
 

 

 

 

 
 

Kandidatuppsats 
 

-En studie av Växjö kommuns 

hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen  

Författare: Anton Waldén, Filip Persberg, 

Oscar Marklund och Tim Karlsson 

Handledare: Helena Forslund 

Examinator: Hana Hulthén 

Termin: VT18 

Kurskod: 2FE25E 

 

 



 

 

Förord 

Författarna av denna studie vill rikta ett stort tack till handledare Helena 

Forslund samt examinator Hana Hulthén för deras förmedlande av 

konstruktiv kritik och stöd under arbetets gång. Detta är någonting som 

författarna sätter stort värde på och som möjliggjort att få till stånd mer 

nyanserade perspektiv. Även opponenter ska ha ett tack för deras kritik och 

välvilja med ambitionen att förbättra slutresultatet av denna studie.  

Slutligen vill författarna tacka de anställda på Växjö kommun som agerat 

som respondenter och möjliggjort att denna studie överhuvudtaget kunnat 

genomföras. Ett särskilt stort tack till upphandlare Magnus Bringhed som 

visat ett exceptionellt engagemang och intresse för att bidra med kunskap 

och information till författarna.  
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Handledare: Helena Forslund 

Examinator: Hana Hulthén 

Bakgrund och problem: Offentlig förvaltning- och upphandling 

omsätter årligen omfattande summor i Sverige. Totalt spenderas kring 634 

miljarder per år av svenska kommuner på inköp och upphandlingar som 

främst regleras av EU-direktiv och LOU. Långsiktig hållbarhet är någonting 

som ligger i tiden och Växjö kommuns marknadsföring med slogan ” 

Europas grönaste stad” kräver att kommunen har ett genomgående 

hållbarhetstänk i sin verksamhet. Offentlig upphandling är ett av de 

viktigaste styrmedlen för att uppnå samhällhällspolitiska mål. För att kunna 

uppfylla detta är det essentiellt att ställa rimliga och hållbara krav i 

upphandlingsprocessen. Vad som är det är inte alltid glasklart och ofta lättare 

sagt än gjort. Hur nyttjar Växjö kommun den offentliga 

upphandlingsprocessen för att få upprätthålla en social, miljömässig och 

ekonomisk långsiktig hållbarhet? 

Syfte: Syftet med denna studie är att komma med förslag som utvecklar och 

förbättrar Växjö kommuns hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen, med 

utgångspunkt i teori kring hållbart inköp. 



 

 

Metod: Studien tillämpar ett positivistiskt vetenskapligt synsätt med 

deduktion som angreppssätt. Djupare förståelse för inköp och hållbarhet var 

två av målsättningarna med studien varpå den är att betrakta som av mer 

kvalitativ karaktär. Detta har genomförts genom en fallstudie och diverse 

intervjuer.   

Slutsats: Växjö kommun bedriver ett gediget och kontinuerligt 

hållbarhetsarbete i sin upphandlingsprocess och värnar om att behålla 

positionen som ”Europas grönaste stad”. Detta arbete fungerar i stora drag 

väl, författarna har dock identifierat diverse problem i 

upphandlingsprocessens olika steg. Dessa problem innefattar bland annat 

bristfällig uppföljning, otydlig ansvarsfördelning samt tidsbrist.  

Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Upphandlingsprocess, Växjö kommun, 

Förbättringsåtgärder 

  



 

 

Abstract 

Bachelor thesis, Degree of Master of Science in Business and 

Economics- Logistics, at Linnaeus University in Växjö, S 2018 

Title: “A study of Växjö municipality sustainability work in the public 

procurement process”  

Authors: Anton Waldén, Filip Persberg, Oscar Marklund & Tim Karlsson 

Supervisor: Helena Forslund 

Examiner: Hana Hulthén 

Background and problem: Public management- and procurement in 

Sweden every years converts substantial amount of money. Every year a total 

spend of 634 billion SEK is being used by Swedish municipalities on public 

procurement which is mostly regulated by EU-directives and the LOU. 

Long-term sustainability is really something up-to-date and Växjös 

marketing with their slogan “Greenest city of Europe” really demand that the 

municipality has a thoroughgoing sustainability thinking in their activities. 

Public procurement is one of the most vital instrument to achieve socio-

political goals. To be able to achieve this it is essential to create reasonable 

and sustainable demands in the public procurement process. What this 

involve is not always crystal clear and easier said than done. How does 

Växjö municipality utilize the public procurement process to maintain a 

social, environmental and economic long-term sustainability?  

Purpose: The purpose with this study is to come up with suggestions on 

how to develop and improve Växjö municipality sustainable work in the 

public procurement process, with the vantage point in theory about 

sustainable procurement.  



 

 

Method: This study practice a positivistic scientific approach with 

deduction as a methodic approach. Deeper understanding regarding 

procurement and sustainability were two of the main ambitions with this 

study upon which it is to review as of qualitative character. This has 

accomplished by a case study and various interviews.  

Conclusion: Växjö municipality conducts a solidly and continuously 

sustainable work in their public procurement process and are urgent to 

defend their position as “Greenest city of Europe”. This work function well 

broadly, the authors have however identified some problems in the different 

steps of the public procurement process. These problems consist of 

inadequate follow up, unclear division of responsibilities and lack of time. 

Keywords: Sustainable work, procurement process, Växjö Municipality, 

improvement measures     
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Kapitel 1- Inledning 

______________________________________________________________ 

I det första inledande kapitlet presenteras bakgrunden till arbetet, en 

generell beskrivning av inköpsprocessen och definition av viktiga begrepp. 

Bakgrunden ger nödvändig information om studien. Bakgrunden följs av en 

problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemfrågor. Kapitlet 

avslutas med syfte och studiens disposition.    

______________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Oavsett om man verkar som ett privat eller offentligt företag så är 

inköpsprocessen essentiell för att säkerställa materialförsörjningen. Hur man 

betraktar funktionen för inköp har reviderats över tid och gått från att enkom 

ses som en nödvändig administrativ uppgift till att vara tätare kopplad till den 

övergripande affärsstrategin och påverkan på den totala lönsamheten. Detta 

genom ett selektivt urval välja de billigaste leverantörerna och på så sätt 

sänka kostnaderna genom hela processen. Ovan är grundläggande 

tankegångar som även går att applicera i offentlig upphandling (Jonsson & 

Mattsson, 2016).  

Enligt Konkurrensverket (2016) innebär offentlig upphandling: 

”Att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat sätt anskaffar 

varor, tjänster eller byggentreprenader. Exempel på upphandlande 

myndigheter är myndigheter inom stat, kommuner och landsting samt 

kommunala eller statliga bolag eller styrelser”. 

Enligt Konkurrensverkets rapport (2016) måste de upphandlande 

myndigheterna rätta sig efter en rad olika bestämmelser när de ska 
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genomföra en upphandling, för att på ett optimalt sätt nyttja konkurrensen på 

marknaden och hushålla med skattemedlen (Konkurrensverket, 2016). 

För offentlig verksamhet identifieras behovet t.ex. från politiska beslut. Efter 

att behovet för material uppstår följer en rad olika generella processer för att 

säkerställa att behovet tillgodoses och illustreras i ”Figur 1”. De tre 

inledanande stegen innefattas av efterfrågan, inköp och orderläggning. Dessa 

tre steg kan i sin tur delas in i åtta underliggande delmoment. 

 

Figur 1-Den offentliga upphandlingsprocessen (Upphandlingsmyndigheten, 

2018). 

 

Myndigheter som verkar inom kommun, landsting och stat har diverse 

lagstadgade regler att förhålla sig till vid inköp och upphandlingar. Den mest 

grundläggande är lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bygger på 

EU-direktiv och regleras under finansdepartementet.  

Den offentliga sektorn i Sverige finansieras av skatteintäkter och spenderar 

årligen kring 634 miljarder SEK på inköp. EU-direktiven för offentlig 

upphandling bygger på öppenhet och objektivitet. Det innefattar att de 

upphandlande myndigheterna alltid ska utgå från saklighet och välja 

leverantör baserat på det som ska köpas. Landets egna leverantörer får inte 

favoriseras och alla upphandlingar ska ske på affärsmässig grund; det vill 

säga den leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till dem bästa 

villkoren ska vinna upphandlingen (Konkurrensverket, 2016). 
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”Europas grönaste stad”. Så lyder slogan som Växjö kommun marknadsför 

sin verksamhet med. Mot denna bakgrund är hållbarhetsarbetet 

grundläggande i alla kommunens led. Upphandling är ett viktigt verktyg för 

att uppnå politiska hållbarhetsmål. Växjö kommuns upphandlingsmyndighet 

har stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav på leverantörerna vilket 

säkerställer att kommunen når upp till de samhällspolitiska målen, det bidrar 

även till hållbar utveckling och kommunens arbete som ”Europas grönaste 

stad” (Upphandlingsmyndigheten, 2017). Enligt Växjös kommun officiella 

hemsida står man bakom Brundtland-kommissionens definition för hållbar 

utveckling som lyder:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov”. 

Historiskt sett har Växjö godkänt och antagit en rad direktiv och policys för 

miljöarbete. Exempelvis antogs ett miljöprogram år 2006, som sedan 

uppdaterats i två omgångar (2010 & 2014). Den satta målbilden är att år 

2030 vara Europas grönaste stad. Från kommunens håll anser man att detta är 

en helt rimlig målsättning och att det ska möjliggöra för invånarna att;  

”Leva ett hållbart liv i ett samhälle där produktion och konsumtion är 

resurseffektiv” (Växjö Kommun, 2018).  

Kommunen är Växjö stads största arbetsgivare och sysselsätter 7000 

medarbetare som verkar för att tillfredsställa kommunens 90 000 invånare. 

Verksamheten består av 8 förvaltningar, 9 nämnder och kommunala bolag. 

Den årliga inköpsvolymen uppgår till 1 mdr SEK varav 600 mkr brukas 

direkt via upphandlingsenheten (UE) medan 100 mkr spenderas via köp i 

kommunens e-handel/inköpssystem. Resterande resurser allokeras av länet. 

Gällande konsumtion och inköp ställer kommunens inköpare krav på 

leverantörerna att uppfylla diverse krav för att produktionen ska vara så 
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fördelaktig som möjligt för miljön (Konsumtion, ”Vad gör kommunen?”, 

2018).  

Förenta nationerna (FN) lät år 1987 Världskommissionen för miljö och 

utveckling skriva en rapport vid namn ”Our Common Future” i folkmun 

även kallad Brundtlandrapporten. Rapportens syfte var att presentera förslag 

kring strategier för en långsiktigt miljömässig hållbarhet. Hållbarhetsarbete 

kan betraktas utifrån tre olika dimensioner; Social, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet. Den sociala hållbarheten innefattar en strävan efter 

ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter efterlevs och 

upprätthålls. Att hushålla med både mänskliga och materiella resurser på 

lång sikt är målsättningen ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. 

Tillgodose grundläggande behov och motverka fattigdom är kärnan i den 

ekonomiska hållbarheten som medför en avvägning för att inte negativt 

påverka den sociala och ekologiska hållbarheten (Comission, 1987).  

Hållbar offentlig upphandling har sin utgångspunkt i de tre ovannämnda 

hållbarhetsdimensionerna och bidrar till att övergripande politiska mål och 

krav uppnås (Upphandlingsmyndigheten, 2018).  I vår studie kring 

hållbarheten i Växjö kommuns inköpsprocess kommer vi att beakta samtliga 

av de hållbarhetsdimensioner som tidigare redogjorts för. Med andra ord 

studera och redogöra för huruvida de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

hållbarhetsdimensionerna tas hänsyn till och genomsyrar processen och i 

vilken utsträckning. Detta med utgångspunkt i de policys och målsättningar 

på området som man från kommunens sida säger sig eftersträva i sin 

verksamhet. Upphandlingsmyndighetens hemsida (2018) uppmuntrar och 

efterfrågar forskning och utredning, något som stärker relevansen av studien. 

Studien ska bidra med ny kunskap och utveckla den offentliga 

upphandlingsprocessen i Växjö kommun. Upphandlare i Växjö kommun 

(2018) anser att en studie likt vår är av intresse då upphandlingsmyndigheten 

i kommunen ser stora förbättringsmöjligheter  
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gällande hållbarhetsarbetet. Målet med studien är att ge Växjö kommun 

nödvändiga verktyg för att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet i 

upphandlingsprocessen. Dessa verktyg och utvecklingsförlag ska även vara 

applicerbara på andra kommuner.  

1.2 Problemdiskussion 

Upphandlingsmyndigheten (2017) anser att offentlig upphandling är ett av de 

viktigaste styrmedlen för att uppnå samhällspolitiska mål. När 

hållbarhetstänket införs i upphandlingsprocessen bidrar det till att både 

utveckling och hållbarhetsmål uppnås. Den upphandlande myndigheten har 

lagar och policys som de måste förhålla sig till. Trots detta har de stora 

möjligheter att ställa krav på vad som ska upphandlas och vilka kriterier som 

ska uppfyllas av produkten/tjänsten och leverantören 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017). 

En upphandlare i Växjö kommun har både en budget och hållbarhetskrav 

som upphandlaren måste ta hänsyn till när en ny upphandling ska 

genomföras. Upphandlarens uppgift är därmed att sluta ett avtal med den 

leverantör vars erbjudande bäst överstämmer med de i förhand ställda 

kraven. Enligt upphandlare (2018-03-12) i Växjö kommun kan det vara svårt 

att få de lokala inköparna i kommunen att använda och förstå varför de 

upphandlade avtalen ska användas. Deras preferenser stämmer inte alltid 

överrens med kommunens övergripande mål (Upphandlare, 2018-03-12).   

För att studien ska leda till utveckling och förbättring i Växjö kommunns 

upphandlingsprocess med fokus på hållbarhet, är det nödvändigt att kartlägga 

denna process. Kartläggningen blir ett viktigt verktyg för studien, genom att 

på ett strukturerat sätt identifiera problem och utvecklingsmöjligheter. 

Upphandlare på Växjö kommun (2018-03-12) anser att en studie av 

upphandlingsprocessen där lagar och policys kring hållbarhet som kommun 
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måste och vill ta hänsyn till granskas är av stort intresse. För fortsatt strävan 

mot att vara ”Europas grönaste stad” krävs det ett ständigt förbättringsarbete 

som bistår utvecklingen av hållbarhetsarbetet (Upphandlare, 2018-03-12). 

Inför varje ny upphandling i Växjö kommun använder ansvarig upphandlare 

en hållbarhetsmall som är framtagen av Växjö kommun. Upphandlaren 

behöver lägga in information om den kommande upphandlingen för att 

mallen ska kunna svara på vilka hållbarhetskrav som bör ställas på 

leverantören och produkten. Mallen ska fungera som ett hjälpmedel för 

upphandlaren och den ska säkerställa att kommunens hållbarhetsmål 

tillvaratas, med hjälp av hållbarhetskrav, i alla olika typer av upphandlingar. 

Problemet med mallen är att hållbarhetskraven är standadiserade samt att 

ansvarig upphandlare måste ha kunskap och kompetens för att säkerställa att 

leverantören uppfyller hållbarhetskraven. Mallen baseras på information som 

leverantörerna har lämnat till Växjö kommun, problemet är dock att 

uppföljning av den här informationen är svårt att genomföra. Ovannämnda 

problem resulterar så ledes i att Växjö kommun har svårt att säkerställa att 

hållbarhetskraven och målen uppfylls i upphandlingsprocessen 

(Upphandlare, 2018-03-12).   

Kommunala myndigheter har väldigt ofta interna och externa hållbarhetsmål 

som de strävar efter att uppnå. Therese Klaar (2014), upphandlingschef i 

Ekerö kommun, anser att många kommuner lägger för stort fokus på lägsta 

pris i upphandlingar och hållbarhetensaspekterna åsidosätts. Therese Klars 

åsikter är relevanta med tanke på att hon arbetar kommunalt och är chef för 

upphandlingsavdelningen i Ekerö Kommun, hon har identifierat ett problem 

som existerar i flera kommuner. Van Weele (2012) anser också att det som 

oftast har högst fokus i inköpsprocessen är att vara ekonomisk lönsam. Därav 

lägst ofta fokus på lägsta pris medan de andra hållbarhetsdimensionerna 

bortprioriteras (Van Weele, 2012). Det är därför intressant att studera om 
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Växjö kommun lägger för högt fokus på lägsta pris och låter andra 

hållbarhetsaspekter bortprioriteras. 

Upphandlare på Växjö kommun (2018-03-12) anser att de är aktiva i sitt 

hållbarhetsarbete och att kommunen är duktiga på att definiera sina mål och 

analysera inöpen. Han anser dock att det läggs alldeles för lite fokus på 

uppföljning efter att upphandlingen är avslutad. Det är svårt att säkertställa 

om hållbarhetskraven som ställs på leverantörerna verkligen uppfylls då 

Växjö kommun sällan har möjlighet att genomföra en mer djupgående 

uppföljning.Växjö kommun behöver hjälp med att utveckla en struktur och 

skapa rutiner för hur arbetet med uppföljning ska genomföras, det är vare sig 

realistiskt eller hållbart att följa upp alla ställda krav i samtliga 

upphandlingar (Upphandlare, 2018-03-12). 

1.3 Problemfrågor 

• Hur arbetar Växjö kommun med hållbarhet i upphandlingsprocessen? 

• Hur säkerställer upphandlingsprocessen i Växjö kommun att 

hållbarhetskraven uppfylls? 

• Vilka förbättringsåtgärder inom hållbarhet i upphandlingsprocessen 

föreslås i Växjö kommun? 

1.4 Syfte 

Syftet är att utifrån teori om hållbart inköp, komma med förslag som 

utvecklar och förbättrar Växjö kommuns hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen. 
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1.5 Disposition 

Författarna har valt en annorlunda än den traditionella dispositionen av 

arbetet för att göra det enklare för dess läsare att följa med och få en bättre 

förståelse för studien. Problemfrågorna kommer ha separata teori-, empiri- 

och analysavsnitt. Det kommer underlätta för läsaren att hålla isär vilket 

material som hör till vilken frågeställning samt att studien får en stringent 

struktur. För att underlätta analysdelen används olika modeller/figurer för att 

öka läsarens förståelse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-Studiens disposition (egen bild) 
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2. Metod 

_____________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras studiens metodologi och motiv till de 

tillvägagångsätt som författarna valt. Det klargörs tydligt hur författarna har 

samlat in information samt hur urvalet valts ut. Kapitlet avlutas genom en 

sammanfattande illustration för att läsaren ska ha en tydlig och klar bild av 

studiens metodologi.   

______________________________________________________________ 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Hermeneutik 

Enligt Norén (1995) innebär det hermenuistiska perspektivet att det finns 

många olika sätt att tolka och förstå verkligheten. Hermeneutikens 

utgångspunkt härstammar ifrån en tanke om att verkligheten inte finns ”där 

ute”, det är något som uppstår mellan människor eller inom kulturella 

normer. Världens beskaffenhet är då ett resultat av människans tolkning av 

världen. När Norén (1995) tar upp begreppet ”text” i sin bok så syftar han på 

.intervjuer, handlingar och socialt agerande. Norén (1995) menar att: 

     ”texten kan ses som en avspegling av aktörernas verklighet” 

Enligt Norén (1995) finns olika forskningsperspektiv och synsätt. Forskare 

som har sin utgångspunkt i hermeneutik arbetar på ett tolkande sätt. Norén 

(1995) menar på att forskare tolkar saker olika och i sin bok tar han upp 

följande ideér: 

1. ”Forskarens (betraktarens) förhållande till texten som är det centrala” 

2. ”En annan idé rör förhållandet mellan förståelse och förståelse” 

Förståelsen är förenad till forskarens uppfattningar och tidigare erfarenheter 

som antas vara kopplade till olika (teoretiska) traditioner. Forskarens 
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förståelse kan tillsammans med dialogen i texten generera ny förståelse och 

teori (Norén, 1995).  

2.1.2 Positivism 

En kunskapsteoretisk ståndpunkt som utgår från naturvetenskapliga metoder 

vid studiet av den sociala verkligheten brukar benämnas som positivism. 

Inom forskningsvärlden är det allmänt vedertaget att positivism innefattar ett 

antal element, enligt Bryman & Bell (2017) är dessa; 

1. Det är enbart företeelser som kan bekräftas via sinnena som ska 

betraktas som ”riktig” kunskap- principiellt kallat för fenomenalism. 

2. Att generera hypoteser som kan testas och möjliggöra 

ställningstaganden till lagbundna förklaringar är teorins syfte, detta 

utgör en princip som går under namnet deduktivism. 

3. Genom insamling av fakta uppnår man kunskap som sedan utgör 

grunden för lagmässiga regelbundenheter. Principen utgör 

induktivism.  

4. Vetenskapen ska vara fri från värderingar, det vill säga objektiv.  

5. Det finns en elementär skillnad mellan påståenden som är antingen 

vetenskapliga eller normativa. Det är enkom de vetenskapliga 

påståenden som hör till den vetenskapliga domänen. Denna femte och 

sista princip är egentligen underförstådd i den första, detta då 

sanningsvärdet i ett normativt påstående inte kan verifieras via 

sinnena (Bryman & Bell, 2017).  

2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt 

Den här studien har sin utgångspunkt i lagtexter, avtal och dokument från 

Växjö kommuns upphandlingsenhet, som berör kravspecifikationer och mål. 

Med tanke på att studien förhåller sig till lagtexter och dokument från 

kommunen anser inte författarna att ett tolkande perspektiv är nödvändigt då 

lagar och andra kommunala dokument med stor sannolikhet kan antas vara 
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korrekta. Med ovan nämnda ställningstagande kommer ett positivistisk 

vetenskapligt synsätt att tillämpas i den här studien. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Handlar om hur man som forskare ska hitta samband mellan teori och 

verklighet. I denne studie kommer vi att använda oss utav två olika 

synvinklar, deduktion och induktion som är direkta motsatser till varandra. 

Det är ingen av teorierna som är att föredra framför den andre, båda har sina 

styrkor och svagheter (Bryman & Bell, 2017). 

2.2.1 Deduktion och Induktion 

Enligt Bryman & Bell är deduktiv teori den mest förekommande 

uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut inom 

samhällsvetenskapen. Den kunskapen som existerar inom ett visst område 

samt de teoretiska överväganden som berör området härleder eller deducerar 

forskarens hypoteser. Dessa ska sedan underkastas en empirisk granskning. 

Begrepp som finns i hypotesen ska översättas till utforskningsbara 

företeelser. Figur 3 visar ett exempel på hur den deduktiva processen kan 

beskrivas.

 

Figur 3-Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2017, s. 43) 

1. Teori

2. Hypotes(er)

3. Datainsamling

4. Resultat

5. Hypoteserna 
bekräftas eller 

förkastas

6. Omformulering 
av teori
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Omformulering av teorin innebär att det ingriper en induktion där forskaren 

beskriver konsekvenserna av resultaten för den bakomliggande teorin som styrde 

undersökningen. Forskningsresultaten och teorin kopplas samman med resultaten 

inom ett studieområde. Till exempel; ”Det har snöat varje vinter i Sverige, alltså 

kommer det även snöa nästa vinter.” Slutsatser dras således från de observationer 

som gjorts. 

2.2.2 Studiens vetenskapliga angreppssätt 

Den här studien har sin utgångspunkt i befintlig teori samt relevant forskning 

om inköpsprocesser och hållbarhet. Det här är aspekter som hjälper till att 

förklara och förstå empirin som tydliggjorts under intervjuer med anställda 

på Växjö kommuns upphandlingsenhet. Studien jämför teoretiskt material 

med det empiriska materialet som samlats in från Växjö kommun för att 

kontrollera om teorin är i samklang med empirin. Studiens vetenskapliga 

angreppsätt är deduktion då författarna kommer använda sig av befintlig teori 

och se om det finns några genomförbara förbättringsförslag för Växjö 

kommuns upphandlingsenhet som leder till hållbarare inköp.  

2.3 Forskningsmetod 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är tvetydig, en del 

författare menar på att det finns en grundläggande skillnad medan andra 

anser att skillnaden inte alls är påtaglig (Layder, 1993). Generellt kan det 

antydas att skillnaden ligger i att kvantitativ forskningsmetod mäter diverse 

företeelser medan kvalitativ inte gör det, eller mäter på ett annorlunda sätt. 

Även fast denna tendens fortfarande existerar finns det andra åtskillnader att 

notera ifall man går på djupet. För många författare skiljer sig kvantitativ och 

kvalitativ metod sig åt både när det gäller de kunskapsteoretiska grundvalen 

och flera andra frågeställningar (Bryman & Bell, 2017, s. 58) 
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Ett försök att summera distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod kan enligt Bryman & Bell (2017) illustreras på följande 

sätt; 

 

Figur 4- Summering av distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod  

Kortfattat kan man alltså konstatera att kvantitativ metod utgår från ett 

deduktivt synsätt där fokus ligger på teoriprövning, en naturvetenskaplig 

modell förespråkas med utgångspunkt i positivismen och uppfattningen kring 

den sociala verkligheten utgörs av en yttre och inre objektivitet. Kvalitativ 

metod å andra sidan betonar ett induktivt synsätt där generering av teorier är 

det väsentliga, tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens natur 

(framförallt positivismen) och lägger istället tonvikt på hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet samt innefattar en bild av den 

sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som bottnar i 

individens egna skapande och konstruerande förmåga (Bryman & Bell, 

2017). 

Även fast ovangjorda redogörelse i form av tabell och text pekar på en tydlig 

distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod är det viktigt 

att inte bli dogmatisk, det är varken svart eller vitt. Även om det finns en 
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nytta i att ställa de två strategierna mot varandra är det relevant att inte stänga 

dörren helt och tro att de är helt oförenliga. Det finns forskning, exempelvis 

Hochschilds teori från 1983 om emotionellt arbete som använt sig av 

kvalitativa metoder för prövning av teori, även om vanligtvis förknippas med 

teorigenerering (Bryman & Bell, 2017). 

Mot denna bakgrund är det rimligt att ha i åtanke att de olika angreppssätten 

inte alltid måste ställas mot varandra och betraktas som oförenliga. Det finns 

exempel på forskning som visar att de på ett fördelaktigt sätt kan kombineras 

och resultera i någonting fruktbart inom ramen för ett specifikt 

forskningsprojekt (Bryman & Bell, 2017).  

2.3.1 Val av forskningsmetod 

Den här studien syftar till att undersöka Växjö kommuns inköpsprocess och 

studera hur de arbetar och förhåller sig till hållbarhet i den här processen. En 

flerfallstudie genomförs där ett urval granskas med fokus på hållbarhet. 

Författarna vill även att ett verklighetsperspektiv ska införas i studien för att 

skapa förståelse och därför genomförs intervjuer med personer som arbetar 

på Växjö kommuns upphandlingsenhet. Studien kommer till stora delar 

baseras på kvalitativ forskningsmetod då studien avser att få en djupare 

förståelse för inköp och hållbarhet det här genom att studien tillämpar 

flerfallstudie och intervjuer.     

2.4 Undersökningsdesign 

Valet av forskningsdesign till undersökningen har stor betydelse eftersom 

den ligger till grund för hur insamling av data och analys sker. Enligt 

Bryman och Bell (2013) existerar det fem typer av undersökningsdesigner: 

• Experimentell design – består av en experimentgrupp och 

kontrollgrupp, där en av grupperna utsätts för någon form av experiment. 
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Grupperna jämförs efter experimentet och skillnaden mellan de två 

grupperna jämförs. 

• Tvärsnittsdesign – används vid mätning av en särskild aspekt av ett 

socialt fenomen eller trend. Ger en bild av en viss tidpunkt eller under ett 

kortare tidsintervall.  

• Longitudinell design – att vid flera tidpunkter studera samma fall för att 

kartlägga förändringana som sker.  

• Fallstudiedesign – innebär en djupare och mer detaljerad studie av det 

som undersöks. Syftet med en fallstudie är att generalisera för att skapa 

teoriutveckling 

• Komparativ design – används för att skapa en djupare förståelse 

angående specifika företeelser och kunna identifiera skillnader mellan 

olika teorier vid olika tillfällen (Bryman & Bell, 2017).  

2.4.1 Intervjustudie 

Ett av det enklaste sätten att erhålla information om hur en person förstår och 

uppfattar en viss funktion eller situation är ställa frågor, att utföra en så 

kallad intervju. Enligt Lantz (2013) är intervjuer är en av de vanligast 

förekommande metoderna för systematisk datainsamling. Några fördelar med 

intervjuer är att det går att ställa öppna frågor där det finns möjlighet att få 

tillgång till mer djupgående information från den svarande för att få ökad 

förståelse, samt att studien kan utföras antingen öga-mot-öga, över telefon 

eller via internet (Lantz, 2013). 

En forskares värderingar kan påverka intervjun, både hur den utformas och 

dess resultat. Det är därför väldigt viktigt att intervjun utformas med så 

värderingsfria frågor som möjligt, för att få en korrekt verklighetsbild i 

resultatet. Lantz (2013) nämner särskilda krav som mäter användbarheten i 

intervjuer. Dessa kraven är: 
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• Krav på reliabilitet, att resultatet blir tillförlitligt.  

• Krav på validitet, att resultatet ska vara giltigt. 

• Krav på tillgänglighet, att slutsatserna ska kunna kritiskt granskas av 

utomstående.  

2.4.2 Fallstudie 

En fallstudie grundar sig i att genomföra djupgående undersökningar samt 

söka förståelser för ett visst fall i verkliga sociala sammanhang, med avsikt 

att skapa en djup och värdefull förståelse av fallet. Det här ska i sin tur leda 

till ny kunskap och insikter kring den sociala verklighet som studien är 

skapad för. Det som skiljer fallstudier åt i jämförelse med andra 

tillvägagångsätt är att forskaren oftast vill belysa unika beteenden för ett 

specifikt fall som finns i forskarens intresse (Yin, 2013). 

Enligt Bryman & Bell (2017) förknippas fallstudier ofta med kvalitativa 

metoder, så som ostrukturerade intervjuer och observation, eftersom målet är 

att uppnå en intensiv och detaljerad granskning av ett fall.  Det förekommer 

däremot fall där det används både kvalitativa och kvantitativa metoder för att 

utföra vissa fallstudier (Bryman & Bell, 2017).  

Det fall som forskaren har valt att studera, utforma en fallstudie om, är 

någonting som redan existerar, inte någon fiktiv situation som skapas för 

forskningens syfte. Det ger forskaren en möjlighet att observera och testa 

fallet och se ifall det som teorin ponerar ska hända, faktiskt händer i 

verkligheten. Resultatet blir att det antingen förstärker teorin eller 

demonstrerar hur teorin för fallet inte fungerar under specifika villkor och 

miljöer (Denscombe, 2014). 
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2.4.3 Val av undersökningsdesign 

Det finns ett flertal olika undersökningsdesigner att välja mellan som tas upp 

i kapitel 2.4.1. Författarna har valt att tillämpa fallstudie och intervjuer då 

författarna anser att de är lämpligast med tanke på att frågeställning ett och 

två är av ”hur” karaktär. Författarna har tagit övriga undersökningsdesigner i 

beaktning men anser inte att de är relevanta och de kommer därför inte att 

tillämpas i den här studien. För att få tillgång till empiriskt material i studien 

har författarna genomfört intervjuer med Växjö kommun. Det empiriska 

materialet i kombination med den valda forskningsmetoden har använts för 

att läsarna ska få en djupare förståelse för hållbara inköp.  

2.5 Datainsamling 

När data ska inhämtas för att kunna genomföra en ny studie har forskaren 

många viktiga val framför sig som kan få stort utslag på resultatet och djupet 

i analyserna. Därför bör det läggas stor kraft, stöd och argumentation för 

vilken metod som väljs (Bryman & Bell, 2017). 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

När information ska inhämtas kan de ske under olika förutsättningar. Den 

ena är att ny data måste samlas in och en annan är att hitta information, som 

har samlats in vid ett tidigare tillfälle men som kan vara relevant och 

användbart även för den nuvarande frågeställningen (Dahmström, 2011). 

Dahmström (2011) tar upp begreppen primär- och sekundärdata och skiljer 

dessa två begreppen åt. Primärdata är all information som kan anses som ny 

och sekundärdata är information som finns sedan tidigare. Fastän att 

primärdata samlas in ska sekundärdatan tillvaratas i så stor utsräckning som 

det går. Sekundärdatan används både som ett komplement och i kombination 

med primärdatan (Dahmström, 2011). 
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Dahmström (2011) tar upp fördelar med respektive datainsamling. 

Primärdatans viktigaste fördel är att informationen är aktuell samt att 

definitioner och avgränsningar är anpassningsbara till frågeställningen. 

Sekundärdatan är dock billigare och du slipper uppgiftslämnarbördan 

(Dahmström, 2011).  

2.5.2 Intervjutekniker 

Vid ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren som mest av relativt 

lösa minnesanteckningar som hjälp vid genomgång av ett visst antal punkter 

under intervjun. Det kan till och med vara så att intervjuaren vid 

ostrukturerade intervjuer bara ställer en enda fråga och att den intervjuade 

personen därefter får svara som den finner lämpligt. Ostrukturerade 

intervjuer har stora likheter med ett vanligt samtal där man låter samtalet 

flöda i den riktning som den intervjuade personen väljer (Bryman & Bell, 

2017). 

Vid semistrukturerad intervju har forskaren en i förväg bestämd lista med 

förhållandevis specifika punkter som ska behandlas under intervjun, denna 

lista kallas även för en intervjuguide. Trots att forskaren har en lista med 

diverse punkter så har den intervjuade personen stor frihet att utforma svaren 

på det sett denna finner lämpligt. Frågorna behöver nödvändigtvis inte 

komma i samma ordning som de står i intervjuguiden utan man kan hoppa 

mellan dem. Även frågor som inte står i intervjuguiden kan ställas. 

Ostrukturerad- och semistrukturerad intervjuer kännetecknas av att 

intervjuprocessen är flexibel (Bryman & Bell, 2017). 

Strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en intervjuguide som man 

följer under intervjuns gång. Vid den strukturerade intervjun så hoppar man 

inte mellan punkterna utan följer dem i den förutbestämda ordningen.  

Den intervjuade personen har begränsat med möjligheter att komma med 

tvetydiga svar, utan svaren ska vara konkreta och tydliga för att forskaren ska 
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få en så korrekt uppfattning av verkligheten som möjligt. Denna 

intervjuprocess kännetecknas av struktur och konkretisering (Bryman & Bell, 

2017). 

2.5.3 Studiens datainsamling 

Författarna har genomfört datainsamling via intervjuer och flerfallstudie. Det 

är till stora delar primärdata som samlats in som berör Växjö kommun och 

hur de arbetar med och tillämpar hållbar offentlig upphandling. Författarna 

har upplevt det här momentet som tidskrävande då intervjuerna har 

genomförts på Växjö kommuns upphandlingsenhet, vilket har lett till stor 

tidsåtgång. Det här är dock något som varit nödvändigt för att studien ska få 

relevans och bidra med nya infallsvinklar. Intervjuerna i kombination med 

flerfallstudien har bidragit till att studien fick en gedigen empirisk bas. 

Författarna har även använt sig av sekundärdata för att bland annat 

undersöka teoretiska förbättringsförslag som kan bidra till hållbarare inköp 

på Växjö kommun. Intervjutekniken som används är semistrukturerade 

intervjuer. Motivet bakom valet är att författarna hade en tydlig bild av vad 

det var för typ av information de behövde samla in. Valet kan även motiveras 

med att författarna var intresserade av att höra intervjuobjektets syn på Växjö 

kommuns inköpsprocess.   

2.6 Urval 

Syftet med urval är att det ska gå att generera slutsatser som är rimliga och 

korrekta genom att genomföra stickprov och endast granska specifika 

personer eller produkter ur en större forskningsgrupp. Målet med stickprov är 

att det ska leda till både tids- och pengabesparingar utan att behöva offra en 

allt för stor grad av precisionen i resultatet Denscombe (2014). 
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Enligt Denscombe (2014) finns det två val när det kommer till urval av 

forskningsgrupp: 

• Representativt urval 

• Utforskande urval 

Det representativa urvalet ska omfatta faktorer, variabler och händelser som 

är relevanta för människorna eller produkterna som undersöks. Det används i 

större enkätundersökningar för att generera ett genomsnitt för 

forskningsgruppen. Därefter finns det möjlighet att skapa giltiga underlag för 

att kunna dra generella slutsatser för hela forskningsgruppen (Denscombe 

2014). 

Det utforskande urvalet används vid tillfällen där nya idéer och teorier ska 

utforskas eller när relativt outforskade ämnen ska undersökas i småskalig 

forskning. Syftet med det utforskande urvalet är att det ska kunna 

tillhandahålla kunskap och information om intressanta, extrema eller 

ovanliga forskningsfrågor, där det inte nödvändigtvis finns ett krav på en 

omfattande blandning av stickprov Denscombe (2014). 

2.6.1  Sammanställning av urval 
Enligt Bryman & Bell (2017) finns det olika tillvägagångsätt för att 

sammanfatta sina urval. Den första sammanställningsmetoden som Bryman 

& Bell (2017) tar upp är det så kallade sannolikhetsurvalet. Det är ett urval 

som är gjort på en slumpmässig grund där det är lika stor sannolikhet för alla 

som ingår i urvalet att bli valda. Syftet med sannolikhetsurvalet är att 

minimera systematisska fel (Bryman & Bell, 2017).  
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Bryman & Bell (2017) berör även begreppet icke-sannolikhetsurval, vilket 

innebär att forskaren har valt ut urvalet på ett icke slumpmässigt vis. Det 

innebär att det är större sannolikhet för vissa individer som ingår i urvalet att 

bli valda. Det finns enligt Bryman & Bell (2017) två varianter av icke-

sannolikhetsurval: 

1. Bekvämlighetsurval- det är personer som befinner sig i forskarens 

närhet och som är tillgängliga för undersökningen. 

2. Snöbollsurval- undersökning av ett fåtal individer som leder till 

kontakt med nya respondenter som är mer relevanta för 

undersökningen (Bryman & Bell, 2017). 

2.6.2 Studiens urvalsmetod 

Att välja och analysera större urvalsgrupper är resurs- och tidskrävande. Det 

är inte hållbart att granska alla typer av upphandlingar som sker i Växjö 

kommun, då hundratals upphandlingar sker årsvis inom kommunen och där 

både krav och mål varierar. Studien kommer därför avgränsas och endast 

granska ett mindre antal stickprov av olika upphandlingar i Växjö kommun.  

Kommun Intervjuobjekt Befattning Yrkeserfarenhet  

Växjö Magnus 

Bringhed 

Upphandlare 2 år 

Växjö Henrik 

Johansson 

Miljösamordnare 18 år 

Växjö David Braic Upphandlingschef 8 år 

Figur 5- Sammanställning av intervjuobjekt (Egen tabell) 

För att den här studien ska få relevans och trovärdighet gäller det därför att 

välja ett urval som är representativt för studien. Därför valdes 

intervjuobjekten ut genom ett icke-sannolikhetsurval då det var viktigt för 

studiens trovärdighet att relevanta individer valdes ut. Det första 

intervjuobjektet valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, då vi fick kontakt 
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med en tillgänglig upphandlare på Växjö kommun. Efter den första intervjun 

insåg författarna att de behövde kompletterande information och då användes 

ett snöbollurval för att komma i kontakt med nästa relevanta individ i 

organisationen.  

2.7 Analysmetod 

Enligt Yin (2007) finns det ett flertal tillvägagångsätt för att genomföra en 

analys av data som samlats in vid en fallstudie. De olika metoder som Yin 

(2007) redogör för är följande: 

• Mönsterjämförelse- Innebär att ett empiriskt mönster jämförs med ett 

förväntat mönster. Detta utförs för att kunna identifiera skillnader och 

ställa de mot varandra vilket kan skapa förklaring. Om det visar sig 

att mönstren överensstämmer med varandra, kan det leda till att 

validiteten stärks. 

• Formulering av förklaringar- Genom att analysera fallstudien med 

hjälp av att konstruera en förklaring kan nya idéer skapas. Detta 

tillvägagångsätt är krävande och det krävs att man har en hög 

analytisk förmåga.  

• Tidsserieanalyser- Här studeras hur olika mönster kan skilja sig över 

tid. När denna metod används är det viktigt att definiera en specifik 

indikator som är enkel att urskilja och som kan jämföras med de 

tidsmässiga analyser so genomförs. 

• Logiska modeller- Detta är en metod som går ut på att matcha och 

jämföra observerad empiri med teoretiskt förväntade händelser.  

• Syntes av olika fall- Här betraktas varje fallstudie som en egen och 

separat undersökning. Målet är att finna säregna drag i varje vall för 

att sedan sammanställa dessa.  Efter detta genomförs en analys för att 

identifiera likheter eller olikheter mellan de olika studerade fallen.  
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2.7.1 Studiens analysmetod 

Metodiken som används i den här studien är i enlighet med ”Logiska 

modeller”.  För att bygga en teoretisk grund som de förväntade händelserna 

kan baseras på genomfördes en teoriförankring i studiens upptakt.  Efter det 

samlades empiriskt material in från Växjö kommun. Det empiriska materialet 

samlades till största del in via intervjuer och genom att få tillgång till data. 

Det empiriska materialet komparerades eller matchades med det teoretiska 

materialet.  

2.8 Kvalitetsmått 

Tre av de viktigaste kriterierna av forskning inom företagsekonomi är 

reliabilitet, replikation och validitet (Bryman & Bell, 2017).  

• Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om att resultaten från en 

undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras 

igen, eller om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

variabler. Reliabilitet blir oftast relevant då forskare gör en 

undersökning som är kvantitativ; den forskaren som är inriktad på 

kvantitativ metod är med stor säkerhet intresserad av om huruvida ett 

mått är instabilt eller stabilt (Bryman & Bell, 2017). 

• Replikation som även går under definitionen replikerbarhet, handlar 

om när en forskare vill försöka replikera (d.v.s. reproducera eller 

upprepa) en undersökning och dess resultat som andra forskare 

kommit fram till. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 68) är skälen till att 

man kan vilja replikera en undersökning många och skiftande, t.ex. 

kan man tycka att de ursprungliga forskningsresultaten inte stämmer 

överens med dem från andra liknande och relevanta studier (Bryman 

& Bell, 2017). Slutsatsen för att replikerbarhet ska var möjligt; är att 

forskaren beskriver sitt tillvägagångssätt tydligt och detaljerat för att 
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möjliggöra för andra forskare att replikera undersökningen och dess 

resultat. 

• Ett annat och i flera avseende det viktigaste forskningskriteriet är 

Validitet.  Det går ut på att man undersöker/mäter det som avses 

undersökas/mätas och att det är relevant för studien som forskaren 

genomför (Bryman & Bell, 2017). 

Ovannämnda kriterier lämpar sig uppenbarligen bäst för kvantitativa studier, 

då både reliabilitet och validitet i grunden handlar om hur pass tillförlitliga 

och noggranna mätningarna är. Det finns forskare inom kvalitativa området 

som menar på att deras forskning borde utvärderas eller bedömas på andra 

grunder och kriterier än dem som används inom kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2017).  

Bryman & Bell, 2017 tar upp förslaget trovärdighet, som i sin tur kan delas 

in i fyra olika delkriterier: 

• Tillförlitlighet – hur troliga eller sannolika resultaten är. 

Motsvaras av intern validitet. 

• Överförbarhet – är en parallell till extern validitet, d.v.s. om 

resultaten kan tillämpas i andra kontexter. 

• Konfirmering eller bekräftelse – undersökningen ska vara 

genomförd objektivt, d.v.s. utan påverkan från forskarens 

värderingar. 

• Pålitlighet – liknande reliabilitet, att man får liknande resultat 

även vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2017). 

2.8.1 Diskussion om kvalitetsmått 

För att säkerställa trovärdigheten i studien har författarna aktivt arbetat med 

att inte låta egna värderingar återspeglas i studien och har genom hela 

studiens arbetsgång använt sig av värderingsfria frågor för att få en korrekt 

bild av situationer och processer.  
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Vid samtliga intervjuer har författarna ställt följdfrågor kring frågor som 

berör intressanta ämnen för att öka förståelsen samt få mer djup kring 

frågorna som berör studien. För att stödja autenticiteten och säkerställa att 

åsikter och citat har uppfattats korrekt har författarna bett om att få vissa svar 

upprepade och okända begrepp förklarade.  

Studiens syfte är att se hur Växjö kommun arbetar med hållbarhet i 

inköpsprocessen och presentera förbättringsförslag. Därför har fokus lagts på 

de områden där författarna ser störst potential att finna förbättringsförslag för 

Växjö kommun. Metoder som används för att uppnå resultaten och finna 

förbättringsförslag är applicerbara på liknande studier på andra kommunala 

inköpsenheter och är alltså överförbar, dock kan inte författarna garantera att 

resultatet är generaliserbart.   

Kriterier för att uppnå kvalitetsmått, styrkor och konfirmering är att 

forskarna inte blandar in sina personliga åsikter och värderingar. Därför har 

författarna i denna studie endast redovisat det som intervjuer, dokument och 

vad som har upptäckts under arbetsprocessens gång, för att på så vis inte 

påverka resultatet med personliga värderingar och åsikter. 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Etik och moral är väsentligt att ta hänsyn vid forskning. Det är en viss typ av 

frågeställningar som ofta är mål för diskussion kring etiska principer. Diener 

och Crandall (1978) sammanfattade dessa i fyra huvudsakliga områden; 

• Om det uppstår någon skada för deltagarnas del och konfidentialitet 

• Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida 

• Om man inkräktar på privatlivet 

• Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar 

eller undanhållande av viktig information (Bryman & Bell, 2017). 
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Bryman & Bell (2017) redogör för de grundläggande etiska principer som 

måste tas hänsyn till vid företagsekonomisk forskning. Informationskravet 

innebär att forskaren är skyldig att på ett korrekt sätt informera berörda 

personer om undersökningens syfte och de innefattande momenten (Bryman 

& Bell, 2017).  

Sökpersoner ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att 

de har rätt att när som helst avbryta undersökningen, det här grundar sig i 

samtyckeskravet. Personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem och diverse uppgifter om de personer som 

ingår i undersökningen ska behandlas strikt konfidentiellt. Det här med 

utgångspunkt i konfidentialitets- och anonymitetskravet som är en relevant 

etisk princip. Nyttjandekravet grundar sig i att de uppgifter som samlas in om 

enskilda personer enkom får användas för forskningsändamålet. 

Undersökningspersonerna ska inte utsättas för falsk eller vilseledande 

information från forskaren, S. K falska förespeglingar (Bryman & Bell, 

2017). 

De för ovan redogjorda regler och principer är essentiella för forskare att ta 

hänsyn till för att säkerställa att den forskning man bedriver lever upp till den 

nivå av moral och etik som är nödvändig för att forskningen och dess 

metoder ska betraktas som anständiga i sammanhanget.   

2.9.1 Diskussion av forskningsetiska överväganden 

Författarna av den här studien har ständigt haft etik och moral i åtanke för att 

inte resultatet skulle påverkas. Författarna har varit tydliga med syfte och 

ändamål för studien och intervjuobjekten på Växjö kommun har varit 

medvetna om att de frivilligt har deltagit och bidragit med nödvändig 

information. Författarna har genom det här tillvägagångsättet säkerställt att 

informationskravet har uppfyllts. Författarna har även tillämpat 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, vilket innebär att intervjuobjekten 
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har erbjudits att behandlas enligt dessa principer. För att studien skulle 

säkerställa att nyttjandekravet uppfyllts, har den insamlade informationen 

endast brukats för att föra studien framåt.       

2.10 Beskrivning av arbetsfördelning 

Eftersom att vår studiegrupp består av fyra medlemmar var det extra viktigt 

för oss att skapa struktur och rutiner i inledningsfasen av studien. Detta för 

att inte mista den röda tråden under arbetets gång samt för att alla i gruppen 

skulle vara väl införstådda med vad som skulle komma krävas av var och en. 

Det inledande kapitlet skrevs gemensamt och alla bidrog med sina tankar, 

idéer och samtliga stod för en god arbetsinsats. När vi skulle börja på 

metodkapitlet insåg vi att det var omfattande med text som skulle skrivas och 

att vi därför behövde en ledare som hade översikt och kunde delegera ut 

arbetsuppgifter, samla in och sammanfoga texter så att allt blev 

sammanhängande. Vi turades om med att vara ledare. Detta arbetssätt har 

används genomgående under studiens gång. Författarna gjorde 

veckoscheman och så satt vi och skrev tillsammans i universitetsbibliotekets 

datorsal.  Alla gruppmedlemmar har närvarat vid samtliga intervjuer och 

skrivtillfällen.  

Samtliga empiri-, analysavsnitt och slutsatser skrevs två och två. Efter 

avslutat avsnitt läste de övriga två igenom det och kom med synpunkter och 

förbättringsförslag. Det är svårt att urskilja specifika delar av arbetet som har 

tydlig prägel från enstaka författare utan samtliga författares språk och idéer 

är väl synliga. 

Studien innehåller fyra författare vilket skulle kunna föranlett motsättningar 

och missnöje. Den gemensamma känslan är dock att denna studies resultat 

utgörs av en gemensam arbetsinsats där samtliga har varit aktiva och deltagit 

i de olika arbetsmomenten.  
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2.11 Metodsammanfattning 
  

 

VETENSKAPLIGT SYNSÄTT  

 

 

             Positivism 

 

VETENSKAPLIGT 

ANGREPPSSÄTT 
 

 

Deduktiv 

 
FORSKNINGSMETOD 

 

Kvalitativ 

 

UNDERSÖKNINGSDESIGN 

 

Fallstudie 

intervjuer 
 

DATAINSAMLING 

 

Primärdata 

Sekundärdata 

 
 

DATAKÄLLOR 

 

Intervjuer 

Dokument 

 
 

INTERVJUSTRUKTUR 

 

Semi-strukturerad 

 
 

URVAL 
 

Representativt urval 

Bekvämlighets urval 

Snöbolls urval 

 
ANALYSMETOD Logiska modeller 

 

KVALITETSMÅTT 
Styrka och konfirmera 

Tillförlitlighet 

Pålitlighet 

Äkthet 

 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Informationskravet 

Anonymitetskravet 

Nyttjandekravet 

Ej förfalska förespeglingar 
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Kapitel 3 – Hur arbetar Växjö kommun med hållbarhet i 

upphandlingsprocessen? 

______________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras teori som är relevant för frågeställningen ”Hur 

arbetar Växjö kommun med hållbarhet i upphandlingsprocessen?”. Det 

inledande teoriavsnittet avslutas med en sammanfattning och följs av ett 

empiriavsnitt som tillsammans med teorin ligger till grund för den 

avslutande analysen.  

______________________________________________________________ 

 

3.1 Teori 

Teoriavsnittet börjar med en beskrivning av lagen om offentlig upphandling 

och följs av en djupgående beskrivning av upphandlingsprocessens olika 

steg. Det här efterföljs av ett teoriavsnitt som behandlar hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen. Här presenteras bland annat NIGP & CIPS (2012) 

allmänna tillvägagångssätt för hur ett hållbarhetsarbetet bör bedrivas i en 

kommun. I avsnittet som behandlar hållbarhetsarbete pressenteras även teori 

om problem som är vanligt förekommande samt om dem tre olika 

hållbarhetsdimensionerna. Avsnittet avslutas med teori om 

processkartläggning.  

3.1.1 Lagen om offentlig upphandling 

Enligt (konkurrensverket, 2018) utför den offentliga sektorn i Sverige inköp 

för närmre 634 miljarder kronor per årsbasis. För att se till så att den 

offentliga sektorn vid upphandlingar använder skattemedlen ekonomiskt 

samt rättvist tillvaratar konkurrensen på marknaden på ett optimalt sätt 

stiftades Lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 

den 1 januari 2008. LOU tillämpas vid offentliga upphandlingar av 



 

40 (133) 

byggentreprenader, byggkoncessioner, varor, tjänster och anordnade av 

projekttävlingar inom den klassiska sektorn och avtalen skall uppgå till det 

minst gällande tröskelvärdet för upphandlingen. (Forsberg, 2015).  

Tabell över tröskelvärden från 1 januari 2018 i kronor (SEK): 

 

Figur 5-Tabell över tröskelvärden (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 

 

Enligt Forsberg (2015) det finns sex områden där undantag sker och LOU 

inte ska användas: 

• Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster 

• Teletjänster 

• Upphandling enligt internationella regler (1 kap. 5 §). 

• Särskilda undantag, som t.ex. förvärv av fastighet, arrenderätt, 

hyresrätter 

• Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt (1 kap. 7 §) 

• Kompletterande byggentreprenadkontrakt i samband med 

byggkoncessioner (1 kap. 8 §) (Forsberg, 2015) 
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3.1.2 Den offentliga upphandlingsprocessen 

 

Figur 6- Upphandlingsprocessens olika steg (Upphandlingsmyndigheten, 

2018) 

3.1.2.1 Behovsanalys 

Behovsanalys är det första steget i den offentliga inköpsprocessen. Det är i 

behovsanalysen som den upphandlande myndigheten utreder och identifierar 

sina behov för framtida tjänster eller produkter samt att analysera risker och 

kostnader. I behovsanalysen bör det beräknade värdet av upphandlingen tas 

upp samt vilken tidsplan som är aktuell för upphandlingen (Werling, 2012). 

Den upphandlande myndigheten bör involvera slutanvändaren av produkten 

eller tjänsten för att säkerställa att de behov och krav som efterfrågas 

uppfattas och uppfylls. Det är även viktigt att ta hänsyn till alla enheter inom 

myndigheten när behovsanalyser utförs, det kan vara så att flera enheter inom 

myndigheten upplever samma behov och det kan gå att samordna för en mer 

hållbar upphandling. (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 

Syftet med behovsanalysen är att den ska skapa ett förfrågningsunderlag, 

vilket är ett samlingsnamn för de anbudsunderlag som den upphandlade 

myndigheten tillhandahåller en leverantör. Förfrågningsunderlagen ska 

beskriva vad man vill köpa, hur man vill köpa och när man vill köpa det. 
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Målet med ett bra förfrågningsunderlag är att det ska fungera som en 

instruktion för hur leverantörerna ska vinna upphandlingsavtalet (Werling, 

2012). 

3.1.2.2 Annonsering 

Annonsering finns till för att låta leverantörerna erhålla information 

angående de kommande offentliga upphandlingar som kommer att 

genomföras på den inre marknaden inom en snar framtid 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Enligt (Sundstrand, 2010) finns det bestämmelser angående tre 

annonseringstillfällen vid offentlig upphandling:  

• Förhandsannonsering 

Om upphandlingarna beräknas att överstiga tröskelvärdena under budgetåret 

kan upphandlingar för varor och tjänster förhandsannonseras. 

• Annonsering vid upphandling 

När upphandlingar med ett värde över tröskelvärdena sker ska det annonseras 

i EU:s databas TED medan upphandlingar enligt Kap. 15 LOU, Egen 

försäkran och utredning om leverantörer, räcker att annonsera i en 

allmänsvensk databas. Vid tillfällen direktupphandling finns det inget krav 

på annonsering.   

• Annonsering efter upphandling 

Det är krav på att publicera annonser med resultatet av upphandlingar som 

övergår tröskelvärdet. Däremot behövs förnyade ramavtal vid 

konkurrenssättningar inte efterannonseras, oavsett värde.  

3.1.2.3 Uteslutning av leverantörer 

Innan den upphandlande myndigheten väljer leverantör ska alla leverantörer 

granskas och risken finns att en leverantör kan uteslutas om den inte 
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tillgodogör vissa krav. Enligt (Sundstrand, 2010) leder följande kraftvunna 

dom till att en leverantör blir utesluten från upphandlingen: 

• Deltagande i kriminell organisation 

• Bestickning 

• Bedrägeri mot EU 

• Penninghäleri 

Den upphandlande myndigheten ska själv inte granska alla leverantörer för 

att se ifall de har blivit dömda för ovannämnda brott. Det är främst när det 

framkommer kännedom eller misstankar kring lagbrott som leverantören blir 

granskade och uteslutna från upphandlingen ifall misstankarna visar sig 

stämma (Sundstrand, 2010). 

Det finns tillfällen då den upphandlande myndigheten själva får utesluta 

leverantörer från upphandlingen men då måste ett av följande alternativ 

stämma om leverantören: 

• Befinna sig i konkurs eller likvidation 

• Befinna sig i en situation där företaget ska ansöka om konkurs, 

tvångslikvidation, ackord eller tvångsförvaltning 

• Att ha en lagakraftvunnen dom mot sig avseende yrkesutövning 

• Om det finns bevis där leverantören tidigare begått allvarliga fel i sin 

yrkesutövning 

• Icke fullgjorda åligganden för socialförsäkringsavgifter eller skatt 

• Att ha låtit bli att lämna upplysningar eller medvetet ha lämnat 

felaktiga upplysningar  

(Sundstrand, 2010). 
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3.1.2.4 Kontroll av leverantörer   

Vid det selektiva urvalet av leverantörer har den upphandlande myndigheten 

rätt att ställa krav kring exempelvis de resurser och den kapacitet som krävs 

för den aktuella upphandlingen. Enligt LOU, kapitel 14 § 1, får dessa 

kvalificeringskrav omfatta; 

1. Behörighet att utöva yrkesverksamhet (enl. 2§)  

2. Ekonomisk och finansiell ställning enligt 3 och 4 §, eller 

3. Teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 5 §. 

Den upphandlande myndigheten har lagstadgad rätt att använda sig av ett 

selektivt förfarande. Detta genom ett förhandlat förfarande med föregående 

annonsering, en konkurrenspräglad dialog eller ett förfarande för inrättande 

av innovationspartnerskap begränsa antal anbudssökande som får lämna 

anbud. Annonseringen i sig ska innefatta dem regler och kriterier som 

kommer att tillämpas vid valet av de anbudssökande som ska få lämna anbud 

samt det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in för att lämna 

anbud, eller i vissa förekommande fall det högsta antalet (Falk, 2009).  

Det finns vidare krav på att anbudssökande ska finnas registrerade i ett 

företagsregister. Om inte har den anbudssökande möjlighet att på heder och 

samvete intyga att de är tillförlitliga eller på annat sätt lämpliga för 

upphandlingen (Falk, 2009).  

LOU Kap. 11 11§ tar upp krav på bevis på teknisk kapacitet. Leverantören 

ska kunna bistå med uppgifter på sin tekniska kapacitet som ej överskrider 

fem år. Om leverantören inte har möjlighet att utföra kontraktet på egen hand 

eller har valt att ta hjälp av ett ytterligare företag krävs det att budande 

leverantör tillhandahåller ett åtagande för detta företag kommer kunna 

genomföra sin del av kontraktet. Den upphandlande myndigheten kan även 

kräva uppgifter om leverantörens yrkenskunnande, vad de har för 

erfarenheter och hur tillförlitliga de är samt begärna intyg för hur 
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leverantören tillämpar miljöledningstandarder i sitt yrkesutförande (Falk, 

2009). 

3.1.2.5 Tilldelning av kontrakt  

Den upphandlade myndigheten går igenom sina tilldelningskriterier, även 

kallade utvärderingskriterier, för att se vilket av anbud från leverantörer som 

anses lämpliga och uppfyller alla krav som ställts. Syftet med 

tilldelningskriterierna är att de ska viktas och rangordnas mot varandra för att 

kunna utvärdera leverantörernas anbud och sedan hitta det mest värdefulla 

anbudet från en leverantör (Werling, 2012). 

Tilldelningskriterierna som den upphandlande myndigheten använder sig av 

ska vara kopplade till produkten/tjänsten, angivna i förfrågningsunderlaget 

samt kontrollerbara. Några exempel på tilldelningskriterier är: 

• Pris 

• Miljö  

• Leveranstid 

• Kvalitet 

• Jämställdhet på arbetsplatsen 

(Konkurrensverket, 2017) 

3.1.2.6 Tilldelningsbeslut 

Enligt (Upphandlingsmyndigheten, 2018) ska tilldelningsbeslutet grunda sig 

på en av tre utvärderingsgrunder: 

1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet – här tilldelas den 

leverantören där slutresultatet av produkten/tjänsten blir en mer 

kostnadseffektiv lösning än när man endast utgår ifrån priset på 

anbudet. Här fokuserar man exempelvis på produktivitet, kvalitet och 

miljöegenskaper. 
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2. Kostnad – Den upphandlande myndigheten utvärderar alla anbud och 

bedömer hur pass kostnadseffektivt anbudet är under hela livscykeln 

för produkten/tjänsten och väljer det mest fördelaktiga anbudet.  

3. Enbart lägsta pris – Här rangordnar den upphandlande myndigheten 

anbuden efter exempelvis totalt pris för hela uppdraget, pris per 

månad eller pris per produkt/tjänst och väljer där efter det anbud som 

har lägst pris.  

3.1.2.7 Tiodagarsfrist 

Tiodagarsfristen är den så kallade avtalsspärren som existerar för att göra det 

möjligt för dem budande företagen att utföra en prövning av giltigheten i 

upphandlingen och hur den upphandlande myndigheten har använt sig av 

sina tilldelningskriterier. Avtalsspärren uppgår till minst 10 dygn, där av 

namnet Tiodagarsfristen, när anbudsgivarna blivit tilldelade beslutet 

elektroniskt. Vid undantag av elektroniska tilldelningsbeslut uppgår 

avtalsspärren till minst 15 dygn.  

3.1.2.8 Kontraktsskrivning 

Om ingen av de budande företaget har efterfrågat en överprövning under 

avtalsspärren tecknas ett avtal med den vinnande leverantören. Näst intill alla 

offentliga upphandlingar avslutas med ett civilrättsligt bindande kontrakt och 

kontrakten som skrivs på får inte ändras under kontraktstidens förlopp 

eftersom det kan leda till krav på att en ny upphandlingsprocess måste 

uträttas (Werling, 2012).  
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3.1.2.9 Uppföljning 

Uppföljningsarbetet pågår under hela avtalstiden och ofta även efteråt. Enligt 

LOU har den upphandlande myndigheten skyldighet att följa upp de krav 

som ställts i upphandlingens. Följande krav som den upphandlande 

myndigheten måste granska och följa upp: 

• Kvalificeringskrav – uppföljning av ekonomisk status samt 

skattestatus. Sker kontinuerligt under avtalsperioden för att 

kontrollera och säkerställa att leverantören har de ekonomiska- och 

skattemässiga kraven som krävs för att genomföra kontrakten.  

• Krav som ställts på produkten/tjänsten – uppföljning av volym och 

pris. Den upphandlande myndigheten bör löpande granska fakturor 

för att följa upp att rätt pris och volym används. Samt genomföra 

kvalitetstester och säkerställa att den avtalade kvalitén hålls.   

• Utvärderingskriterierna som använts utifrån LOU – uppföljning av 

utvärderingskriterierna utifrån LOU. Den upphandlande myndigheten 

ska säkerställa att rättvis konkurrens har skett under upphandlingen 

samt att den tilldelade leverantören uppfyller det som avtalats och 

använts i utvärderingskriterierna.  

• Övriga kontraktsvillkor som ställts – uppföljning av övriga 

kontraktsvillkor som exempelvis ersättningar, möjligheter till 

optioner och förlängning, uppsägningstid, garanti och 

serviceåtaganden.  

(Upphandlingsmyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, 2017). 

3.1.3 Hållbarhetsarbete i offentlig upphandling 

Det har under en längre period varit tvetydlig lagstiftning om hur ett 

hållbarhetsarbete i offentlig upphandling får bedrivas. Från början beaktades 

endast den ekonomiska dimensionen men på senare tid har lagstiftningen 

blivit mindre restriktiv och tillåter nu även att miljö- och social hänsyn 
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beaktas i offentlig upphandling. Tidigare skulle upphandlingen välja det 

anbud som gav en direkt ekonomisk fördel (Pedersen, 2013). 

Kommunala myndigheter får bedriva ett hållbarhetsarbete under 

förutsättning att de krav som ställs och används måste enligt Pedersen (2013) 

• Ha ett samband med kontraktets föremål 

• Den ska inte bidra till att den upphandlande myndigheten får en 

obegränsad valfrihet 

• Vara förenlig med alla grundläggande principer och lagar. 

Den upphandlande myndigheten måste också kontrollera att då 

hållbarhetskrav som ställs verkligen är uppfyllda. Det 1 kap 9 § LOU anger 

att: 

 ”upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid 

offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta” 

Lagen kan tolkas som att kommunala myndigheter bör arbeta med 

hållbarhetsarbete vid offentlig upphandling men överlåter till kommunerna 

själva att bedöma hur hållbarhetsarbetet bedrivs (Pedersen, 2013).  

Steurer, Berger, Konrad, & Martinuzzi (2007) anser att hållbar offentlig 

upphandling syfar till att anpassa den offentliga upphandlingen utifrån tre 

olika dimensioner: 

• Ekonomiska 

• Miljö 

• Sociala 

Steurer, Berger, Konrad, & Martinuzzi (2007) skiljer mellan två olika typer 

av hållbarhet, de tar upp begreppen ”hållbar offentlig upphandling” och 

”grön upphandling”. Skillnaden är att vid ”hållbar offentlig upphandling” har 

två eller fler aspekter tagits hänsyn till medans en ”grön upphandling” 
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innebär att hänsyn har tagits till någon av aspekterna (Steurer, Berger, 

Konrad, & Martinuzzi, 2007). 

3.1.3.1 NIGP & CIPS allmänna tillvägagångsätt för hur ett 

hållbarhetsarbete kan bedrivas i upphandlingsprocessen 

Det finns enligt NIGP & CIPS (2012) ett allmänt tillvägagångsätt för hur ett 

hållbarhetsarbete bör bedrivas, implementeras, följas upp och innefattas av 

följande: 

Medarbetare och ledarskap- Hållbarhetsarbetet i den offentliga 

upphandlingen ligger till grund för att leda, utveckla och genomföra 

hållbarhetsarbete i kommunen. För att uppnå ett hållbart upphandlingsarbete 

i den offentliga upphandlingsprocessen är det nödvändigt att säkerställa 

följande: 

• Tydlig identifiering av upphandlingspersonalens roller och deras 

ansvar för upphandlingsprocessen, samt ett implementerat 

hållbarhetsfokus i upphandlingsenheten med stöd från ledningsnivån. 

• Lämplig och relevant utbildning för upphandlingspersonal i bästa 

praxis för hållbar upphandling. 

• Sätta tydliga och genomförbara prestationsmål för 

upphandlingspersonalen vad det gäller hållbar upphandling samt 

genomföra uppföljningar där de utvärderas och bedöms personligt 

genom sitt ansvarstagande för hållbarhetsarbetet i upphandlingarna 

mot dessa mål. 

• Använda sig av externa organisationsrapporter för att synliggöra 

upphandlingsenhetens hållbarhetsprestationer i deras upphandlingar. 
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Dokumentation av drivkrafter för hållbar upphandling- Det är viktigt att 

sammanställa och analysera drivkrafterna bakom hållbar utveckling i 

upphandlingsprocessen för att kunna värdera deras potentiella betydelse för 

upphandlingsenheten, nyckelaktörer och kommunen. Tydlig identifiering och 

dokumentation av drivkrafterna bakom hållbar utveckling kommer leda till: 

• Att utveckla en tydlig funktionell affärssituation för organisationens 

hållbara upphandlingsarbete. 

• Skapa en grund av handlingsplaner för att bistå med utveckling av 

policy, strategier och initiativ för hållbar upphandling samt skapa en 

tydlig referenspunkt mot vilka faktiska hållbarhetsresultat kan 

jämföras mot. 

Policy för hållbart inköp, strategi och kommunikation- För att uppnå 

hållbarhet i anförskaffningsprocessen är det grundläggande att det finns en 

samsyn och överenskommelse kring hållbarhetsmålen och att detta 

genomsyrar organisationens policy, strategi och process. Dessa mål bör 

säkerställa att; 

• Organisationen har identifierat, och regelbundet ser över, 

hållbarhetsmålen så att de uppnås i anförskaffningsprocessen 

• En hållbar anskaffnings-policy är godkänd av organisationens 

ledningsgrupp, att den är förenlig med gällande lagstiftning kring 

hållbarhet och att den förmedlats till leverantörer samt till alla led i 

organisationen 

• Den offentlig upphandlande organisationen granskar strategin för det 

hållbara inköpet internt samt låter åtminstone en extern intressent, 

exempelvis slutanvändare, granska densamma 

• Organisationen regelbundet ser över sin strategi för hållbart inköp för 

att säkerställa att den täcker risker och engagemanget från 

leverantörer 
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• Strategin för hållbarhet ligger i linje med den organisationens 

övergripande strategiska plan 

 

Hållbara upphandlings processer- Processerna ska vara under ständig 

utveckling för att säkerställa att det bedrivs ett hållbarhetsarbete i den 

offentliga upphandlingens olika processer. Följande inkluderas i dessa 

processer:  

• Identifiera kostnader och analysera dessa 

• Mäta hållbarhetsarbetet och analysera riskerna för varje upphandling 

• Säkerställa att upphandlingen har beaktat relevanta hållbarhetskrav  

• Identifiera och minska hållbarhetsriskerna så tidigt som möjligt i 

upphandlingsprocessen. Riskerna kan till exempel bestå av 

barnarbete, farligt material m.m.  

Leverantörernas engagemang i hållbar anskaffning-Genom att involvera 

leverantörerna i hållbarhetsmålen möjliggöra för att de förbättrar sitt eget 

hållbarhetsarbete med ambitionen att ha en bättre utgångspunkt för att sälja 

sina produkter/tjänster till den upphandlande organisationen. Målen kan 

uppnås genom att; 

• Säkerställa att nyckelprestationer och mål associerat med 

hållbarhetspåverkan har delats och överenskommits med leverantörer 

• Identifiera leverantörer med negativ hållbarhetspåverkan genom 

överskådning och analys av etablerade indikatorer kring 

hållbarhetsarbete. De leverantörer som identifierats ska uppmuntras 

till att arbeta tillsammans med organisationen för att förbättra deras 

prestationer på hållbarhetsområdet.   
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Nedan är en sammanställning av NIGP & CIPS (2012) allmäna 

tillvägagångsätt för hur en hållbar upphandling kan bedrivas och innefattas 

av följande: 

NIGP & CIPS allmänna tillvägagångsätt för hur ett hållbarhetsarbete kan 

bedrivas i upphandlingsprocessen 

Medarbetare och ledarskap 

• Tydliga roller och ansvarsfördelning 

• Lämplig och relevant utbildning 

• Tydliga och genomförbara prestationsmål samt uppföljning 

• Externa organisationsrapporter 

Dokumentation av drivkrafter för hållbar upphandling  

• Tydlig referenspunkt för policy, strategier och initiativ för hållbar upphandling 

mot vilka faktiska hållbarhetsresultat kan jämföras mot 

Policy för hållbart inköp, strategi och kommunikation 

• Identifiera och regelbundet se över hållbarhetsmålen 

• Hållbar anskaffnings-policy är godkänd av organisationens ledningsgrupp 

• Granskar strategin för det hållbara inköpet internt samt låter åtminstone en 

extern intressent granska  

• Regelbundet ser över sin strategi för hållbart inköp för att säkerställa att den 

täcker risker och engagemanget från leverantörer 

• Strategin för hållbarhet ligger i linje med den organisationens övergripande 

strategiska plan 

 

Hållbara upphandlingsprocesser 

• Identifiera och analysera kostnader 

• Mäta hållbarhetsarbetet och analysera dess risker 

• Beakta relevanta hållbarhetskrav 

• Identifiera och minska hållbarhetsriskerna så tidigt som möjligt i 

upphandlingsprocessen 
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Leverantörernas engagemang i hållbar anskaffning 

• Säkerställa att nyckelprestationer och mål associerat med hållbarhetspåverkan 

har delats och överenskommits med leverantörer 

• Identifiera leverantörer med negativ hållbarhetspåverkan genom överskådning 

och analys av etablerade indikatorer kring hållbarhetsarbete 

Figur 7-Sammanställning av NIGP & CIPS allmänna tillvägagångsätt för 

hur en hållbar upphandling kan bedrivas (Egen bild) 

3.1.3.2 Problem vid hållbar offentlig upphandling 

Att införa hållbar upphandling i en organisation kan leda till betydande 

förändringar i den centrala delen i organisationen. Som exempelvis kan det 

komma krävas förändringar i upphandlingsprocessen,  system för 

leverantörsavtal, ökad utbildningsnivå och kompetens hos 

upphandlingspersonalen samt rutiner för verifiering. 

Det finns ett flertal olika problem vid införandet av hållbarhetsarbete i 

offentlig upphandling. Dessa problem kan ses som potentiella 

förbättringsmöjligheter och enligt Hemmingsen (2013) (Williams, Chambers, 

Hills, & Dowson (2007) går det att identifiera följande problem: 

• Ytterligare kostnader – Det kan uppstå kostnader på kort sikt 

eftersom att det kan komma krävas att organisationer behöver 

utveckla nya system för att samla in information. Dessutom kostar det 

att utveckla interna och externa strategier och förfaranden och att 

genomföra dem. Det här är en av de största barriärerna med att 

implementera hållbarhet i upphandlingsprocessen (Hemmingsen, 

2013) (Williams, Chambers, Hills, & Dowson, 2007).  

• Motivera den ökade kostnaden – Eftersom att det är vanligt 

förekommande att hållbara produkter och tjänster kostar mer än 

motsvarande icke hållbara produkter/tjänster så är det svårt att 

motivera det här för de bestämmande organen i en organisation då 

dessa har en budget att förhålla sig till (Hemmingsen, 2013).  
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• Uppföljning – Ett vanligt problem vid implementering av hållbarhet 

vid upphandlingar är att det är svårt att kontrollera leverantörer längre 

ned i leverantörskedjan. Det vill säga att kontroller av leverantörers 

leverantör är problematiskt med avseende på de resurser som tas i 

anspråk (Hemmingsen, 2013) (Williams, Chambers, Hills, & 

Dowson, 2007). 

• Utbildning och information – Handlar om att det internt finns brister i 

utbildning och information om sociala, ekonomiska och miljömässiga 

principer och processer i försörjningskedjan.  Det här kan yttra sig på 

så vis att organisationer har väldigt lite förståelse för att beroende på 

vilka produkter och tjänster de väljer att upphandla så kan deras rykte 

och goodwill påverkas på olika sätt (Hemmingsen, 2013). 

• Brist av styrning från ledningen – Ledning och chefer måste vara 

tydliga med i vilken utsträckning och omfattning man ska applicera 

hållbar upphandling. Policys ska följas för organisationer ska 

upphandla enhetligt och på ett effektivt sätt (Hemmingsen, 2013).  

• Ineffektivitet – Ett vanligt förkommande problem i offentliga 

verksamheter är att det finns en viss ovilja mot att effektivisera 

arbetet för att det i viss mån är ineffektivitet som bidrar till att vissa 

arbetsuppgifter/jobb finns kvar (Williams, Chambers, Hills, & 

Dowson, 2007). 

3.1.4 Hållbarhetsdimensionerna 

Till vardags används oftast termen hållbarhet för att beskriva den hållbara 

utvecklingen. De flesta definitioner som finns av det här begreppet har flera 

gemensamma drag (Björklund, 2015). T.ex. framgår de av 

Brundtlandsrapporten: 

”man inte ska äventyra kommande generationers miljö, hälsa och möjlighet 

att försörja sig.” 
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  Björklund, 2015 menar på att en parallell kan dras till indianordspråket: 

”vi ärver inte jorden av våra föräldrar; vi förvaltar den åt våra barnbarn.” 

Gemensamt för dessa är att båda har ett långsiktigt perspektiv som sträcker 

sig flera generationer fram i tiden och där kommande generationer ska ha 

samma möjligheter till den goda levnadsstandarden som man har idag 

(Björklund, 2015). Det är vanligt förekommande att dela in 

hållbarhetsbegrepp i tre dimensioner: miljön (ekologisk hållbarhet), 

ekonomin (ekonomisk hållbarhet) och samhälle (social hållbarhet) 

(Björklund, 2015).  

De tre hållbarhetsdimensionerna illustreras ofta av tre överlappande cirklar.  

Se figur nedan. 

 

Figur 8-Hållbarhetsdimensionerna (Björklund, 2015) 

Bilden med de tre cirklarna visar med överlappningen mellan dem att de är 

starkt beroende av varandra. D.v.s. om man gör förändringar i en av 

dimensionerna, så är sannolikheten stor att det här ger upphov till 

konsekvenser i någon av de andra dimensionerna, alternativt i båda. 

Exempelvis är ofta fattigdom en förödande faktor för miljön och vice versa: 

en påverkan på miljön kan orsaka stor fattigdom (Björklund, 2015). 

Beroendet mellan dimensionerna kan ge uttryck på olika sätt. De kan t.ex. 

vara motverkande, d.v.s. att en åtgärd som är bra för miljön visar sig kosta 

pengar. Det kan även uppstå synergieffekter där exempelvis åtgärder gynnar 

både den ekonomiska och sociala hållbarheten.  Beroendet mellan de tre d 

Miljö 

Ekonomi 

Samhälle 
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visar på att det är essentiellt viktigt att använda sig av ett holistiskt 

angreppssätt i hållbarhetsarbete (Björklund, 2015).  

3.1.4.1 Miljö – Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska hållbarhetsdimensionen är konstruerad och utgörs av 

livsförutsättningarna och produktionen i ett ekosystem. Kort sagt kan man 

säga att det handlar om att på ett långsiktigt perspektiv bevara jordens, 

vattnets och ekosystemens kapacitet att producera samt minska påverkan på 

naturen och människans hälsa (Björklund, 2015). 

Mänskliga aktiviteter har allt som oftast negativ påverkan på miljön. Sättet 

som vi konsumerar på är orsaken till en lång rad av diverse miljörelaterade 

problem då konsumtionen idag i stora drag handlar om slit och släng, d.v.s. 

att man konsumerar i en snabb takt och att produkter har korta livslängder. 

Listan över miljöhot är lång, några exempel på miljörelaterade hot är 

klimatpåverkan, övergödning, försurning och påverkan från organiska 

miljögifter. Alla dessa hot har sitt ursprung i mänskliga aktiviteter genom 

t.ex. utsläpp från industrier och fordon (Björklund, 2015). 

3.1.4.2 Samhälle – Social hållbarhet 

Social hållbarhets innebörd är att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls (Björklund, 2015).  

I och med att det råder stora skillnader mellan olika länder om vad som anses 

vara grundläggande mänskliga behov så är det svårt att fastslå lämpliga 

nivåer och mått för detta ändamål. En startpunkt för vad som kan anses som 

grundläggande mänskliga behov kan fås från de olika överenskommelser 

som ingåtts kring de mänskliga rättigheterna (Björklund, 2015).  

Mänskliga rättigheter är uppbyggt av flera dimensioner som visas i figur 9. 
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Figur 9-Mänskliga rättigheters uppbyggnad (Björklund, 2015) 

Utöver de grundläggande mänskliga behoven som är konstruerade av de 

mänskliga rättigheterna så finns det ytterligare aspekter att ta i beaktning i 

arbetet med social hållbarhet (Björklund, 2015). Dessa är: 

• Produktansvar - att ta ansvar för den produkt som företaget varit 

delaktig i att ta fram, med avseende på säkerhet och effektiva 

returflöden (Björklund, 2015). 

• Arbetsregler & arbetsförhållanden – aspekter som berör människors 

arbetsrätt och arbetsförhållanden, exempelvis hälsa, säkerhet, 

utbildning och utveckling, samt diskriminering och lika möjligheter 

för anställda (Björklund, 2015).  

• Samhälle – viktigt för företag i deras social arbeta att stödja 

samhällets utveckling. Det är en vanligt förekommande strategi för 

företag att stötta olika loka samhällen i form av exempelvis 

uppbyggnad av skolor eller sjukhus. Detta leder till positivare syn 

gentemot företaget från samhällets perspektiv (Björklund, 2015). 

För att arbetet med social hållbarhet ska fungera på ett tillfredsställande vis 

så måste organisationer se till att arbeta med alla nämnda aspekter av detta.  

I det moderna informationssamhället har konsumenter blivit alt mer 

medvetna om social hållbarhet. Detta har lett till ökat tryck hos 

organisationer att öka fokuseringen och arbetet med social hållbarhet och 

därigenom öka sin goodwill gentemot dess konsumenter (Björklund, 2015). 

  

Mänskliga 
rättigheter

Föreningsfrihet Tvångsarbete Barnarbete Diskrimenering
Investeringar & 

inköpsrutiner



 

58 (133) 

3.1.4.3  Ekonomi – Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar om hushållandet med knappa resurser på lång 

sikt med avseende på materiella och mänskliga resurser (Björklund, 2015). 

Definitionen på vad som är ekonomiskt hållbart varierar mycket beroende på 

vilket perspektiv som tillämpas. Det finns många olika perspektiv, exempel 

på detta är individs, företags, nations eller hela världens ekonomiska 

hållbarhet. Från ett företagsperspektiv kan den ekonomiska hållbarheten ses 

som god när företagets långsiktiga ekonomi är säkrad. Majoriteten av 

företagen likställer ekonomisk hållbarhet med lönsamhet. Företagens syfte 

och ansvar är att vara vinstgivande, vara bestående och finnas kvar på 

marknaden långsiktigt. Kortsiktiga vinster möjliggör inte att företaget 

fungerar på lång sikt, utan det måste anpassas och struktureras så att 

långsiktig hållbarhet tillämpas för att säkerställa ekonomiska vinster över tid 

(Björklund, 2015).  

3.1.5 Processkarta 
Enligt Ljungberg & Larsson (2012) innebär en processkartläggning att olika 

processer kartläggs inom en verksamhet för att få en bättre förståelse om hur 

verksamheten fungerar. Vanligtvis genomför man processkartläggningen 

visuellt med hjälp av kartor för att bättre förmedla processernas uppbyggnad, 

syfte och utseende. Genom att följa processkartan blir det enkelt att se 

verksamhetens olika processer och se hur de relaterar till varandra samt hur 

de tillsammans hjälps åt för att tillföra värde till kunden. Med hjälp av en 

processkartläggning betraktas kunden på ett naturligt sätt där man ser vad 

som sker i varje steg för att tillfredsställa kundens behov, tillskillnad från den 

mer traditionella funktionsorienterade beskrivningen av verksamheten där 

kunden vanligtvis avskärmas. Huvudfunktionen av en processkartläggning 

innebär att alla processer i en verksamhet synliggörs och att man därefter kan 

analysera vad som fungerar bra eller mindre bra (Ljungberg & Larsson, 

2012).   
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En processkarta kan innehålla olika abstraktions- eller detaljnivå beroende på 

vilka relationer och kopplingar inom organisationen, både internt och externt 

till omvärlden, som man vill förtydliga och anses vara viktiga för 

organisationen. Vanligtvis är abstraktionsnivån högst på huvudprocesskartan, 

för att få en övergripande beskrivning av processerna inom företaget medan 

detaljnivån är som högst i de processer som organisationen är mer angelägna 

att framlysa (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Varje processkarta ger en beskrivning av vad som startar en process, vilka 

aktiviteter som utförs, vilka objekt som produceras samt hur objekten 

kopplas ihop med aktiviteterna till det nätverk som skapar processen. 

Processerna bryts ner till mer detaljrika delprocesser för att organisationen 

enklare ska skapa en förståelse för hur de olika processerna ser ut och 

fungerar samt hur de ska kunna förbättras för att skapa mer värde för kunden 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

Enligt Ljungberg & Larsson (2012) leder processkartläggningen inte till 

några förbättringar i sig, den fungerar endast som ett verktyg för att upprätta 

och klargöra organisationens olika processer. Organisationen kan sen med 

hjälp av processkartläggningen utföra mätningar och analyser av processerna 

för att leda utvecklingen vidare mot en bättre organisation (Ljungberg & 

Larsson, 2012). 

Genom att kartlägga Växjö kommuns upphandlingsprocess får författarna av 

studien nödvändig information och en djupare förståelse för hur 

hållbarhetsarbetet bedrivs i upphandlingsprocessen. Det kommer även vara 

ett viktigt verktyg för att kunna identifiera problem, utveckling- och 

förbättringsmöjligheter.    
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3.1.6 Sammanfattning av teori 

 
Teori Sammanfattning 

Lagen om offentlig upphandling Redogörs för hur LOU används och 

vilken inverkan den har på offentlig 

upphandling 

Den offentliga 

upphandlingsprocessen 

Redogörelse över de olika stegen i 

upphandlingsprocessen. 

Hållbarhetsarbete i offentlig 

upphandling 

Redogör för olika hållbarhets 

aspekter, hur de används i offentlig 

upphandling samt definieras 

riktlinjer för hållbar offentlig 

upphandling. Presentation av NIGP 

& CIPS (2012) allmänna 

tillvägagångssätt för hur 

hållbarhetsarbete bör bedrivas i 

upphandlingsprocessen. 

Processkartläggning Redogör för vad en processkarta är 

samt hur den kommer att användas. 

Figur 10-Sammanfattning av teori (Egen tabell) 

 

3.2 Empiri - Hur arbetar Växjö kommun med hållbarhet i 

upphandlingsprocessen? 

 

I det här empiriavsnittet presenteras djupgående information om hur 

upphandlingsprocessen är utformad i Växjö kommun. Samt en redogörelse 

över hur de anser att de arbetar med sitt hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen. Informationen är insamlad via intervjuer med 

upphandlare och representanter från Växjö kommuns miljöavdelning.  



 

61 (133) 

3.2.1 Hållbarhetsarbetet i Växjö kommuns 

upphandlingsprocess 

Tidigare i studien har författarna beskrivit upphandlingsprocessen på ett mer 

omfattande sätt och i fler steg. Nedan har processen brutits ner till att omfatta 

de steg där det är möjligt att bedriva ett hållbarhetsarbete. Denna nedbrytning 

motiverar författarna med att det underlättar för fokusering på 

hållbarhetsarbetet i upphandlingsprocessen. 

Hållbarhetsarbetet vid behovsanalys/förfrågningsunderlag 

 

Figur 11 - Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

Enligt en upphandlare i Växjö kommun, startar upphandlingsprocessen med 

att ett behov uppstår någonstans (ofta finns det redan existerande ramavtal) i 

kommunen där de sedan tar kontakt med upphandlingsenheten. Växjö 

kommun har goda möjligheter att välja hur behoven ska tillgodoses. När ett 

behov har anlänt till upphandlingsenheten börjar ansvarig upphandlare med 

att se om det finns ett befintligt avtal som gäller, ifall det krävs en förnyelse 

av utgått avtal eller om det krävs en helt ny upphandling. Redan här har 

Växjö kommun implementerat ett hållbarhetstänk. Annonseringen av 

upphandlingen sker sedan med hjälp av upphandlingsverktyget Tend-Sign, 

som är konkurrent till E-avrops-verktyget. Kravspecifikationer och 

beskrivning av utvärderingsprocessen finns med i förfrågningsunderlaget 

som skickas ut (Upphandlare, 2018-03-12).  
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Tiden avsatt per upphandling skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

upphandling, storlek och krav den har och sträcker sig allt från 3 månader till 

mer än ett halvår. Uppskattningsvis läggs 25–33 % av totala tidsåtgången för 

upphandlingen på att utforma behovsanalysen. Det finns tillfällen då 

behovsanalysen uppgår till 50 % av tidsåtgången, om det krävs 

leverantörsbesök, medan betydligt mindre när verksamheten själva gjort 

stora delar av behovsanalysen och är tydliga med sitt behov. Upphandlare i 

Växjö kommun upplever tillfälligtvis en tidsbrist i upphandlingen på grund 

av periodvist högt tryck på enheten, kan bli sent inkallade i processen eller 

att ett nytt avtal snarast måste vara på plats (Upphandlare, 2018-03-12). 

Hållbarhetsarbete vid uteslutning och kontroll av leverantörer 

 

Figur 12 - Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

Som författarna redogjort i kap 3, rubrik 3.2 finns det bestämmelser i LOU 

kring hur uteslutning av en leverantör skall gå till. Lagen förordar att 

leverantörer som exempelvis gjort sig skyldiga till bestickning eller 

penningtvättbrott, kan på dessa grunder, uteslutas från att lämna anbud. Det 

sker även en kontroll av ekonomisk hållbarhet med hjälp av 

kreditupplysningstjänsten Creditsafe, där det krävs en minimumnivå på 

rating 40 på anbudsgivaren för att inte uteslutas. Upphandlaren klargjorde att 

Växjö kommun först utgår från dessa kriterier för att granska leverantören 

och därefter granskas anbudet. Upphandlare förklarade vidare att det är 

kutym att först granska leverantören för att säkerställa att de överhuvudtaget 

bedriver en legitim verksamhet. Detta för att inte slösa tid och resurser på att 

granska eventuella anbud som ändå inte är godtagbara enligt LOU. 

Granskningen är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv då upphandlingen i 
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sig finansieras av skattemedel. (Upphandlare, 2018-03-12) 

(Miljösamordnare, 2018).  

 

Hållbarhetsarbete vid beslutsfattande och tilldelning av kontrakt 

 

Figur 13 - Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

LOU kap. 12 tillämpas i detta skede av processen och den redogör för hur 

tilldelningen ska gå till. Kontraktet ska tilldelas den som erbjuder lägst pris 

eller den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen, detta är något som Växjö 

kommun givetvis följer då det är lagstadgat. Med tanke på att lagen är 

tvingande menar upphandlaren på att de inte har möjlighet och tillåtelse att 

tilldela kontraktet utefter andra kriterier. Val av tilldelningsbeslut för 

kontraktet skiljer sig åt beroende på vad det är som upphandlas, är det 

enklare standardbehov som behövs uppfyllas läggs fokus oftast på lägsta pris 

medan mer avancerade upphandlingar med högre kvalitetskrav väljs det mest 

ekonomiskt fördelaktiga budet. Upphandlaren klargör dock att Växjö 

kommuns upphandlingar är situationsanpassade och att leverantörerna kan 

tilldelas mervärde om de uppfyller diverse hållbarhetskriterier. Exempelvis 

har Växjö kommun gett de leverantörer som använder sig utav mer än 50 % 

förnybart bränsle bättre förutsättningar för att tilldelas kontraktet. Det finns 

flera olika exempel på hur leverantörerna kan tilldelas ett mervärde till sitt 

anbud genom att de uppfyller olika hållbarhetsambitioner (Upphandlare, 

2018-03-12). 
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Växjö kommun uppfyller de lagstadgade kraven, de följer avtalsspärrens 

tiodagarsfrist via e-post från de att ett tilldelningsbeslut har tagits 

(Upphandlare, 2018-03-12). 

 

Hållbarhetsarbete vid kontraktsskrivning och uppföljning 

 

Figur 14 - Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

Växjö kommun skriver kontrakten efter att överprövningstiden har gått ut. 

Upphandlaren redogjorde likt teorin för att i stort sätt alla Växjö kommuns 

upphandlingar avslutas med ett kontrakt som blir civilrättsligt bindande. 

Upphandlaren menade dock att det under specifika omständigheter förekom 

att det i kontraktet skrevs in en klausul som gjorde det möjligt att ändra eller 

avsluta kontraktet. Som exempel nämndes att vid upphandling av en 

distributionstjänst så hade leverantören lastbilar att tillgå men om de under 

kontraktstidens gång köpte in nya lastbilar så var dessa tvungna att vara av 

högre standard (Upphandlare, 2018-03-12). 

De kvalitetskrav som ställs på produkten/tjänsten följer slutanvändaren upp 

och återkommer till upphandlingsenheten om det uppstår problem 

(Miljösamordnare, 2018).  

Upphandlaren och miljösamordnare menar att Växjö kommuns 

uppföljningsarbete är av varierande kvalitet, det finns således 

utvecklingsmöjligheter på flera håll. Det ställs hållbarhetskrav i 

behovsanalysen och det är därför en utmaning för ansvarig upphandlare att 
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utforma rimliga krav som är möjliga att uppnå och enkla att följa upp. Det är 

mer fördelaktigt ur ett uppföljningsperspektiv att kraven är få men konkreta 

än många och otydliga, vilket förvisso kan te sig självklart men upphandlaren 

menar att det är ett vanligt förekommande problem i Växjö kommun. 

Problemet är således att uppföljningsarbetet försvåras och det kan vara 

problematiskt att urskilja vilka krav det är som efterfrågas (Upphandlare, 

2018-03-12) (Miljösamordnare, 2018).  

 3.2.2 Växjö kommuns upphandlingsverksamhet i förhållande 

till NIGP & CIPS mall 

 NIGP & CIPS (2012) mall innehåller egentligen fem rubriker men 

författarna har valt att ta upp två av dessa samtidigt då de båda innefattas av 

hållbarhets policy. Den insamlade informationen redovisas med utdrag från 

mallen följt av empirisk text.  

Figur 15-Utdrag från NIGP & CIPS mall (egen bild) 

Det finns tydliga roller i Växjö kommuns upphandlingsenhet, däremot tycker 

upphandlare i Växjö kommun att ansvarsfördelningen är otydlig. Alla 

anställda inom upphandlingsenheten innehar lämplig och relevant utbildning 

för att utföra sitt arbete genom diverse internutbildningar. Upphandlarna 

saknar specifik utbildning för hållbarhet och förlitar sig helt på 

hållbarhetsenheten. Upphandlingsenheten har tydliga och genomförbara 

prestationsmål vad det gäller hållbarhet, som presenteras i externa 

organisationsrapporter, men uppföljningen av dessa är bristfällig i dagsläget 

Medarbetare och ledarskap 

• Tydliga roller och ansvarsfördelning 

• Lämplig och relevant utbildning 

• Tydliga och genomförbara prestationsmål samt uppföljning 

• Externa organisationsrapporter 
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på grund av resursbrist (Upphandlare, Växjö kommun, 2018) 

(Miljösamordnare, 2018). 

Dokumentation av drivkrafter för hållbar upphandling  

• Tydlig referenspunkt för policy, strategier och initiativ för 

hållbar upphandling mot vilka faktiska hållbarhetsresultat kan 

jämföras mot 

Policy för hållbart inköp, strategi och kommunikation 

• Identifiera och regelbundet se över hållbarhetsmålen 

• Hållbar anskaffnings-policy är godkänd av organisationens 

ledningsgrupp 

• Granskar strategin för det hållbara inköpet internt samt låter 

åtminstone en extern intressent granska  

• Regelbundet ser över sin strategi för hållbart inköp för att 

säkerställa att den täcker risker och engagemanget från 

leverantörer 

• Strategin för hållbarhet ligger i linje med den organisationens 

övergripande strategiska plan 

Figur 16-Utdrag från NIGP & CIPS mall (egen bild) 

Upphandlingsenheten har identifierat och ser regelbundet över sina 

hållbarhetsmål. Organisationens ledningsgrupp har godkänt en hållbar 

anskaffnings-policy. En granskning av strategin för det hållbara inköpet 

existerar men det förekommer inte så ofta som är önskvärt. Kommunens 

övergripande strategiska plan ligger väl i linje med strategin för hållbarhet  

(Upphandlare, Växjö kommun, 2018) (Miljösamordnare, 2018). 
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Hållbara upphandlingsprocesser 

• Identifiera och analysera kostnader 

• Mäta hållbarhetsarbetet och analysera dess risker 

• Beakta relevanta hållbarhetskrav 

• Identifiera och minska hållbarhetsriskerna så tidigt som möjligt i 

upphandlingsprocessen 

Figur 17- Utdrag från NIGP & CIPS mall (egen bild) 

I dagsläget arbetar upphandlingsenheten med att identifiera och analysera 

kostnader samt sker det mätningar av hållbarhetsarbetet men endast ett fåtal 

analyser av risker. Upphandlingsenheten har endast valt att analysera fåtal 

risker i mer utsatta branscher, vilket sker tidigt i upphandlingen 

(Upphandlare, Växjö kommun, 2018) (Miljösamordnare, 2018). 

Leverantörernas engagemang i hållbar anskaffning 

• Säkerställa att nyckelprestationer och mål associerat med 

hållbarhetspåverkan har delats och överenskommits med 

leverantörer 

• Identifiera leverantörer med negativ hållbarhetspåverkan genom 

överskådning och analys av etablerade indikatorer kring 

hållbarhetsarbete 

Figur 18- Utdrag från NIGP & CIPS mall (egen bild) 

Växjö kommun är noga med att delge att de arbetar mot att fortsätta vara 

”Europas grönaste stad” till sina leverantörer och säkerställa 

nyckelprestationer och mål associerat med hållbarhetspåverkan. Problemet är 

att uppföljning av dessa nyckelprestationer inte alltid sker. Identifieras någon 
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form av negativ hållbarhetspåverkan på Växjö kommun av en leverantör 

utesluts följande leverantör från att ange ett anbud (Miljösamordnare, 2018). 

 

3.3 Analys – Hur fungerar Växjö kommuns hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen? 

 

Växjö kommun bedriver sitt hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen enligt 

rådande lagstiftning. Lagstiftningen säger följande ”upphandlande 

myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens art motiverar detta”, det här har möjliggjort 

att Växjö kommun själva får bedöma hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas. 

Eftersom kommunen strävar efter att vara ”Europas grönaste stad” ter det 

sig logiskt att kommunens hållbarhetskrav i upphandlingsprocessen står i 

proportion till det. 

Genom att granska hur Växjö kommun bedriver sitt hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen och jämföra det med författarnas mall utifrån NIGP 

& CIPS (2012) rapport, allmänt tillvägagångssätt för hur ett hållbarhetsarbete 

bör bedrivas, implementeras och följas upp, kan författarna på ett strukturerat 

sätt identifiera problem och utvecklingsmöjligheter i upphandlingsprocessens 

olika steg. Nedan analyserar författarna hur hållbarhetsarbetet bedrivs av 

Växjö kommun i de olika stegen av upphandlingsprocessen med 

utgångspunkt från NIGP & CIPS (2012) rapport om hållbarhetsarbete: 
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Figur 19- Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

Författarna har valt att utgå från ”Medarbetare och ledarskap, ”hållbara 

upphandlingsprocesser” och ”policy för hållbart inköp, strategi och 

kommunikation” för att granska behovsanalysen. Ur ett medarbetar- och 

ledarskapsperspektiv har författarna av den här studien identifierat att Växjö 

kommun har problem med ansvarsfördelningen mellan upphandlaren och 

verksamheten. Problemet är ofta att behovskraven är vaga och dåligt 

upplagda, upphandlaren har primärt fokus på att följa de lagkrav i 

upphandlingsprocessen som författarna har tagit upp i kapitel 3.1.2, och inte 

att säkerställa att behovskraven är rimligt utformade. Upphandlingsenheten 

har även ett problem som består av att ansvarig upphandlare inte alltid 

innehar den kunskap och kompetens som den bör för att säkerställa att 

hållbarhetsarbetet bedrivs på ett sätt som är i proportion med kommunens 

hållbarhetsmål. Konsekvensen av bristande sakkunskap kan leda till att 

hållbarhetskraven ställs och utformas felaktigt. Upphandlingarna tilldelas 

främst den upphandlare som är tillgänglig, däremot försöker 

upphandlingsenheten att dela ut branschspecifika upphandlingar till den som 

har mest erfarenhet av branschen.  

Genom att Växjö kommun regelbundet ser över sina hållbarhetskrav, utifrån 

dem kriterier som Pedersen (2013) nämner och att det finns en 

kommunikation mellan upphandlarna och ledningen. Det leder till att 

reducera risken för missförstånd och säkerställa att upphandlarna har en 

tydlig bild av hur upphandlingen ska bedrivas med hänsyn till 
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hållbarhetsdimensionerna som Steurer, Berger, Konrad, & Martinuzzi (2007) 

tar upp.  

Som författarna tar upp i 3.1.2.1 teoriavsnitt ska upphandlingens risker och 

kostnader analyseras i behovsanalysen, vilket sker i Växjö kommun. I 

behovsanalysen bestäms även hur behovet ska tillgodoses och hur 

hållbarhetsarbetet ska främjas. Kommunen arbetar ständigt efter att tillämpa 

Steurer, Berger, Konrad, & Martinuzzi (2007) begrepp om ”hållbar offentlig 

upphandling”, det vill säga att kommunen strävar efter att bedriva ett 

hållbarhetsarbete där både ekonomisk-, social och miljömässig hållbarhet 

beaktas. Växjö kommun strävar efter och försöker i den grad det är möjligt 

att göra en så djupgående behovsanalys som de befintliga resurserna tillåter. 

Kommunen har dock ett problem med att få tiden att räcka till vilket kan leda 

till att behovsanalysen blir lidande. Konsekvenserna av det här kan bli att 

hållbarhetsarbetet inte beaktas i den utsträckning som kommunen önskar 

samt att hållbarhetskraven i upphandlingen inte blir korrekt utformade. Det 

kan även bli problem som innefattas av att riskerna av den produkt eller 

tjänst som ska upphandlas inte blir identifierade och motarbetade.  

Kommunen har möjlighet att välja hur behoven ska tillgodoses när de 

ankommer till upphandlingsmyndigheten. Det är positivt ur ett 

hållbarhetsperspektiv att kommunen har utformat rutiner när ett behov 

uppstår. Rutinerna består av att kommunen har samlat alla befintliga avtal 

och det första som upphandlaren börjar med är att se om det finns ett 

befintligt ramavtal som kan användas. Det här kan spara nödvändiga resurser 

som kommunen exempelvis kan använda för att utföra mer djupgående och 

genomarbetade behovsanalyser.    
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Figur 20- Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

Författarna har valt att utgå ifrån sin mall utifrån NIGP & CIPS (2012) 

rapport, framför allt med utgångspunkt från ” Beakta relevanta 

hållbarhetskrav” och ” Identifiera och minska hållbarhetsriskerna så tidigt 

som möjligt i upphandlingsprocessen” för att granska processen ”Uteslutning 

och kontroll av leverantörer”. I det här steget av Växjö kommuns 

upphandlingsprocess beaktas det med hjälp av processkartläggningen att i 

Växjö kommuns förfrågningsunderlag får leverantörerna själva intyga att de 

når upp till de ställda hållbarhetskrav, samt att de får intyga att uppgifterna 

de lämnat är sanningsenliga. I steget uteslutning och kontroll av leverantörer 

är det viktigt att Växjö kommun beaktar ställda hållbarhetskrav och 

kontrollerar dessa med leverantörernas svar på förfrågningsunderlaget, för att 

se om man redan i detta steg kan utesluta någon leverantör från att fortsätta 

loppet mot att vinna upphandlingen.  

En uteslutning från att ha chans att vinna upphandlingen med grund i 

hållbarhet kan bero på en rad olika faktorer. Det kan vara att en leverantör 

inte uppnår följande krav som är utformade ur de tre hållbarhetsdimension, 

ekonomisk, social miljö, som Steurer, Berger, Konrad, & Martinuzzi (2007) 

nämner, vilket leder till uteslutning från upphandlingen. En ekonomisk 

anledning kan vara att leverantören inte har tillräckligt hög rating enligt 

Creditsafe. Uteslutning på grund av bristande social hållbarhet skulle kunna 

ske på grund av att leverantören nyttjar barnarbete eller har usla arbetsvillkor 

på arbetsplatsen. En uteslutning på grund av miljömässiga skäl kan vara att 

man inte uppfyller ett ställt krav om att ens lastbilar ska drivas på minst 50 % 
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förnybar energi. Då upphandlare på Växjö kommun upplever tidsbrist är det 

önskvärt att uteslutning av leverantörer sker snabbt och tydligt, men även på 

en korrekt grund. Dessutom är det av yttersta vikt att snabbt identifiera 

leverantörer som har så stora brister att ett avtal med dem kan få förödande 

konsekvenser för Växjö kommuns goodwill gentemot allmänheten då det är 

skattebetalarnas pengar som brukas. Ett annat, än mer problematiskt, är att 

Växjö kommun riskerar att bryta mot lagkraven i LOU i sin 

upphandlingsprocess, som författarna tar upp i teoriavsnittet 3.1.2. 

 

Figur 21- Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

Författarna har valt att utgå ifrån sin egenutformade mall utifrån NIGP & 

CIPS (2012) rapport, framför allt med utgångspunkt från ”Dokumentation av 

drivkrafter för hållbar upphandling” och ”Policy för hållbart inköp, strategi 

och kommunikation” för att granska processen ”Beslutfattande och 

tilldelning av kontrakt”. I det här steget av Växjö kommuns 

upphandlingsprocess beaktas det med hjälp av processkartläggningen att 

Växjö kommun har tydliga referenspunkter för policy, strategier och initiativ 

för hållbar upphandling mot vilka faktiska hållbarhetsresultat kan jämföras 

mot. Det dessa som ligger till grund när Växjö kommun sätter sina 

utvärderingskriterier för att tilldela mervärde till leverantörernas anbud.  

För lyckas framställa rätt utvärderingskriterier och hållbarhetskrav för 

upphandlingarna, som ska leda till en hållbar utveckling för kommunen, 

granskas och identifieras Växjö kommuns övergripande hållbarhetsmål 

ständigt. Däremot sker granskningen oftast internt och saknar ofta en extern 

intressent som kan bidra med att identifiera nya problem, infallsvinklar och 
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sakkunskap för att beröra och överlappa alla tre hållbarhetsdimensionerna, 

som nämns i teorin med utgångspunkt från Björklund (2015). 

Upphandlingsenheten i Växjö kommun har skapat en strategi som ligger i 

linje med organisationens övergripande strategiska plan för att nå sina 

hållbarhetsmål som NIGP & CIPS (2012) rapport rekommenderar. Däremot 

är strategin relativt bristfällig när det kommer till säkerställandet av att täcka 

risker och engagemanget från leverantörer när det gäller hållbarhetskrav och 

bör ses över mer regelbundet. Den största risken är leverantörer kan skicka 

ett anbud som på pappret uppfyller hållbarhetskrav och utvärderingskriterier 

och bli tilldelad ett kontrakt, men att de i verkligheten inte når upp till dessa 

krav och kriterier.   

När det kommer till tilldelning av kontrakt har upphandlingsenheten i Växjö 

kommun inget annat val än att följa LOU kap. 12 eftersom lagen är 

tvingande. Kontraktet ska tilldelas antingen till den som erbjuder lägst pris 

eller den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen. Val av tilldelningsbeslut 

för kontraktet skiljer sig åt beroende på vad det är som upphandlas, är det 

enklare standardbehov som behövs uppfyllas läggs fokus oftast på lägsta pris 

medan mer avancerade upphandlingar med högre kvalitetskrav väljs det mest 

ekonomiskt fördelaktiga budet. Upphandlaren klargör dock att Växjö 

kommuns upphandlingar är situationsanpassade och att leverantörerna kan 

tilldelas mervärde om de uppfyller diverse hållbarhetskriterier. Exempelvis 

har Växjö kommun gett de leverantörer som nyttjar mer än 50 % 

förnyelsebart bränsle bättre förutsättningar för att tilldelas kontraktet. Det 

finns flera olika exempel på hur leverantörerna kan tilldelas ett mervärde till 

sitt anbud genom att de uppfyller olika hållbarhetsambitioner. 
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Figur 22- Hållbarhetsarbete i Växjös upphandlingsprocess (Egen Bild) 

NIGP & CIPS (2012) rapport belyser vikten av att konkretisera 

genomförbara prestationsmål samt bedriva kontinuerlig uppföljning för att 

kunna utvärdera hur verksamheten fortskrider. Författarnas bedömning är att 

Växjö kommun har en bristfällig uppföljning av slutna kontrakt och av 

leverantörer. Förberedelserna och instruktionerna för kontraktsskrivning och 

lämnande av anbud är precisa och väl genomarbetade. Mot denna bakgrund 

kan steget ”kontraktsskrivning och uppföljning” betraktas som delvis uppnått 

i enlighet med NIGP & CIPS (2012) förslag från rapporten kring 

medarbetare och ledarskap. Som författarna tidigare redogjort för uttalade sig 

upphandlaren på Växjö kommun att det i praktiken är omöjligt att följa upp 

varenda led hos exempelvis en leverantör men han tillstod samtidigt att 

uppföljningsarbetet generellt sätt kan förbättras avsevärt. Det här rimligtvis 

genom noggrannare uppföljningar av leverantörer i allmänhet och de 

verksamma i riskbranscher i synnerhet. Enligt upphandlaren är restaurang- 

och byggbranschen typiska sådana branscher. De två förstnämnda stegen i 

författarnas mall utifrån NIGP & CIPS (2012) rapport, ”tydliga roller och 

ansvarsfördelning” samt ”lämplig och relevant utbildning”, är viktiga att de 

uppnås på upphandlingsenheten då det kan kopplas till förutsättningarna för 

kontraktsskrivning och uppföljning. Det här genom att ”rätt man på rätt 

plats” ökar sannolikheten för att legitima och väsentliga krav i kontrakten 

genom ökad sakkunskap och erfarenhet. Genom att ha en tydlig roll får man 

större sakkunskap och kan föra en bättre dialog med leverantören.  
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Upphandlingsenhetens strategi för uppföljning bör ses över då den för 

närvarande är relativt tunn. Genom att få på plats en övergripande strategi 

som alla medarbetare är väl införstådda med kan de, enligt NIGP & CIPS 

(2012), minska riskerna från leverantörer och öka deras engagemang.     

Nedan följer en sammanställning av Växjö kommuns hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen utifrån författarnas mall som har sin utgångspunkt i 

NIGP & CIPS (2012) rapport om hållbarhetsarbete: 

NIGP & CIPS allmänna tillvägagångsätt 

för hur ett hållbarhetsarbete kan 

bedrivas i upphandlingsprocessen  

Identifieras det här 

hållbarhetsarbetet i Växjö 

kommuns upphandlingsprocess? 

Medarbetare och ledarskap 

Tydliga roller och ansvarsfördelning Delvis. Finns problem med resurser 

och tid med t.ex. tid från 

hållbarhetsenhet 

Lämplig och relevant utbildning Delvis (internutbildning) i behov av 

hjälp från andra enheter 

Tydliga och genomförbara prestationsmål 

samt uppföljning 

Delvis 

Externa organisationsrapporter Ja 

Dokumentation av drivkrafter för hållbar upphandling  

Tydlig referenspunkt för policy, strategier 

och initiativ för hållbar upphandling mot 

vilka faktiska hållbarhetsresultat kan 

jämföras mot 

Delvis, det existerar men görs sällan 

Policy för hållbart inköp, strategi och kommunikation 

Identifiera och regelbundet se över 

hållbarhetsmålen 

Ja 

Hållbar anskaffnings-policy är godkänd av 

organisationens ledningsgrupp 

Ja 

Granskar strategin för det hållbara inköpet 

internt samt låter åtminstone en extern 

intressent granska  

Delvis 

Regelbundet ser över sin strategi för 

hållbart inköp för att säkerställa att den  

täcker risker från leverantörer 

Delvis 
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Strategin för hållbarhet ligger i linje med 

den organisationens övergripande 

strategiska plan 

Ja 

Hållbara upphandlingsprocesser 

Identifiera och analysera kostnader Ja 

Mäta hållbarhetsarbetet och analysera dess 

risker 

Delvis. Endast vissa risker  

Beakta relevanta hållbarhetskrav Ja 

Identifiera och minska hållbarhetsriskerna 

så tidigt som möjligt i 

upphandlingsprocessen 

Ja 

Leverantörernas engagemang i hållbar anskaffning 

Säkerställa att nyckelprestationer och mål 

associerat med hållbarhetspåverkan har 

delats och överenskommits med 

leverantörer 

Delvis 

Identifiera leverantörer med negativ 

hållbarhetspåverkan genom överskådning 

och analys av etablerade indikatorer kring 

hållbarhetsarbete 

Delvis 

Figur 23- Växjö kommuns hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen utifrån 

NIGP & CIPS (2012) (Egen tabell).  
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Författarna av den här studien har även valt att analysera Växjö kommuns 

hållbarhetsarbete utifrån Hemmingsen (2013), Steurer, Berger, Konrad, & 

Martinuzzi (2007) teori om vanliga problem som motverkar kommunernas 

hållbarhetsarbete. Efter granskning av Växjö kommuns hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen identifierades följande problem som redovsisas i 

figuren nedan. Dessa problem kan utgöra potentiella förbättringsmöjligheter 

och vara intressanta för problemfråga tre.  

Figur 24- Vanliga hållbarhetsproblem (Egen bild) 

Författarna har identifierat en ekonomisk utmaning hos Växjö kommun som 

ger konsekvenser för deras hållbarhetsarbete. Problem A uppkommer främst 

på grund av den ekonomiska utmaningen. Konsekvenserna blir att 

upphandlingsenheten i kommunen upplever tids- och kompetensbrist. Som 

författarna av den här studien redan konstaterat så finns det ingen konkret 

strategi för hur uppföljningen av hållbarhetsarbetet bör utföras. Problem A 

belyser likt problem B, utmaningen med budgetar och 

motiveringssvårigheter. Växjö kommun har inga problem med att motivera 

den ökande kostnaden för att upphandla hållbara produkter och tjänster, det 

stora problemet ligger politiskt och är främst ekonomiskt. 

Upphandlingsenhetens ökade hållbarhetsfokus och kostnader ska 

Problem Benämning Identifieras det här 

problemet i Växjö 

kommuns 

upphandlingsprocess? 

Ytterligare kostnader A  Delvis 

Motivera den ökande 

kostnaden 

B Delvis 

Uppföljning C Ja 

Utbildning och information D Delvis 

Brist av styrning från 

ledningen 

E Nej 

Ineffektivitet F Nej 
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överensstämma med förvaltningens budget och förväntningar. Kan uppstå 

problem med att stämma av med de olika förvaltningarna och förstå deras 

budget. 

Det har utkristalliserat sig att problem C är påtagligt inom Växjö kommuns 

upphandlingsenehet och innefattas främst av att det inte finns några tydlig 

strategi och rutiner för hur uppföljningsarbetet ska bedrivas. Kommunen gör 

slumpmässiga uppföljningar och då främst inom de branscher som utgör 

störst risk med utgångspunkt ur hållbarhetsperspektiven.  

Det går även att delvis identifiera problem D i Växjö kommun. Kommunen 

har utbildad personal inom upphandling men de saknar spetskunskaper om 

hållbarhet. Personalen tillåts att gå på utbildning när de själva känner att de 

har behov. Eventuellt nästa steg skulle vara att tydligt uppmana personalen 

att gå till utbildningar istället för att låta personalen själva bestämma om de 

vill gå på utbildningar.  

Problem E går inte att identifiera i Växjö kommuns upphandlingsenhet i 

nuläget. Upphandlare tycker att de har bra informationsflöde mellan 

ledningen och upphandlingsgruppen och att de har ett bra förtroende för sin 

chef som alltid finns tillgänglig vid rådfrågning.  

När det kommer till problem F känner upphandlare i Växjö kommun att det 

inte är något problem i nuläget, snarare tvärtom. Det upplever resursbrist och 

ökade arbetsinsatser och att det här är något som troligtvis kommer att 

fortsätta. Upphandlare tror snarare att det kommer krävas fler anställningar 

till upphandlingsenheten i framtiden.  
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3.4 Slutsats- Hur fungerar Växjö kommuns hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen? 

 

Författarnas bestämda uppfattning, efter att ha studerat Växjö kommuns 

hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen, är att kommunen bedriver ett 

kontinuerligt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i målsättningen om att 

förbli ”Europas grönaste stad”. Hållbarhetsarbetet i upphandlingsprocessen 

fungerar på många håll bra men författarna har identifierat diverse svagheter.  

När det kommer till hållbarhetsarbetet i behovsanalysen har författarna 

uppdagat en av dem mer påtagliga svagheterna, det ursprungliga 

behovskravet från slutanvändaren. Om behovskravet är vagt finns det risk för 

att upphandlaren missuppfattar hela grundbehovet av upphandlingen, vilket 

leder till bristfälligt hållbarhetsfokus och identifiering av risker.  

Det finns en bra kommunikation mellan upphandlare och chef med tydliga 

målsättningar inom hållbarhet att arbeta mot, dock finns det ingen konkret 

ansvarsfördelning när det kommer till arbetet mot hållbarhetsmålen.  

Rörande den ekonomiska utmaningen på Växjö kommun har författarna 

identifierat konsekvenser som hämnar hållbarhetsarbetet. Detta tar sig 

uttryck i form av avsaknad utav en tydlig strategi för uppföljning. Den 

upplevda tids- och kompetensbristen samt politiska och ekonomiska 

motsättningar resulterar i många fall i en bristfällig uppföljning. Det här i sin 

tur leder till att det är svårt att bedöma huruvida kommunens hållbarhetskrav 

uppfylls eller inte och hur Växjö kommuns hållbarhetsarbete egentligen 

fungerar.  

Mot denna bakgrund blir det onekligen en utmaning att säkerställa huruvida 

hållbarhetskraven uppnås i upphandlingsprocessen, vilket leder oss över till 

författarnas nästa problemfråga.    
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Kapitel 4-Hur säkerställer upphandlingsprocessen i Växjö kommun att 

hållbarhetskraven uppfylls? 
______________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras teori som är relevant för frågeställningen ”Hur 

säkerställer upphandlingsprocessen i Växjö kommun att hållbarhetskraven 

uppfylls?”. Det inledande teoriavsnittet avslutas med en sammanfattning och 

följs av ett empiriavsnitt som tillsammans med teorin ligger till grund för den 

avslutande analysen.  

______________________________________________________________ 

4.1 Teori 

Teoriavsnittet börjar med en presentation av hållbarhetskrav och efterföljs av 

ett avsnitt som behandlar kravnivåer och hur dessa kan användas i offentlig 

upphandling. Det här efterföljs av ett teoriavsnitt som behandlar 

hållbarhetsmål. Här redogörs det bland annat för hur man med hjälp av 

hållbarhetskraven kan uppfylla sina hållbarhetsmål. I slutet av teoriavsnittet 

behandlas kvalitetssäkring och kvalitetssystem. Författarna av den här 

studien anser att utvald teori är relevant utifrån den problemfråga som 

behandlas i kapitel fyra. För att underlätta för läsarna avslutas teoriavsnittet 

med en sammanfattning.   

4.1.1 Hållbarhetskrav 

Det är utvecklingsmyndigheten som utvecklar och administrerar de 

hållbarhetskrav som beaktas i offentlig upphandling. Hållbarhetskrav är 

något som måste vara uppfyllt av leverantören och när den offentliga sektorn 

ställer hållbarhetskrav bidrar det till att hållbarhetsmålen uppnås. Enligt 

Upphandlingsmyndigheten (2018) består kraven av: 

”Färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och 

är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden”. 
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För att kraven ska vara anpassade till den offentliga upphandlingen 

genomförs en förstudie Det här för att införskaffa relevant sakkunskap kring 

upphandlingsämnet, så upphandlaren kan identifiera de viktigaste 

hållbarhetsaspekterna. Förstudien fungerar som vägledning för den 

expertgrupp som sen utarbetar kraven. Expertgruppen anpassar 

hållbarhetskraven så att de går att tillämpa i den offentliga upphandlingen 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

4.1.2 Kravnivåer 

Hållbarhetskraven förekommer i olika nivåer och enligt 

Upphandlingsmyndigheten (2018) går det att identifiera följande tre: 

 

Figur 25-Kravnivåer (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 

• Basnivå: Kraven på den här nivån är att minska 

miljö/hållbarhetspåverkan. Hållbar upphandling ska vara enkel att 

genomföra och inte kräva stora resurser eller kompetens. Det finns 

många varor och tjänster som uppfyller baskraven. Det är enkelt att 

verifiera krav på basnivå. 

• Avancerad nivå: innefattar krav som är mer långtgående än 

baskraven och det krävs mer för att följa upp och verifiera. 

• Spjutspetsnivå: Det här är den högsta nivån och innefattas av det 

bästa alternativet som finns tillgängligt utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Det finns minst varor och tjänster som når upp 
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till den här nivån. För att verifiera och förstå spjutspetskraven krävs 

specialkompetens (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Det är ansvarig upphandlare som avgör vilken nivå som upphandlingen ska 

anta (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

4.1.3 Användning av hållbarhetskraven 

Upphandlingsmyndigheten (2018) anser att kraven kan ställas på olika sätt: 

• Kvalificeringskrav: Innefattas av obligatoriska krav som berör 

leverantören. 

• Teknisk specifikation: innefattas av obligatoriska krav som berör 

varan och tjänsten. 

• Tilldelningskriteriet: Används för utvärdering och för att bestämma 

vilket anbud som är mest lämligt. 

• Särskillda kontraktsvillkor: Krav som berör leverantören och 

innefattas av villkor som ska uppfyllas under kontraktets livscykel 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Det är nödvändigt att kraven används på rätt sätt för att de ska uppfylla 

sina funktioner. Upphandlingsmyndigheten (2018) beskriver den här 

processen i fyra steg. 

1. Upphandlaren ska börja med att bestämma nivå 

2. Välj krav som ingår den valda nivån 

3. Kraven ska sedan infogas i det dokument som berör upphandlingen 

utan omformulering. 

4.  Det sista steget som upphandlaren måste göra är att bestämma hur 

anbuden ska lämnas (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 
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4.1.4 Hållbarhetsmål 

Tidigare i det här kapitlet har det redogjorts för hållbarhetskrav. Skillnaden 

mellan hållbarhetskrav- och mål är att kraven måste vara uppfyllda och mål 

är något man strävar efter att uppnå (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Den Europeiska kommissionen utförde en uppmaning 2003 till alla EU:s 

medlemsstater, att skapa handlingsplaner för att miljöanpassa den offentliga 

upphandlingen. Sveriges regering har tagit fram mål där den offentliga 

upphandlingsprocessen ska vara effektiv och rättssäker. Den ska även 

tillvarata konkurrensen på marknaden för att tillgodose att de offentliga 

medlen används på ett effektivt sätt till nytta för både medborgarna, 

offentliga sektorn och näringslivet. Alla Sveriges upphandlingsmyndigheter 

måste därför ta ansvar för att säkerställa att det finns ett aktivt 

ansvarstagande för att nå målsättningarna för hållbarhetsarbetet i varje 

upphandlande kontrakt (Stavenow & Sennström, 2013). 

År 2016 utvecklade United Nations Development Program (UNDP), som är 

ett av FN:s utvecklingsorgan, ett program med 17 globala mål att uppfylla till 

år 2030. Dessa mål syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 

mänskliga rättigheterna, jämställdhet, samt skapa ett hållbart skydd för 

planetens naturresurser. Dessa mål integrerar med kraven och ska säkerställa 

att det skapas en hälsosam balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna; 

miljömässig, ekonomisk och social (Globala Målen, 2018). 

4.1.5 Kvalitetssäkring 

För att säkerställa att hållbarhetskraven uppfylls krävs det kvalitetssäkring av 

produkterna och tjänsterna som upphandlas. ”Kvalitetssäkring” är ett ord 

som av många kan uppfattas som relativt diffust när det används i olika 

sammanhang, ofta av verksamheter som bedrivs av stat, kommun och 

landsting. Kvalitetsgruppen är ett svenskt företag baserat i Hässleholm som 
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arbetat med kvalitetssäkring sedan 1997. Enligt dem kan kvalitetssäkring 

övergripande definieras som:  

”Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som 

säkrar kvaliteten på den produkt eller tjänst som kunden har beställt”.  

De senaste årens tekniska och digitala framsteg har som bekant lett till 

förbättringar på flertalet områden, så även när det gäller arbetet med 

kvalitetssäkring. Förr innefattade kvalitetsarbete ett omfattande 

pappersarbete men sedan början av 2000-talet sker det via digitala 

kvalitetsledningssystem (Kvalitetsgruppen, 2018).  

Upphandlingsmyndigheten (2018) har en kravlista för kvalitetsarbete som 

ska efterföljas vid offentlig upphandling. Detta för att säkerställa att 

anbudsgivaren arbetar systematiskt med kvalitetsarbete och kan uppvisa 

dokumenterade rutiner för detta. Kravlistan innefattar; 

• Att kraven kontrolleras och uppfylls under avtalsperioden 

• Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig 

• Att det finns en kontaktperson gentemot den upphandlande 

myndigheten (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

För att säkerställa att ovannämnda krav efterlevs i praktiken ska rutinerna 

och instruktionerna, enligt (Upphandlingsmyndigheten, 2018), minst 

omfatta; 

1. Organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson till den upphandlande 

myndigheten samt eventuellt andra ansvariga personer och deras 

ansvarsområden. 

2. Rapportering och behandling av avvikelser relaterade till de ställda 

kraven. 

3. Rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och 

klagomål på de offererade produkterna. 
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4. Spårbarhet uppströms i leverantörskedjan.  

5. Kontaktpersonens årliga rapportering av de ovanstående punkterna 

till den upphandlande myndigheten.  

4.1.6 Kvalitetssystem 

Det finns diverse gedigna digitalt baserade kvalitetsledningssystem för att 

arbeta med kvalitetssäkring. ISO 9001 och ISO 14001 är två av dessa 

kvalitetssystem. Själva utgångspunkten för ett kvalitetsledningssystem är att 

upprätta riktlinjer för kvalitetsarbete så att man aktivt kan arbeta med 

ständiga förbättringar för att säkra kvalitén på sina produkter och tjänster 

(Kvalitetsgruppen, 2018). 

ISO 9001 kan av företag användas som ett verktyg för att bedriva ett 

effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. Systemet upprätthåller 

internationell standard för kvalitetsledningssystem och består av 58 krav som 

verksamhetens ledningssystem måste uppnå. För att som företag kunna 

certifiera sig eller åtminstone sig att man arbetar aktivt med ISO 9001 ska 

merparten av dessa krav uppfyllas. Kraven utgår från 8 olika grundprinciper 

vilka är bland annat; ledarskap, kundfokus och processinriktning. Genom att 

aktivt arbeta med ISO 9001 kan en rad fördelar implementeras i 

verksamheten. Exakt vilka beror på utgångspunkten och vilken inriktning 

man väljer att ta men några generella förbättringar som företag upplevt, 

enligt gjorda undersökningar, är; 

• Verksamheten struktureras upp och effektiviseras  

• Ledningen engagerar sig 

• Leverantörerna utvärderas årligen 

• Kundtillfredsställelsen kommer att öka 

• Motivationen hos de anställda kommer öka då de blir involverade i 

ISO-arbetet etc. (Kvalitetsgruppen, 2018).   
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Genom att arbeta med några av de krav som ISO 9001 ställer, såsom att 

bedriva avvikelsehantering, förbättringsverksamhet och genomföra minst en 

internrevision, har man som företag en god bas för förbättringsarbete och 

kvalitetssäkring (Kvalitetsgruppen, 2018).  

De senaste decenniernas påfrestning på miljö och klimat har radikalt ökat 

samhällets medvetenhet kring hållbar utveckling. Detta har fått alltfler 

företag att inse vikten av att aktivt arbeta med miljömedvetenhet, dels ur ett 

rent moraliskt perspektiv men även ur ett konkurrensfördelaktigt. ISO 14001 

är ett miljöledningssystem för företag som vill bedriva ett effektivt och 

strukturerat miljöarbete. Systemet innefattar diverse krav som måste 

uppfyllas med det övergripande syftet att minska företagets negativa 

miljöpåverkan. Dessa krav består enligt Arimura, Darlnall, Ganguli, & 

Katayama (2016) exempelvis av;   

- Skapa en kemikalielista och hålla den aktuell 

- Årligen sätta upp miljömål och handlingsplaner som leder till en 

förbättring av verksamheten. Miljömålen ska följas upp årligen.  

- Hålla miljöpolicyn känd för de anställda och uppdatera den vid behov 

- Vart tredje år genomföra en miljöutredning (Arimura, Darlnall, 

Ganguli, & Katayama , 2016). 

Fördelar som kan uppnås vid upprätthållandet av ett miljöledningssystem är 

att det är bra i marknadsföringssyfte, då det ofta är ett krav vid 

upphandlingar. Miljöarbetet blir effektivt då både ledning och de anställda 

engagerar sig i processen (Kvalitetsgruppen, 2018). 
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Figur 26-ISO 14001 Certifiering (Greenmetrics, 2015) 

En ISO14001-certifiering vittnar om ett miljömedvetet företag som värnar 

om sitt ekologiska fotavtryck och illustreras i Figur 12. 

4.1.7 Sammanfattning av teori - Hur säkerställer 

upphandlingsprocessen i Växjö kommun att hållbarhetskraven uppfylls? 

 

Teori Sammanfattning  

Krav och mål Redogör för skillnaden mellan krav 

och mål. Kapitlet innehåller även en 

vidareutveckling av begreppen och 

redogör för hur kraven fungerar 

som ett verktyg för att nå 

hållbarhetsmålen. 

Kvalitetssäkring Redogörelse för begreppet och hur 

de kan användas för att säkerställa 

att hållbarhetskraven uppfylls. 

Kvalitetssystem Redogörelse för begreppet samt hur 

det kan användas. 

Figur 27- Sammanfattning av teori (egen bild) 
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4.2 Empiri - Hur säkerställer upphandlingsprocessen i Växjö kommun 

att hållbarhetskraven uppfylls? 

4.2.1 Allmänt om Växjö kommun och sammanställning av 

upphandlingar 

För att säkerställa att hållbarhetskraven uppnås inom Växjö kommun arbetar 

upphandlingsenheten med djupgående behovsanalyser. En förutsättning för 

att utforma relevanta hållbarhetskrav är att upphandlaren införskaffar sig 

sakkunskap kring området där upphandlingen ska ske för att säkerställa att 

rätt fokus läggs för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen som finns. 

Beroende på vad för typ av upphandling som ska behandlas så tillämpar man 

olika utgångspunkter för hållbarhetskraven. ”Bas” samt ”spjutspets” är två av 

dessa där bas innefattar ett grundläggande tänk på miniminivå medan 

spjutspets har en målsättning att hålla högsta nivå genomgående 

(Upphandlare, Växjö kommun, 2018).  

Författarna av den här studien har samlat in ett urval av upphandlingar i 

samråd med Växjö kommuns upphandlingsenhet. Författarna har granskat de 

olika upphandlingarna och identifierat hur Växjö kommun arbetar med 

hållbarhetskrav samt hur de säkerställer att kraven blir uppfyllda. Nedan har 

samtliga av de utvalda upphandlingarna sammanfattats och presenteras var 

för sig. 

Säkerställning av hållbarhetsarbete- Upphandling av mattransporter i 

Växjö kommun (KS 2017–00204) 

Den aktuella upphandlingen avser transporter av redan färdiglagade 

maträtter. De ska omfördelas från ett tillagningskök till flertalet för- och 

grundskolor i Växjöområdet samt Ingelstad. Turerna är frekventerade till 

180-235 dagar/år. Utöver själva körningen ska även lastning/lossning vid 
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respektive utlämningsställe samt återtransport av tomma transportkärl ingå i 

transporterna.  

Miljömässiga hållbarhetskrav - Transporter i sig är onekligen en miljöbov 

då kolmonoxidutsläpp har en negativ påverkan på miljön. Av upphandlingen 

ifråga framgår det att Växjö strävar efter att bli en fossilbränslefri kommun. 

Mot denna bakgrund ska transportfordonen som omfattas av 

transportuppdraget bestå av minst 50 % förnybara drivmedel (exempelvis 

biogas eller etanol). Vid utvärdering av leverantörer ges aktörer som har en 

högre andel än 50 % förnybara drivmedel ett mervärde om maximalt 1000 

SEK. Biogas och el betraktas bägge som 100 % förnybara och ger således 

1000 SEK i mervärde.  

Det är anbudsgivarens svar i frågan kring drivmedel som ligger till grund för 

bedömningen. Denna skall under hela avtalstiden, på begäran, kunna styrka 

att angivet svar kring drivmedel efterlevs i transporterna.  

Ekonomiska hållbarhetskrav- Växjö kommun är angelägna om och 

förväntar sig att anbudsgivare har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt. 

Detta innefattar en förväntan att vinster från verksamheter baserade i Sverige 

också beskattas i Sverige och inte omplaceras utomlands genom 

nedskrivning av beskattningsbara vinster och skatteplanering.  

Det är också relevant, i enlighet med förordningarna i LOU, att aktören 

betalat skatt och sociala avgifter korrekt. Om så inte är fallet utgör det skäl 

till uteslutning av leverantör. Den ekonomiska hållbarheten innefattar även 

att anbudsgivaren ska kunna uppvisa en god och stabil ekonomi. Detta 

säkerställs genom en efterfrågan på rating 40 enligt Creditsafe eller annat 

lämpligt sätt påvisa den finansiella ställningen. Ratingen kontrolleras av 

uppdragsgivaren och anbudsgivare som inte når upp till kravet på 40 kan 

granskas genom en individuell bedömning. Om en stabil finansiell ställning 

inte kan styrkas utgör det skäl för uteslutning av företaget.  
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Sociala hållbarhetskrav- Ett socialt ansvarstagande i form av ett omfattande 

jämställdhetsarbete bedrivs kontinuerligt av Växjö kommun. Detta tar sig 

uttryck i upphandlingskontraktet genom att företag med fler än 25 anställda 

uppmanas att bifoga en separat jämställdhetsplan så att fördelningen mellan 

män och kvinnor på arbetsplatsen kan utvärderas. Ifall företaget svarar nej på 

frågan ifall en generell jämställdhetspolicy antagits på företagsledningsnivå 

önskas en skriftlig motivering kring detta bifogad till anbudet.   

Säkerställning av hållbarhetsarbete-Upphandling rörande Distribution 

av Inkontinenshjälpmedel (ON 2016–00008) 

Upphandlingen omfattar lagerhållning och distribution av 

inkontinenshjälpmedel till personer med enskild leverans, gruppleverans och 

personlig gruppleverans för successiva avrop. Antagen leverantör skall 

lagerföra och distribuera det av beställaren fastställda sortimentet. 

Sortimentet består av ca 500 produkter från 16 olika leverantörer. 

Förändringar av sortimentet kan ske under avtalstiden. Varuvärdet för ett år 

uppskattas till ca SEK 35 miljoner. Leveranstiden från avtalade 

produktleverantörer till antagen leverantör är 3-5 dagar. 

Miljömässiga hållbarhetskrav– Enligt förfrågningsunderlaget angående 

distribution av inkontinenshjälpmedel framgår de att Växjö kommun vill att 

Anbudsgivare skall redovisa rutiner för ett systematiskt miljöarbete för att 

minska miljöpåverkan från uppdraget. Arbetet skall omfatta den verksamhet 

som utför transporterna, inklusive underleverantörer. 

Vidare ställer Växjö kommun miljökrav på transporterna.  Kraven berör 

vilken fordonstyp och klass som ska användas. I detta förfrågningsunderlag 

ställer man kravet att fordon ska som lägst uppfylla kravet för Euro V 

alternativt IV med eftermonterad utrustning som minst uppfyller 

motsvarande utsläppsnivå. Dessutom ska minst 50 procent av drivmedlet till 

transportfordonen som omfattas av transportuppdraget drivas av förnybara 
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bränslen. Leverantören skall även tillhandahålla en fordonsförteckning vid 

kontrakts start som gäller de fordon som kommer att användas för uppdraget 

och skall innehålla uppgifter om fordonstyp, anskaffningsår och miljöklass.  

Ekonomiska hållbarhetskrav – Det framgår av förfrågningsunderlaget att 

Anbudsgivare skall vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter 

både hos Skatteverket och hos Kronofogden. Anbudsgivaren skall ha en god 

och stabil ekonomi. Anbudsgivare skall ha minst rating 60 enligt Creditsafe 

eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om 

anbudsgivare har sämre rating än 60 hos Creditsafe, finns möjlighet för 

anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella 

ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre rating än 60 kommer den 

upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets.  

Sociala hållbarhetskrav - Enligt förfrågningsunderlaget bedriver Växjö 

kommun ett omfattande arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och 

män. De företag som har tjugofem anställda eller fler bör till sina anbud 

bifoga egna jämställdhetsplaner (3 kap 13 §) i diskrimineringslagen 

(2008:567) Om nej anges som svar önskas att skriftlig motivering bifogas 

med anbudet. 

Vidare så måste leverantörerna intyga att de inte bryter mot rådande lagar 

angående hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, även om en ny lag 

träder i kraft under avtalstiden som berör ovanstående ämnen så berörs även 

denna av försäkran som leverantören lämnat. 

Växjö Kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt 

förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också 

beskattas i Sverige och att överföringar av kraftigt nedskrivna 

beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern inte tillämpas. 

Uppföljning sociala och etiska krav- Enligt förfrågningsunderlaget 

förbehåller sig Växjö kommun rätten att på egen hand, eller genom tredje 
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part, genomföra uppföljning och kontroller på plats i produktionen. Med 

sociala och etiska krav menas ex. krav på mänskliga rättigheter, rättigheter i 

arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Uppföljningarna är vid 

förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska leverantören 

kunna uppvisa verifikat eller annan dokumentation som styrker att kraven 

efterlevs. Finns behov av komplettering av uppgifterna, exempelvis då 

uppgifter saknas, dokumentationen inte är tillräcklig eller är av tvivelaktig 

äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att 

samarbetet ska kunna fortgå. Skulle avvikelser upptäckas vid 

revisionstillfället ska leverantören vidta lämpliga åtgärder. 

Säkerställning av hållbarhetsarbete-Upphandling idrottsmateriel (2017-

00478) 

Följande upphandling utfördes för införskaffning av idrottsmateriel för 

Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, 

Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Vidingehem och 

Älmhults kommun. 

Leverantören ska kunna leverera ett brett sortiment av idrottsmateriel inom 

grupperna bollsport, fitness, friidrott, friluftsliv, förvaring och vagnar, 

gymnastik, orientering, spel och lek samt styrketräning. Målet för 

upphandlingsenheten är att hitta en leverantör som har möjlighet att leverera 

ett brett sortiment av produkter som håller en hög kvalitet och är 

miljövänliga. För att uppnå det här har upphandlingsenheten ställt en rad av 

hållbarhetskrav för att säkerställa upphandling av hållbara produkter.  

Miljömässiga hållbarhetskrav- Upphandlingsenheten har tidigt ställt höga 

krav på hållbarhet genom att inkludera krav för uteslutning för leverantörer 

där det går att visa att de tidigare åsidosatt tillämpliga miljöskyldigheter. 

Upphandlingsenheten har även ställt tydliga hållbarhetskrav på produkterna 

genom att kräva CE-märkning och säkerställande av att beställda 
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idrottsmaterielen ska vara slittåliga och hållbara för frekvent professionellt 

bruk. Leverantören ska även leverera produkter som omfattas av REACH-

kraven och godkänna det kravs som ställs på samordnad varudistribution för 

kommunerna.  

Ekonomiska hållbarhetskrav- För att säkerställa att 

upphandlingsmyndigheten arbetar mot ekonomisk hållbarhet har det ställts 

följande ekonomiska krav, utöver de lagstadgade kraven från LOU 13 kap. 1 

§, på leverantören: 

• Inte befinna sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller 

likvidationsförfaranden 

• Inte vara föremål för tvångsförvaltning 

• Att inte leverantören har ingått överenskommelser med andra 

leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen 

• Uppfylla minst rating 40 enligt Creditsafe kreditutvärdering 

Sociala hållbarhetskrav- När det kommer till social hållbarhet har 

upphandlingsenheten valt att ta med krav på att leverantören tidigare inte har 

medvetet åsidosatt tillämpliga sociala- eller arbetsrättsliga skyldigheter. 

Uppfylls inte det här kravet blir leverantören automatiskt uteslutande från att 

lämna anbud. Det tas även upp sociala krav i slutet av upphandlingen där 

leverantören måste lämna en sanningsförsäkran beträffande 

antidiskriminering enligt 16 kap. 8-9§ brottsbalken och att leverantören följer 

Växjö kommuns arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och 

uppfyller reglerna från FN:s Barnkonvention. Det ställs även krav på att 

leverantören ska använda sig av ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt, 

vilket innebär att affärsmässiga vinster som görs i Sverige även beskattas i 

Sverige.  
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4.2.2 Hållbarhetsmall för säkerställandet av hållbarhetskrav 

Växjö kommun använder sig av en hållbarhetsmall som verktyg för att 

säkerställa att relevanta hållbarhetskrav och mål ställs för rätt upphandling. 

Det är en online-baserad mall där ansvarig upphandlare får vägledning 

angående olika områdes hållbarhetskrav och mål. Mallen är utformad i sex 

steg där upphandlaren får svara på olika typer av frågor och resulterar i att 

mallen genererar relevanta hållbarhetskrav som upphandlaren sen kan ladda 

ned och använda i den berörda upphandlingen (Upphandlare Växjö kommun, 

2018). Nedan redogörs för de sex olika stegen i hållbarhetsmallen, som 

används av upphandlaren inför varje ny upphandling: 

1- Upphandlaren börjar med att välja vilket produktområde som 

upphandlingen är inom. Urvalet består av de mest vanligt 

förekommande upphandlingarna, som framgår i figur 28.  

 

Figur 28-Steg ett i hållbarhetsmallen (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 

2- Efter att upphandlaren valt produktområde ska produktgrupp väljas, 

som framställs i figur 29.  



 

95 (133) 

 

Figur 29-Steg två i hållbarhetsmallen (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

3- Sen ska rätt undergrupp väljas i detta exempel om sjukvård och 

omsorg med produktgrupp vårdtjänster finns alternativen primärvård, 

hemtjänst och särskilt boende. Figur 30 illustrerar denna process.  

 

Figur 30-Steg tre i hållbarhetsmallen (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 
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4- I det här steget krävs det att upphandlaren gör en bedömning av 

vilken hållbarhetsnivå som upphandlingen ska innefattas av. Det 

finns tre olika nivåer, bas, avancerad och spjutspets där bas innefattas 

av de mest grundläggande hållbarhetskraven och spjutspets innehåller 

fler och mer detaljerade hållbarhetskrav.  Som det framgår av figur 31 

kan man själv navigera utifrån önskad kravnivå.  

 

Figur 31-Steg fyra i hållbarhetsmallen (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 

5- I det femte steget genererar mallen relevanta hållbarhetskrav som 

skulle kunna användas i kommande upphandling. Det är 
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upphandlarens uppgifts att analysera och bedöma vilka krav som ska 

användas i kommande upphandling. Exempel på krav i den här delen 

av mallen går att se i figur 32. 

 

Figur 32-Steg fem i hållbarhetsmallen (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 
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6- I det sista steget genererar hållbarhetsmallen ett färdigt underlag med 

hållbarhetskraven som är nedladdningsbar för upphandlaren. Figur 33 

illustrerar hur slutsteget för mallen ser ut, med färdiga kriterier att 

ladda ner.  

 

 

Figur 33-Steg sex i hållbarhetsmallen (Upphandlingsmyndigheten, 2018) 

Vid upphandlingar som inte är så vanligt förekommande kan konsulter 

användas istället för hållbarhetsmallen. Exempel på sådana upphandlingar 

kan vara elavtal och portföljförvaltning där Sweco (konsultfirma) kan anlitas 

för vägledning. SKL Kommentus som ägs av Sveriges kommuner och 
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landsting tillhandahåller existerande ramavtal och konsultverksamhet kring 

inköp och upphandling (Upphandlare, Växjö kommun, 2018).  

Upphandlingsenheten i Växjö kommun utformar och ställer tydliga och 

genomförbara hållbarhetskrav på leverantörerna i upphandlingarna. Det 

ligger mer fokus på funktionskrav inom Växjö kommun än detaljkrav, det 

här möjliggör att leverantören når upp till de funktionskrav som sätts i 

upphandlingen så bra som möjligt istället för att fastna vid detaljkrav och 

därmed gå miste om hållbara alternativ som uppfyller samma funktion. Vid 

utformandet av nya och mer avancerade avtal som till exempel IT-system 

försöker upphandlingsenheten att inte ställa för många och hårda krav. De 

vill istället låta leverantörerna själva komma med nya och effektiva 

lösningar, för att det sedan skapas ett utvecklingsavtal där leverantören 

strävar efter att arbeta och förnya sig mot de hållbarhetsmål som finns inom 

kommunen och den rådande tekniska utvecklingen (Upphandlare, Växjö 

kommun, 2018). 

4.2.3 Förfrågningsunderlag 
Eftersom upphandlingar kan vara väldigt tidskrävande har Växjö kommun 

implementerat en standard för att säkerställa att vissa krav är uppfyllda. De 

har implementerat hållbarhetskrav i upphandlingsdokumentet som 

leverantören måste skriva under att de uppfyller och fungerar som ett viktigt 

verktyg i deras arbete mot att uppnå kommunens hållbarhetsmål 

(Upphandlare, Växjö kommun, 2018) (Miljösamordnare, 2018). Nedan i 

figur 19-21 illustreras tre olika exempel på hur dessa hållbarhetskrav kan 

vara utformade. 
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Figur 34- Upphandling av idrottsmateriel med fokus på miljöaspekter 

(Upphandlare, Upphandlingsdokument-Idrottsmaterial: 2017-00478, 2018-

02-14) 
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Figur 35-Upphandling av idrottsmateriel med fokus på social hållbarhet 

(Upphandlare, Upphandlingsdokument-Idrottsmaterial: 2017-00478, 2018-

02-14) 
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Figur 36- Upphandling av mattransporter med fokus på ekonomisk 

hållbarhet (Upphandlare, Upphandlingsdokument-Mattransporter: KS 2017-

00204, 2017-04-12) 

Eftersom det inte är hållbart att utföra en djupgående uppföljning av alla 

upphandlingar som sker inom Växjö kommun, ur ett tids- och 

resursperspektiv, har upphandlingsenheten valt att lägga mer fokus på 

specifika branscher. Upphandlingsenheten har tagit fram att det statistiskt sätt 

sker mer kriminell verksamhet, som t.ex. svartjobb, penningtvätt och 

utnyttjande av arbetskraft i städ-, bygg- och restaurangbranschen. Ändra till 

att upphandlingsenheten har blivit förklarat att det finns riskbranscher. 
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Därefter har upphandlingsenheten valt att genomföra mer djupgående 

uppföljningar vid upphandlingar som berör dessa branscher, för att 

säkerställa att kommunen arbetar mot och uppnår sina hållbarhetsmål 

(Upphandlare, Växjö kommun, 2018) (Miljösamordnare, 2018).  

Reach är en förordning som grundar sig i EU-direktiv och innefattar regler 

kring hantering av kemiska ämnen. Organisationer som importerar eller 

tillverkar kemiska ämnen om minst ett ton per år ska registerara dessa hos 

europeiska kemikaliemyndigheten. Växjö kommun arbetar aktivt med att 

minska förbrukningen av kemikalier på samhällets alla områden där det 

förekommer (Upphandlare, Växjö kommun, 2018).  



 

104 (133) 

4.3 Analys - Hur säkerställer upphandlingsprocessen i Växjö kommun 

att hållbarhetskraven uppfylls? 

 

Kommunen arbetar aktivt med hållbarhet i sin upphandlingsprocess och med 

att säkerställa att leverantörerna når upp till de ställda hållbarhetskraven. 

Hållbarhetskraven är ett viktigt verktyg i kommunens strävan efter att uppnå 

sina hålbarhetsmål. Författarna av denna studie har identifierat ett antal olika 

tillvägagångssätt som Växjö kommun använder sig av för att säkerställa att 

hållbarhetskraven uppnås och var i upphandlingsprocessen dessa används, 

vilka presenteras i figur 37, och i figur 38 nedan: 

Hur säkerställer 

upphandlingsprocessen i Växjö 

kommun att hållbarhetskraven 

uppfylls? 

Användningsområde  

Sakkunskap 

 

Tillskansa sig nödvändig 

information inför aktuell 

upphandling. 

Hållbarhetsmall Används för att skräddarsy 

relevanta hållbarhetskrav för en 

kommande upphandling. 

Fokus på Funktion Kommunen ser hellre att 

produkten/tjänsten uppfyller sin 

funktion än att fokusera på specifika 

detaljer. 

 

Förfrågningsunderlag Underlättar för kommunen att 

identifiera potentiella leverantörer. 

Uppföljning Används för att säkerställa att 

leverantörerna uppfyller åtaganden. 

Figur 37-Sammanfattning av de tillvägagångssätt som Växjö kommun 

använder sig av för att säkerställa att hållbarhetskraven uppnås (egen bild) 
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Figur 38 - Var i upphandlingsprocessen som tillvägagångssätten används 

(egen bild) 

• Sakkunskap: Vikten av sakkunskap framkommer tydligast i 

behovsanalysen och enligt Upphandlingsmyndigheten (2018) utgör 

sakkunskap en viktig del av kommunens arbete, för att kunna ställa 

rätt hållbarhetskrav i upphandlingen och att säkerställa att dessa 

uppnås. Det är nödvändigt att ansvarig upphandlare har kunskap, 

införskaffar sig kunskap, alternativt anlitar en konsult. Det blir även 

svårt att ställa korrekta och relevanta hållbarhetskrav vilket kan 

resultera i att hållbarhetskrav inte uppfylls. Problemen innefattas även 

att utan sakkunskap får ansvarig upphandlare svårt att välja en korrekt 

nivå utifrån Upphandlingsmyndigheten (2018) tre olika kravnivåer. 

Konsekvensen kan till exempel bli att en upphandling tilldelas en 

basnivå som borde innefattats av spjutspetsnivå. Det leder till 

felfokusering och hållbarhetsarbetet i upphandlingen blir lidande. Det 

är viktigt att upphandlaren stämmer av upphandlingskraven med 

hållbarhetsenheten, för att säkerställa att rätt hållbarhetskrav ställs. 

• Hållbarhetsmall: Används i behovsanalysen för att få fram relevanta 

hållbarhetskrav för upphandlingen. Författarna anser att 

hållbarhetsmallen är enkel och smidig att använda, vilket stämmer 

överens med upphandlare i Växjö, efter att själva ha testat på att 
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navigera och använda sig av Upphandlingsmyndighetens (2018) 

hållbarhetsmall. Hållbarhetsmallen från Upphandlingsmyndigheten 

(2018) är ett smidigt och enkelt verktyg för upphandlaren att använda 

för att utforma relevanta hållbarhetskrav för en kommande 

upphandling. Det är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv då 

hållbarhetskraven i mallen är framtagna av expertgrupper inom olika 

områden och hållbarhet. Författarna anser att de första tre stegen i 

hållbarhetsmallen är enkla för upphandlaren att svara på. Det 

uppkommer dock problem i steg fyra då ansvarig upphandlaren ska 

välja vilken av Upphandlingsmyndighetens (2018) kravnivå som 

hållbarhetskraven i upphandlingen ska innefattas av. Det här går att 

koppla till det tidigare analysavsnitt som handlar om att upphandlaren 

måste ha sakkunskap och nödvändig kompetens för att kunna bedöma 

vilken som är en rimlig nivå för hållbarhetskraven i den kommande 

upphandlingen. Efter att hållbarhetsnivån är vald kommer nästa steg i 

upphandlingsmallen som är att välja vilka hållbarhetskrav som 

upphandlingen ska innefattas av. Hållbarhetsmallen hjälper inte 

upphandlaren att välja hållbarhetskrav utan den tar endast fram 

relevanta förslag, det är sedan upp till upphandlaren själv att välja 

hållbarhetskrav. Risken i steg fyra och fem är att upphandlaren 

antingen väljer en för hög eller låg hållbarhetskravnivå för 

upphandlingen, vilket också resulterar i att hållbarhetsmallen 

genererar för höga eller låga hållbarhetskrav för de konkurrerande 

leverantörerna.  

• Fokus på funktion: Växjö kommun har valt att ha mer fokus på 

funktion- än detaljnivå när de genomför sin behovsanalys. Det finns 

både positiva och negativa aspekter med att kommunen lägger mer 

fokus på funktion- än detaljnivå i sina upphandlingar. Genom att 

kommunen lägger sitt fokus på funktion bidrar det till att fler 

leverantörer har möjlighet att konkurrera om upphandlingsavtalet. 
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Fördelarna med att fler leverantörer kan konkurrera är att mindre och 

lokala företag får en större möjlighet att tilldelas upphandlingen. Det 

bidrar både till ekonomisk- och miljömässig hållbarhet, till exempel 

genom att de blir kortare transporter om lokala företag används samt 

att en ökad konkurrens kommer leda till lägre kostnader för 

kommunen. Genom att Växjö kommun har mer fokus på 

funktionsnivå i sina upphandlingar bidrar det här till, enligt Stavenow 

& Sennström (2013), att konkurrensen på marknaden tillvaratas för 

att tillgodose att de offentliga medlen används på ett effektivt sätt till 

nytta för både medborgarna, offentliga sektorn och näringslivet. 

Nackdelen med att kommunen tillämpar fokus på funktion är att det 

blir ett större urval av potentiella leverantörer. Vilket leder till att 

upphandlingsenhetens tidsåtgång för att identifiera den/de vinnande 

leverantören ökar.  

• Förfrågningsunderlag: Förfrågningsunderlaget ligger till grund för 

Växjö kommuns uteslutning av leverantör och utgör en viktig del för 

beslutsfattande och tilldelning av kontrakt. Dessa underlag har 

beskrivits tydligt i empirin och är ett viktigt verktyg för Växjö 

kommun. Enligt Kvalitetsgruppen (2018) underlättar det för 

kommunen att identifiera potentiella leverantörer genom att i 

förfrågningsunderlaget infogar hållbarhetskrav som leverantören själv 

får intyga att de uppfyller med hjälp av olika kvalitetsledningssystem, 

som exempelvis ISO 14001. Förfrågningsunderlaget har både för- 

och – nackdelar. Fördelarna är att kommunens tidsåtgång för att 

säkerställa att leverantörerna uppfyller hållbarhetskraven i 

förfrågningsunderlaget är liten eftersom att ansvaret läggs på 

leverantören. En nackdel är dock att leverantören kan lämna in 

uppgifter som inte stämmer överens med verkligheten, som inte 

identifieras av Växjö kommuns uppföljning, och då tappar 
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kvalitetssäkringen i förfrågningsunderlaget sin funktion i 

upphandlingen.  

• Uppföljning: Efter att Växjö kommun har valt det vinnande anbudet 

från leverantörerna är nästa steg i upphandlingsprocessens 

uppföljning av de hållbarhetskrav som utformats i upphandlingen. 

Kommunens arbete med uppföljning av dessa hållbarhetskrav är dock 

bristfällig, då det inte finns några konkreta uppföljningsrutiner utan 

uppföljningen baseras mest på magkänsla och erfarenhet. För att 

säkerställa att kvalitetssäkringen som sker i förfrågningsunderlaget 

uppfylls krävs det att det finns en genomarbetad rutin som följer 

Upphandlingsmyndigheten (2018) kravlista för uppföljning, som 

nämns i teoriavsnitt 4.1.5. 

I teorin klargjordes att hållbarhetskraven kan vara utformade och ställas på 

olika sätt. Det är även något som vi identifierat i Växjö kommun. För att få 

mer djup i analysen har ett urval av upphandlingar valts ut där en granskning 

av Växjö kommuns användning och hur de säkerställer att hållbarhetskraven 

är uppfyllda. Nedan presenteras en tabell som beskriver typ av upphandling 

och hur de kommer att benämnas vidare i studien: 

Upphandling Benämning 
Mattransport till skolor A 

Distribution av inkontinenshjälpmedel B 

Idrottsmateriel C 

 Figur 39-Tre stycken upphandlingar (egen bild) 

När författarna av den här studien granskade ett urval upphandlingar gick det 

att identifiera att samtliga upphandlingar innehåller liknande 

kvalificeringskrav. Enligt Upphandlingsmyndigheten (2018) är 

kvalificeringskrav obligatoriska krav för leverantörerna och synliggjordes i 

upphandlingarna bland annat genom att upphandling C innehåller 

obligatoriska hållbarhetskrav. Ett exempel på ett hållbarhetskrav från 

upphandling C specificeras nedan: 
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”Myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, 

social- eller arbetsrättsliga skyldigheter” 

Kommunen anser att de säkerställer att dessa kvalificeringskrav är uppfyllda 

genom att de låter leverantörerna svara sanningsenligt ja eller nej på om de 

uppfyller kraven. Fördelen är som nämnts tidigare att det sparar nödvändig 

tid för kommunen eftersom de oftast inte kontrollerar om uppgifterna 

stämmer. Nackdelen med det här är som att de inte med hundra procents 

säkerhet kan intyga att leverantören uppfyller hållbarhetskraven. Ett förslag 

till förbättring är att man inför uppföljningsrutiner där leverantörernas svar 

kontrolleras på en regelbunden basis. Därmed kan riskerna med att 

hållbarhetskraven inte är uppfyllda minimeras.    

Växjö kommun använder sig också av tekniska specifikationskrav i alla 

upphandlingar som granskas i den här studien. De används på ett sätt som är 

i linje med Upphandlingsmyndigheten (2018) bedömning av hur de bör 

tillämpas. Till protokollet ska det dock tilläggas att dessa krav varierar från 

upphandling till upphandling.  

De genomgångna upphandlingarna innefattar i stort snarlika hållbarhetskrav. 

I ”Figur 40” redogörs för de likheter och skillnader som författarna 

identifierat med utgångspunkt i hållbarhetskrav. 
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Figur 40- Sammanfattning av upphandlingarna 

Växjö kommun och deras leverantörer arbetar med kvalitetssäkring. 

Kommunen använder sig till viss del av Upphandlingsmyndigheten (2018) 

kravlista som listas nedan: 

• Att kraven kontrolleras och uppfylls under avtalsperioden 

• Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig 

• Att det finns en kontaktperson gentemot den upphandlande 

myndigheten (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Växjö kommun är, som det tidigare redogjorts, bristfälliga när det kommer 

till uppföljning av hållbarhetskrav och det genomsyrar även en del av 

kvalitetssäkringsmomenten. Kommunen är dåliga på att kontrollera om 

hållbarhetskraven uppfylls samt kontrollera nödvändig dokumentation som 

Hållbarhetskrav Likheter Skillnader 

Miljö Krav på minst 50 % 

förnyelsebart bränsle i 

de två upphandlingar 

som berör transporter 

(mattransport & 

inkontinens)  

Idrottsmateriel använder 

sig av REACH 

Ekonomisk Det ställs krav på 

kreditvärdighet i 

samtliga upphandlingar, 

med hjälp av Creditsafe 

Två av upphandlingarna 

(idrottsmateriel & 

mattransport) ställer 

krav på minst rating 40 

från Creditsafe medan 

inkontinents-

upphandlingen ställer 

krav på minst rating 60.   

Social Likartade krav på 

jämställdhet och andra 

sociala aspekter är 

genomgående i samtliga 

upphandlingar. 

Inga uppenbara 
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intygar att leverantören uppfyller ställda hållbarhetskrav. Kommunen brukar 

dock säkerställa att det finns en kontaktperson hos leverantören, det här för 

att snabbt kunna komma i kontakt med en person som har insyn och kunskap 

om upphandlingen.  

En annan del av kommunens kvalitetssäkring innefattas av deras användning 

av digitala kvalitetsledningssystem. Som Kvalitetsgruppen (2018) redogör 

för så finns det olika hållbarhetscertifikat som indikerar på om en leverantör 

uppfyller särskilda hållbarhetskrav och arbetar med ständig förbättring inom 

hållbarhet. Problemet för Växjö kommun är dock att man på grund av lagar 

inte fullt ut kan utnyttja dessa certifikat. De tillåts dock att ställa liknande 

krav som måste vara uppfyllda för att tilldelas ett certifikat. Till exempel 

består certifikatet ISO 9001 av 58 olika hållbarhetskrav enligt 

Kvalitetsgruppen (2018), Växjö kommun är tillåtna att utforma krav liknande 

dessa. Fördelen om de skulle tillåtas att använda sig av specifika 

hållbarhetscertifikat är att de skulle spara tid och resurser för kommunen 

eftersom att utfärdarna av certifikaten sköter all uppföljning och säkerställer 

att hållbarhetskraven är och förblir uppfyllda. Nackdelen blir därför att 

kommunen inte kan förlita sig på uppföljningen som sker av utfärdarna till 

hållbarhetscertifikaten. Eftersom att de inte tillåts att ställa samma 

hållbarhetskrav måste kommunen själva sköta uppföljning för att säkerställa 

att hållbarhetskraven är uppfyllda.   

4.4 Slutsats- Hur säkerställer upphandlingsprocessen i Växjö kommun 

att hållbarhetskraven uppfylls? 

 

Det har under studiens gång visat sig att Växjö kommuns arbete med att 

säkerställa att hållbarhetskraven i upphandlingsprocessen är uppfyllda 

innefattas av olika utmaningar. I dagsläget anser författarna av den här 

studien att Växjö kommun inte övertygande säkerställer att hållbarhetskraven 

i upphandlingsprocessen är uppfyllda. Bristerna består bland annat av att det 
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inte finns några tydliga och strukturerade rutiner för uppföljning. Vilket till 

exempel möjliggör för leverantörerna som svarar på förfrågningsunderlaget 

att inte svara sanningsenligt.  

Genom att Växjö kommun utformar likartade hållbarhetskrav i näst intill 

samtliga av sina upphandlingar säkerställer kommunen att hållbarhetskraven 

håller en jämn nivå. Problemet med detta kan vara att hållbarhetskraven blir 

för generella och skulle kunna utformas mer specifikt för varje upphandling.   

Den bristfälliga uppföljningen som idag finns i Växjö kommun kan ge en 

missvisande bild av verkligheten då det inte alltid säkerställs att 

leverantörerna levererar enligt de hållbarhetskrav som ställts i 

upphandlingen. Vilket i sin tur leder till att det blir svårt att veta om 

kommunen verkligen lever upp till sina hållbarhetskrav eller inte.   

Om de samlade resultaten beaktas, är författarnas uppfattning att Växjö 

kommun i dagsläget har relevanta verktyg till sitt förfogande för att utforma 

och säkerställa att hållbarhetskraven uppfylls i upphandlingsprocessen. Dock 

har det utkristalliserat sig att Växjö kommun har problem med att utnyttja 

verktygens fulla potential. Det finns axiomatiskt möjliga förbättringsåtgärder 

i Växjö kommuns upphandlingsprocess. Vilket kan leda till ett mer 

tillfredställande tillvägagångssätt för att säkerställa de hållbarhetskrav som 

finns är uppfyllda samt att hållbarhetsarbetet bedrivs med större omsorg i 

upphandlingsprocessen. Det här leder över till nästa problemfråga som 

behandlar förbättringsåtgärder inom hållbarhet i upphandlingsprocessen i 

Växjö kommun. 
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Kapitel 5- Vilka förbättringsåtgärder inom 

hållbarhet i upphandlingsprocessen föreslås i Växjö 

kommun? 

______________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras teori som är relevant för frågeställningen 

”Vilka förbättringsåtgärder inom hållbarhet i upphandlingsprocessen finns i 

Växjö kommun?”. Det inledande teoriavsnittet avslutas med en 

sammanfattning och efterföljs av ett empiriavsnitt som tillsammans med 

teorin ligger till grund för den avslutande analysen.  

______________________________________________________________ 

5.1 Teori 

I följande teoriavsnitt presenteras ny teori om möjliga förbättringsåtgärder 

rörande hållbarhet i upphandlingsprocessen och PDCA-cirkeln. Författarna 

kommer även använda sig av teori som tidigare presenterats i studien som är 

relevant för den studerade problemfrågan. Teoriavsnittet avslutas med en 

teorisammanfattning. 

5.1.1 Förbättringsåtgärder 

Enligt Upphandlingsmyndigheten (2017) finns det ett antal faktorer som kan 

ha en positiv inverkan på hållbar offentlig upphandling. För det första är det 

viktigt att kommunen tydligör sina ambitioner gällande policy, hållbarhet, 

önskemål och behov. Det är även viktigt att tydligt visa hur 

hållbarhetsarbetet har bidragit till långsiktigt fördelaktiga förhållanden. Det 

handlar också om att lokalisera och identifiera vilka inköp som har störst 

påverkan på hållbarhet. Det sista steget är att säkerställa att kommunen har 
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tillgång till resurser och kompetens för att lokalisera, identifiera och utföra 

arbetet (Upphandlingsmyndigheten , 2017). 

Enligt New Wave Group (2015) har utvecklingen av den hållbara offentliga 

upphandlingen tagit steget från att vara medioker till en godtagbar nivå. De 

anser att det fortfarande finns en osäkerhet angående vad som är tillåtet och 

inte. New Wave Group (2015) pressenterar följande förslag till 

utvecklingsmöjligheter: 

• Bättre tillämpning och förtydligande av LOU- Ett regelverk som i 

större utsträckning tar hänsyn till hållbarhetsdimensionerna och 

redögör för det här på ett tydligt sätt. De menar även att de borde 

vara lagstadgat att upphandlande myndighet ska säkerställa att 

hållbarhetsdimmensionerna tillgodoses. 

• Ledarskap och kompetens- En av anledningarna till att hållbarheten i 

många fall blir lidande i offentlig upphandling är att upphandlaren 

har bristande kompetenes. Ökad kompetens och förståelse hos 

upphandlaren kan bidra till att lägsta nivån höjs samt djupare 

förståelse för hur kraven ska ställas och följas upp. 

• Livscykelperspektiv- Det saknas ett helhelts- och livscykelpersepktiv 

vilket resulterar i brister i kvalité och höga priser. Om upphandlande 

myndigheten skulle tillämpa ett livscykelperspektiv är chanserna 

stora för mer fördelaktiga upphandlingar med bättre kvalitet till en 

lägre totalkostnad. 

• Uppföljning- Uppföljning är i dagsläget bristfällig och ansvaret 

ligger på den upphandlande myndigheten. Det är svårt för den 

upphandlande myndigheten att sammanställa data och få översikt 

vilket leder till onödigt höga kostnader samt att det är svårt att följa 

upp och förbättra hållbarhetskraven. Vid utformning av 

uppföljningsrutinerna är det viktigt att vid ett tidigt stadie redogöra 

för hur den kommer att utföras (New Wave Group, 2015). 
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New Wave Group (2015) anser att det finns stor potential för att tydliggöra 

krav och utveckla dessa med hjälp av certifieringar. Vid använding av 

certifieringar vid kravställandet blir det tydligare för både givare och 

mottagare samt att det underlättar uppföljningen (New Wave Group, 2015). 

5.1.2 PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)-cirkel  

PDCA är ett ledningsverktyg som består av ett antal olika återupprepande 

aktiviteter. PDCA-cirkeln grundar sig i en vetenskaplig metod för att driva 

ett förbättringsarbete i en process genom att kontinuerligt implementera 

förändringar, övervaka och mäta resultaten för att sedan vidta lämpliga 

åtgärder. PDCA-cirkeln har inget slut utan används återkommande med en 

viss frekvens för att ständigt introducera nya förbättringsåtgärder och mäta 

dess effektivitet, för att ständigt öka standarden och kvalitén i processen över 

tiden (Andersson, 2015).  

 

Figur 41-PDCA-Cirkeln (Pefianco, 2017) 
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5.1.3 Sammanfattning av teori 
 

Teori Sammanfattning 

Förbättringsmöjligheter Redogör för förbättringsmöjligheter  

PDCA-cirkel Verktyg för ständigt 

förbättringsarbete 

Hämtad teori Författarna använder 

Upphandlingsmyndigheten (2017) 

teori om kompetens och kunskap 

samt Hemmingsen (2013) 

redogörelse för uppföljning. 

Figur 42- Sammanfattning av teori för problemfrågan "Vilka 

förbättringsåtgärder inom hållbarhet i upphandlingsprocessen finns i Växjö 

kommun?" (Egen bild) 

5.2 Empiri- Vilka förbättringsåtgärder inom hållbarhet i 

upphandlingsprocessen föreslås i Växjö kommun? 
 

Eftersom att empirin och analyserna av kapitel tre och fyra ligger till stor 

grund för problemfrågan i kapitel fem kommer författarna i det här avsnittet 

inte presentera någon ny data. Däremot kommer en sammanfattning av det 

data som är mest relevant för problemfrågan att sammanfattas. I tabellen 

nedan presenteras de problem som författarna av den här studien har 

identifierat och dessa kan ses som potentiella förbättringsmöjligheter. 

Förbättringsmöjligheter Konsekvenser 

Ansvarsfördelning Risk för kategoriskt synsätt 

Sakkunskap och kompetens Hållbarhetskraven ställs och utformas 

fel 

Tidsbrist Brister i hållbarhetsarbetet och 

uppföljningen av hållbarhetskraven 

 

Uppföljning Brister vid säkerställandet av 

hållbarhetskraven vilket kan leda till att 

kommunen tappar sin trovärdighet 

Utbildning och information Personalen fortsätter inte att utvecklas 

och brister i informationsflödet kan 

leda till felaktiga beslut och fokus 

Figur 43-Förbättringsmöjligheter i Växjö kommuns upphandlingsprocess (Egen bild) 
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Ansvarsfördelning- Tidigare i studien har det redogjorts för att Växjö 

kommun har ett problem som innefattas av att ansvarsfördelningen i vissa 

fall är otydlig. Upphandlarens ansvar är egentligen bara att säkerställa att 

rådande lagstiftning följs men i dagsläget behöver upphandlarna på Växjö 

kommun även ta hänsyn till andra aspekter så som hållbarhetsarbete och 

hållbarhetskrav (Upphandlare, Växjö kommun, 2018) (Miljösamordnare, 

2018). 

Kunskap och kompetens- I dagsläget tilldelas upphandlingar främst till den 

upphandlare som är ledig. Växjö kommun försöker dock, i den mån det är 

möjligt, att tilldela liknande upphandlingar till de upphandlare som har 

tidigare erfarenheter av berörd bransch (Upphandlare, Växjö kommun, 

2018). 

Tidsbrist- På grund utav att kommunen i dagsläget har för många 

upphandlingar att hantera sett till tillgången på personal så leder det i vissa 

fall till att deras hållbarhetsarbete blir lidande. Det här kan till exempel bero 

på att ansvarig upphandlare inte har tid att införskaffa sig nödvändig 

sakkunskap vilket kan leda till att hållbarhetskraven ställs och utformas fel 

(Upphandlare, Växjö kommun, 2018). 

Uppföljning- Under studiens gång har det utkristalliserats sig att Växjö 

kommun har påtagliga uppföljningsproblem som innefattas främst av att det 

inte finns några tydliga strategier och rutiner för hur uppföljningsarbetet ska 

bedrivas. Kommunen gör slumpmässiga uppföljningar och då främst inom de 

branscher som utgör störst risk med utgångspunkt ur 

hållbarhetsdimensionerna (Upphandlare, Växjö kommun, 2018). 

Utbildning och information- Kommunen har utbildad personal inom 

upphandling men de saknar spetskunskaper om hållbarhet. Dock använder 

sig upphandlarna ibland av sina kollegor på hållbarhetsenheten som bistår 

med relevant kunskap. Personalen tillåts att gå på utbildning när de själva 
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känner att de har ett behov. Eventuellt nästa steg skulle vara att tydligt 

uppmana personalen att gå på utbildningar istället för att låta personalen 

själva bestämma om de vill gå på utbildning (Upphandlare, Växjö kommun, 

2018) (Miljösamordnare, 2018).  

5.3 Analys- Vilka förbättringsåtgärder inom hållbarhet i 

upphandlingsprocessen föreslås i Växjö kommun? 

 

Analysen har sin utgångspunkt i tabellen nedan och mynnar ut i ett antal 

förbättringsåtgärder till de förbättringsmöjligheter som tidigare identifierats. 

Förbättringsåtgärderna sammanfattas i en tabell i slutet av analysavsnittet. 

Förbättringsmöjligheter Konsekvenser 

Ansvarsfördelning Risk för kategoriskt synsätt 

Sakkunskap och kompetens Hållbarhetskraven ställs och utformas 

fel 

Tidsbrist Brister i hållbarhetsarbetet och 

uppföljningen av hållbarhetskraven 

 

Uppföljning Brister vid säkerställandet av 

hållbarhetskraven vilket kan leda till att 

kommunen tappar sin trovärdighet 

Utbildning och information Personalen fortsätter inte att utvecklas 

och brister i informationsflödet kan 

leda till felaktiga beslut och fokus 

Figur 44- Förbättringsmöjligheter i Växjö kommuns upphandlingsprocess 

(Egen bild) 

I dagsläget är ansvarsfördelningen för hållbarhetsarbetet i 

upphandlingsprocessen uppdelat mellan upphandlingsenheten och 

hållbarhetsenheten i Växjö kommun. Upphandlarna är utbildade inom lagen 

om offentlig upphandling och är väl insatta i upphandlingsförfarandet. Dock 

har det blivit mer och mer aktuellt att införa ett hållbarhetsperspektiv i 
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upphandlingsprocessen. Det här gör att upphandlaren måste tillskansa sig 

nödvändig kunskap och förståelse för hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas. I 

och med att ansvaret är fördelat mellan de två olika enheterna kan det bli 

otydligt vem som har det yttersta ansvaret för att hållbarhetskraven uppfylls i 

upphandlingen. Förbättringsåtgärden innefattas därför av en tydligare 

ansvarsfördelning där upphandlarens ansvar i upphandlingsprocessen 

framställs tydligt samt att hållbarsarbetet bedrivs tillsammans med 

miljöenheten. Ansvarsfördelningen består delvis av att klargöra vem som bär 

ansvaret för att hållbarhetsarbetet bedrivs på ett tillfredställande sätt i 

enlighet med kommunens hållbarhetskrav- och mål. Den här 

förbättringsåtgärden stärks av NIGP & CIPS (2012) rapport. 

Enligt New Wave Group (2015) är en av anledningarna till att hållbarheten i 

många fall blir lidande att upphandlaren har bristande sakkunskap och 

kompetens, vilket är en av de förbättringsmöjlighet som identifierats. En 

förbättringsåtgärd till det här skulle exempelvis kunna vara att utbilda sin 

personal för att öka kompetensen. Enligt New Wave Group (2015) kan det 

här leda till att lägsta nivån höjs och en ökad förståelse för hur 

hållbarhetskraven ska utformas samt hur hållbarhetsarbetet i kommunen ska 

bedrivas. Det här problemet uppstår också delvis på grund utav den rådande 

tidsbristen som idag upplevs i Växjö kommuns upphandlingsenhet. Vilket 

gör att upphandlarna i vissa fall inte har tid att skaffa sig relevant och 

nödvändig kunskap. En del av förbättringsmöjligheterna är således 

sammanlänkande.   

Ytterligare förslag till förbättringsåtgärd som rör problemet med bristande 

kunskap och kompetens är att Växjö kommun börjar använda sig av 

upphandlare som är specialister inom ett specifikt branschområde. 

Med specialist avser författarna en person som har spjutspetskompetens inom 

ett specifikt branschområde, till exempel inom IT. Genom att genomföra den 

här förändringen säkerställer kommunen att nödvändig kompetens och 
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kunskap finns internt inom Växjö kommuns upphandlingsenhet och att 

hållbarhetskraven blir utformade korrekt. Upphandlingsmyndigheten (2017) 

stödjer påståendet om att ökad kompetens kan leda till att arbetet utförs med 

större omsorg. En motsättning mot det här skulle kunna vara av ekonomisk 

karaktär då det kan anses som ekonomiskt ohållbart att anställa en specialist 

för varje bransch.  

Under studiens gång har tidsbristen varit ett återkommande problem för 

upphandlingsenheten i Växjö kommun och är orsak till en del av de 

problemen som upphandlarna upplever. En förbättringsåtgärd är således att 

anställa mer personal för att avlasta nuvarande personalstyrka. Det här kan 

bland annat leda till att upphandlarna får mer tid till att utbilda sig inom 

relevanta områden samt att de får mer tid för att exempelvis genomföra 

djupgående behovsanalyser där relevanta hållbarhetsaspekter beaktas. 

Enligt Hemmingsen (2013) är uppföljning av hållbarhetsaspekterna i 

upphandlingsprocessen ett vanligt problem. Det här är något som 

identifierats hos upphandlingsenheten i Växjö kommun. Detta främst genom 

att det saknas tydliga rutiner för hur uppföljningsarbetet ska genomföras. I 

nuläget genomförs främst uppföljningen näst intill slumpmässigt, och då ofta 

inom ”riskbranscher”. Hemmingsen (2013) anser att det är problematiskt att 

följa upp leverantörernas leverantör eftersom att det tar stora resurser i 

anspråk för att genomföra detta.  Dock anser författarna av den här studien 

att det i vissa fall kan vara nödvändigt med sådan uppföljning för att 

kommunen ska framställas som trovärdig. Det vill säga att inte 

hållbarhetskraven- och målen är något som kommunen bara säger är 

uppfyllda, utan att kommunen faktiskt kan styrka det med hjälp av 

uppföljningar. En förbättringsåtgärd blir därför att kommunen bör införa 

tydliga uppföljningsrutiner som grundar sig i PDCA-cirkeln, som enligt 

Andersson (2015) leder till säkerställning av att förbättringsarbete bedrivs i 

upphandlingsprocessen.  
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Genom att Växjö kommun inför rutiner för uppföljning, likt ovanstående, 

ökar kommunen sannolikheten för att hållbarhetskraven faktiskt är uppfyllda. 

Enligt New Wave Group (2015) är det viktigt att tidigt redogöra för hur 

uppföljningsrutinerna ska utformas för att på så vis få en god struktur och 

enhetligt uppföljningsarbete. 

Enligt New Wave Group (2015) är ett vanligt problem bland organisationer 

att det har bristfällig kunskap och förståelse för hållbarhetsaspekterna i 

upphandlingsprocessen. Det här problemet har författarna av den här studien 

identifierat hos Växjö kommun då upphandlare har påtalat detta vid 

intervjuer. Det har utkristaliserat sig att upphandlarna i Växjö kommun 

saknar spetskunskaper inom hållbarhet, istället rådfrågar de sina kollegor på 

hållbarhetseneheten. Då upphandlare upplever en tidsbrist i dagsläget så 

prioriterar de ofta inte att vidareutbilda sig inom hållbarhetsarbete. Det är 

heller inte alltid att det finns utrymme för att rådfråga kollegorna på 

hållbarhetsenheten, vilket leder till att hållbarhetsarbetet i 

upphandlingsprocessen blir lidande. Ett förbättringsåtgärd är därför att 

upphandlarna i Växjö kommun blir tvingade att ständigt vidareutbilda sig 

inom hållbarhetsarbete. Det här förslagsvis genom att cheferna ställer krav på 

att upphandlarna ska vidareutbildas inom hållbarhet minst en gång var eller 

vartannat år. Det här kan leda till att upphandlarna kan arbeta mer 

självständigt med hållbarhetsarbetet i upphandlingsprocessen samt att 

relevanta och korrekta hållbarhetskrav ställs i upphandlingarna.  

I tabellen nedan är samtliga förbättringsåtgärder sammanfattade; 

Figur 45 -Sammanställning av förbättringsåtgärder (egen bild)  

Förbättringsmöjligheter Förbättringsåtgärder 

Ansvarsfördelning Samarbete och tydlig ansvarsfördelning 

Kunskap och kompetens Utbildning och branschspecifika 

specialister 

Tidsbrist Nyanställning 

Uppföljning Rutiner 

Utbildning och information Krav på ständig vidareutbildning 
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5.4 Slutsats- Vilka förbättringsåtgärder inom hållbarhet i 

upphandlingsprocessen föreslås i Växjö kommun? 

 

Under studiens gång har ett antal problem och potentiella 

förbättringsmöjligheter identifierats inom hållbarhet i Växjö kommuns 

upphandlingsprocess. Med utgångspunkt i dessa har ett antal förslag till 

förbättringsåtgärder presenterats. Författarna är av uppfattningen att det finns 

påtagliga brister gällande uppföljningsarbetet av hållbarhetskraven. Det här 

har framkommit under intervjuer med upphandlare och miljösamordnare. 

Genom revidering av nuvarande uppföljningsrutiner i Växjö kommuns 

upphandlingsprocess ges kommunen bättre förutsättningar för att säkerställa 

att hållbarhetskraven i upphandlingsprocessen uppfylls.   

Efter reflektion av det som upphandlaren uttryckt så har författarna uppdagat 

förslag till förbättringsåtgärder angående Växjö kommuns hållbarhetsarbete i 

upphandlingsprocessen. Den konstaterade tidsbristen som leder till att 

hållbarhetsarbetet till viss del åsidosätts skulle kunna åtgärdas genom 

nyanställning eller tydligare ansvarsfördelning baserat på erfarenhet och 

kompetens. Detta skulle rimligtvis resultera i en mer resurseffektiv 

tidsåtgång.  

Genom att implementera PDCA-cirkeln i hållbarhetsarbetet säkerställer 

Växjö kommun att förbättringsarbete ständigt genomförs i 

upphandlingsprocessen och att standarden av hållbarhetsarbetet kontinuerligt 

höjs.  

Flertalet av de förbättringsåtgärder som presenterats kan te sig som relativt 

uppenbara men är likväl värda att genomföra för att höja nivån på 

hållbarhetsarbetet i upphandlingsprocessen. 
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Kapitel 6- Gemensam slutsats för samtliga 

problemfrågor och reflektioner 

6.1 Slutsats 

Författarnas syfte med denna studie har varit att kartlägga Växjö kommuns 

hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen och utifrån denna kartläggning, 

med utgångspunkt i relevant teori kring ämnet ifråga, komma med 

förbättringsåtgärder för upphandlingsprocessen. Författarnas gemensamma 

uppfattning är att Växjö kommun bedriver ett gediget och kontinuerligt 

hållbarhetsarbete i sin upphandlingsprocess och värnar om att bibehålla sin 

position som ”Europas grönaste stad”. Detta arbete fungerar till stora delar 

väl även fast det finns utrymme för förbättring. Hållbarhetsarbetet bedrivs i 

enlighet med rådande lagstiftning och med utgångspunkt i Växjö kommuns 

egna hållbarhetsmål. Rimliga och relevanta hållbarhetskrav ställs i 

utformningen av upphandlingsdokumenten, som redan konstaterat är 

uppföljningen av dessa krav delvis bristfällig vilket försvårar säkerställandet 

av att dessa krav verkligen uppfylls.  

Resultatet av denna studie har påvisat att Växjö som kommun bedriver ett 

aktivt hållbarhetsarbete inom offentlig verksamhet. Kommunen arbetar 

systematiskt med att tillvarata ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 

med målsättningen att detta ska genomsyra kommunens verksamhet. Växjö 

kommun är ett föredöme bland svenska kommuner men ”bäst kan alltid bli 

bättre”, detta förslagsvis genom de förbättringsåtgärder som författarna 

tidigare redogjort för.  

6.2 Uppsatskritik 

Kärnan i studien har baserats på intervjuer och dialog med såväl 

upphandlare, miljösamordnare och enhetschef. Detta har resulterat i en 

gedigen kunskapsbas och nyanserad helhetsbild av verksamheten. Författarna 
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anser dock att arbetslivserfarenheten för den aktuella upphandlaren på det 

specifika området kunde varit mer omfattande, även fast han har lång 

erfarenhet av offentlig förvaltning fast då på andra sidan bordet vid 

förhandlingar. Det kan antas att ett större urval av upphandlare hade bidragit 

på ett konstruktivt sätt, författarna har dock nyttjat dem resurser de haft till 

förfogande givet förutsättningarna för studien. Urvalet av de upphandlingar 

som granskats kunde skett annorlunda, detta genom en större diskrepans 

kring innehållet i de tre upphandlingarna. Syftet med det hade i sådana fall 

varit att få ett bredare spektra gällande hållbarhetskraven i de aktuella 

upphandlingarna. Med detta sagt finns det ingen garanti för att ett alternativt 

urval hade bidragit till en tydligt märkbar skillnad rörande innehållet och 

hållbarhetskraven i upphandlingarna. Författarna har under studiens gång 

uppfattat vissa svårigheter med att hitta relevant och trovärdig teori. NIGP & 

CIPS (2012) rapport kring hållbar offentlig upphandling kan tyckas ta för 

stort utrymme i förhållande till den totala teorin för kapitelavsnittet ifråga. 

Detta legitimerar författarna med rapportens relevans för att analysera Växjö 

kommuns upphandlingsverksamhet och besvara problemfrågan samt dess 

trovärdighet som källa då den kommer från välrenommerade institut.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit tämligen intressant att granska flera olika 

kommuners hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen och jämföra mellan 

dessa. Detta för att se om det går att påvisa uppenbara skillnader eller 

likheter rörande kommunernas hållbarhetsarbete.  

I denna studie har de tre hållbarhetsdimensionerna berörts på ett relativt 

övergripande plan. Ett andra alternativ till vidare forskning skulle således 

kunna vara att mer specifikt djupdyka i antingen social, miljömässig eller 

ekonomisk hållbarhet.  
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Ett tredje och sista förslag till vidare forskning skulle kunna vara att mer i 

detalj granska LOU och dess förutsättningar för att bedriva hållbarhetsarbete 

i den offentliga upphandlingsprocessen.  
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Bilagor 
Intervjuguide 1 (Intervju med Upphandlare i Växjö kommun) 

 

Informera respondenten om:  

 

• Vad som ska undersökas  

• Vad den insamlade data ska användas till 

• Att respondenten är fri att avstå från att svara på frågor samt kan 

avbryta intervjun när som. 

 

Introduktionsfrågor 

• Hur länge har du arbetet som upphandlare? 

• Har du utbildning inom hållbarhet? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Frågor om upphandlingsprocessen och hållbarhetsarbete: 

• Enligt teori beskrivs upphandlingsprocessen utifrån ett antal olika 

steg, överensstämmer denna process med den som ni genomför på 

Växjö kommun? Ifall den skiljer sig från teorin, vilka är dessa 

skillnader och vad tror du dessa skillnader beror på? 

• Hur bedriver ni ert hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen? Och 

Vad är hållbarhetsarbete för er? 

• Är du bekant med NIGP & CIPS hållbarhetsfaktorer för en hållbar 

upphandling? 

• Hur förhåller sig Växjö kommuns upphandlingsenhet till NIGP & 

CIPS allmänna tillvägagångsätt för hur ett hållbarhetsarbete bör 

bedrivas i upphandlingsprocessen?  
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Ytteliggare information 

• Efter att tidigare i teorin identifierat möjligheterna till 

hållbarhetsarbete i de olika stegen i upphandlingsprocessen  och 

sammanställt dessa i fyra olika steg i upphandlingsprocessen, har 

respondenten utgått ifrån bilden nedan när han beskrivit samt svarat 

på frågor omVäxjö kommuns hållbarhetsarbetet i 

upphandlingsprocessen. 

 

 

• Frågorna om till NIGP & CIPS allmänna tillvägagångsätt för hur ett 

hållbarhetsarbete bör bedrivas i upphandlingsprocessen var ej 

planerade i förväg. Vi utgick ifrån ”Figur 7” (NIGP & CIPS mall). 

 

Intervjuguide 2 (Intervju med upphandlare och miljösamordnare) 

 

Informera respondenten om:  

 

• Vad som ska undersökas  

• Vad den insamlade data ska användas till 

• Att respondenten är fri att avstå från att svara på frågor samt kan 

avbryta intervjun när som. 

Introduktionsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som upphandlare? 

• Har du utbildning inom hållbarhet? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

Frågor om hållbarhetskrav och säkerställning av dessa 
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• Efter att ha studerat hållbarhetskrav- och mål utifrån teorin har 

författarna fått en uppfattning och definition för detta. Stämmer 

teorins definition för hållbarhetskrav- och mål överens med din 

uppfattning av hållbarhetskrav- och mål? Varför/varför inte? 

• Enligt teori ska det finnas färdigformulerade krav med tillhörande 

motiv och förslag på verifikat till vanligt förekommande 

upphandlingsområden, är det här något som finns till ert förfogande 

när ni ska utforma hållbarhetskrav och hur använder ni er i så fall av 

det här? 

• Enligt upphandlingsmyndigheten finns det olika kravnivåer på 

hållbarhet i upphandlingar, är det här något ni använder er av och i så 

fall hur ofta och varför? 

• Vem är det som ställer hållbarhetskraven i upphandlingarna och hur 

framställs dessa? 

• Hur säkerställer upphandlingsenheten att hållbarhetskrav som ställs i 

upphandlingen blir uppfyllda? 

• När det kommer till teori som berör hållbarhetskrav nämns 

kvalitetssäkring, är det här något ni aktivt arbetar med inom Växjö 

kommun? 

• Uppföljning är en stor del hållbarhetsarbetet i upphandlingsprocessen 

utifrån teorin, hur arbetar ni inom Växjö kommun med uppföljning på 

era upphandlingar? 
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Intervjuguide 3 (Intervju med upphandlare och miljösamordnare) 

Informera respondenten om:  

 

• Vad som ska undersökas  

• Vad den insamlade data ska användas till 

• Att respondenten är fri att avstå från att svara på frågor samt kan 

avbryta intervjun när som. 

Introduktionsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som upphandlare? 

• Har du utbildning inom hållbarhet? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

Frågor om förbättringsåtgärder inom hållbarhet i 

upphandlingsprocessen 

• I teorin nämns barriärer/hinder som motverkar/förhindrar att hållbar 

offentlig upphandling kan tillämpas, är det här något som identifieras 

i Växjö kommun och i så fall när och hur? 

• Ser du anställd i Växjö kommun och aktivt arbetar med hållbarhet i 

upphandlingsprocessen några potentiella förbättringsmöjligheter som 

kan bidra till att kommunens upphandling blir mer hållbar? 
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