
(UF). UF ersattes av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) som trädde i kraft 
1994. Denna lag grundade sig i EU-rätt trots att Sverige ännu inte vad medlem i europeiska 
unionen. När Sverige sedan blev medlem i EU 1 januari 1995 förband man sig att följa hela 
EU:s regelverk. ÄLOU bearbetades under årens lopp och 2008 trädde lagen (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU) i kraft och ersatte ÄLOU (Sundstrand, 2013). 
 
Syfte och principer 
 
Syftet med LOU är att skapa en transparens i en upphandling, behandla leverantörer likvärdigt 
och minska risken för särbehandling i en upphandlingsprocess (LOU 1 kap. 9§). Detta innebär 
att risken för muthärvor och korruption i upphandlingar mellan offentliga och privata aktörer 
minimeras. Mutor har varit ett stort problem inom byggindustrin och präglat flera stora 
upphandlingar (Mörman & Sundh, 2005).  
 
Enligt Fryksdahl och de Jounge är grundsyftet med LOU att upphandlande myndighet på 
bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansiera offentliga inköp av varor, 
entreprenader och tjänster genom att dra nytta av den konkurrens som råder på en öppen 
marknad. Lagen syftar även till att ge alla leverantörer möjlighet att konkurrera på samma 
villkor (Fryksdahl & de Jounge, 2012).  
 
LOU reglerar i huvudregel alla offentliga upphandlingar som genomförs av de organisationer 
som omfattas av lagen. De organisationer som lagen syftar till är statliga och kommunala 
myndigheter, beslutande församlingar i kommuner, landsting och offentligt styrda organ. Ett 
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offentligt styrt organ innebär ett företag, förening, delägarförvaltning, samfällighetsförening 
eller stiftelse som tillgodoser behov i de allmännas intresse (Sundstrand, 2013). I LOU 
benämns de omfattande organisationerna för upphandlande myndighet. 
 
Vidare bygger LOU på fem stycken EU-rättsliga principer som kortfattat beskrivs nedan 
(Werling, 2012).  
 

• Likabehandlingsprincipen - alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma 
förutsättningar i en upphandling. Det är inte möjligt att särbehandla någon leverantör 
på grund av storlek, typ av företag etc.  

 
• Principen om icke-diskriminering p.g.a. nationalitet – principen förbjuder all typ av 

diskriminering på grund av nationalitet eller geografisk tillhörighet. 
 

• Proportionalitetsprincipen – kraven och kriterierna i en upphandling måste stå i 
proportion till vad upphandlingen gäller. Kraven måste vara relevanta för vad som 
behövs för att uppnå syftet med upphandlingen. 

 
• Principen om öppenhet – upphandlande myndighet ska redovisa klart och tydligt vad 

som eftersöks och hur anbud kommer att värderas. Direktiven får inte ändras 
väsentligt under upphandlingsförförandet.  

 
• Principen om ömsesidigt erkännande – intyg, certifikat m.m. som har utfärdats av 

myndighet i ett medlemsland i EU ska godtas i alla medlemsländer.  

5.2 Lagens uppbyggnad 
 
I detta avsnitt redovisas de viktigaste begreppen och principerna som lagen behandlar. 
Begreppen kommer att tas upp senare i rapporten. 
 
Tröskelvärden 
Reglerna som är gemensamma för alla EU:s medlemsländer gäller endast för upphandlingar 
som överstiger vissa ekonomiska värden. Tabell 1 redovisar de så kallade tröskelvärden som 
var aktuella vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader år 2012. Observera att 
LOU tillämpas oavsett värde men att vissa kapitel i lagen endast tillämpas då de överstiger 
tröskelvärden. Detta beror på att det främst inom de värdemässigt större upphandlingarna blir 
relevant att se till konkurrens från internationella anbudsgivare (Fryskdahl & de Jounge, 
2012).  

Varor och tjänster 
 Tröskelvärden år 2012 

angivet i SEK 
Statliga myndigheter 1 233 401 
Övriga upphandlande 
myndigheter 

1 897 540 

Byggentreprenader  
Samtliga upphandlande 
myndigheter 

47 438 500 

 
Tabell 1. Tabellen visar de tröskelvärden som redovisas i regeringens tillkännagivande av tröskelvärden vid 
offentlig upphandling år 2012. (Fryksdahl & de Jounge, 2012)  
 

 7 



Olika typer av upphandlingar 
 
LOU reglerar olika typer av upphandlingsförföranden. Den enklaste formen av upphandling 
är direktupphandling. En direktupphandling innebär att ingen form av konkurrensutsättning 
behöver ske och det finns inte heller några formkrav på anbud. Direktupphandling får ske om 
kontraktsvärdet understiger 15 procent av tröskelvärdet eller om det finns synnerliga skäl till 
att direktupphandling bör användas (Andersson et al. 2013).  
 
När upphandlingens värde fortfarande är relativt lågt eller där det finns synnerliga skäl kan 
förenklat förförande eller urvalsförförande tillämpas. Urvalsförförande tillämpas inom 
områden där det finns ett stort antal kvalificerade anbudsgivare och där det underlättar att 
kunna begränsa antalet anbudsgivare (Andersson et al. 2013).  
 
Öppet, selektivt och förhandlat förförande tillämpas när upphandlingarna omfattar kontrakt 
som är högre än tröskelvärdena. År 2010 infördes även förfarandet konkurrenspräglad dialog. 
Detta förförande får användas av upphandlande myndighet vid särskilt komplicerade kontrakt 
och öppnar upp för möjligheten till dialog mellan upphandlare och anbudsgivare (Andersson 
et al. 2013). 
 
Förfrågningsunderlag och annonsering 
 
Syftet med att annonsera är att ge leverantörer kännedom om upphandlingen och om den vara, 
tjänst eller entreprenad som den upphandlande enheter söker. I princip sker en annonsering 
vid alla typer av offentlig upphandling med undantag för direktupphandling (Fryksdahl och 
de Jounge, 2012). Offentliggörandet av annonser görs av publikationskontoret vilket är ett 
EU-organ. Publikationskontoret råder över en elektronisk databas, Tenders Electronic Daily 
(TED), där alla annonser från hela unionen samlas och blir offentliga (Sundstrand 2012). 
 
I ett förfrågningsunderlag formulerar den upphandlande enheten underlaget för en 
upphandling. Det är viktigt att förfrågningsunderlaget är tydligt så att leverantören kan 
bedöma det (Andersson et al. 2013). Ett förfrågningsunderlag måste innehålla 
kravspecifikationer, uppdragsbeskrivning, kommersiella villkor, administrativa bestämmelser 
samt tekniska specifikationer. Dessutom måste förfrågningsunderlaget innehålla en 
utvärderingsgrund där det framgår hur anbuden kommer att värderas och vilka 
utvärderingskriterier som tillämpas. Exempel på detta kan vara krav på sociala och 
miljöhänsyn (Fryksdahl och de Jounge, 2012).  
 
Prövningar och val av anbud 
 
Den upphandlande myndigheten får ställa vilka krav och kriterier på leverantörer de själva 
önskar, underförstått att de följer de rättsliga principer som redovisats tidigare. Upphandlaren 
kan sedan utesluta de anbudsansökningar som inte uppfyller de ställda kraven. Anbuden 
prövas och väljs därefter ut grundat på antingen det anbud med lägsta pris eller det anbud som 
är ”ekonomiskt mest fördelaktigt.” Val av utvärderingsgrund måste framgå i 
förfrågningsunderlaget. Har ”ekonomiskt mest fördelaktig” valts som värderingsgrund måste 
det även framgå hur detta kommer att kvantifieras och värderas. I LOU benämns detta som 
utvärderingskriterier. Utvärderingsgrund och de krav och kriterier som ställts i 
förfrågningsunderlaget får inte ändras under upphandlingsprocessens gång. Den 
upphandlande myndigheten måste i varje enskilt fall kunna motivera sitt val av anbud framför 
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ett annat utifrån de utvärderingskriterier som framgått i förfrågningsunderlaget (Sundstrand 
2012).   
 
Överprövning 
 
Om en leverantör anser sig ha blivit felaktigt bedömd i en upphandling kan denna enligt LOU 
föra talan om överprövning. En utländsk leverantör har samma rättigheter som en svensk 
leverantör att föra talan enligt LOU. Anser sig en leverantör lidit skada av en felaktig 
upphandlig kan denna även begära skadestånd mot den upphandlande myndigheten 
(Fryksdahl & de Jounge, 2012).  

5.3 Beskrivning av upphandlingsprocessen 
 
En upphandling inleds med att upphandlande myndighet gör en behovsanalys och fastställer 
hur behovet kan tillgodoses. Därefter görs ett förfrågningsunderlag över den produkt eller 
tjänst som behöver upphandlas. En beräkning av kontraktets förväntad totalvärde ska även 
beräknas så att det blir tydligt vilket upphandlingsförförande som ska tillämpas. Därefter 
annonseras förfrågningsunderlaget ut och leverantörer får möjlighet att ta fram anbud. 
Anbuden redovisas av anbudsgivaren samt utesluts och värderas av den upphandlande 
myndigheten. Slutligen meddelas leverantörer ett beslut om vilket anbud som har valts 
(Andersson et al. 2013). Efter detta följer en avtalsspärr som ska göra det möjligt för samtliga 
leverantörer att föra talan om överprövning om de tycker att upphandlingen gått felaktigt till. 
Först när avtalsspärren passerat kan ett kontrakt skrivas (Sundstrand 2012). Figur 1 illustrerar 
upphandlingsprocessen från början till slut. 
 

 
Figur 1. Schematisk skiss över upphandlingsprocessen. (Fryksdahl & de Jounge, 2012)  
 

5.4 Hållbarhet i offentlig upphandling  
 
Hållbarhetsfrågor i offentlig upphandling – EU-direktiv 
 
Kärnan till begreppet ”hållbar utveckling” beskrivs i föredraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). I EUF- fördraget framgår det att miljölagstiftning bör 
integreras i alla politikområden för att uppnå en hållbar utveckling. Detta innefattar även 
offentlig upphandling. En hållbar upphandling innebär, enligt unionens normer, att 
upphandlingen ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar (Sennström & Stavenow, 
2013). 
 

 9 



Inom EU omsätter offentliga upphandlingar ungefär 2000 miljarder euro varje år, vilket 
motsvarar cirka 18 procent av EU:s samlade BNP. Genom att använda upphandlande 
myndigheters köpkraft till att välja miljövänligare varor, tjänster och entreprenader kan detta 
leda till en mer hållbar konsumtion och produktion menar Sennström & Stavenow (2013).  
 
Nationella mål 
 
Eftersom Sverige är med i EU gäller unionens direktiv om hållbar utveckling även i Sverige. 
Den svenska regeringen har i likhet med EU-kommissionen gjort bedömningen att 
miljöanpassad offentlig upphandling är ett kraftfullt styrmedel i arbetet med att styra 
samhället mot en hållbar konsumtion och därmed även produktion.  
 
Lagrum 
 
I LOU finns det framförallt två lagrum som belyser hållbarhetsaspekter i en upphandling. I 
LOU 6 kap. 13 § står följande: 
 

6 kap. 13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och 
andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om 
upphandling eller i förfrågningsunderlaget.  

 
Regeringens ambitioner om att skapa en mera hållbar upphandling har lett till att en ny 
lagparagraf infördes i LOU år 2010 som rör miljö- och sociala hänsyn. Paragrafen är av typen 
”bör-regel” och är alltså ingen tvingande lagstiftning vilket innebär att ett försummande av 
bestämmelserna inte kan leda till en överprövning (Sennström & Stavenow, 2013). I 
paragrafen står följande:  
 

1 kap. 9a§ Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.  

 
Enligt Werling (2013) kan sociala och miljömässiga krav införas på tre olika sätt i 
upphandlingar som regleras genom LOU:  
 

• Som ett specifikationskrav som syftar till att hitta lämpliga leverantörer som kan leva 
upp till vissa ”minimumkrav” gällande miljöhänsyn och sociala hänsyn .  
 

• Som utvärderingskriterie och på så sätt premiera de leverantörer med störst 
hänsynstagande till miljö och sociala aspekter när anbud ska utvärderas.  

 
• Som kontraktuella villkor i enlighet med LOU 6 kap. 13 §.  

5.5 Hållbar utveckling – en teoretisk referensram 
 
Begreppet ”hållbar utveckling” fick internationell spridning år 1987 då den av FN tillsatta 
Bruntlandskommissionen publicerade rapporten Vår gemensamma framtid (Gröndahl & 
Svanström, 2010). I denna rapport beskrivs hållbar utveckling som en ”utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra med kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet, 2012).  
 
I Tonell (2012) framgår det att någon allomfattande definition av begreppet hållbar utveckling 
knappast finns. Dock tycks det finnas en återkommande tankemodell i litteraturen som bygger 
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på att socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänsynstagande utgör tre grundpelare varpå en 
hållbar utveckling kan ske (Tonell, 2012; Gröndahl & Svanström, 2010; Stavenow & 
Sennström, 2013). Tankemodellen illustreras vanligtvis på det sätt som visas i figur 2.   
 
Enligt Gröndahl och Svanström (2010) avser den ekologiska dimensionen naturresurser 
inklusive ekosystemets funktioner och biologiska mångfald. Den sociala dimensionen 
innefattar mänskligt kapital, deras kunnande och hälsa, sociala förväntningar samt kultur och 
politik. Slutligen menar Gröndahl och Svanström på att den ekonomiska dimensionen kan 
avse finansiellt kapital och ekonomiska värden.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 2. Schematisk skiss över de tre hållbarhetsdimensionerna. Det området där de tre cirklarna möts kan 
sägas representera en hållbar utveckling.  
 
Att skapa prioriteringsunderlag och kontextualisera begreppet hållbar utveckling 
 
I Gröndahl och Svanström (2010) beskrivs det att Bruntlandskomissionens definition av 
hållbar utveckling idag är allmänt accepterade och används som en vedertagen definition och 
målsättning i det flesta politiska ställningstagandena runt om i världen. Samtidigt påpekar 
dem att det finns en problematik som uppstår när man ska gå in på detaljnivå och bedriva det 
politiska ställningstagandet i realiteten. Då dyker frågor ofta upp som rör prioriteringar och 
arbetssätt får att nå en hållbar utveckling (Gröndahl & Svanström, 2010). 
 
I forskningsöversikten Hållbar stadsutveckling som släpptes 2011 av forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas, 2011) framgår det att det finns ett 
behov av att kontextualisera hållbarhetsbegreppet ytterligare för att kunna implementera 
hållbarhetskrav i stadsbyggandet. Annars riskerar det att reduceras till ett urvattnat värdeord, 
vilket verken gagnar praktiker eller beslutsfattare (Formas 2011).  
 
Formas forskningsöversikt (2011) pekar även på att ett helhetsseende saknas inom 
hållbarhetsbegreppets implementering i den fysiska planeringen. Det räcker inte med att de 
sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna behandlas var för sig eftersom 
det är samspelet mellan dimensionerna som är det centrala, menar forskarna.  
 

”… Förmågan till helhetssyn handlar om att utifrån en mängd intressen och perspektiv 
urskilja och beakta det gemensamma bästa i avvägningar och beslut. Dessa avvägningar 
görs i slutändan alltid mot bakgrund av vissa intressen, bedömningar och 

Social dimension 

Ekonomisk dimension 

Ekologisk dimension 
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prioriteringsordningar, där frågor antingen får genomslag eller åsidosätts. Därför är det 
viktigt att synliggöra beslutsgrunderna för de beslut som fattas, och som rör till exempel 
markanvändning och fysisk planering. Likaså att synliggöra de mer eller mindre 
medvetna prioriteringsordningar som etableras i exempelvis kommunal politik och 
planering.” (Formas, 2011, s.19) 

 
Forskningsöversikten drar slutsatsen att det är av stor vikt att synliggöra beslutsgrunder och 
prioriteringsunderlag för de beslut som fattas inom ramen för en hållbar utveckling. LOU kan 
troligtvis vara till stor hjälp för att kontextualisera och synligöra prioriteringsgrunder. Genom 
att den kommunala politiken och upphandlande enheter etablerar tydliga beslutgrunder och 
utvärderingskriterier i sina förfrågningsunderlag kan en ökad helhetssyn skapas. Det skapar 
även tydliga indikationer kring vilka hållbarhetsdimensioner som prioriteras framför andra. 
Att kunna urskilja, beakta och värdera det gemensamma bästa ur ett hållbarhetsperspektiv 
kräver tydliga direktiv och fördjupade kunskaper inom samtliga hållbarhetsdimensioner. En 
djupare redogörelse kring detta behandlas senare i denna uppsats.  

6. Metod 

6.1 Intervjuer 
 
För att besvara frågeställningarna i rapport har intervjuer gjorts med olika aktörer inom bygg-
och planeringssektorn som tillämpar LOU i sin verksamhet. Dessa aktörer representerar både 
upphandlingsenheter och anbudsgivare och har valts för att ge ett vidare perspektiv på hur 
hållbarhetsaspekter implementeras i tillämpningen av LOU. Sammanlagt har sex aktörer 
intervjuats: en kommunal tjänsteman, två anställda från statliga myndigheter som berör 
samhällsbyggnad, en arkitekt, samt två ingenjörer från två olika konsultbolag inom 
samhällsbyggnad. Samtliga personer arbetar dagligen med LOU i något avseende. Urval av 
intervjupersoner har baserats på bransch och arbetsområde där en så bred spridning som 
möjligt har eftersträvats. Frågorna har varit av öppen karaktär och samtliga aktörer har fått 
samma frågor. Intervjuerna har skett löpande under arbetets gång och har spelats in. Fem av 
intervjuerna har skett genom möten på respektive organisations huvudkontor och en av 
intervjuerna har hållits via telefon. Eftersom vissa av intervjuobjekten valt att vara anonyma 
kommer samtliga personer och deras organisationer inte att skrivas ut. Detta för att minimera 
risken att något citat går att härleda till en specifik person samt att skapa en enhetlig struktur i 
rapporten. Alla intervjupersoner har fått tillgång till frågorna som ställts i intervjun cirka en 
vecka innan frågesamtalet hölls. Intervjuprotokollen finns att ta del av i bilaga 1 och 2.  

6.2 Intervjumetodik 
 
Den form av intervju som har används i studien är en kombination av den öppna och 
halvstrukturerade typen. Detta innebär att både öppna frågor och specifika frågor med en 
bestämd följd har ställt (Lantz, 1993). Eftersom intervjuerna syftar till att ta del av 
yrkesutövares upplevelser och erfarenheter har en kombination av dessa valts för att ge 
utrymme för respondenten att belysa de områden som denna själv anser vara viktiga och 
meningsfulla. På så sätt begränsas inte intervjuobjekten av frågeställningarna. Den 
halvstrukturerade formen gör det samtidigt möjligt för intervjuaren att styra frågeställningarna 
i en viss riktning och på så sätt också fastställa vad som är meningsfullt i det ämne som 
studerats. Detta menar Lantz, är det som skiljer en intervju från ett vanligt samtal. 
Intervjuaren styr fortfarande dialogens utveckling och samtalet har en i förväg bestämd 
riktning. Därför består resultaten i intervjuerna både av svar på det som efterfrågats i 
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protokollen och av personliga reflektioner och upplevelser som intervjuobjekten finner viktiga 
i det ämne som denna rapport behandlar.  

6.3 Validitet  
 
Validitet och giltighet i data som har samlats in genom intervjuer kan i vissa avseende 
betraktas som bristfälliga (Lantz, 1993). Eftersom intervjuer fångar personliga uppfattningar 
och upplevelser är utsagorna från en intervju ofta av subjektiv art. Det kan också finnas en 
viss skillnad i vad en person säger och hur personen handlar. Lantz menar på att det i 
forskningsvärlden finns en värdering att det ”objektiva” är av större värde än det ”subjektiva”. 
I denna rapport är det just de subjektiva bedömningarna som vill studeras och intervjuerna i 
detta sammanhang är ett systematiskt sätt att undersöka ett subjektivt uppfattat fenomen. 
Dock är det viktigt att poängtera skillnaden mellan observerat handlande och verbalt 
beskrivna fenomen. Det kan vara svårt att utifrån en mindre grupp individers subjektiva 
bedömningar dra generaliserade slutsats (Lantz, 1993). Därför undviks det att dra allt för 
generaliserade slutsatser i denna rapport. Skulle projektet tillhandahållits mer tid och fler 
intervjuer gjorts skulle det medföra en större generaliserbarhet.  

6.4 Litteratur- och dokumentstudier 
 
Litteratur- och dokumentstudier har används som kompletterande metod till intervjuer. 
Förutom lagtext och rättsfall har litteratur, statliga offentliga utredningar och 
forskningspublikationer från det senaste årtiondet inom offentliga upphandlingar och 
hållbarhetsfrågor studerats för att ta del av rådande diskurser, normer och praxis i ämnet. 
Urvalet av litteratur och dokumentstudier är till största del baserat på publikationsdatum 
eftersom en så aktuell forskning som möjligt har valts att studeras. 

7. Litteratur- och dokumentstudier 

7.1 Tidigare forskning och rådande diskurser  
 
Offentliga upphandlingar inom ramen för de EU-rättsliga direktiven har länge varit ett område 
för forskning. Arrowsmith och Kunzlik (2009) beskriver att den senaste tidens forskning har 
riktat in sig allt mer på hur sociala och ekologiska hållbarhetsdimensioner kan implementeras 
i tillämpningen av rådande lagstiftning som styr upphandlingsprocesser. I en politisk debatt 
där frågor om klimatförändringar, energiförsörjning och jämställdhet fått allt större inflytande 
har den offentliga upphandlingen lyfts fram som ett verktyg för att kunna stödja ekologisk 
och social hållbarhet på den europeiska marknaden. Detta har, menar Arrowsmith och 
Kunzlik, blivit ett objekt för en mängd forskningspublikationer under de senaste åren. (2009) 
 
En fråga i den rådande debatten är huruvida EU-direktiven begränsar medlemländernas 
handlingsfrihet i att ta fram egna hållbarhetskrav och policy-verktyg för att utveckla den 
inhemska marknaden. Arrowsmith och Kunzlik (2009) påpekar att det råder delade meningar 
kring om sociala och ekologiska aspekter i upphandlingar ska regleras via EU-direktiv eller 
om det är upp till varje medlemsland att ta fram egna direktiv för hållbara upphandlingar.  
 
Miljöcertifiering (eng. Eco-labelling) är även ett omdiskuterat ämne. På den europeiska 
marknaden finns det en mängd olika miljöcertifieringar. Arrowsmith och Kunzlik (2009) 
beskriver certifieringarna som en dörr som står öppen för hållbara upphandlingar. 
Certifieringarna underlättar att bedöma varor och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv och 
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understödjer på så sätt en upphandling med miljökrav. Problematiken som Arrowsmith och 
Kunzlik ser det är att certifieringarna ofta är nationella och på så sätt skapar osäkerheter kring 
huruvida de begränsar möjligheterna till internationell konkurrans. Principen om ömsesidigt 
erkännande gör det dock möjligt att använda sig av nationella certifieringssystem eftersom 
alla typer av certifikat, utfärdade i ett EU-land ska godkännas i en upphandling. Arrowsmith 
och Kunzlik (2009) menar vidare på att en europeisk utveckling av internationella 
miljöcertifieringssystem skulle underlätta processen för upphandlingar som ställer krav på 
miljö. 
 
2009 publicerade en grupp forskare från Kungliga Tekniska Högskolan en studie som belyser 
hur miljöhänsyn tas i upphandlingar inom byggindustrin i Sverige (Varnäs, Balfors & Faith-
Ell, 2009). Studien pekar på att drygt 60 % av alla privata och offentliga upphandlare ställer 
krav på miljöhänsyn. Dock finns det en osäkerhet kring om och hur kraven faktiskt uppfylls 
av leverantören. Det är också tydligt att större företag med stora upphandlingsvolymer 
tenderar att vara mer involverade i miljöfrågor och ställa tydligare miljökrav jämfört med 
mindre organisationer. Det finns ett behov av att skapa metoder för företag att värdera och 
konkretisera miljökrav menar forskarna. Problematiken ligger i att det allt för ofta saknas data 
för miljöaspekter inom varor och tjänster som rör byggindustrin och att miljövänliga 
produkter inte alltid finns tillgängliga på marknaden. Dessutom finns det en stor 
kunskapsbrist om miljö bland upphandlande enheter. Forskningen visar på att upphandlarna 
tycker det är svårt att ställa krav på miljöhänsyn som är specificerade och mätbara. Detta har 
lett till att det sällan ställs krav på miljöhänsyn i utvärderingskriterierna i en upphandling. 
Detta i sin tur beror helt enkelt på att upphandlaren saknar kunskap för att kunna värdera och 
jämföra anbuden utifrån ett miljöperspektiv.  
 
Varnäs, Balfors och Faith-Ell menar på att utvärderingskriterier som riktar in sig på 
miljöhänsyn stimulerar innovation mer än vad det gör om man ställer det som 
specifikationskrav i en upphandling. Specifikationskraven innebär att leverantörer väljs ut 
som lever upp till de minimumkrav som ställs. Därefter väljs det anbud som har erbjuder lägst 
pris. Om man istället ställer krav på miljöhänsyn i form av olika utvärderingskriterier 
premieras den leverantör som kan erbjuda den mest miljövänliga produkten eller tjänsten 
istället för den med lägst pris. Forskningen tyder på att det både inom den privata och 
offentliga sektorn är vanligare att ställa krav på miljöhänsyn i kravspecifikationen och därmed 
upphandla till lägsta pris.  
 
I Norge gjordes 2009 en liknande studie (Michelsen & de Boer, 2009). I denna forskning 
framgår det att det i Norge finns en tydlig korrelation mellan storleken på en kommun och 
miljöhänsyn i offentliga upphandlingar som kommunen upprättar. Detta tycks bero på att 
större kommunen oftare har en upphandlingsenhet som jobbar med att ta fram strategier och 
direktiv för miljökrav i upphandlingar samt besitter en större kunskapsbank. En organisation 
specifikt kring upphandling på kommunal nivå kan bidra till ökad miljöhänsyn menar 
Michaelsen och de Boer (2009).  
 
I sin doktorsavhandling Going Green belyser forskaren och juristen Lina Wedin Hansson 
(2009) hur miljöaspekter regleras i offentliga upphandlingar ur ett rättssociologiskt 
perspektiv. Av hennes studie framgår det att det finns en tydlig brist på miljökunskap bland 
upphandlande myndigheter i Sverige. Enligt Wedin Hansson (2009) använder sig de flesta 
upphandlande myndigheter endast av enkla miljökriterier utan att ta hänsyn till vad som vill 
uppnås med upphandlingen som helhet. Det saknas ett helhetsperspektiv och ett processtänk 
menar hon. Idag präglas integreringen av miljöhänsyn i offentliga upphandlingar av en rättslig 
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rationalism menar Wedin Hansson (2009). Rättslig rationalism kan beskrivas som metodiska 
regler för att tolka en lag. Detta gör man för att säkra en likformighet och kontinuitet i 
tillämningen av lagen. Istället för att upphandlande myndigheter efterfrågar metodiska regler 
och systematiska direktiv bör upphandlande myndigheter istället anpassa tillämpningen till 
den specifika upphandlingen och inte styras av normer och regler. Kollaborativa 
upphandlingsprocesser där kunskaper mellan anbudsgivare och upphandlare kan utbytas 
understryker hon också som en viktig åtgärd (Wedin Hansson, 2009). 
 
Sammanfattningsvis tycks samtliga forskningspublikationer peka på kunskapsbristen inom 
miljöfrågor som ett stort problemområde för att integrera miljöhänsyn i upphandlingar. 
Arrowsmith och Kunzlik (2009) belyser internationella och gemensamma certifieringssystem 
som en möjlig lösning på problemet. Varnäs, Balfors & Faith-Ell (2009) pekar istället på att 
miljökrav ska användas som utvärderingskriterie och samtidigt öka de upphandlande 
myndigheternas miljökunskaper. Michelsen & de Boer (2009) beskriver att en etablerad och 
välutbildad organisation på kommunal nivå kan leda till att mer relevanta miljökrav ställs och 
utvärderas i upphandlingar. Vidare påpekar Wedin Hansson (2009) vikten av processtänk och 
kollaborativa upphandlingar för att öka möjligheterna till att integrera miljöhänsyn.  

7.2 EU-domstolens rättspraxis 
 
Det finns ett flertal rättsfall där upphandlingar som haft en utpräglad hållbarhetspolicy blivit 
överprövade för att de tycks bryta mot gällande EU-lagstiftning. Exempel på detta är 
rättsfallet Concordia Bus Finland. Upphandlingen gällde lokala busstransporttjänster i 
Helsingfors kommun. Vid bedömningen av det mest fördelaktiga anbudet gav den 
upphandlande kommunen tilläggspoäng för anbudsgivare som kunde leverera bussar med 
kväveoxidutsläpp under en viss nivå. Upphandlingsprocessen överprövades då den ansågs 
bryta mot likabehandlingsprincipen då endast en av leverantörerna kunde uppfylla detta 
kriterium samt att kriteriet inte var av ren ekonomisk art. EU-domstolen fastställde att 
direktiven inte ska tolkas så att samtliga kriterier i en bedömning behöver vara av ren 
ekonomisk art. Det går inte att utesluta att faktorer som tillsynes inte är av ren ekonomisk art 
kan påverka värdet på ett anbud för en upphandlande myndighet. Därför kan krav likande de 
som ställde i Concordia-fallet användas i ett utvärderingsunderlag (Mål C 513/99). Enligt 
Stavenow och Sennström (2013) är domen grunden till en mycket viktig rättspraxis som har 
varit vägledande för myndigheter att ta miljö- och sociala hänsyn i upphandlingar.  
 
Ett annat uppmärksammat exempel är rättsfallet Preussen Elektra som ansågs bryta mot 
principen om icke-diskriminering p.g.a. nationalitet. Rättsfallet rörde en tysk delstat som satt 
upp en föreskrift om att elproduktionen i delstaten skulle komma från förnybara energikällor 
och att den skulle vara lokalt producerad. Detta ställde till det i upphandlingsprocessen då 
leverantörer som inte var lokaliserade i närområdet upplevde sig diskriminerade. Det 
framgick dock av domen att det anses tillåtet att under rådande förhållande begränsa 
föremålet för upphandling då det tjänar ett miljöskyddsändamål (Mål C-379/98). 
 
Rättsfallen tyder på att det funnits en problematik i de EU-rättsliga principer som 
lagstiftningen grundar sig på när det kommer till att väva in hållbarhetskrav i offentliga 
upphandlingar. Rättspraxisen är viktigt att belysa för att visa vilken betydelse miljö och 
sociala frågor har inom unionen och vilken prioritet dessa ska ges när det kommer i konflikt 
med andra intressen menar Stavenow och Sennström (2013).   
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7.3 Att köpa grönt! – Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling  
 
År 2005 publicerade den europeiska kommissionen en handbok om miljöanpassad offentlig 
upphandling som har fått namnet Att köpa grönt! Handboken är en form av vägledande 
dokument som inte är rättsligt bindande. Tanken med publikationen är att den ska hjälpa 
upphandlande myndigheter att ställa krav på miljöhänsyn i en offentlig upphandling och ger 
en mängd tips kring hur man kan gå tillväga inom ramen för EU-lagstiftningen.  
 
En upphandling beskrivs som en process i flera steg varpå miljöhänsyn ska tas i samtliga 
faser. Lagstiftningen handlar inte i första hand om att reglera vad upphandlande myndigheter 
köper utan snarare hur upphandlande myndigheter köper varor och tjänster. Detta är en viktig 
ståndpunkt. Hur upphandlingen bör gå till för att ta hänsyn till miljö i upphandling kan 
sammanfattas genom följande punkter (Europeiska kommissionen, 2005):  
 

• Överväg vilken typ av vara, tjänst eller entreprenad som är lämpligast att upphandla ur 
ett miljöperspektiv utifrån den information som redan finns på marknaden. 
 

• Identifiera behov och formulera dem rätt. Ett tips är att det ska framgå redan i rubriken 
på annonsen att upphandlingen ställer krav på miljöhänsyn. På så sätt signalerar din 
myndighet er policy tidigt i upphandlingsprocessen. 
 

•  Upprätta tydliga och exakta tekniska specifikationer, om möjligt med utgångspunkt i 
miljöfaktorer. Detta gör lämpligast genom att: 

 
o Leta efter exempel med miljöcertifieringar 
o Utgå från andra myndigheters ”bästa metoder”. Bilda nätverk för att hämta och 

sprida information 
o Gör en livscykelkostnadsanalys (LCC) där kostnader, externa effekter (så som 

miljöpåverkan) samt intäkter beräknas över hela livscykeln för en vara eller 
tjänst.  

o Ta hänsyn till miljöprestanda, t.ex. användning av råmaterial, 
energieffektivitet, förnybara energikällor, utsläpp, avfall, återvinningsbarhet, 
farliga kemikalier etc.  

  
• Fastställ tilldelningskriterier. Om kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” väljs, ta 

med relevanta miljökriterier som ett riktmärke för att jämföra olika anbud med 
varandra och för att ge dem olika tilldelningspoäng utifrån hur väl de kan uppfylla 
kraven. 
 

• Ytterligare relevanta miljökrav kan ställas i kontraktet. Kräv, om möjligt, miljövänliga 
transportmedel. 

 
Förutom dessa punkter så förespråkar EU kommissionen (2005) att varje upphandlande 
myndighet bör fastställa en upphandlingspolicy och utbilda relevant personal samt ge dem 
både rättsliga, ekonomiska och miljömässiga kunskaper så att de har möjlighet att avgöra hur 
och om miljökrav bör ställas i en upphandling.  
 
Samarbetet mellan upphandlande myndigheter och leverantör pekas också ut som en viktig 
faktor i arbetet med att öka tillgången på expertis och kunnande på miljöområdet i en 
upphandling. (Europeiska kommissionen, 2005)  
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7.4 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling 
 
2010 berättigade regeringen finansdepartementet att tillkalla en särskild utredning för att 
utvärdera upphandlingsregelverket och göra en översyn över upphandlingsstatistiken i 
Sverige. Utredningen slutfördes 2013 och publicerades under namnet Goda affärer – en 
strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12). Regeringens motiv till att göra en 
utredning grundade sig bland annat på den utbredda kritiken mot gällande lagstiftning. 
Kritiken kunde sammanfattas med att den offentliga upphandlingen saknar ledarskap och 
strategiska perspektiv som kan vägleda och guida praktiker. Området får sällan myndigheters 
uppmärksamhet och kunskapsbristen på området är stort. Det framgår även av utredningen att 
lagstiftningen ofta upplevs som krånglig, otydlig och oflexibel. I likhet med Arrowsmith och 
Kunzlik (2009) belyser utredningen svårigheten i att, i en upphandling ställa miljökrav och 
sociala krav i förhållande till EU-lagstiftningen. Rädslan för att upphandlingen ska stoppas på 
grund av en överprövning gör att man undviker mer komplexa upphandlingar som ställer krav 
på sociala och ekologiska aspekter. Vidare framhåller även utredningen att det saknas 
vägledning och andra stödåtgärder från central nivå. Det statliga upphandlingsstödet behöver 
utvecklas och lägga större vikt på upphandlingars strategiska dimensioner (SOU 2013:12). 
 
När utredningen togs fram ansvarade olika sakdepartement för specifika 
upphandlingsrelaterade frågor. Utredningen föreslår att en ny, speciell 
upphandlingsmyndighet ska införas så att samtliga hållbarhetsaspekter och frågeställningar i 
en upphandling kan samordnas och koordineras från en central enhet. Regeringen bör även ta 
initiativ till ett utökat och mer formaliserat samarbete med nordiska och andra europeiska 
länder för att utveckla ett internationellt system för ekologiska och sociala 
bedömningsgrunder i offentliga upphandlingar. 
 
Miljöstyrningsrådet (MSR) är ett statligt ägt bolag som ägs gemensamt av 
Miljödepartementet, Svenskt näringsliv och Sveriges kommuner och landsting. MSR har fått i 
uppdrag att ta fram ett miljökravpaket för vanliga produktområden i offentliga upphandlingar. 
Dessutom ska MSR ta fram upphandlingskriterier som tar hänsyn livscykelkostnader vilket 
kan vara av stor betydelse i stadsbyggnadsprojekt. Syftet är att stödja och guida upphandlande 
myndigheter med miljöarbete i upphandlingar på ett startegiskt och effektiv sätt (SOU 
2013:12).  
 
En ytterligare åtgärd för att möjliggöra ansvartagande för en miljömässigt och social hållbar 
utveckling är att öka utrymmet för dialog i upphandlingsprocesser. I utredningen (SOU 
2013:12) framgår det att upphandlande enheter inte utnyttjar de möjligheter som finns till att 
förhandla och föra en dialog. En möjlighet till detta är att välja upphandlingsförförandet 
konkurrenspräglad dialog där anbudsgivare bjuds in för att presentera sin produkt eller tjänst, 
vilket har beskrivits tidigare i uppsatsen. En orsak till att upphandlande myndigheter inte 
väljer att föra en dialog är att förförandet betraktas som ett undantag från huvudregeln och 
därför finns det en rädsla för att bryta mot upphandlingsregelverket, trots att förförandet är 
tillåtet. Det blir tydligt att det saknas resurser och kompetens inom området för att genomföra 
en förhandling, menar finansdepartementet (SOU 2013:12). En god dialog kan leda till en 
ökad förståelse för de upphandlande myndigheternas behov och vad leverantörerna på 
marknaden kan erbjuda. Hänsynstagande till miljö och innovationsförmåga blir även lättare 
för leverantörer att förmedla till upphandlare. Dialog mellan parter är också ett bra sätt att 
undvika missförstånd och tidskrävande ändringsprocesser (SOU 2013:12). 
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8. Intervjuer 
 
Detta avsnitt grundar sig på 6 stycken intervjuer som har gjorts under arbetets gång. 
Intervjuerna har utgått från cirka 20 frågor som kan relateras till de huvudsakliga 
frågeställningar som denna rapport behandlar (se bilaga 1 och 2). Vissa av intervjuobjekten 
har valt att vara anonyma och därför namnges inga personer eller organisationer. Frågorna i 
intervjuerna har varit av öppen karaktär och samtliga intervjuobjekt har fått likartade frågor. 
Tabell 2 sammanställer intervjuobjekten, dess organisation och redogör huruvida de tillhör en 
statlig eller privat enhet.    
 
 
Titel Organisation Typ av organisation 
Arkitekt Arkitektkontor Privat 
Upphandlingsstrateg Kommun Offentlig 
Jurist Statlig myndighet Offentlig 
Utredare Statlig myndighet Offentlig 
Trafikanalytiker Konsultbolag Privat 
Miljö- och 
hållbarhetsstrateg 

Konsultbolag  Privat 

 
Tabell 2. Sammanställning av alla intervjuobjekt 
 
Nedan följer en sammanställning av de svar som erhållits i intervjuerna. Svaren har delats in 
under tre huvudsakliga frågeställningar; 
 

• Hur värderas de olika hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet i en upphandlingsprocess idag?  

• Förekommer det problem när hållbarhetskrav integreras i upphandlingar och hur kan 
detta i så fall lösas?  

• Kan och bör lagen och dess tillämpning förbättras för att öka möjligheterna till en 
hållbar stadsutveckling?  

 

8.1 Hur värderas och tillämpas de olika hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet i en upphandlingsprocess idag?  
 
”Så fort man väger in de mjuka parametrarna i en upphandling ökar risken för 
överprövning.”1  
 
”Att gå på lägsta pris är förkastligt för arkitektkåren.”2  
 
Samtliga intervjupersoner indikerade att ekonomiska faktorer såsom pris ofta är en avgörande 
faktor när anbud ska värderas och jämföras med varandra. Miljö- och hållbarhetsstrategen 
från det privata konsultbolaget beskriver att det är priset som avgör en upphandling i nästan 9 
fall av 10. I de fall där andra utvärderingskriterier ställs, såsom så som miljökrav och krav på 
social hållbarhet, slutar ofta upphandlingen med att alla leverantörer bedöms vara likvärdiga 
och därmed avgör priset upphandlingen. Vidare menar den intervjuade miljö- och 

1 Trafikanalytiker på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
2 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
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hållbarhetsstrategen på att detta är en vanlig företeelse i upphandlingsprocesser vilket beror på 
att den upphandlande myndigheten saknar kunskap för att värdera dessa typer av 
kvalitetsaspekter i mer komplexa projekt.  Miljö och sociala krav tillämpas vanligen genom 
att leverantörer måste uppfylla rådande lagstiftning samt att man använder olika former av 
miljöcertifieringar fortsätter samma person att berätta.3  
 
I en intervju med en arkitekt som även sitter i ledningen på ett stort arkitektkontor framgår det 
att lägsta pris sällan avgör upphandlingars utfall när det rör sig om stora, komplexa 
byggnadsprojekt. Enligt arkitekten bedöms kvalitetsfaktorer som rör miljö oftast genom att 
leverantören blir tillfrågad om man innehar olika typer miljöcertifieringar. Detta, menar 
arkitekten, är en bristfällig metod som inte visar på en leverantörs faktiska miljöpolicy och 
arbete med hållbarhetsfrågor i sina produkter och tjänster.4  
 
Även trafikanalytikern på det privata konsultbolaget beskriver att miljökrav brukar ställas i 
form av olika certifieringar i en upphandling. Den sociala hållbarhetsdimensionen kommer till 
utryck genom att det bland annat ställs krav på arbetsmiljö i en upphandling. I upphandlingar 
där ”ekonomiskt mest fördelaktiga” har valts som tilldelningskriterier brukar en 
anbudssumma räknas fram av den upphandlande myndigheten. Detta innebär att priset på 
varan eller tjänsten justeras med andra parametra, exempelvis miljöhänsyn. Den vara eller 
tjänst som har lägst anbudssumma tilldelas sedan ett kontrakt fortsätter trafikanalytikern att 
förklara.5 
 
I en intervju med en jurist, anställd på en statlig myndighet framgick det att myndigheten 
lägger stort fokus på miljöhänsyn i sina upphandlingar. I upphandlingsprocessen tillämpas 
myndighetens miljöledningssystem som en form av kravspecifikation. Krav på säkerhet och 
arbetsmiljö ställs även vilka kan knytas an till den sociala hållbarhetsdimensionen. I flera 
upphandlingar tar myndigheten hjälp av Naturvårdsverket för att ta fram rimliga miljökrav. 
Myndigheten har även egna miljöspecialister som ibland utformar specifika krav i projekt 
som har stor miljöpåverkan. Den intervjuade juristen påpekar att det är bättre att ställa hårda 
krav på miljö i kontrakt jämfört med att ställa dem som urval eller tilldelningskriterier i en 
upphandlingsprocess. Kontraktuella bestämmelser är lättare att utforma och gör det möjligt 
för mindre företag att konkurrera med de stora, som redan har tydliga miljöstrategier menar 
juristen från den statliga myndigheten. Vidare i intervjun poängteras även vikten av ett 
livscykelperspektiv i en upphandling när hänsyn till miljö ska tas. I synnerhet för 
upphandlingar som rör stora infrastrukturprojekt med lång livslängd. Detta kräver 
kravspecifikationer som är uppföljningsbara säger juristen.6 
 
Upphandlingsstrategen, verksam i en kommun i Stockholmsregionen, berättar att de brukar 
upphandla till lägsta pris i de upphandlingar som är mindre omfattande. I upphandlingar som 
rör ramavtal och större projekt använder man sig av ”det mest ekonomiskt fördelaktiga” 
anbuden och tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. Kommunen kommer och bör 
jobba med en tydlig miljöpolicy berättar upphandlingsstrategen. Denna policy kan integreras i 
upphandlingar och på så sätt ligga till grund för vilka krav och utvärderingsunderlag man ska 
använda sig av i en upphandlingsprocess.  Den kommunala tjänstemannen förklara att det är 
viktigt att hållbarhetskrav gäller både under och över entreprenader samt att en uppföljning 

3 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
4 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
5 Trafikanalytiker på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
6 Jurist på statlig myndighet. 2015. Enskild intervju, 21 april.  
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alltid görs. I likhet med juristen poängteras vikten av ett livscykelperspektiv för att utvärdera 
hållbarhetsaspekter i en upphandling.7 
 
8.2 Förekommer det problem när hållbarhetskrav integreras i upphandlingar och hur 
kan detta i så fall lösas?  
 
 
”LOU är som en ”how-to-do-list.”8 
 
”Upphandlingar har drabbats av ”formaliasjuka.”9  
 
Kunskap och kompetens 
 
LOU är en omfattande lag som ställer höga formkrav. Samtliga intervjuobjekt påpekar att 
upphandlingar som rör stadsbyggnadsprojekt och som regleras genom LOU är tidskrävande 
och kräver en bred kompetens, både inom juridik och branschspecifika områden. Samtidigt 
verkar det finnas en allmän acceptans för lagen. Intervjupersonerna menar på att 
lagstiftningen syfte är gott men att problematiken ligger i hur lagen tillämpas. 
Upphandlingsstrategen beskriver LOU som ett bra och kraftfullt verktyg som är svårt att 
hantera i praktiken.10   
 
Ett stort problemområde är rädslan för att en upphandling ska överprövas. Enligt den statligt 
anställda juristen är överprövningar en kostsam och tidskrävande process som stannar upp ett 
projekt. Det framgår även i en intervju att överklagande kan ses som ett personligt 
misslyckande bland vissa. Rädslan att man gjort ”formella fel” i en upphandling som sedan 
kan leda till överprövning tyder på att det finns en kunskapsbrist bland branschens anställda 
och att lagen är svår att tillämpa.11 Det är i sin tur en anledning till varför man väljer att göra 
upphandlingar genom enklast möjliga förfarande och drar sig för att väga in så kallade ”mjuka 
parametrar” i en upphandling. Detta menar flera av intervjupersonerna ökar risken för 
överprövning. Trafikanalytikern påpekar att den inte saknas kunskap om LOU utan snarare 
saknas det kunskap om hur kvalitet och kompetens ska värderas i en upphandling. Att en 
jurist ska sitta på en upphandlingsenhet och värdera arkitekttjänster ur ett 
hållbarhetsperspektiv är ibland verklighet berättar ett av intervjuobjekten.12 Ett exempel som 
visar på en sneddriven organisation med fel kompetens.   
 
De flesta av intervjupersonerna från leverantörssidan nämner att det inte fått någon särskild 
utbildning som innefattar LOU. De beskriver istället att de genomgår en lärandeprocess där 
kunskaper om LOU och hur lagen ska tillämpas erhålls parallellt med att deras ordinarie 
arbete utförs. Enligt en av intervjupersonerna har det skett en tydlig förändring de senaste 
åren.13 I och med att LOU funnits en längre tid blir också arbetet med lagen allt mer 
professionellt eftersom olika aktörer får mer kunskap och erfarenhet.  
 

7 Upphandlingsstrateg på kommun. 2015. Enskild intervju via telefon, 16 april.  
8 Upphandlingsstrateg på kommun. 2015. Enskild intervju via telefon, 16 april.  
9 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
10 Upphandlingsstrateg på kommun. 2015. Enskild intervju via telefon, 16 april.  
11 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
12 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
13 Ibid.  
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För att lösa kunskapsbristen kring hur hållbarhetsaspekter i upphandlingar ska värderas bör 
upphandlande myndigheter ges tydliga direktiv och vägledning i deras krav och 
utvärderingsmetoder. Detta menar både Miljö- och hållbarhetsstrategen och Trafikanalytikern. 
Upphandlande myndigheter måste bli bättre på att ställa tydligare krav som rör 
hållbarhetsaspekter i upphandlingar poängterar en av dem.  Det räcker inte med att ”checka 
av” krav på en lista utan relevanta och uppföljningsbara krav måste ställas från upphandlande 
myndigheter fortsätter han.14 Samtidigt poängterar upphandlingsstrategen att varje 
upphandling är unik och att det därför är svårt att ha ”fasta regler” kring hur hållbarhetskrav 
ska implementeras i en upphandlingsprocess.15   
 
Organisation 
 
Ett ytterligare problemområde är hur organisationen kring upphandlingar är uppbyggda 
påpekar utredaren från en statlig myndighet. Det inte finns något samlat ansvar för 
hållbarhetsfrågor i upphandlingar som rör infrastruktur.  Han beskriver att det finns en 
snårighet i organisationen och att upphandlingar som rör större projekt ofta ligger utspridda 
på flera olika avdelningar utan någon form av samverkan.16 En av intervjupersonerna 
beskriver att det infört en speciell anbudskoordinator i deras organisation vilket har varit till 
stor hjälp för de anställda.17 Miljö- och hållbarhetsstrategen beskriver att på deras företag 
jobbar samtliga avdelningar med upphandlingar inom sina affärsområden. Detta är enligt 
honom en fråga om resurser. Det går inte att ha en central organisation som endast jobbar med 
upphandlingar eftersom det tas fram en stor mängd anbud i företaget. Det kräver att konsulter 
själva kan formulera och ta fram korrekta anbud i en upphandling påpekar han. Enligt honom 
jobbar upp till en tredjedel av alla anställda på hans företag med att ta fram anbud.18  
 
Kommunikation och samverkan 
 
Idag präglas offentliga upphandlingar av en statisk, icke-kollaborativ process. Anbudsgivare 
måste anpassa sig till det som den upphandlande myndigheten efterfrågar i ett 
förfrågningsunderlag. Miljö- och hållbarhetsstrategen beskriver att man som anbudsgivare i 
det flesta upphandlingar bara kan svara på det som efterfrågas.19 Trafikanalytikern berättar att 
det ibland finns utrymme för leverantören att visa på innovation och kompetens utöver det 
som efterfrågas men att denna möjlighet vanligen är begränsade.20 
 
Konkurrenspräglad dialog är en typ av upphandlingsförfarande som möjliggör för 
upphandlare och anbudsgivare att föra en dialog kring det som upphandlingen syftar till.  
Samtliga intervjupersoner känner till förfarandet men beskriver att det inte riktigt fått 
genomslag än eftersom det är en relativt ny företeelse. De intervjuade personerna från de 
statliga myndigheterna beskriver båda två att det kan vara ett bra alternativ men att det finns 
viss problematik med denna typ av förfarande. Ett av problemen är hur leverantörerna ska 
ersättas berättar juristen.21 Det finns också problem kring att det som sägs i en dialog inte blir 

14 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
15 Upphandlingsstrateg på kommun. 2015. Enskild intervju via telefon, 16 april.  
16 Utredare på statlig myndighet. 2015. Enskild intervju, 23 april.  
17 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
18 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
19 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
20 Trafikanalytiker på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
21 Jurist på statlig myndighet. 2015. Enskild intervju, 21 april.  
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en offentlig handling och därmed kan upplevas som icke-transparent. Upphandlingsstrategen 
menar på att konkurrenspräglad dialog är ett bra verktyg när upphandlaren inte gjort en 
förstudie och därmed inte vet exakt vad som behövs. Då kan detta ansvar läggas på 
leverantören istället.22  
 
Inom arkitektkåren tycks det finnas ett stort stöd för konkurrenspräglad dialog. Detta 
uttrycker den intervjuade arkitekten. Enligt henne bör upphandlande myndigheter våga ställa 
mer öppna frågor i ett förfrågningsunderlag så att leverantören får friare tyglar att visa på 
kompetens och kvalitet i sina produkter och tjänster. Istället för att leverantören ska kryssa i 
olika ärenden i ett formulär bör skriftliga visioner formuleras i anbud där hållbarhet är en 
aspekt som ska behandlas. Detta tillsammans med att leverantörer får presentera sin produkt 
eller tjänst i en speciell anbudsintervju underlättar både för upphandlaren att bedöma kvalitet 
och kompetens och för leverantören att visa på innovation och kvalitetssäkring. Arkitekten 
upplever också att konkurrenspräglade dialoger i allmänhet upplevs som mer rättvisa då alla 
leverantören får samma frihet och möjligheter att marknadsföra sin produkt eller tjänst på de 
sätt de själva tycker är mest fördelaktigt.23  
 
För att miljö och sociala hänsyn ska tas i upphandlingar finn det också ett behov av att 
konkretisera begreppet hållbarhet. Detta påpekar flera av intervjupersonerna. Miljö- och 
hållbarhetsstrategen tycker det är konstigt att miljö och hållbarhetskvalitéer särbehandlas 
jämfört med andra kvalitetsparametrar i en upphandling. Hållbarhetsbegreppet behöver inte 
vara diffust menar han; det gäller bara att göra det greppbart och kommunicerbart.24 Även 
trafikanalytikern och de intervjuade personerna från de statliga myndigheterna beskriver att 
hållbarhet bör vara mät- och kalkylerbart för att kunna ta hänsyn till det i en upphandling.25  
 

8.3 Kan och bör lagen och dess tillämpning förbättras för att öka möjligheterna till en 
hållbar stadsutveckling?  
 
”Bollen ligger hos upphandlande myndigheter”26 
 
Samtliga intervjuobjekt är överens om att hållbarhetsfrågor bör implementeras i 
upphandlingar som rör den byggda miljön. LOU beskrivs som ett kraftigt verktyg för att driva 
hållbarhetsfrågor framåt. Frågor som rör hela samhället och som medför ett politiskt ansvar 
menar Miljö- och hållbarhetsstrategen.27 Därför bör det upprättas tydligare direktiv kring 
hållbara upphandlingar från statligt håll fortsätter han. Vidare framgår det av intervjuerna att 
det finns en tendens till att anbudsgivare lägger ansvaret på upphandlande myndigheter och 
menar på att det framförallt är upphandlare som måste förändra sitt handlingssätt.  
 
Trafikanalytikern beskriver att konsultbolag är mycket snabba på att anpassa sig efter 
marknaden. Dock måste det finnas en efterfrågan på hållbara produkter och tjänster för att 
konsultbolagen ska kunna leverera detta.28 Efterfrågan är i offentliga upphandlingar något 
som endast de upphandlande myndigheterna kan styra. Detta kräver att upphandlande 

22 Upphandlingsstrateg på kommun. 2015. Enskild intervju via telefon, 16 april.  
23 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
24 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
25 Trafikanalytiker på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
26 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
27 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
28 Trafikanalytiker på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
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myndigheter tar på sig en aktiv roll i hållbarhetsfrågor poängterar Miljö- och 
hållbarhetsstrategen.29 Hans företag jobbar både med privata och offentliga kunder och ser en 
tendens att det är lättare att jobba med hållbarhetsfrågor på den privata marknaden. 
 
Även den intervjuade arkitekten påpekar att hållbarhetsfrågor som rör sociala och ekologiska 
dimensioner i en upphandling kräver ett stort engagemang, både från anbudsgivaren och från 
den upphandlande enheten. I vissa upphandlingar finns det ett stort intresse för miljö och 
social hållbarhet. I andra upphandlingar vet inte ens upphandlaren om att man kan värdera 
andra aspekter är priset, berättar arkitekten.30 
 
En fråga som väcktes under en av intervjuerna är vad som skulle kunna tänkas vara 
alternativet till LOU. Den intervjuade arkitekten beskriver hur byggindustrin innan lagen om 
offentlig upphandling kom till präglades av en stark mutkultur. Upphandlingar i början av 
nittiotalet kunde avgöras på golfrundor eller under middagar som betalades av anbudsgivare 
fortsätter hon. Enligt arkitekten måste det finnas någon typ av lagstiftning som reglera 
upphandlingar mellan privat och offentlig sektor för att motverka mutor och korruption. Även 
om lagstiftningen kan medföra vissa begränsningar och snårigheter är alternativet att slopa 
LOU betydligt sämre menar hon på.31 Ytterligare en intervjuperson vittnar om tvivelaktiga 
upphandlingsförfaranden innan LOU tillkom där direktupphandlingar kunde ske trots att 
kontrakten låg långt över tröskelvärdena.32  
 

9. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras det empiriska material som denna rapport behandlar. 
Likheter och skillnaders belyses mellan tidigare forskning och det material som tagits fram 
genom intervjuer. Vidare diskuteras även lagen och dess möjligheter till att bedriva en mer 
hållbar stadsutveckling. De tolkningar och påståenden som görs i detta avsnitt är författarens 
egna om inget annat skrivs.  
 
Skillnader och likheter mellan tidigare forskning och intervjumaterial 
 
Problematiken kring kunskapsbrist och otydliga direktiv för att ställa miljö och sociala krav i 
en upphandling framgår både i forskning och i intervjuerna (Varnäs, Balfors & Faith-Ell, 
Wedin Hansson m.fl.). En tydligare organisation kring upphandlingar, både från statligt håll 
och inom upphandlande enheter beskrivs som en möjlig lösning på att öka hänsynstagande till 
miljö och sociala aspekter. Detta beskrivs i statens offentliga utredning (SOU 2013:12) men 
framkommer även i intervjuerna. Dialog och samverkan mellan anbudsgivare och 
upphandlande myndigheter tycks vara en ytterligare lösning på att öka hänsynstagande till 
hållbarhet i upphandlingar. Resonemanget förs både i EU-kommissionens handbok Att köpa 
grönt!, i intervjuer och i Wedin Hanssons (2009) forskningspublikation Going Green. 
 
En direkt motsättning kring den forskning som Varnäs, Balfors & Faith-Ell bedrivit framgår 
dock av det uttalande som den intervjuade juristen från statlig myndighet gör. Enligt henne 

29 Miljö- och hållbarhetsstrateg på privat konsultbolag. 2015. Enskild intervju, 22 april.  
30 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
31 Arkitekt på privat arkitektkontor. 2015. Enskild intervju, 7 april.  
32 Utredare på statlig myndighet. 2015. Enskild intervju, 23 april.  
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bör krav som rör socialt hänsynstagande och miljökrav ställas i kontrakt medan forskningen 
istället pekar på att kraven bör ställas som utvärderingskriterie. Detta för att premiera den 
leverantör som kan erbjuda den mest miljövänliga produkten eller tjänsten istället för den med 
lägst pris. För att öka efterfrågan och därmed även utbudet av miljövänliga produkter och 
tjänster inom byggsektorn bör därför fler upphandlingar använda sig av miljökrav som 
utvärderingskriterie istället för kontraktuella bestämmelser. Juristen påpekar dock att 
miljökrav som utvärderingskriterie gör det svårt för mindre företag att konkurera med större 
som oftast redan har utvecklade miljöstrategier och därför är denna typ av kravställning 
konkurrenshämmande. Uttalandet har vissa likheter med den kritik som präglade rättsfallet 
Concordia Bus Finland vilket redovisats tidigare i uppsatsen. I fallet upplevdes de hårda 
miljökraven som konkurrenshämmande. EU-domstolen fastslog dock att så inte var fallet. 
 
Frågan är om leverantörer som inte kan leva upp till de miljökrav som ställs som 
utvärderingskriterie sedan kan leva upp till liknande krav i kontraktuella bestämmelser. Det 
bör då sannolikt inte kunna ställas lika hårda krav på sociala- och miljöhänsyn från denna typ 
av leverantörer. Juristens uttalande kan även vara ett tecken på att det är lättare för 
upphandlande enheter att utforma kravställningar som rör hållbarhetsaspekter i kontrakt 
jämfört med att ställa dem som utvärderingskriterier. Detta stärker tesen om att det finns en 
kunskapsbrist bland upphandlande myndigheter att värdera lämpliga krav på sociala- och 
miljöhänsyn i upphandlingar.  
 
Intervjuerna avslöjar att det finns en viss skillnad mellan olika branscher och deras åsikter och 
erfarenheter om LOU och integreringen av hållbarhetskrav i upphandlingar. Enligt den 
tillfrågade arkitekten framgår det att lägsta pris sällan avgör upphandlingars utfall när det rör 
sig om stora, komplexa byggnadsprojekt. Detta står i kontrast till Miljö- och 
hållbarhetsstrategens uttalande om att uppskattningsvis 9 av 10 upphandlingar avgörs med 
hänseende till pris. Enligt arkitekten kan detta bero på att arkitektkåren rent historiskt sett är 
vanare att jobba med ”mjukare” typer av kvaliteter så som estetiska värden, social hållbarhet 
och kulturella hänsynstaganden. Inom ingenjörssektorn har ”tid och pengar” varit de främsta 
kvalitetsfaktorerna enligt Varnäs, Balfors & Faith-Ell. Det kan tolkas som att den rationella 
ingenjörskulturen har svårare att anpassa sig till de ökade krav som ställs på miljö och sociala 
hänsynstagande inom byggindustrin jämfört med arkitektkåren. Enligt den intervjuade 
arkitekten är arkitekter i allmänhet mycket duktiga på att ta fram anbud som belyser 
hållbarhetsaspekter och miljökrav. Detta i sin tur vittnar om att goda och välformulerade 
anbud kan vara en möjlig åtgärd för att en upphandlande myndighet lättare ska kunna värdera 
leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Ansvar 
 
En marknad styrs av utbud och efterfrågan. För att leverantörer ska kunna erbjuda tjänster och 
produkter med tydligt hänsynstagande till miljö och social hållbarhet måste det också finnas 
en efterfrågan och en marknad som privilegierar denna typ av produkter. Flera av 
intervjuobjekten tycks lägga ansvaret på upphandlande myndigheter. Eftersom det är de 
upphandlande myndigheterna som styr efterfrågan i stor utsträckning finns det också belägg 
för att de även bör ta ett större ansvar i frågor som rör miljö och social hållbarhet. Men vem 
bär det egentliga ansvaret? De upphandlande myndigheterna och till viss del även forskningen 
tycks snarare lägga ansvaret på staten och andra överordnande centrala organ. Det efterfrågas 
tydligare direktiv och vägledning från statligt håll för att implementera hållbarhetskrav i 
offentliga upphandlingar. Samtidigt verkar det finnas lite kännedom om det 
vägledningsmaterial som idag redan finns. Ingen av intervjuobjekten nämner europeiska 
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kommissionen handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Att köpa grönt. Likaså 
nämns inte det svenska miljöstyrningsrådet direktiv om offentliga upphandlingar. Kanske är 
det så att det snarare saknas en spridning och marknadsföring av materialet bland 
upphandlande organ. Idag tycks branschanställda som jobbar med upphandlingar efterfråga 
direktiv och vägledning från statligt håll – direktiv och vägledning som faktiskt redan finns. 
 
 
Vad betyder ”bör”? 
 
Lagstiftningen säger att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala 
hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. Formuleringen kan 
tyckas vara subjektiv och diffus. Det rör sig om en dispositiv lagstiftning som inte 
nödvändigtvis måste tillämpas. Även formuleringen om upphandlingens art motiverar detta 
lämnar utrymme för den som tillämpar lagstiftningen att tolka begreppet fritt. I större 
entreprenad och byggprojekt som förväntas ha stor påverkan på miljön är lagstiftningen 
fortfarande inte tvingande. För upphandlingar som rör stadsbyggnadsprojekt kan projektens 
fysiska omfattning och livstid nästintill alltid tänkas ligga till grund för att motivera socialt 
och ekologiskt hänsynstagande i en upphandlingsprocess.  
 
I en av intervjuerna diskuterades möjligheten att eventuellt ändra formuleringen ”bör” till 
”ska” i paragrafen och vad detta skulle ha för konsekvenser. Troligen skulle en sådan ändring 
i formuleringen skärpa upphandlande myndigheters miljökrav och beaktande av sociala och 
miljöhänsyn. Enligt den statligt anställda utredaren borde en klausul bifogas till paragrafen 
som rör speciellt bygg- och anläggningsprojekt med stor miljöpåverkan där myndigheter 
måste beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen. En lagändring som kan tyckas 
vara radikal, men relevant i detta sammanhang.  
 
Besattheten av mätbarhet 
 
Per Haupt skriver i tidskriften Arkitektur (2015) att stadsbyggande har drabbats av 
”mätbarhetens apostlar”. Han menar på att det finns en risk med att använda sig av olika 
certifieringssystem för större byggnadsprojekt eftersom det kan leda till att man missar den 
helhetssyn som krävs för att bygga välfungerande städer. Samtidigt påpekar Haupt att 
certifieringar och andra kvantitativa parametrar möjliggör för att fylla begreppet hållbarhet 
med verklig betydelse. Samma resonemang tycks föras av flera ut av intervjuobjekten. Miljö- 
och hållbarhetsstrategen berättar i sin intervju att certifieringar kan vara ett effektivt sätt för 
upphandlande enheter och anbudsgivare att integrera sociala och miljöhänsyn i 
upphandlingar. Problemet som han ser det är att det idag finns totalt åtta stycken väletablerade 
certifieringssystem på den svenska byggmarknaden. ”Standarden behöver standardiseras” 
säger han och menar att byggbranschen behöver ett gemensamt och övergripande 
certifieringssystem att jobba ut efter istället för flera olika. Även Arrowsmith och Kunzlik 
(2009) beskriver certifieringar som ett bra verktyg men att det finns ett behov av att skapa ett 
internationellt och gemensamt certifieringssystem inom den europeiska unionen.  
 
Det finns också ett behov av att skapa uppföljningsbara och processbaserade krav på social 
och miljömässig hållbarhet. Livscykelkostnader (LCC) bör vara ett grundläggande inslag i 
upphandlingar. Detta påpekar både juristen och arkitekten. Idag tycks det finnas en tendens att 
krav på sociala och miljöhänsyn inte följs upp och att upphandlingarna fokuserar på 
kortsiktiga kravformuleringar. Om man går tillbaka till FN:s grunddefinition av begreppet 
hållbarhet används ordet utveckling för att beskriva fenomenet. Krav som rör olika 
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hållbarhetsdimensioner i upphandlingar tenderar att utgå från att hållbarhet snarar är ett 
stadium som kan uppnås. I likhet med Wedin Hanssons forskning (2009) framgår det av 
intervjuerna att det krävs ett större processtänk i upphandlingar och att hållbarhetskrav måste 
vara långsiktiga och uppföljningsbara.   
 
Med bakgrund mot detta kan de mätbara och kvantifierbara miljökraven ses som ett sätt att 
möjliggöra och underlätta för praktiker att ställa krav på hållbarhet i upphandlingar. Dock 
behövs större vikt läggs på att skapa ett allomfattande och gemensamt certifieringssystem för 
bygg- och planeringssektorn, både nationellt och internationellt. Dessutom behöver ett LCC-
perspektiv implementeras i certifieringarna och innehålla långsiktiga och uppföljningsbara 
kravställningar för att upphandlingar ska leda till en hållbar utveckling.  
 
Social hållbarhet 
 
Social hållbarhet hamnar ofta i skuggan av miljökrav och miljöfrågor. Intervjuerna och 
tidigare forskning kring hållbar upphandling visar på att miljöhänsyn får betydligt större 
utrymme än sociala hänsynstagande i upphandlingar. Majoriteten av intervjuobjekten nämner 
inte sociala aspekter i upphandlingar utan pratar desto mer om miljöproblematik. De sociala 
hänsynstagandena som dock nämns i intervjuerna tenderar att endast beröra 
arbetsmiljövillkor.  
 
I Formas forskningspublikation (2011) framgår de att samspelet mellan de sociala, ekologiska 
och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna är det centrala i begreppet hållbarhet. Därför bör 
större vikt läggas på socialt hänsynstagande i offentliga upphandlingar. Social hållbarhet är ett 
vitt begrepp som enligt Gröndahl och Svanström (2010) innefattar allt från kultur och politik 
till människors kunnande och hälsa. Inom bygg- och planeringssektorn kan social hållbarhet 
innebära ett ökat beaktande av segregering, utanförskap och tillgänglighet för alla.  Det kan 
tolkas som att begreppet är diffust och svårt att greppa. Därför blir det problematiskt för 
aktörer att ställa krav och utvärderingskriterier som rör social hållbarhet i upphandlingar. 
Inom den sociala hållbarhetsdimensionen tycks kunskapsbristen bland upphandlande enheter 
vara ännu mera påtagligt vilket diskuteras i nästa stycke. De vägledande dokumenten som EU 
och Sveriges regering tagit fram för att hjälpa upphandlande myndigheter att ställa krav på 
hållbarhet tenderar att fokusera enbart på miljökrav. Att köpa grönt! behandlar endast 
miljöfrågor. Det finns ett behov att även EU och regeringen belyser social hållbarhet och tar 
fram direktiv för hur det kan implementeras som krav och utvärderingskriterier i en 
upphandling.  
 
Kunskapsbrist  
 
Som beskrivits tidigare i uppsatsen skildrar både forskare och intervjupersoner att 
kunskapsbristen bland upphandlare och anbudsgivare utgör ett stort problemområde i arbetet 
med att implementera hållbarhetskrav i upphandlingar. Framförallt rör det sig om ett stort 
kunskapsglapp bland de upphandlande myndigheterna och deras förmåga att värdera tjänster, 
entreprenader och produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Att formulera kravställningar och 
utvärderingskriterier i en upphandling blir svårt om upphandlaren och eller 
upphandlingsorganisationen inte har fördjupade kunskaper inom miljö och social hållbarhet.  
 
Intervjuerna pekar på att det finns en organisation kring upphandlingar med fel eller bristfällig 
kompetens. En speciell upphandlingsenhet på kommun eller statlig myndighet kan hjälpa 
upphandlare med spetskompetens inom juridik, men även hur och när krav på hållbarhet ska 
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ställas och utvärderas. Den norska studien av Michelsen & de Boer (2009) visar på att en 
sådan organisation på kommunal nivå ökar hänsynstagande till hållbarhetsfrågor i offentliga 
upphandlingar. Det tycks finnas ett behov av en upphandlare med en bred kompetens inom 
både juridik, ekonomi, miljö och social hållbarhet men också särskild spetskompetens inom 
den vara eller tjänst som upphandlingen avser. För mindre kommuner och myndigheter som 
kan tänkas ha svårt att rekryterar och finansiera denna typ av kompetens bör vägledande 
dokument och direktiv användas. Direktiven skall vara utformade för att underlätta för 
upphandlande myndigheter att implementera krav och utvärderingskriterier som rör 
hållbarhet. De direktiv som idag redan finns, exempelvis EU-kommissionens handbok Att 
köpa grönt! bör få större spridning eftersom intervjuerna pekar på att flera upphandlande 
myndigheter inte känner till dokumentet.  
 
Idag tycks det finnas önskemål från upphandlande myndigheter om ett större statligt stöd 
gällande upphandlingar och hållbarhetsfrågor. Staten kan genom utbildningar, 
vägledningsunderlag och finansiella medel öka kunskaperna bland upphandlande 
myndigheter. Miljöstyrningsrådet (MSR) arbete med att ta fram miljökravpaket och 
upphandlingskriterier för att hjälpa upphandlare att ställa krav på miljö och sociala hänsyn 
kan vara ett steg att tillfredställa de önskemål som finns bland upphandlande myndigheter.  
 
Rädslan för överprövning 
 
Flera av intervjuobjekten påpekar att rädslan för överprövning är ett problem i 
upphandlingsprocesser. Överprövningar leder ofta till långa och kostsamma uppehåll i projekt 
som rör stadsbyggnad. Dels kan överprövningar bero på fel i de formaliakrav som LOU 
ställer på upphandlingar men också på att utvärderingskriterier och val av anbud upplevs som 
otydliga och icke-transparanta. Som beskrivits i intervjuavsnittet så tycks risken för 
överprövning dessutom öka när krav på sociala och miljöhänsyn ställs i en upphandling. Detta 
kan troligen kopplas till den kunskapsbrist inom hållbarhetsaspekter bland upphandlare som 
diskuterats tidigare. Rädslan för att göra formella fel tyder dock på att det även finns en 
kunskapsbrist i hur lagen ska tillämpas och i de juridiska baskunskaper som tillämpningen av 
LOU kräver. Eftersom flera yrkesutövare inom bygg-och planeringssektorn på något sätt 
kommer i kontakt med lagen bör företag och offentliga myndigheter erbjuda mer 
utbildningsmöjligheter inom LOU och dess tillämpning. På så sätt kan risken för 
överprövningar och oron bland yrkesutövare reduceras, vilket bör gagna både anställda och 
företagens ekonomiska effektivitet.   
 
LOU är ett kraftfullt verktyg – ta vara på dess möjligheter! 
 
Denna uppsats utgår från att en hållbar stadsutveckling leder till en samhällsekonomisk nytta 
och därför alltid bör eftersträvas. Samhällsekonomi är förankrat i politik och innebär ett 
statligt ansvar. Därmed ansvarar också staten för att arbetet med hållbarhetsfrågor belyses, 
eftersträvas och möjliggörs. Lagstiftningar och andra styrmedel är ett kraftigt verktyg för att 
aktörer på marknaden ska producera och verka på ett mera hållbart tillvägagångssätt. Det 
krävs att staten ser möjligheterna men även ansvaret i att skapa styrmedel för en hållbar 
utveckling. LOU har potential att vara ett av dessa styrmedel. Det förutsätter dock att LOU 
utvecklas till en skarpare lagstiftning där paragrafer som rör sociala och miljöhänsyn blir 
tvingande eller stärks. Att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör tas i upphandlingar om 
”upphandlingens art motiverar detta” (LOU 1 kap. 9a§) tycks inte vara tillräckligt.  
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Eftersom LOU är en del av den EU-rätt som Sveriges måste förhålla sig till innebär det att 
möjligheten till lagändringar begränsas. Även EU bär ansvar för att öka möjligheten till att 
integrera sociala och miljöhänsyn i upphandlingar. Ett samlat ansvar och ett ökat samarbete 
mellan EU och dess medlämsländer kan möjligen leda till ett ökat hänsynstagande till 
hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar. I med att hållbara upphandlingar får allt mer 
uppmärksamhet, både inom forskningsvärden och bland statliga och internationella organ kan 
en större kunskapsbank förmedlas, tillämpas och utvecklas mellan olika länder, organisationer 
och branscher. Möjligen rör det sig om en tidsfråga innan upphandlande myndigheter börjar 
ställa hårdare krav på hållbarhet i upphandlingar.  
 

10. Slutsats 
 
Utgångspunkten för denna studie har varit att belysa möjligheterna att hållbarhetskrav 
integreras i offentliga upphandlingar som rör stadsbyggnad samt redogöra för de eventuella 
svårigheter och hinder mot att detta sker. Vidare har möjliga lösningar på den problematik 
som påträffats diskuterats.  
 
Forskning visar att LOU reglerar en stor köpkraft och kan, om kunskap och kompetens finns, 
användas för att ställa krav på miljö och sociala hänsyn på tjänster och produkter inom bygg- 
och planeringssektorn. Lagen innehåller paragrafer som uttrycker att hänsyn till social 
hållbarhet och miljö bör beaktas i upphandlingar. Idag ser vi en tendens till att den 
ekonomiska hållbarhetsdimensionen får betydligt mer utrymme i offentliga upphandlingar 
inom bygg- och planeringssektorn jämfört med de sociala och ekologiska dimensionerna.  
 
De sammanlagda resultaten i denna studie tyder på att det finns en utbredd problematik i att 
yrkesutövare som tillämpar LOU i sin verksamhet saknar den kunskap som krävs för att 
värdera och bedöma produkter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv. Att beslutsunderlaget 
”lägsta pris” idag oftast väljs i en upphandling beror på bristande kunskap och är ett hinder i 
processen att nå en hållbar utveckling. Problematiken beror också på en otillräcklig 
samverkan mellan upphandlande myndigheter, statliga organ och privata anbudsgivare vilket 
har lett till att tillämpningen av lagen uppfattas som otydlig och många gånger leder till 
överklaganden.  
 
För att öka möjligheterna att kravställningar kring hållbarhet ställs och uppfylls i offentliga 
upphandlingar bör följande åtgärd vidtas: 
 

• Sprida och utveckla ett statligt upphandlingsstöd med fokus på implementering av 
hållbarhetskrav. 
 

• Öppna upp för ett större samarbete mellan anbudsgivare och upphandlande 
organisationer, bland annat genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad 
dialog. 

 
• Skapa en skarpare, indispositiv lagstiftning gällande beaktande av miljöhänsyn och 

sociala hänsyn i upphandlingar som rör stadsbyggnad.  
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• Använda hänsynstagande till miljö och social hållbarhet som utvärderingskriterier 
istället för att ställa dem som krav i kontrakt och undvika att upphandlingar endast 
avgörs med avseende på pris.  

 
• Skapa en bredare kompetens med en tydligare central organisation på statlig och 

kommunal nivå inom upphandlingsrätt och hållbarhetskrav.  
 

• Utveckla standardiserade och internationella certifieringssystem för hållbara 
upphandlingar som är uppföljningsbara och ser till ett livscykelperspektiv.  

 
LOU är ett verktyg för att kontextualisera och implementera hållbarhetskrav i den byggda 
miljön. Ett verktyg som bygg- och planeringssektorn är i stort behov av. Uppfylls de ovan 
nämnda förslagen kan LOU och dess tillämpning öka möjligheterna till en hållbar 
stadsutveckling. Författaren till denna uppsats vill uppmana yrkesutövare och statliga organ 
inom offentlig upphandling att ta till vara på dessa möjligheter.  
 
Metodkritik och förslag till vidare forskning 
 
En begränsning i denna studie har varit att ett relativt litet antal personer har intervjuats. Om 
debatten ska kunna föras vidare behöver ett större intervjumaterial samlas in från flera olika 
aktörer inom bygg- och planeringssektorn. Ett större material skulle leda till en större 
generaliserbarhet och därmed möjliggöra för ett bredare underlag till eventuella åtgärder och 
förbättringar.  
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 
 
Intervjuprotokoll: Upphandlingsenhet 
 
Upphandlingsenhet 
Plats: Datum för intervju: 
Intervjuare: 
Intervjuobjekt: 
Organisation: Titel: 
Kommentar: 
 
Inledande samtal 
 
Jag läser till civilingenjör inom stads- och samhällsplanering på Kungliga 
Tekniska högskolan och skriver just nu mitt kandidatarbete. Arbetet handlar 
om tillämpningen av lagen om offentlig upphandling inom 
stadsbyggnadsprojekt. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv har jag valt att titta 
närmare på hur anbud värderas, om lagen har några brister samt hur lagen 
och dess tillämpning eventuellt skulle kunna förbättras. För att besvara dessa 
frågor vill jag gärna samla in tankar, reflektioner och erfarenheter från 
personer som själva jobba med LOU i sin verksamhet.  
 
Under arbetets gång kommer ett flertal personer att intervjuas, både 
anbudsgivare och upphandlare. Ditt namn, organisation eller position 
kommer inte att nämnas om godkännande ej ges. Frågorna är av öppen 
karaktär där det inte finns något rätt eller fel svar. Jag är ute efter dina 
personliga åsikter och erfarenheter. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter, 
beroende på de svar och följdfrågor som uppstår.  
 
Frågor 
 
Bakgrund 
 
1. Vad har du för titel/arbetsuppgift på din arbetsplats? 
 
2. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
 
3. Vilken typ av utbildning har du? 
 
4. När tog du examen? 
 
5. Hur länge har du jobbat med uppdrag som innefattar LOU? 
 
6. Hur ser organisationen ut kring er som jobbar med offentlig upphandling? 
Använder ni konsulttjänster för att värdera anbud? 
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7. Vilka tjänster/produkter är det ni vanligtvis brukar upphandla?  
 
 
Om LOU och upphandlingsprocessen 
 
1. Hur tycker du att tillämpningen av LOU fungerar idag?  
 
2. Var ligger problematiken? 
 
a. Hur tror du denna skulle kunna lösas? 
 
3. Anser du att det finns ett ”kunskapsglapp” bland de som jobbar med LOU? 
  
a. Hur tror du detta skulle kunna förbättras? 
 
4. Är det lätt att värdera och jämföra de anbud som kommer till er? Saknas 
det kompetens inom det som upphandlas? 
 
 a. Hur tror du detta skulle kunna förbättras? 
 
5. Hur viktigt anser du att hållbarhet är i en upphandlingsprocess jämfört med 
andra värderingsaspekter? 
 
Värdering, kvalitet och hållbarhet 
 
1. Vad är hållbarhet för dig/ditt företag?  
 
2. Hur skulle du definiera ”ekonomiskt mest fördelaktig”? 
 
3. Vilka kvalitetsfaktorer bedöms i ett anbud – hur viktas de i förhållande till 
varandra och till pris? ( miljö, socialt, innovation, estetiska värden etc.)  
 
4. Brukar ”lägsta pris” eller det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” förslaget 
avgöra upphandlingens utfall? 
 
5. Hur stort fokus läggs på hållbarhet i det som upphandlas? Hur tar ni hänsyn 
till hållbarhet i förfrågningsunderlaget? 
 
6. Hur tror ni LOU och dess tillämpning kan förbättras för att öka möjligheterna 
till en hållbar utveckling?  
 
7. Upplever ni att det lönar sig att satsa  på kvalitet i form av mer hållbara 
produkter/tjänster i en offentlig upphandling? 
 
8. Upplever ni att möjligheterna till innovation inom hållbar utveckling 
begränsas på grund av LOU? 
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9. 2010 infördes bland annat konkurrenspräglad dialog samt att 
upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid 
offentlig upphandling. Upplever ni att lagändringen har bidragit till ett större 
hållbarhetsfokus i offentliga upphandlingar?  
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12.1 Bilaga 2 
 
Intervjuprotokoll: Anbudsgivare 
 
Anbudsgivare 
Plats: Datum för intervju: 
Intervjuare: 
Intervjuobjekt: 
Organisation: Titel: 
Kommentar: 
 
Inledande samtal 
 
Jag läser till civilingenjör inom stads- och samhällsplanering på Kungliga 
Tekniska högskolan och skriver just nu mitt kandidatarbete. Arbetet handlar 
om tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU) inom 
stadsbyggnadsprojekt. Jag vill studera hur LOU påverkar upphandlingar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Tar lagen någon hänsyn till hållbarhetsperspektivet? 
Kan eller bör lagen förbättras? För att besvara dessa frågor vill jag samla in 
tankar, reflektioner och erfarenheter från personer som själva arbetar med 
offentlig upphandling.  
 
Under arbetets gång kommer ett flertal personer att intervjuas, både 
anbudsgivare och upphandlare. Ditt namn, organisation eller position 
kommer inte att nämnas om godkännande ej ges. Frågorna är av öppen 
karaktär där det inte finns något rätt eller fel svar. Jag är ute efter dina 
personliga åsikter och erfarenheter. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter, 
beroende på de svar och följdfrågor som uppstår.  
 
Frågor 
 
Bakgrund 
 
1. Vad har du för titel/arbetsuppgift på din arbetsplats? 
 
2. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
 
3. Vilken typ av utbildning har du? 
 
4. När tog du examen? 
 
5. Hur länge har du jobbat med uppdrag som innefattar LOU? 
 
6. Har du fått någon särskild utbildning om LOU. Om ja, vilken? 
 
7. Vilka tjänster/produkter är det ni erbjuder till offentlig upphandling? 
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Om LOU och upphandlingsprocessen 
 
1. Hur tycker du att tillämpningen av LOU fungerar idag?  
 
2. Var ligger problematiken? 
 
a. Hur tror du denna skulle kunna lösas? 
 
3. Anser du att det finns ett ”kunskapsglapp” bland de som jobbar med LOU? 
  
a. Hur tror du detta skulle kunna förbättras? 
 
4. Är det lätt att förstå vad som efterfrågas i förfrågningsunderlag och hur 
anbuden värderas?  
 
 a. Hur tror du detta skulle kunna förbättras? 
 
5. Hur viktigt anser du att hållbarhet är i en upphandlingsprocess jämfört med 
andra värderingsaspekter? 
 
Värdering och hållbarhet 
 
1. Vad är hållbarhet för dig/ditt företag?  
 
2. Hur skulle du definiera ”ekonomiskt mest fördelaktig”? 
 
3. Vilka kvalitetsfaktorer bedöms i ett anbud – hur viktas de i förhållande till 
varandra och till pris? (miljö, socialt, innovation, estetiska värden etc.)  
 
4. Brukar ”lägsta pris” eller det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” förslaget 
avgöra upphandlingens utfall? 
 
5. Upplever ni att det lönar sig att satsa på kvalitet i form av mer hållbara 
produkter/tjänster i en offentlig upphandling? 
 
6. Hur tror ni LOU och dess tillämpning kan förbättras för att öka möjligheterna 
till en hållbar utveckling?  
 
7. Upplever ni att möjligheterna till innovation inom hållbar utveckling i ert 
område begränsas på grund av LOU? 
 
8. Upplever ni att upphandlaren saknar kunskap för att kunna värdera er 
produkt/tjänst ur ett hållbarhetsperspektiv?  
 
9. 2010 infördes konkurrenspräglad dialog samt att upphandlande myndighet 
bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling. Upplever 
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ni att lagändringen har bidragit till ett större hållbarhetsfokus i offentliga 
upphandlingar?  
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