
Örebro universitet 
HumUs-institutionen  
Kulturgeografi 
 

C-uppsats i kulturgeografi 
Vårterminen 2014 

Handledare: Eva Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

Kommunens miljöarbete 
Hållbar upphandling i Örebro kommun 

Linda Svensson 

 

  



1 
 

Sammanfattning 

Befolkningen på jorden växer och vi blir alltmer medvetna om hur vi bidrar till en negativ 
klimatbelastning. Oron för att det finns en gräns för vår tillväxt ökar och med den också önskan om att 
uppnå en utveckling som är hållbar. En utveckling där vi inte förbrukar naturens resurser fortare än att 
de hinner förnyas, en utveckling där vi kan tillgodose mänskliga behov utan att ha en negativ inverkan 
på miljön. För att kunna åtgärda globala miljöproblem krävs lösningar som är gränsöverskridande, där 
alla olika nivåer av aktörer kan samarbeta.  

Syftet i denna uppsats är att se vilken roll svenska kommuner kan spela i detta samarbete, och då 
specifikt med Örebro kommun som exempel.  

Frågeställningarna studien utgår ifrån är:  

1. Hur kan kommunen på en lokal nivå vara en aktör för att uppnå en hållbar utveckling på 
global nivå?  

2. Hur kan en kommuns miljöarbete förbättras genom att de bedriver en hållbar upphandling?  
3. Hur fungerar hållbar upphandling inom Örebro kommun och vilka svårigheter kan uppstå?   

 

För att besvara dessa frågor har jag gjort kvalitativa intervjuer med en miljösamordnare och en 
upphandlare på upphandlingsenheten samt en kökschef på en kommunal skola, alla inom Örebro 
kommun.  

Uppsatsen kommer fram till att vi idag kan se ett gränsöverskridande samarbete för att finna lösningar 
på miljöproblemen. Det finns en komplexitet i klimatfrågor som gör att det krävs ett samarbete mellan 
aktörer för att kunna göra något åt detta problem, vilket lett till att nya former av samarbete mellan 
aktörer framträder. Kommunen spelar en viktig roll som samordnare av nätverk på lokal nivå, för att få 
fungerande interaktiva nät som kan skapa en bra klimatpolitik förväntas kommunen samarbeta med 
andra aktörer. 

Ett område där kommunen har stor makt är inom den offentliga upphandlingen. Genom att ställa 
miljökrav på både produkter och produktion vid upphandling gynnas en miljövänlig utveckling av 
produkter på marknaden. Det sätter press på marknaden och kunskapen om miljöproblem och dess 
lösningar ökar. Det innebär också att det krävs viss utbildningsnivå inom miljö och hållbar utveckling 
hos producenterna, något som även gynnar den totala utvecklingen mot en mer hållbar livsstil.  

Inom Örebro kommun har en miljösamordnare tillsatt för att arbeta med miljöfrågor inom 
upphandlingen. Framsteg i miljöarbetet ses, både i kommunala verksamheter där intresse och kunskap 
växer och även bland anbudsgivare där miljö får ta en allt större roll. Eftersom miljöarbete innebär ett 
komplext samarbete världen över finns fler svårigheter med en hållbar upphandling. Några av de större 
problemen är brist på kunskap och kompetens inom området, men även en konkurrens om vilka mål 
som är viktigast att uppnå – ekonomisk tillväxt eller en hållbar utveckling.   

 

 

Nyckelord: kommunal upphandling, hållbar upphandling, lokalt miljöarbete, hållbar utveckling 
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 Inledning 
Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets 
the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs (United Nations [UN] 1987).    

Citatet ovan är en definition av hållbar utveckling och kommer från rapporten Our Common Future 
som togs fram år 1987 av World Commission on Environment and Development, även kallad 
Brundtlandkommissionen. Hållbar utveckling är något som diskuteras mycket i och med att kunskapen 
och debatten om vår negativa påverkan på miljön växer runt om i världen.  

Oron för att det finns en gräns för vår tillväxt ökar och med det också önskan om att uppnå en 
utveckling som är hållbar. En utveckling där vi inte förbrukar naturens resurser fortare än att de hinner 
förnyas, en utveckling där vi kan tillgodose mänskliga behov utan att ha en negativ inverkan på 
miljön. Idag ökar antalet människor på jorden stadigt samtidigt som vår livsstil förändras och vi 
konsumerar allt mer, detta utsätter våra ekologiska system för stora påfrestningar. Miljöproblemen är 
globala och för att finna lösningar måste samarbete ske, på allt från lokal nivå upp till en global nivå. 
(Persson & Persson, 2010, s.9-11) Idag kan vi se ett skifte i styrning världen över enligt Stig Montin 
(2007) och klimatpolitiken är kanske det främsta exemplet på det. Politiken blir alltmer 
gränsöverskridande och bygger nu på ett samarbete mellan olika politikområden. För att uppnå en 
hållbar utveckling genom samarbete krävs bland annat gemensamma mål att arbeta mot. I Sverige har 
man ett övergripande mål för miljöpolitiken och för att nå detta mål har riksdagen på en nationell nivå 
antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa miljömål arbetas det för att uppnå på nationell likaväl som lokal 
nivå. (Miljömål, 2014)  

Dagens miljöproblem beror till stor del på vår överkonsumtion och det krävs en förändring av våra 
konsumtionsvanor. Idag kan kommuner göra stor skillnad i klimatarbetet genom att påverka från lokal 
nivå, ett område där kommunen är som starkast är inom den offentliga upphandlingen. Genom 
upphandling har kommunen makt att påverka vilka varor som köps in och de kan ställa krav på en mer 
hållbar konsumtion. Hållbar upphandling är ett viktigt steg där både ekonomiska, sociala och 
ekologiska mål ska uppnås. Offentlig upphandling har en stor genomslagskraft, i Sverige uppskattas 
den varje år omsätta ett värde på mellan 450-535 miljarder kronor. (Konkurrensverket, u.å.) Så för att 
bidra till en förändring av våra konsumtionsvanor, och på det viset också bidra till en mer hållbar 
livsstil, kan kommuner visa att de efterfrågar miljövänliga varor och produkter. Genom att välja 
produkter och varor som produceras på ett hållbart och miljövänligt vis kan producenter och 
tillverkare tvingas att förändra i sina processer. Innovation och miljövänlig produktutveckling gynnas 
och de företag som lyckas bäst med att möta kundens krav är även de som kommer att lyckas bäst på 
marknaden. Men det finns också svårigheter i och med att kommuner alltid ska arbeta för att uppnå en 
ekonomisk tillväxt, detta står många gånger i konflikt med att uppnå en hållbar utveckling. En hållbar 
utveckling strävar efter minskad konsumtion och minskad klimatpåverkan, inte ekonomisk tillväxt.  

Miljöfrågorna får allt större plats i dagens politik och vikten av att uppnå en hållbar utveckling blir allt 
tydligare. Då kommunpolitiken är en viktig del i det lokala arbetet för att uppnå en hållbar utveckling 
finns behovet av att studera kommuners miljöarbete och arbetet med hållbar upphandling.  
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 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att se vilken roll lokala aktörer kan spela vid lösningen av globala 
miljöproblem. Detta genom att se till lokala aktörers del i miljöarbetet, framförallt med fokus på 
kommuner. Uppsatsen ämnar se till kommuners roll i det globala samarbetet och att se på vilket sätt en 
kommun kan bidra till att minska vår totala miljöpåverkan. Kommunal upphandling är ett av de 
områden där kommunen har möjlighet att göra en skillnad. Därför ser uppsatsen till hur kommuner 
kan använda hållbar upphandling som ett medel för minskad miljöbelastning.   

För att svara på vilken roll lokala aktörer kan spela i lösningen för ett globalt problem har jag utgått 
från Örebro kommun som specifikt exempel, framförallt med fokus på deras upphandling. Jag har 
studerat hur arbetet med miljöfrågor inom den kommunala upphandlingen ser ut i Örebro, hur det 
fungerar i praktiken samt om hållbar upphandling kan bidra till en hållbar utveckling. Även 
möjligheten till att ställa miljökrav vid upphandling och eventuella svårigheter med hållbar 
upphandling belyses.  

1. Hur kan kommunen på en lokal nivå vara en aktör för att uppnå en hållbar utveckling på 
global nivå?  

2. Hur kan en kommuns miljöarbete förbättras genom att de bedriver en hållbar upphandling?  
3. Hur fungerar hållbar upphandling inom Örebro kommun och vilka svårigheter kan uppstå?  

 

 Avgränsningar  
Hållbar upphandling inkluderar de tre aspekterna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I denna 
uppsats nämner jag alla tre områden men störst fokus ligger på den ekologiska delen av hållbarhet, 
detta för att finna kopplingar till minskad klimatpåverkan och hållbar upphandling.  

Inom detta ämne finns många breda vägar att välja. Hållbar upphandling har fått genomslag på 
marknaden i Europa och stor del av uppsatsen skulle kunna fokuserats på hur utvecklingen av hållbar 
upphandling sett ut i världen, och då framförallt Europa. Då utrymmet i uppsatsen är begränsat har jag 
valt att endast se kort på övergripande lagar inom EU för offentlig upphandling och istället lagt fokus 
på Sverige och framförallt Örebro kommun.    

 

 Disposition  
Uppsatsens disponeras i fortsättiningen på följande vis. Först kommer en beskrivning av de metoder 
som använts under uppsatsens gång samt kommentarer till delar av litteraturen som använts för denna 
studie. Sedan följer ett avsnitt där begreppen hållbar utveckling, upphandling och hållbar upphandling 
förklaras närmare. Begreppen definieras inledande då det är begrepp som återkommer under större 
delen av uppsatsen och det är därför viktigt att läsaren har en god förståelse för dessa.  

Följer gör sedan ett avsnitt om globala miljöproblem och lokala lösningar till detta. I det här avsnittet 
belyses inledningsvis de globala miljöproblem vi ser idag samt hur vi ska kunna finna lösningar för att 
begränsa vår klimatbelastning. Efter det följer en beskrivning av hur Sveriges miljöarbete ser ut idag 
och vilka krav på förändring som finns i dagens samhälle för att vi ska kunna leva ett liv som gynnar 
en hållbar utveckling. Vilka förändringar som nu sker inom klimatpolitiken i och med kraven på 
förändring och de allt mer akuta miljöproblem världen ställs inför beskrivs även det i detta avsnitt. 
Sedan följer en beskrivning av Sveriges kommuners roll i klimatpolitiken, framförallt kopplat till 
hållbar upphandling, och avsnittet avslutas med en kort sammanfattning.  
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I nästkommande avsnitt ges först en övergripande beskrivning av Örebro kommuns miljöarbete, som 
följs av en mer ingående beskrivning av hur kommunen arbetar med upphandling och då framförallt 
hållbar upphandling. Sedan följer ett avsnitt med information från Västra Engelbrektskolan om hur de 
inom skolköket arbetar för en hållbar utveckling och hur de märker av kommunens arbete med hållbar 
upphandling. Underlag för största delen av detta avsnitt utgörs av material från de intervjuer jag gjort. 
Avslutningsvis följer en kort sammanfattning.   

På detta följer sedan mitt analysavsnitt där insamlat resultat vävs ihop med fakta från teoridelen. Sedan 
följer ett stycke där jag besvarar mina inledande frågeställningar och drar övergripande slutsatser. 
Uppsatsen avslutas med en kort slutdiskussion.  
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 Metod  
Fokus i denna uppsats är att bilda en förståelse av hur miljöproblem idag ser ut globalt och hur arbetet 
för att minska vår negativa klimatpåverkan är förankrat ner till kommunal nivå, och framförallt till den 
kommunala upphandlingen. Empirin i uppsatsens utgår främst från kvalitativa intervjuer och teorin 
utgår från relevant litteratur inom ämnet.  

För att kunna besvara mina frågor har jag hämtat fakta från böcker som berör dagens miljöproblem 
och eventuella lösningar för dessa problem. Jag har studerat hemsidor för att finna information om 
upphandling i Sverige och Europa. Jag har även studerat kommunala dokument och policys för att 
bilda mig en uppfattning om kommuners miljöarbete, planer för framtiden och lagar om upphandling. 
Jag har också genom min handledare kommit i kontakt med Magnus Boström som forskar inom 
området och finns på Örebro universitet. Magnus har vidare hänvisat mig till relevant litteratur inom 
ämnet hållbar upphandling. En del av min empiri är insamlad genom intervjuer. Intervjupersonerna är 
Lisa Pettersson, miljösamordnare på Örebro kommuns upphandlingsenhet, Malin Andersson, 
upphandlare på Örebro kommuns upphandlingsenehet och Tomas Hovsby, kökschef på Västra 
Engelbrektskolan.  

Syftet i denna uppsats är att bilda en förståelse för hur kommunen på en lokal nivå kan vara en aktör 
för att uppnå miljömål på en global nivå och vidare att tolka hur kommunen arbetar för en hållbar 
utveckling genom miljökrav vid upphandling. Utifrån detta syfte har valet gjorts att underlag för 
empirin samlats in genom kvalitativ metod.  Jag har utgått från kvalitativa intervjuer för att kunna 
bilda en förståelse och se konsekvenser, men även för att kunna gå djupare inom frågorna och finna 
sammanhang och strukturer. Det lämpar sig bättre här att bilda en djupare förståelse för hur 
kommunen arbetar med dessa frågor, än att med undersökningar finna en mer övergripande åsikt bland 
kommuninvånare. Kvalitativ och kvantitativ metod har båda det primära syftet att öka förståelsen för 
det man önskar undersöka genom analys av insamlad fakta, men det finns skillnader. En kvantitativ 
metod omvandlar insamlad information till siffror eller mängd och sedan görs en analys utifrån detta. 
Denna metod är mer strukturerad och kontrollerad. Med en kvalitativ metod bildas en förståelse för 
problem genom att se till sammanhang, strukturer och konsekvenser i en mer öppen dialog. Det är här 
forskarens tolkning som är viktig för analysen och det finns en närhet till källan informationen hämtas 
från. (Holme & Solvang, 1997, s.76-78) 

Jag valde att samla in information genom kvalitativ metod eftersom jag ville kunna vara öppen för att 
bilda en djupare förståelse och ta in ny information. Därför har jag vid intervjuerna utgått från en 
intervjuguide för att kunna vara flexibel och inte alltför styrande i samtalet, frågorna har inte följts 
helt, utan använts som stöd för att komma vidare i dialogen. Den intervjuguide jag använt som 
underlag för min uppsats finns att tillgå som bilaga. Intervjuerna med Lisa Pettersson och Malin 
Andersson genomfördes den 8:e maj på kommunens upphandlingsenehet och tog cirka 60 minuter 
vardera. Intervjun med Tomas Hovsby genomfördes den 19:e maj på Västra Engelbrektskolan och tog 
cirka 45 minuter. Jag skickade ut förfrågningar via mejl till ett antal personer jag ansåg relevanta för 
denna uppsats och det var genom svar på dessa mejl som jag kom i kontakt med mina 
intervjupersoner. Förfrågning skickades ut till fler personer som jag hoppats intervjua, bland annat 
representanter från enheten för hållbar upphandling, men tyvärr har svarsfrekvensen varit ganska låg. 
Jag anser dock att mina intervjupersoner är bra representanter för de aktuella frågor uppsatsen belyser. 
Lisa Pettersson har insyn i kommunens miljöarbete vid upphandlingar, Malin Pettersson har kunskap 
och erfarenhet av hur upphandlingarna går till och Tomas Hovsby kan ge konkreta exempel från en 
kommunal verksamhet. Intervjuerna har transkriberats för att kunna återges i delar i denna text. 
Analysen i studien utgår från de fakta jag fått genom mina intervjuer. 
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Dock kan de intervjupersoner jag valt för studien ge en sned bild av verkligheten då de enbart 
representerar samma grupp. Samtliga har insyn i upphandlingen och är mycket positiva till hållbar 
upphandling och till Örebro kommuns miljöarbete i stort.  

Informationssökning för uppsatsen har gjorts genom sökning i databaserna Diva och Summon. 
Nyckelord jag använt vid sökning är; hållbar upphandling, upphandling inom kommunen, hållbar 
utveckling, procurement, green procurement, sustainable procurement, sustainable development.   

Kommentarer till använd litteratur.  
Text skriven av Lester Brown, Christian Azar, Stig Montin och Gun Hedlund belyser alla, på lite olika 
vis, vikten av att skapa ett samarbete för att uppnå hållbar utveckling. Azar belyser att det måste ske en 
skillnad i styret idag, att förändringar måste ske. Regler och förutsättningar i samhället bör ändras för 
att gynna hållbar utveckling, det kan inte ske endast på en individnivå utan måste ske i samhället. 
Montin talar om att ett skifte av styre har skett, att det idag handlar om vikten av samarbete för att vi 
ska kunna möta de globala frågor som vi möter i dagens politik. Detta är relevant i uppsatsen då stora 
delar i den belyser vikten av samarbete över landsgränser och att vi därför behöver politik som gör 
detsamma. Det måste också vara en politik som gynnar innovationer av miljövänlig teknik och 
miljövänliga produkter, vilket till viss del kan uppmuntras av att miljökrav ställs vid offentlig 
upphandling. Christer Sanne är i sina texter negativt inställd till den takt vi idag konsumerar och han 
menar att vår livsstil måste ändras om vi ska kunna leva hållbart i framtiden.   

Rapporten av Lutz Preuss tar upp aspekter av hållbar upphandling utifrån England som exempel, men 
jag anser att många av slutsatserna i denna går att applicera på svenska kommuners arbete med hållbar 
upphandling. Magnus Boström tar i sin artikel upp svårigheter som en kommun kan mötas av i sitt 
arbete för hållbar upphandling. Detta är intressant satt i relation till de intervjuer jag gjort som varit 
övervägande positiva till kommunalt arbete med hållbar upphandling.   
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 Begrepp och definition 
I detta avsnitt kommer jag att inleda med en beskrivning av hållbar utveckling följt av beskrivningar 
av upphandling samt hållbar upphandling, då detta är begrepp jag återkommer ofta till under 
uppsatsens gång.   

 

 Hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable developmnet) användes först av den 
amerikanske författaren Lester Brown. Det spreds sedan över världen genom sin förekomst i rapporten 
Our common future, skriven av Brundtlandskommissonen år 1987. Rapporten belyser problemet med 
att kombinera ekonomisk tillväxt med minskad miljöpåverkan. I rapporten finns den mest välkända 
definitionen av hållbar utveckling världen över idag. (Förenta nationen [FN], 2012) 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 
2012). 

Från början syftade hållbar utveckling mest på den ekologiska delen, men under senare år har även den 
ekonomiska och sociala delen vägts in. Idag är hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar en 
utveckling som är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. En utveckling som är hållbar 
innebär då att man ska finna en balans mellan dessa aspekter. En balans mellan vår konsumtion, vår 
resursanvändning och våra utsläpp samtidigt som vi ska kunna behålla hållbara ekosystem och inte 
överutnyttja naturens resurser. Allt detta ska också fungera tillsammans med den sociala delen där 
människan ska kunna leva det liv hon värdesätter, dock alltid ställt i relation till rättvisa och mänskliga 
rättigheter. (Sanne, 2012) 

Hållbar utveckling som begrepp har använts som vägledande princip för FNs arbete sedan år 2002 
(Miljödepartementet, 2014). Det finns dock en problematik i att definitionen av begreppet hållbar 
utveckling inte preciserar vilka behoven är. Trots att mycket av vår planering för att uppnå ett 
samhälle där miljöpåverkan minskar utgår från begreppet hållbar utveckling finns ingen entydig och 
klar definition att utgå ifrån (FN, 2012). Att arbeta mot en definition som är otydlig kan försvåra 
arbetet enligt Christer Sanne (2007, s.9). Oklara definitioner lämnar då rum för tolkning av vad som 
anses som dagens behov och vad som utgör framtidens behov och det innebär att definitionen alltid 
kan kringgås på olika vis. Det finns även många olika definitioner av begreppet hållbar utveckling där 
vissa talar om en minimering i användandet av naturresurser och utsläppsnivåer. Att säga att det ska 
ske en minimering istället för att sätta faktiska tak lämnar även det rum för tolkning.  

Oron för att det finns en gräns för vår tillväxt ökar och med det ökar också önskan om att uppnå en 
utveckling som är hållbar. En utveckling där vi inte förbrukar naturens resurser fortare än att de hinner 
förnyas, en utveckling där vi kan tillgodose mänskliga behov utan att ha en negativ inverkan på 
miljön. För att möjliggöra en hållbar utveckling bör ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer 
alltid vägas samman vid beslutsfattande. (FN, 2012) Regeringen poängterar på sin hemsida att det 
krävs ett brett sammarbete mellan olika aktörer för att uppnå en hållbar utveckling. Detta inkluderar 
allt från nationella beslutsfattare till lokala aktörer och innovatörer. (Miljödepartementet, 2014) 
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 Upphandling  
Vid inköp av varor, tjänster eller liknande av en offentlig sektor genomförs en process som ska 
säkerställa rättvis konkurrens. Detta innebär att alla de som vill skriva kontrakt eller avtal om att sälja 
en produkt ska behandlas lika och detta görs genom offentlig upphandling. Syftet med upphandling är 
att främja en rättvis konkurrens och fri rörlighet för varor och tjänster inom EUs gränser. I Sverige 
omfattar den offentliga upphandlingen tiotusentals olika myndigheter och för att kunna reglera de 
offentliga inköpen utgår man från lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091). Den svenska 
lagstiftningen utgår i sin tur dels från gemensamma EU-direktiv och dels från Government 
Procurement Agreement (GPA). GPA är ett avtal för världshandelsorganisationens länder som syftar 
till att gynna en öppen marknad och rättvis konkurrens. (Konkurrensverket, u.å.) 

Grunden i offentlig upphandling är att det ska finnas möjlighet till fri rörlighet och rättvis konkurrens 
på marknaden för leverantörer, men det ska också finnas möjlighet att ställa krav på leverantörer och 
deras produktion. (Miljöstyrningsrådet, u.å.) För att göra upphandling effektiv, och utnyttja offentliga 
medel på bästa sätt, drar man nytta av konkurrensen på marknaden. Alla leverantörer har möjlighet att 
tävla på lika villkor inom EUs marknad och vid upphandling finns grundläggande principer som ska 
säkerställa att alla har samma konkurrensmöjlighet. Dessa är: Principen om icke-diskriminering, 
Principen om likabehandling, Principen om ömsesidigt erkännande, Principen om transparens och 
Proportionalitetsprincipen. (Konkurrensverket, u.å.) Vid upphandlingen ska även hänsyn tas till en 
produkts livscykelkostnad. Det innebär att en produkts pris beräknas utifrån dess totala kostnad över 
hela produktens livslängd. Inom offentlig upphandling idag får inte krav ställas på att en produkt ska 
vara lokalproducerad eller närodlad, då detta ses som ett diskriminerande krav och därför ger olika 
konkurrensmöjligheter. (Miljöstyrningsrådet, 2008)  

Inom EU har förhandlingar pågått sedan år 2011 för att ge nya direktiv för upphandling som bland 
annat ska gynna möjligheten att ställa miljökrav. Den 11: februari i år antog EU nya direktiv för 
offentlig upphandling som ska underlätta för en effektivare upphandling. Förhandlingarna om nya EU-
direktiv är bland annat för att underlätta för upphandlare att främja innovation, miljöskydd och 
energieffektivitet, samt för att tydliggöra möjligheten att ställa krav både på miljö och socialt. Detta 
innebär bland annat ett förtydligande av hur hänsyn till en varas eller tjänsts livscykelkostnad ska tas 
och att det ska bli lättare att förhandla om anbud. Tanken med de nya direktiven är att underlätta 
upphandlingsprocessen genom enklare och tydligare regler så att offentliga medel används så effektivt 
som möjligt. (Socialdepartementet & Miljödepartementet, 2014) De nya direktiven innebär bland 
annat att det mest fördelaktiga budet kan väljas, där nu kriterier som miljöaspekter, sociala aspekter 
och innovationer vävs in i beslutet. Det görs tillsammans med hänsyn till pris och livscykelkostnader, 
men är en skillnad från tidigare då hänsyn endast togs till lägsta pris. Nu har även regler för ”onormalt 
låga bud” införts, vilka innebär att anbudsgivare kan uteslutas för att de inte möter upp förväntningar 
och sociala krav. (Europaparlamentet, 2014) De nya direktiven ska nu införas i medlemsländernas 
nationella lagstiftningar och detta ska göras inom 24 månader. I Sverige har man redan ett pågående 
arbete för att införa dessa nya direktiv, det arbetet har pågått sedan år 2012. (Socialdepartementet & 
Miljödepartementet, 2014)   
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 Hållbar upphandling 
Inom upphandling talas det idag allt mer om hållbar upphandling, och det är mot detta de nya EU-
direktiven till viss del siktar. Vid hållbar upphandling ställs krav på att ekonomisk, social och 
ekologisk hänsyn tas vid varje upphandlingstillfälle. Dessa delar ska vara ledande, samtidigt som 
upphandlingen ska kunna fylla verksamhetens behov och alltid ske med konkurrensmöjligheter. En 
hållbar upphandling gynnar framtagandet av produkter som både är innovativa och praktiska. 
(Miljöstyrningsrådet, u.å.)   

Hållbar upphandling syftar till att finna det mest miljövänliga och socialt mest fördelaktiga 
alternativet, men som samtidigt kan erbjuda samma funktion som konkurerande produkter på 
marknaden. Hänsyn till de tre aspekterna av hållbar (social, ekonomisk och ekologisk) ska tas i varje 
steg av upphandlingen, från vilka behov som finns, till att värdera det bästa alternativet och samtidigt 
undvika onödiga köp. (Erdmenger, 2003)  

Ekonomisk hänsyn vid upphandling innebär att man ska finna bästa pris för den vara man vill ha på 
marknaden, men som ändå uppnår de satta krav som finns för denna. Social hänsyn ska främja en 
marknad där jämställdhet och schyssta arbetsvillkor råder. Den ekologiska hänsynen ska bidra till en 
hållbar utveckling och att skydda miljön. Vid miljöarbetet inom upphandling prioriteras de varor och 
produkter som antingen har en stor miljöpåverkan eller de varor som inhandlas i mycket stor mängd. 
(Örebro kommun, 2012)  
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 Globala miljöproblem, lokala lösningar 
I detta avsnitt belyses de globala miljöproblemen som vi ser idag samt hur vi ska kunna finna 
lösningar för att begränsa vår klimatbelastning. Avsnittet inleder med en övergripande bild över 
dagens miljöproblem och går sedan djupare in på Sveriges miljöarbete. Efter det följer ett stycke om 
krav på förändringar och vilka förändringar som sker nu inom klimatpolitiken samt vilken roll 
kommuner kan spela i miljöarbetet. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning.   

 

 Miljöproblem  
Befolkningen i världen ökar och detta sätter enorm press på jordens tillgångar. Idag konsumeras 
världens resurser i en takt som innebär att de inte hinner förnyas. Sanne (2007) menar att naturen inte 
längre kan kompensera för den press vi människor utsätter den för genom våra vanor, vår konsumtion 
och våra utsläpp.  Det finns idag ett problem i att möjligheten och önskan om att hela tiden producera 
mer finns, men för att uppnå hållbarhet bör både produktion och konsumtion minska. Pressen på 
naturens tillgångar ökar av att den västerländska livsstilen brer ut sig alltmer över världen i takt med 
att länder blir rikare. Denna livsstil innebär enligt Sanne att vi konsumerar på ett sätt som ej går att 
göra ekologiskt hållbart. Västvärldens ideal handlar om att uppnå en ekonomisk tillväxt, för att gynna 
samhället och arbetsmarknaden. Men en ökad tillväxt innebär också en ökad konsumtion vilket inte 
går att kombinera med en hållbar utveckling för miljön. Christian Azar (2008) menar att det krävs 
vissa uppoffringar av vår livsstil för att en hållbar utveckling ska vara möjlig. Vi kan inte fortsätta leva 
det liv vi lever, och tillverka och producera på det vis vi gör, om vi vill att vår planet ska överleva och 
att dess tillgångar ska vara tillräckliga för oss. Genom att visa att vi väljer produkter och varor som 
produceras på ett hållbart och miljövänligt sätt kan vi ändra trenden som idag finns om att produktion 
ska ske på billigast möjligast vis. Vi kan då gynna en utveckling som också gynnar miljön, men detta 
är svårt då det innebär en förändring av vår livsstil. Därför är det allt viktigare att samarbeta för att 
göra detta möjligt, och att politiken och samhället visar att det är de innovativa och miljövänliga 
lösningarna som lönar sig. När efterfrågan på miljövänligt växer så tvingas producenter att förändra i 
sina processer. De företag som lyckas bäst med att möta kundens krav är de som kommer att lyckas 
bäst på marknaden. Vi måste ändra förutsättningarna så att det istället blir lönsamt för producenter och 
företag att satsa på miljövänliga innovationer.  

Det finns många negativa följder för vår miljö i och med att vi blir allt fler samtidigt som människors 
vanor ändras och konsumtionsmönster blir annorlunda. Ett av många problem är att vattenförbrukning 
ökar, idag ökar den två och en halv gånger snabbare än befolkningstillväxten. (Persson & Persson, 
2010, s.102). Ändrade konsumtionsvanor och ändrad levnadsstandard innebär också en ökning av 
människor som äter allt mer kött. Köttproduktion släpper ut stora mängder metan och står för 18 
procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att köttkonsumtion bidrar till att ytterligare 
öka vår klimatbelastning. (Sanne, 2007, s.8). Varor fraktas över enorma avstånd världen över för att 
svara upp till våra krav på möjlighet till varor och produkter från hela världen. Vår ökade konsumtion 
kräver mer plats för åker- och odlingsmark, vilket i sin tur leder till avskogning och därmed ökad 
andel koldioxid i luften. De totala utsläppen av växthusgaser i världen gör att temperaturen höjs och 
att vi får förändrad nederbörd, vilket leder till att många levande arter och hela ekosystem hotas. 
(Azar, 2008, s.19+47).  

Den snabba ekonomiska utvecklingen vi ser i världen idag påverkar vår natur på många olika sätt och 
kravet på ekonomisk tillväxt sätter stor press på vår miljö. Utvecklingen innebär också att många 
länder genomgår en snabb utveckling som kräver enorma mängder energi. Kombinationen att minska 
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utsläppen i världen samtidigt som energibehovet växer kräver stora insatser för att lyckas. Kunskapen 
om våra ekologiska system ökar snabbt och intresset för miljöpolitiken världen över blir allt större. Vi 
vet idag att en förändring måste ske, och den måste ske på global nivå för att göra skillnad. (Azar, 
2008)  

Medvetenheten om miljöproblemen världen över ökar och det märks på olika sätt på olika nivåer. 
Inom politiken får klimatet ta allt mer plats, inom produktion ser vi oftare miljömärkningar på 
produkter och varor och på lokal nivå ser vi att intresset för närodlat och lokalproducerat ökar snabbt. 
När konsumenter ställer högre krav blir detta också något som blir viktigt för producenter, de måste 
kunna fylla sina kunders behov för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. (Brown, 2010) Med en 
ökad medvetenhet ökar också önskan om att uppnå en utveckling och ett samhälle som är hållbart. För 
att kunna uppnå detta behövs åtgärder och lagstiftning på både lång och kort sikt som täcker in alla 
nivåer, globalt, nationellt, kommunalt och till sist även på individnivå. (Persson& Persson, 2010, 
s.143).  

 

 Sveriges miljöarbete 
Sveriges miljöpolitik har som övergripande mål ”att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser” (Länsstyrelsen, Örebro län, u.å.). För att underlätta arbetet för en hållbar utveckling 
och för att kunna uppnå det övergripande målet har Sveriges riksdag tagit fram 16 miljömål. De första 
15 miljömålen antogs år 1999 och det sista tillkom år 2005. Förhoppningen är att de viktigaste 
åtgärderna ska vara klara till år 2020 för att vi sedan ska kunna överlämna ett samhälle där vi löst de 
stora miljöfrågorna till år 2050. (Länsstyrelsen, Örebro län, u.å.) Miljömålen syftar till att minska vår 
klimatpåverkan och att gynna vår natur och vårt djurliv. De följs varje år upp med en rapport och en 
gång per mandatperiod sker en fördjupad utvärdering, till regeringen. (Miljömål, 2013) Miljömålen 
samt ansvarig myndighet för respektive mål finns som bilaga till denna uppsats.  

Av miljömålen kan positiva effekter så som en större medvetenhet och engagemang för miljöfrågor 
ses i Sveriges kommuner. Miljömålen väver samman åtgärder både nationellt och lokalt genom att ge 
en gemensam grund att arbeta för. Genom de nationella miljömålen får kommuner stöd för 
miljöarbetet och kan därigenom arbeta med en hållbar utveckling på många håll i kommunens arbete. 
Det innebär också att de inom kommunal upphandling har möjlighet att ställa miljökrav. (Sveriges 
kommuner och landsting, 2007, s.4-6).  

Men det finns en problematik både i arbetet för en hållbar utveckling och i arbetet för med hållbar 
upphandling. I Europa finns en brist på kunskap inom miljöarbetet både vid produktion och vid 
upprätthållande av lagar. Det finns en osäkerhet på vilka miljökrav som får ställas på produkter och en 
brist på information om gällande lagar och regler. Ovisshet om vilka rättigheter det finns att ställa 
miljökrav gör också att det är lättare att undvika dessa lagar. (Ochoa, Fuhr & Gunther, 2003) 
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Västvärldens förbrukning av naturresurser borde sänkas till en tiondel av dagens 
för att vi ska leva hållbart och kunna dela resurserna rättvist på jorden. Då räcker 
det inte med ökad effektivitet; det kräver förändringar i samhällsstruktur och 
livsstil (Sanne, 2007, s.8).  

Citatet visar på att det finns ett krav på en förändring i samhället för att miljöproblemen ska kunna 
minskas. För att kunna åstadkomma en skillnad med klimatpolitiken krävs en omstrukturering i hur vi 
styr. Det är inte bara en viss politiks ansvar att motverka klimathot och resursbrist, utan det krävs att 
många olika aktörer samarbetar. Ett samarbete mellan aktörer innefattar både en global nivå med 
politiker världen över som måste samarbeta för att kunna åstadkomma en förändring av de komplexa 
miljöproblemen. Men det innebär även att det krävs nationellt samarbete av aktörer på många nivåer, 
ända ner till kommunal, lokal och individnivå. (Brown, 2010, kap.9)  

Montin (2007) talar om att det, för att finna lösningar till globala problemen, skett ett skifte av 
styrning världen över. Denna form av styre karakteriseras framförallt av ett gränsöverskridande 
samarbete. Klimatpolitiken är kanske det område där vi idag tydligast kan se den förändring av styre 
som Montin talar om och där finns också en stor vikt av lokalt arbete för att uppnå ett globalt 
samarbete. Då förändringar måste ske på många olika plan kan kommuner och lokala aktörer spela en 
roll för att möjliggöra detta. Förändringen av styre går jag djupare in på i nästa stycke.  

 

 En förändring i klimatpolitiken  
För att uppnå miljömål och lösningar har jag redan tidigare tagit upp vikten av samarbete mellan olika 
aktörer, och på alla olika nivåer. I detta avsnitt kommer jag djupare gå in på hur styret har förändrats 
inom klimatpolitiken samt kommunens roll i detta nya styre för att uppnå hållbar utveckling.  

Det finns en komplexitet i klimatfrågor vi ser idag. Detta gör att nya politikområden dyker upp och att 
vi kan ses ett skifte i styrning världen över. Miljöpolitiken är kanske det främsta exemplet på detta då 
det krävs ett samarbete mellan aktörer för att kunna göra något åt miljöproblemen. Därför går 
utvecklingen enligt Stig Montin & Gun Hedlund (2009, s.7) från en statlig centralstyrning till en mer 
interaktiv samhällsstyrning där nya former av samarbete mellan aktörer framträder. Aktörer på alla 
nivåer i samhället påverkas i allt större utsträckning av vad som händer på global nivå. Detta innebär 
att det krävs ett ökat samarbete mellan alla aktörer när vi blir alltmer globaliserade. Världens gränser 
krymper och dagens politik blir mer gränsöverskridande. Idag bygger politiken på samarbete och de 
olika politikområdena är mer sammankopplade än tidigare. De miljöproblem vi ser idag är resultatet 
av en global utveckling och det krävs gemensamma åtgärder för att minska vår negativa belastning på 
miljön och naturens resurser. (Montin, 2007). 

För att finna medel för dessa samarbeten krävs nätverk som kan hålla samman olika delar och 
intressen som skrider över gränser och som nu går under samma tak. I regeringens övergripande 
inriktning av klimatpolitiken betonas att:  

Klimatarbetet bör integreras i samhällets verksamheter och var och en bör ta sin del 
av ansvaret. Det gäller såväl myndigheter som kommuner, företag, organisationer 
och enskilda. En bred samverkan av alla aktörer ökar möjligheten att begränsa 
klimatpåverkan. Lagstiftning och ekonomiska styrmedel kan kompletteras med 
olika överenskommelser och dialoger mellan staten och näringslivet. 
(Miljödepartementet, 2014, prop. 2001/02:55, s. 56)  
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Citatet ovan säger hur det är tänkt att ett samarbete kan ske och vikten av att finna ett samarbete på 
alla nivåer, allt från lokal till nationell nivå.  

 

 Kommunens roll  
Kommunen spelar en viktig roll i detta samarbete då de på lokal nivå har ansvar för 
samhällsplaneringen och de förväntas utveckla lokala klimatstrategier. För att få fungerande 
interaktiva nätverk som kan skapa en bra klimatpolitik redan från lokal nivå, förväntas kommunen 
samarbeta med andra aktörer. Idag betonas både skatter och handel med utsläppsrätter som viktiga 
medel för att bedriva en framgångsrik klimatpolitik. Men minst lika viktigt är att kunna samordna 
nätverk på lokal nivå, och här spelar kommunerna en viktig roll som samordnare och deltagare av 
dessa nätverk. Ett samarbete kan ge ett bättre resultat på klimatpolitiken än vad enskilda åtgärder 
skulle kunna åstadkomma. Genom samarbete kan man få tillgång till den expertkunskap som många 
gånger behövs samtidigt som finansiella resurser kan organiseras på ett nytt sätt för att vara mer 
effektiva. (Montin, 2007)  

I Sverige idag arbetar man inom klimatpolitiken med multi-level governance, vilket innebär att det är 
en gränslös politik med flera nivåer involverade i samma politikområde. Detta kan ses bland annat vid 
kommunens och riksdagens samarbete inom klimatpolitiken. Kommunen har riksdagsbeslut att följa, 
men samtidigt finns utrymme för viss frihet inom klimatpolitiken. (Montin, 2007, s.48) För att kunna 
uppnå framsteg i kampen mot miljöproblem krävs ett samarbete mellan nationella och lokala aktörer. 
Kommunen har idag en stor roll i att uppnå en hållbar utveckling. (Miljödepartementet, 2014) 

Klimatfrågan kan självklart inte lösas lokalt i Örebro, det är en global utmaning. 
Men eftersom de internationella förhandlingarna går trögt är de lokala initiativen 
väldigt viktiga. Vi kan visa att det är möjligt och att det varken behöver vara 
särskilt dyrt eller besvärligt att minska klimatbelastningen rejält. Faktum är att 
många av de åtgärder vi gör idag är lönsamma, till exempel att minska matsvinnet 
och bygga ut vindkraften. (Elvingson, 2014) 

 
Citatet ovan är från en intervju med Per Elvingson om Örebro kommuns miljöarbete, men det belyser 
svenska kommuners syn på miljöpolitiken i stort. Även Montin (2007) poängterar att kommunen är en 
stor del av klimatpolitiken på flera sätt, bland annat då de är en stor lokal arbetsgivare och en stor 
inköpare. Kommunen kan alltså komma att spela en stor roll i det nationella samarbetet för att uppnå 
en bättre miljö. 

Det kan dock finnas faktorer som försvårar kommunens engagemang i miljöarbetet. Framförallt kan 
det vara svårt att motivera de kostnader som det innebär att minska en kommuns miljöpåverkan. Det 
finns till exempel ett mål att minska koldioxidutsläppen med 4 % till år 2020, men även om Sverige 
uppnår detta mål innebär det endast en global minskning om 0,00016 %. Väger man detta mot 
kostnaden av de insatser som krävs för att uppnå målet så kan det vara svårt att motivera dessa 
åtgärder. Åtgärder för att minska klimatpåverkan kan också kraftigt påverka en produkts 
konkurrenskraft på marknaden, det blir för dyrt att framställa. Men det som står som största hindret för 
en kommun att bedriva en god klimatpolitik kan nog sägas vara viljan och kravet på att uppnå 
ekonomisk utveckling och tillväxt. Många kommuner har en snäv budget och tillsammans med 
klimatpolitik finns många andra områden som ska tävla om att komma överst på dagordningen.  
Kommunerna har en stor konflikt när det handlar om att uppnå mål, det finns en konflikt mellan 
ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. (Montin, 2007) Konsumtion är ett sätt att skapa mer arbete, 
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det krävs mer produktion och det skapar fler arbetstillfällen. Detta är ett av många mål som 
kommunen jobbar för, men det viktiga arbetet enligt Sanne (2007) är att bromsa vår tillväxt för att 
minska vår klimatbelastning.  

Men det finns samtidigt en förväntan på kommuner att erbjuda en god livsmiljö på lokal nivå och i 
detta område innefattas numera också klimatet. Det finns även en kunskap bland kommunala ledare 
och beslutsfattare om att ekonomiska och miljövänliga mål inte behöver vara motstridiga. Ett 
samarbete för miljön i kommunen kan gynna ett samarbete mellan de privata och de offentliga 
aktörerna. (Montin, 2007) Sanne (2007) menar även att det finns en godartad tillväxt där vi köper färre 
varor, men det är miljövänliga varor som kostar mer och därför genererar en tillväxt utan ökad 
konsumtion. I rapporten Nationella miljömålen – en lokal utmaning som Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) gav ut år 2007 studerar de vad kommunerna gör för att uppnå de nationella 
miljömålen och för att arbeta för en hållbar utveckling i stort. I rapporten skriver de om vikten av att 
alla tar sitt eget ansvar, både kommun, näringsliv och allmänhet, samtidigt som det krävs lokala 
politiska prioriteringar. Men varje kommuns förutsättningar ser olika ut och det innebär också att varje 
kommuns klimatpolitik kan komma att se olika ut. (Montin, 2007, s.48) Varje kommun skiljer sig åt 
både när det gäller resurser och prioriteringar, även om viljan att arbeta för hållbar utveckling ökar. 
Resursbrist är framförallt något som drabbar mindre kommuner. (Sveriges kommuner och landsting, 
2007, s. 4-6) 

Den offentliga upphandlingen omfattar stora summor och en förändring kan göra avtryck på hela den 
europeiska marknaden. Svenska kommuner har möjlighet att förändra marknaden då de är en stor 
konsument som kan ställa höga krav. De kan ställa miljökrav vid upphandling vilket kan leda 
marknaden till en miljövänligare produktion. (Clement & Plas, 2003) Den offentliga upphandlingen i 
Sverige beräknas ha ett värde på mellan 450 -535 miljarder kronor per år. Detta innebär att kommunen 
kan göra stor skillnad genom hållbar upphandling eftersom de då kan gynna miljövänliga innovationer 
och utveckling av produkter. Genom upphandling kan kommuner till viss del arbeta för att uppnå satta 
miljömål. Hållbar upphandling kan fungera som ett komplement till andra styrmedel, det har stor 
potential att öka kraven på produktion för att gynna innovation av produkter med en allt mindre 
miljöpåverkan. (Miljöstyrningsrådet, u.å.) 

Vid hållbar upphandling ser kommunen till både ekonomiska, sociala och ekologiska delar av en vara. 
Det innebär ofta att det mest kostandseffektiva alternativet även är det bättre alternativet ur 
miljösynpunkt. Detta för att en låg energiförbrukning både innebär låga driftskostnader och en liten 
miljöpåverkan. (Ibid)  

Lutz Preuss (2009) talar i sin artikel om vikten av att uppnå en hållbar upphandling genom att utveckla 
ett samarbete med leverantörer. Vid ett samarbete ökar möjligheten att ställa högre krav på 
leverantören för att möta satta villkor vilket kan leda till både lägre kostnader och högre kvalitet. Han 
betonar vidare potentialen för offentlig sektor att bedriva hållbar upphandling. I och med de stora 
mängder upphandlingar som görs av en kommun, eller annan offentlig verksamhet, kan stor skillnad 
göras i möjlighet att ställa miljökrav. Kommunen kan genom miljökrav vid upphandling tvinga 
marknaden att ta fram nya produkter som bland annat har en mindre påverkan på miljön. (Preuss, 
2009, s.213) Artikeln tar också upp det faktum att många forskare sett en förändring vid upphandling. 
De sociala och miljömässiga delarna vid produktion sågs tidigare som separata delar, men idag är de 
integrerade krav vid varje upphandling. Hållbar upphandling ställer idag krav på leverantören om att 
uppfylla både ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. Detta innebär automatiskt även att man idag 
ser till en bredare del av produktionsledet än tidigare. (Preuss, 2009, s.214-215) 
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Enligt Magnus Boström (2013) finns det problem med kommunal upphandling när det gäller löpande 
kontakt och utveckling under avtalsperioden. Upphandlare och anbudsgivare får inte ha kontakt under 
avtalsperioden och därmed kan inte en dialog föras om pågående miljöarbete. Han skriver vidare att 
det finns ett stort glapp mellan de olika verksamheterna inom kommunen. De enheter som arbetar med 
miljöfrågor, så som miljökontoret, har god kunskap om klimatet och rådande klimatpolitik. Medan de 
som arbetar på andra enheter, så som upphandlingsenheten, inte besitter den kunskapen. Även Preuss 
(2009) ser vissa svårigheter vid hållbar upphandling. Framförallt de sociala delarna i produktionsledet 
är svåra att kontrollera.  

Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag tagit upp att världens befolkning ökar och det sätter en enorm press på naturens 
tillgångar. Vi konsumerar idag i en takt som är ohållbar för framtiden och det krävs en förändring av 
vår livsstil. Framförallt måste vår tillväxt bromsas och det måste ske en ökning i efterfrågan av 
miljövänliga produkter och varor. Det krävs en förändring av dagens samhälle, vilken kräver ett 
gränsöverskridande samarbete av aktörer på alla nivåer. I Sverige har de nationella miljömålen 
antagits för att ge gemensamma mål för alla aktörer att arbeta för. I detta miljöarbete har kommunerna 
en stor roll att spela både som samordnare av lokala nätverk och som offentlig upphandlare. 
Upphandlingen omfattar stora summor och miljökrav där kan ge genomslag på marknaden och 
innebära ett steg mot en hållbar utveckling. Det finns dock inom kommunen motstridiga mål då de, 
samtidigt som de ska jobba för att minska vår klimatpåverkan även ska arbeta för en ekonomisk 
tillväxt inom kommunen.  
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 Örebro kommuns miljöarbete och offentliga upphandling 
Detta avsnitt inleder med en beskrivning av miljöarbetet inom Örebro kommun idag. Sedan följer en 
redogörelse för hur Örebro kommuns upphandling fungerar och hur kommunen arbetar med 
miljöfrågor inom denna. Efter det följer ett stycke som tar upp ett exempel från Västra 
Engelbrektskolan och hur de arbetar med miljö och hållbar upphandling inom skolköket. Underlag för 
de två senare styckena utgörs till stor del av material insamlat från de intervjuer jag gjort. 
Avslutningsvis följer en sammanfattning av avsnittet.  

 

 Miljöarbete inom Örebro kommun 
På nationell nivå finns miljömålen, som jag nämnt tidigare i denna studie. Dessa miljömål arbetar även 
varje kommun med att uppnå, men varje kommun skriver sina egna miljömål med utgångspunkt i de 
nationella målen. Örebro kommun har utifrån de nationella miljömålen tagit fram ett eget 
miljöprogram och i det har man valt att samla de nationella målen under fokusområden. Det är dessa 
fokusområden kommunen arbetar för att uppnå och i dessa täcks 14 av de 16 nationella miljömålen in. 
Nedan följer en tabell över detta. (Örebro kommun, 2014) 

Fokusområde  Nationella miljökvalitetsmål 

Klimat  Begränsad klimatpåverkan 

Biologisk mångfald Myllrande våtmarker 
  Levande skogar 
  Ett rikt odlingslandskap 
  Ett rikt växt och djurliv 

Vatten  Levande sjöar och vattendrag 
  Ingen övergödning 
  Grundvatten av god kvalitet 
  Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö  Giftfri miljö 
  Skyddande ozonskikt 

God bebyggd miljö Frisk luft 
  God bebyggd miljö 
  Säker strålmiljö 

(Örebro kommun, 2014, s.9)  

Varje fokusområde har mål som kommunen arbetar för att uppnå och målen är satta på en nivå som, 
om de uppnås, innebär att Örebro kommuns klimatbelastning inte längre skulle äventyra jordens 
klimat (Örebro kommun, 2010). 

Ett sätt för kommunen att arbeta för en hållbar utveckling är genom att bedriva en hållbar upphandling 
som kan öka andelen miljöanpassade produkter på marknaden. När miljökrav ställs vid upphandling 
får de genomslag på hela kommunen och bidrar till att uppnå de satta miljö- och klimatmålen.  
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 Hållbar upphandling inom Örebro kommun 

Inom Örebro kommun har riktlinjer tagits fram för att kunna säkerställa att varje upphandling går rätt 
till. (Örebro kommun, 2012) Vid varje upphandling ställs miljökrav, men det ser olika ut vid varje 
upphandling då varje miljökrav måste kunna kopplas till just det specifika föremålet för den 
upphandlingen. Det är samtidigt viktigt att det vid varje upphandling finns relevant dokumentation att 
tillgå eftersom alla miljökrav måste kunna kontrolleras och följas upp. Inom upphandling finns 
miljökrav satta på olika nivåer, men de är alla tänkta att gynna en hållbar utveckling. Genom att ställa 
miljökrav höjs kraven samtidigt på producent och leverantör att satsa på sin utveckling av miljövänlig 
teknik och av innovationer. (Örebro kommun, 2012)  

Upphandlingen inom Örebro kommun sköts av upphandlare där de flesta har en specifik inriktning, 
men några arbetar med upphandlingar inom varierande områden. Varje upphandling har en 
arbetsgrupp med en upphandlare och anställda från berörda verksamheter. Utöver det finns en 
miljösamordnare som har ett övergripande miljöansvar inom alla områden. Miljösamordnaren på 
Örebro kommun har som huvuduppgift att ställa miljökrav i upphandlingar, att kontrollera anbuden 
som kommer in på de miljökrav som finns ställda och att följa upp miljökraven under avtalsperioden. 
Miljösamordnaren kontrollerar också etiska aspekter så som sociala frågor och 
arbetsmarknadsåtgärder. (L. Pettersson & M. Andersson, personlig kommunikation, 8 maj 2014) 

I Örebro kommun har en miljösamordnare funnits med vid upphandling sedan slutet på 1990-talet. 
Från början köptes den tjänsten in genom timmar från miljökontoret, men tillsattes sedan av en 
heltidsanställd miljösamordnare på upphandlingsenheten. Örebro kommun var en av de första i 
Sverige som tillsatte den tjänsten på upphandlingsenheten. (L. Pettersson, personlig kommunikation, 8 
maj 2014) 

Vid upphandling görs alltid en vägning av alla aspekter inom hållbarhet. Det innebär att man ser till 
ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Det görs en marknadsanalys och det finns vissa 
upphandlingar som är viktigare ur miljösynpunkt och andra mindre viktiga. För varje upphandling 
inom Örebro kommun kan miljökraven se olika ut. Detta för att de beror på vilken typ av vara eller 
tjänst det är som ska upphandlas och det skiljer även beroende på kommunens mål och behov. (L. 
Pettersson & M. Andersson, personlig kommunikation, 8 maj 2014)  

Vid en upphandling i Örebro kommun görs en kontroll av produkten som ska upphandlas. Man ser då 
till produktens miljöpåverkan under produktion, vad produkten innehåller, vilken mängd utsläpp den 
avger under användningstid eller hur mycket energi den eventuellt förbrukar och till sist vad som 
händer när den är förbrukad, vilka möjligheter som finns för att ta om hand om den. Genom att se till 
vilken miljöpåverkan en produkt har kan man också finna var det är viktigt att ställa krav. Den 
ekonomiska biten vägs in från ett livscykelperspektiv där hänsyn tas till kostnaden för en produkt 
under hela dess livslängd. Den produkt med lägst livscykelkostnad är ofta även den produkt med lägst 
energianvändning vilket innebär att den också har en låg miljöpåverkan. (L. Pettersson, personlig 
kommunikation, 8 maj 2014) 

Ett krav som oftast ställs är ett krav på att anbudsgivare ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem, 
det behöver inte vara certifierat, men ett eget system eller ett intyg från tredje part ska kunna 
redovisas. Upphandlingsenheten utgår sedan från miljöstyrningsrådets rekommendationer. (L. 
Pettersson, personlig kommunikation, 8 maj 2014) Miljöstyrningsrådet ger miljöråd inom offentlig 
upphandling och har uppgifter om aktuella hållbarhetskrav anpassade för upphandling. 
(Miljöstyrningsrådet, u.å.) Alla miljökrav på miljöstyrningsrådets sida finns i olika nivåer, och Örebro 
kommun har som policy att alltid utgå från det mest avancerade alternativet vid upphandling. 
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Miljöstyrningsrådet har kriterier på många områden, och annars finns ofta närliggande områden att 
utgå ifrån säger Lisa Pettersson (personlig kommunikation, 8 maj 2014). Nu ska miljöstyrningsrådet 
slås samman med konkurrensverket. 

Vid upphandling kan olika typ av miljökrav användas. Skallkrav, vilket är ett krav som måste 
uppfyllas för att en upphandling ska kunna ske, eller börkrav, vilket är ett krav som ger mervärde och 
som kopplas till priset för den produkten. (Örebro kommun, 2012) Ett börkrav kan användas om 
kostnaden för miljöpåverkan för en produkt är oklar, vid börkrav ges då miljöpåverkan ett värde. Detta 
innebär att endast den leverantör som kan uppfylla börkraven till ett för upphandlingsenheten skäligt 
pris kan vinna. (M. Andersson, personlig kommunikation, 8 maj 2014)  

Örebro kommun bedriver ett samarbete med alla kommuner i Örebro län samt Arboga, Kungsör, 
Surahammar och Köping, detta för att kunna göra bättre och starkare upphandlingar. Det kan gynna 
mindre kommuner som inte har de resurser som krävs, men det sätter samtidigt högre belastning på 
miljösamordnaren på Örebro kommun. På upphandlingsenheten är det endast Lisa Pettersson som 
arbetar heltid med miljöfrågorna och tiden räcker inte alltid till. Det tillkommer allt fler upphandlare 
då arbetsbördan ökar, men det finns fortfarande endast en miljösamordnare. Under en leverantörs 
avtalsperiod ska uppföljning ske av miljökraven, men tyvärr finns inte möjlighet att hinna med alla 
uppföljningar. Det måste istället ske en prioritering för vad som är viktigast att följa upp. (M. 
Andersson, personlig kommunikation, 8 maj 2014) 

Allt högre miljökrav kräver också allt mer kunskap. Upphandlaren Malin Andersson (personlig 
kommunikation, 8 maj 2014) menar att ett stort problem inom hållbar upphandling är just 
kompetensbristen, det finns stora oklarheter kring regler om hållbar upphandling runt om i Europa. 
Det finns en osäkerhet i vilka miljökrav som får ställas vid en offentlig upphandling. Problem som 
miljösamordnaren Lisa Pettersson (personlig kommunikation, 8 maj 2014) ser är även bland annat att 
marknaden ännu inte är redo att möta upp de miljökrav som nu ställs. Miljövänliga produkter är 
fortfarande relativt dyra och många gånger behöver det ske en produktutveckling för att möta 
önskvärda krav. Det finns en svårighet i att värdera sociala och etiska delar av en produktion, det kan 
vara svårt att kontrollera att alla steg av en produkts tillverkning har skett under goda 
arbetsförhållanden. Det är också ett problem att krav inte får ställas på att leverantören ska finnas i 
närheten för att gynna närproducerat. Detta eftersom det är gemensamma regler för EU om en öppen 
marknad med samma konkurrensmöjligheter för alla.  

Det har skett en positiv utveckling inom hållbar upphandling. Möjligheten att ställa miljökrav har ökat 
i och med att det idag står i LOU att hänsyn bör tas till både miljömässiga och sociala aspekter. Nya 
EU-direktiv som nu kommer lyfter fram detta ännu hårdare och där står också att miljöhänsyn ska tas 
på samma nivå som de fem grundprinciperna. I Sverige har man arbetat med denna nya 
upphandlingspolicy sedan år 2012 och miljökraven har skärpts rejält. Den är inriktad på att uppnå en 
hållbar upphandling och tillåter det att kosta lite mer för att uppnå en miljömässig och social 
hållbarhet. Krav om lägsta pris är borttaget vilket innebär att man kan vikta miljö ännu mer än vad 
man gjort tidigare. Lägsta pris har numera ett ganska dåligt rykte som utvärderingsmetod menar Lisa 
Pettersson (personlig kommunikation, 8 maj 2014) och hos oss innebär lägsta pris att vi köper till det 
bästa priset utifrån att alla våra krav är uppnådda.  

Genom hållbar upphandling möts många av de nationella miljömålen upp. Inom Örebro kommun 
arbetar man mot satta fokusområden och de främsta områden kommunen arbetar aktivt för genom 
hållbar upphandling är Klimat och Giftfri miljö (L. Pettersson, personlig kommunikation, 8 maj 2014).  
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Att krav ställs på en hållbar upphandling har också gett vissa resultat. Leverantörer använder idag 
miljö som ett säljargument. När miljökrav ställs från kunderna inser leverantörerna att detta är en 
viktig del och därför satsar de på att minska sin miljöpåverkan, för att bli mer konkurrenskraftiga på 
marknaden. Det blir allt fler som arbetar med hållbar upphandling, både i Sverige och i andra länder 
och detta gör att också kunskapen ökar. Det finns idag en ganska okej nivå för att möta miljökraven 
från upphandlingen hos anbudsgivarna. Framförallt ökar arbetet med att väva in den sociala aspekten i 
upphandling. Detta märks vid de stora kedjorna som nu har större kontroll bakåt i produktionsleden, 
framförallt för att undvika skandaler men förhoppningsvis även för att viljan att uppnå en hållbar 
produktion finns. Men det finns också problem med den konkurrens som råder mellan kedjorna att 
pressa ner priserna. Tillslut nås så låga prisnivåer att det är omöjligt att bibehålla en bra standard för 
arbetare genom hela produktionen. (L. Pettersson, personlig kommunikation, 8 maj 2014) 

 Miljöarbete i Västra Engelbrektskolans skolkök  
Tomas Hovsby (personlig kommunikation, 19 maj 2014) är kökschef på Västra Engelbrektskolan och 
ger exempel på förankringen av hållbar utveckling och upphandling i en kommunal verksamhet. Han 
pratar om hur de på Västra Engelbrektskolan arbetar med miljömedveten planering och mathantering.   

De kommunala skolorna i Örebro är uppdelade under fyra områden och Västra Engelbrektskolan går 
under området sydväst. Varje område har en kostchef som sätter upp de ramar som ska följas, men det 
finns även gemensamma ramar för hela kommunen som ska följas. Det är kostchefen som sätter 
menyn för varje månad och det är också hen som sitter med vid upphandling. Men varje kökschef vid 
skolorna ska framföra sina åsikter och önskemål angående inköp av livsmedel och val av meny. 
Kostchefen för område sydväst sätter tillsammans med kökscheferna ihop en lista över vilka varor som 
ska handlas ekologiskt och som köken sedan ska utgå ifrån vid alla inköp. Det finns även en lista för 
varor som ska köpas in med Fairtrade-märkning. Inom området sydväst har man arbetat med ekologisk 
mat i många år och idag har Västra Engelbrektskolan ungefär 40 procent ekologisk mat i skolköket. 
Skolan arbetar nu för att uppnå det nyligen satta målet om att ha 50 procent ekologiska varor, och 
detta utan prisökning. (T. Hovsby, personlig kommunikation, 19 maj 2014) 

Område sydväst arbetar mycket för att uppnå en hållbar utveckling och det finns skillnad idag från för 
några år sedan. Ett exempel på detta är lasagnen som tillagas i skolköket idag, för fem år sedan bestod 
den endast av köttfärs, men idag innehåller den 40 kilo köttfärs, 15 kilo morötter och 15 kilo 
palsternacka. Detta för att minska köttåtgången och på så sätt bidra till minskade utsläpp i det långa 
ledet. Det finns idag också full sortering vid skolan, något som inte existerade för 20 år sedan, och det 
finns ett mycket större utbud av bra ekologiska varor idag till ett bra pris. Skolorna i Örebro arbetar 
också med att minska sitt matsvinn. Mat som slängs vägs och detta dokumenteras för att användas som 
underlag för att kunna skicka in siffror till kommunen på hur stor andelen matsvinn är i de kommunala 
skolorna. Dokumentationen av skolornas matsvinn är dock relativt ny och startade med endast ett fåtal 
skolor för fyra år sedan. Men idag har det spridit sig till både skolor och dagis i kommunen, vilket 
innebär att kommunen får in ett stort underlag för att kunna dokumentera och följa upp hur arbetet 
med minskat matsvinn går. För att kunna kontrollera miljökrav krävs att det finns underlag att följa 
upp, något som ofta innebär ett problem inom miljöarbete. (T. Hovsby, personlig kommunikation, 19 
maj 2014) 
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Sammanfattning  

I detta avsnitt har jag beskrivit delar av Örebro kommuns miljöarbete och framförallt dess arbete med 
hållbar upphandling. Vid en kommunal upphandling kan miljökrav ställas vilket gynnar en hållbar 
utveckling, när högre miljökrav ställs ökar både kunskapen, medvetentenheten och utbudet på 
marknaden. Hållbar upphandling innebär att hänsyn tas till ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter i alla delar av produktion och vid användning av en produkt. En positiv utveckling kan ses 
inom miljöarbetet vid upphandling där både leverantörer och upphandlare blir mer miljömedvetna och 
skaffar sig en större kunskap. Även de nya EU-direktiven underlättar arbetet för hållbar upphandling 
genom att ställa högre krav och ge tydligare direktiv.  

Miljöarbetet och möjligheten att ställa miljökrav i Örebro kommun gynnas av att de samarbetar med 
andra kommuner inom länet. Detta gör kommunerna starkare som förhandlare än om de skulle stå 
själva, men det innebär också en större arbetsbelastning på de som arbetar med uppföljning av 
miljökraven. Det finns även andra problem som försvårar arbetet med en hållbar upphandling så som 
kompetensbrist och marknadens oförmåga att möta miljökraven.  
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 Analys 
Världens befolkning ökar och vi sätter allt större press på naturens tillgångar. Men det finns idag en 
större kunskap om vår negativa inverkan på miljön och det leder till att det även finns ett allt större 
krav på den offentliga sektorn att visa att man gör åtgärder för att minska denna klimatpåverkan. Ett 
sätt för kommunen att göra detta är att arbeta med hållbar upphandling för att kunna ställa krav och 
bidra till en förändring av produkter som finns tillgängliga på marknaden. 

Inom klimatpolitiken talar Montin (2007) om att det skett ett skifte mot ett större samarbete mellan 
olika aktörer. Inom detta samarbete kan kommunen spela en stor roll för att möjliggöra förändringar 
på lokal nivå. De finns nära den lokala marknaden och har också medel att genomföra åtgärder som 
faktiskt ger positiva resultat för miljön, så som miljökrav inom upphandling. Kommunen spelar också 
en viktig roll i att sammanföra olika intressen och delar. De har ansvar för samhällsplanering och 
upphandling samt att de är en stor lokal arbetsgivare och kan på så sätt sammanföra och ställa krav. 
Om nätverk samordnas kan också resurser effektiviseras och det blir lättare att uppnå satta mål.   

Kommunerna är starka i sin upphandling då de omsätter stora summor varje år och det innebär att 
miljökrav från kommuner till anbudsgivare kan ha stort genomslag på marknaden. Miljökrav sätter 
press på producenter och tillverkare att erbjuda alternativ som har en låg påverkan på klimatet. Vad 
konsumenterna efterfrågar är vad marknaden måste erbjuda och på så sätt kan miljökrav inom 
upphandling spela en stor roll. Örebro kommun har en stark roll vid upphandling då de är en stor 
inköpare. När de ställer miljökrav som en del av kriterierna för upphandling innebär det att 
anbudsgivare måste öka sin miljökunskap för att kunna möta kraven. Det gynnar innovationer och 
produktutvecklingar av miljövänliga varor och produkter som finns att tillgå på marknaden, med fler 
tillgängliga alternativ sjunker också kostnaderna.  

En förändring av våra konsumtionsvanor måste ske, som det är idag sätter vi allt större press på 
naturens tillgångar menar Sanne (2007). Men en förändring av vår livsstil och våra vanor kan vara svår 
att få till. Det finns ett ideal i att konsumera allt mer och ekonomisk tillväxt är något som alltjämt ses 
som positivt. Detta kräver att det sker en förändring i hela samhällstrukturen. Genom upphandling kan 
dessa krav börja ställas, och de producenter som inte kan möta miljökraven slås helt enkelt ut från 
marknaden. Detta gynnar en produktionsutveckling för miljövänliga produkter och skapar en mer 
hållbar produktion. Azar (2008) talar om vikten av att uppmuntra innovation inom utveckling av 
miljövänliga produkter och teknik. Detta genom att underlätta regler och uppmuntra de som arbetar för 
att effektivt ta fram miljövänliga alternativ och samtidigt stänga marknaden för de som inte arbetar för 
att gynna miljön. Detta leder till att produktion som är miljövänlig är den enda som tillslut överlever 
på marknaden. Även Preuss (2009) talar om möjligheten för en kommun att genom miljökrav vid 
upphandling tvinga marknaden att ta fram produkter som har en mindre klimatpåverkan. Inom 
upphandling kan ett börkrav användas för att få in fler anbudsgivare och öka konkurrensen. När fler 
anbudsgivare kan vara med kan det vara ett sätt att öka konkurrensen för att gynna de som kan erbjuda 
miljövänliga lösningar till rimliga priser. 

Kommunal upphandling är ett starkt medel för att närma sig miljömålen. Redan idag kan resultat av 
kraven ses på marknaden. Lisa Pettersson berättar att leverantörer använder sina framsteg inom miljö 
som säljargument, ett tecken på att de inser vikten av det för kunden. Det innebär också att det krävs 
viss utbildningsnivå inom miljö och hållbar utveckling hos producenterna, något som självklart gynnar 
den totala utvecklingen mot en mer hållbar livsstil. Hon ser även resultat vid flera av de större 
kedjorna då de idag har bättre kontroll på social standard i sina produktionsled. Hållbar upphandling 
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ger också resultat på att kunskapen kring miljöproblem och deras lösningar ökar inom kommunen. Det 
både krävs och lockar till en större miljökunskap för produktion likaväl som konsumtion.  

Det kan ibland vara svårt för en kommun att motivera att resurser läggs på miljöåtgärder när resultatet 
inte är proportionerligt till vad det kostar. Det finns alltid konflikter inom kommunen mellan att sträva 
efter en ekonomisk tillväxt samtidigt som man vill uppnå en hållbar utveckling. Det är en svår 
ekvation, att skapa arbetstillfällen är något mycket viktigt för en kommun och det görs genom att 
gynna tillväxt, konsumtion och produktion. Men här krävs en förändring, vi kan inte fortsätta 
konsumera som vi gör idag om vi ska kunna minska vår klimatbelastning. En förändring krävs både i 
prioriteringar för varje individ men också i politiken där det ekonomiska målet inte längre kan vara det 
högsta målet.   

Miljöarbete kan även vara positivt för kommuner. Ett arbete för att uppnå miljömål kräver samarbete 
mellan olika aktörer, något som många kommunala ledare inser nyttan med.  Önskan om att spara 
pengar innebär också ofta att man letar efter upphandlingar som har en så liten driftskostnad som 
möjligt. Detta är synonymt med en liten energiåtgång och därför också en minskad klimatbelastning. 
Det är också så att ju högre krav som ställs, desto fler produkter som möter kraven kommer att finnas 
på marknaden, vilket leder till bättre och billigare produkter som kan möta miljökraven.  

Vid upphandling får inte orättvis konkurrens förekomma och detta innebär även att lokala företag och 
producenter inte får gynnas framför någon annan (Miljöstyrningsrådet, 2008). Att minska långa 
transporter och höga utsläpp genom att handla närproducerat är därför en svårighet vid upphandling. 
En viktig del i lokalt miljöarbete är att gynna de lokala producenter som finns i närområdet, men 
möjligheten till detta är en pusselbit som saknats inom offentlig upphandling. Detta kan komma att 
ändras till viss del nu tack vare de nya EU-direktiven som innebär att högre miljökrav får ställas. Vid 
upphandling får nu en varas miljöpåverkan vara en faktor på samma nivå som priset 
(Socialdepartementet & Miljödepartementet, 2014). Detta kan innebära en förändring, då krav kan 
ställas så att lokala producenter gynnas och får upphandlingar tack vare att de har en lägre 
miljöpåverkan.  Men det kräver också att kunskapen om de nya reglerna finns och att de tillämpas på 
rätt sätt.  

Kommuner skiljer sig åt både i resurser och i tillgång till kunskap. För att lösa del av problemet kan 
kommuner, för att erhålla mer kompetens eller fördela resurser bättre, samarbeta med andra 
kommuner. Att bilda ett nätverk av kommuner ger fördelar, detta är Örebro kommun ett exempel på då 
de samarbetar med närliggande kommuner för att blir en starkare upphandlare samt att säkerställa att 
kunskapen som krävs också finns att tillgå. Örebro kommun blir genom detta samarbete en stark röst 
då de blir en stor upphandlare, de kan ställa höga miljökrav och på så sätt göra skillnad. Det leder 
bland annat till att utbudet av miljövänliga produkter på marknaden ökar. Tyvärr kan det också 
innebära motsatt effekt då det kan ge tidsbrist för personal med specifik kunskap. Vid Örebros 
upphandlingsenhet finns en miljösamordnare, men vid de andra samarbetskommunerna finns den 
kompetensen ej avsatt för upphandling. Det kan då leda till att uppföljningar som ska göras av aktuella 
upphandlingar inte hinns med. Istället prioriteras vissa områden där uppföljning anses viktigast medan 
andra områden prioriteras bort.  

Hållbar upphandling får också allt större genomslag i världen, detta ses bland annat genom de nya 
riktlinjer EU tagit fram för upphandling. De nya direktiven är positiva för den hållbara upphandlingen 
då de bland annat är framtagna för att gynna innovation och möjlighet att ställa miljökrav. Lisa 
Pettersson (personlig kommunikation, 8 maj 2014) pratar om möjligheten att ställa högre miljökrav nu 
när de nya direktiven sätter miljö på samma nivå som de redan existerande grundprinciperna. 
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Miljökrav väger tyngre än förut och krav får ställas, och kosta. Hon säger vidare att det dock finns 
vissa problem i att marknaden inte kan möta miljökraven. Det finns helt enkelt inte den kunskap och 
teknik ännu för att inom ekonomiskt rimliga gränser möta allt högre miljökrav. Men framstegen går 
snabbt och med höjda krav höjs också kunskapen och viljan att producera miljövänligt.  

Det finns enligt Malin Andersson (personlig kommunikation, 8 maj 2014) också en osäkerhet inom 
hela EU om vilka miljökrav som får ställas och hur man får agera. Det bottnar i en kompetensbrist när 
det handlar om miljö och miljökrav, men också om en osäkerhet angående lagar och definitioner. 
Lagar kan tolkas olika av olika personer och det leder till en oklarhet i vilka krav som faktiskt får 
ställas. Många av lagarna bygger på definitionen av hållbar utveckling som i sig är ganska otydlig. Det 
finns kritik mot begreppet hållbar utveckling som säger att det inte finns någon entydig definition av 
begreppet och att det leder till att det alltid är öppet för tolkning (Sanne, 2007).  Genom att begreppet 
alltid är öppet för tolkning innebär det också att det går att kringgå lagar och bestämmelser som 
grundar sig på själva begreppet. Det finns ensvårighet i att ställa konkreta krav när det inte finns 
tillräckligt konkreta mål att jobba mot. Detta är ett av de problem som nya EU-direktiv hoppas kunna 
minska genom att ge tydligare regler för upphandlingar.  

Enligt Boström (2013) finns det ett problem inom upphandling att det inte får föras kommunikation 
och förhandling med anbudsgivare under avtalsperioden. Men det menar Lisa Pettersson (personlig 
kommunikation, 8 maj 2014) inte stämmer, det förs en dialog under avtalsperioder och löpande 
uppföljning av ställda krav sker. Under en avtalsperiod får förändringar göras så länge det innebär en 
förbättring eller höjning av ställda krav. Så länge det är en höjning av kraven finns ingen orättvis 
konkurrens gentemot andra anbudsgivare. Däremot får inte kraven ändras väsentligt eller sänkas, då 
det kan innebära att fler anbudsgivare kunnat vara med och konkurrerat om upphandlingsavtalet från 
början. Men dialog får föras om produktutveckling och om möjlighet att ta in nya produkter som 
uppkommer under avtalsperioden.  

Ett ytterligare problem vid hållbar upphandling som Boström (2013) tar upp är brist på kunskap inom 
området. Han menar att de olika enheterna på en kommun har olika kunskapsgrund och vid kommunal 
upphandling finns inte tillräcklig kunskap inom miljö. Lisa Pettersson (personlig kommunikation, 8 
maj 2014) säger dock att inom Örebro kommun har man kommit långt när det gäller klimatarbetet och 
hållbar upphandling. Positionen som miljösamordnare har funnits relativt länge, och där finns den 
kunskapen som krävs. Det finns också ett samarbete mellan upphandlingsenheten, enheten för hållbar 
upphandling och miljökontoret för att erhålla all den kunskap som krävs. Viss del av samarbetet 
mellan enheter är dels tack vare att Lisa Pettersson sedan tidigare arbetat på miljökontoret, och dels 
tack vare att upphandlingsenheten och enheten för hållbar utveckling arbetar fysiskt nära varandra.  

Däremot håller Lisa Pettersson med om att ett av de största hoten mot en hållbar upphandling, och att 
uppnå en hållbar utveckling, är just kompetensbristen. Viktigt att poängtera här är att det skiljer stort 
mellan kommuner hur miljöarbete kring upphandling ser ut och vilken kunskap och vilka resurser som 
finns. I många kommuner finns inte kompetensen för att kontrollera just miljökraven, men i Örebro 
finns denna kompetens just för att de anställt en miljösamordnare. Kommunen har löst problemet 
genom att samarbeta över hela länet och på så sätt samla den gemensamma kunskap man besitter samt 
spara in på resurser. Montin (2007) talar om vikten av samarbete och hur det kan organisera finansiella 
resurser på ett mer effektivt sätt. Men det kan också innebära en större arbetsbörda på de få personal 
med miljöutbildning som finns på plats. Så är fallet i Örebro kommun, där prioriteringar får göras för 
att personalen inte hinner med uppföljning av alla miljökrav. Kommuner har också hela tiden ett krav 
att möta ekonomiska mål och det är många olika agendor som ska samsas om samma budget. 
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En viktig del i miljöarbete överlag, och inom hållbar upphandling, är att det finns relevant 
dokumentation att tillgå för att kunna göra uppföljningar och kontroller. Att finna denna 
dokumentation kan ofta vara svårt då den helt enkelt inte finns. Men i takt med att arbetet för att uppnå 
en hållbar utveckling ökar kommer alltfler lösningar på detta problem. Örebro kommuns skolor ger ett 
exempel på en del i ett förändrat arbetssätt där de numera dokumenterar matsvinn i skolköken för att 
aktivt kunna minska detta. En förbättring av ett annat stort miljöproblem som Västra Engelbrektskolan 
ger exempel på är minskad köttkonsumtion. Ökad konsumtion av kött är ett stort miljöproblem (Sanne, 
2007) och genom intervjun med Tomas Hovsby kan man se att detta problem tas på allvar inom 
skolköket. Det görs aktiva åtgärder för att försöka bidra till en bättre miljö genom att minska 
konsumtionen av kött bland skolbarn. Att minska åtgången av kött innebär ofta även en lite mindre 
utgift då grönsaker är billigare. Den vinsten har hittills gått jämt upp med den ökade kostnaden det 
innebär att inhandla mer ekologisk, då en större andel ekologiska varor ofta ger högre priser.  

Det sker en förändring över hela Europa där vikten av att rädda vår miljö ökar. Detta ses i många olika 
politiska sammanhang och samarbeten, men tyvärr så väger önskan om ekonomisk tillväxt fortfarande 
högre. Åtgärder görs dock för att förändra detta och en av dessa åtgärder är de nya EU-direktiven för 
upphandling som ska underlätta möjligheten att ställa både sociala krav och miljökrav samt att gynna 
innovationer.  
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 Slutsats  
Här nedan besvarar jag kort de frågor som inleder denna studie 

Den första frågan var hur kommunen på en lokal nivå kan vara en aktör för att uppnå en hållbar 
utveckling på global nivå?  

Idag kan en förändring av styre ses, en förändring som innebär ett gränsöverskridande samarbete för 
att finna lösningar på miljöproblemen. Det finns en komplexitet i klimatfrågor då det är globala 
problem och det krävs ett samarbete mellan aktörer för att kunna åtgärda dessa problem. Därför går 
utvecklingen idag från en statlig centralstyrning till en mer interaktiv samhällsstyrning där nya former 
av samarbete mellan aktörer framträder. Här spelar kommunen en viktig roll då de på lokal nivå har 
ansvar för samhällsplaneringen och de förväntas utveckla lokala klimatstrategier. För att få fungerande 
interaktiva nätverk som kan skapa en bra klimatpolitik redan från lokal nivå, förväntas kommunen 
samarbeta med andra aktörer. Nätverk på lokal nivå och lokala initiativ är viktiga för att göra detta 
samarbete möjligt. Kommuner har även en stark röst vid upphandling och kommuners krav vid 
upphandling kan leda till att utbudet av miljövänliga produkter ökar på hela marknaden.  

Den andra frågan var hur hållbar upphandling kan förbättra kommuners miljöarbete?  

Kommunen har en stark roll som offentlig upphandlare, och kan genom det styra marknaden efter de 
krav som ställs. När kommunen då ställer allt högre miljökrav ger detta resultat i innovationer och 
produktutveckling och sätter press på marknaden där kunskapen om miljöproblem och dess lösningar 
ökar. Detta är ett viktigt led i möjligheten för en kommun att uppnå sina miljömål eftersom en hållbar 
upphandling innebär att kommunen köper in produkter med så liten klimatpåverkan som möjligt.  

Tredje frågan var hur hållbar upphandling fungerar i Örebro kommun och vilka svårigheter som kan 
uppstå vid hållbar upphandling?  

Örebro kommun har kommit relativt långt inom sitt arbete med miljöåtgärder. En stor tillgång för att 
gynna hållbar upphandling är att de har en miljösamordnare tillsatt för att arbeta med miljöfrågor inom 
upphandlingen. De har även ett ökat samarbete mellan både angränsande kommuner och olika 
kommunala verksamheter för att förbättra sina chanser att uppnå en hållbar utveckling.  

Inom Örebro kommun ser man framsteg, både i kommunala verksamheter där intresse och kunskap 
växer och bland anbudsgivare där miljö får ta en allt större roll. 

Men det finns ganska många problem att överkomma på grund av komplexiteten i miljöarbete världen 
över. Ett problem som framhålls mycket är bristen på kunskap och kompetens inom området från alla 
olika aktörer som upphandlingen berör. Detta innebär både att det finns en osäkerhet i vilka miljökrav 
som får ställas vid en upphandling men det innebär också att marknaden inte kan möta upp de 
miljökrav som ställs, det finns varken teknik eller kunskap för att producera miljövänligt i den 
utsträckning och till den prisklass som efterfrågas.  

Ett ytterligare problem som belyses är det faktum att närodlat eller närproducerat inte får krävas vid 
upphandling. Det är ett svårt problem då det går emot grundtanken med offentlig upphandling, att det 
ska vara fri konkurrens, men samtidigt är långa transporter och utsläpp ett stort miljöproblem. Detta 
kan nu komma att förändras i och med de nya EU-direktiven som underlättar möjligheten att ställa 
miljökrav.  

Men ett av de större problemen för en kommun att bedriva en hållbar upphandling är konkurrensen 
mellan önskan om ekonomisk tillväxt för kommunen och behovet av att minska vår klimatbelastning.  
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 Slutdiskussion  
Det finns många problem vid strävan mot en hållbar utveckling, så som tveksamheten i definitionen av 
begreppet i sig och kravet på en livsstilförändring för att möjligöra en miljövänlig utveckling. Därför 
är det viktigt att samarbeta och ställa krav för att göra detta möjligt. Tillsammans från både lokal och 
global nivå kanske en förändring kan ske. Jag tror att den viktigaste frågan är om människan är beredd 
att offra den livsstil hon har idag för att rädda framtida generationer?  

Ett problem som länge varit aktuellet för kommuners arbete för en miljövänlig utveckling är 
möjligheten att handla lokalproducerat och närodlat. Denna fråga har diskuterats många gånger inom 
upphandling, men tidigare upphandlingsregler har inneburit att de mindre lokala producenterna inte 
kunnat konkurrera prismässigt på en global marknad. Förhoppningen finns nu om en förändring, när 
miljökrav får ställas på en högre nivå kan lokala producenter konkurera genom lägre miljöpåverkan. 
Därför kan de nya EU-direktiven underlätta möjligheten att handla lokalproducerat. Men direktiven är 
nya och hur de implementeras återstår att se. Detta är en viktig fråga som kanske kan komma att 
innebära förändring inom en snar framtid, vilket gör det till ett mycket intressant ämne för fortsatt 
forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Litteratur- och källförteckning 
 
Azar, Christian (2008). Makten över klimatet. Stockholm: Bonnier. 
 
Boström, Magnus (2013). Responsible Procurement, Complex Product Chains and the Integration of 
Vertical and Horizontal Governance. Environmental Policy and Governance. doi: 10.1002/eet 
 
Brown, Lester (2010). Plan B 4.0: Uppdrag: rädda civilisationen!. Malmö: Holmbergs.  
 
Clement, Simon & Plas, Géraldine (2003). Local experiences: green purchasing practices in six 
Eropean cities. . I C. Erdmenger (red.). Buying into the environment: experiences, oppertunities and 
potential for ECO-procurement (s. 69-93) Sheffield: Greenleaf Publishing.  
 
Erdmenger, Christof (2003). Public purchasing: a new, old policy tool. I C. Erdmenger (red.). Buying 
into the environment: experiences, oppertunities and potential for ECO-procurement (s. 9-18) 
Sheffield: Greenleaf Publishing.  
 
Europaparlamentet. (2014). Nya upphandlingsregler ska öka kvalitén och ge mer valuta för pengarna. 
Hämtad 21 maj, 2014, från Europaparlamentet, http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-
room/content/20140110IPR32386/html/Nya-upphandlingsregler-ska-%C3%B6ka-kvalit%C3%A9n-
och-ge-mer-valuta-f%C3%B6r-pengarna 
 
Förenta nationen. (2012). FN & hållbar utveckling: Rio+20. Hämtad 1 april 2014, från FN-förbundet, 
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling/hallbar-utveckling-/  
 
Holme, Idar Magne & Solvang Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund, Studentlitteratur 

Konkurrensverket. (u.å). Upphandling. Hämtad 17 april, 2014, från Konkurrensverkets hemsida, 
http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6605.aspx 
 
Länsstyrelsen, Örebro län. (u.å.). Miljömål. Hämtad 3 maj, 2014, från Länsstyrelsen, 
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/default.aspx 
 
Miljödepartementet. (2014). Hållbar utveckling. Hämtad 7 maj, 2014, från Regeringens hemsida, 
http://www.regeringen.se/sb/d/1591 
 
Miljömål. (2013). Sveriges miljömål. Hämtad 11 april, 2014, från Miljömålsporrtalen, 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/Uppfoljning/ 
 
Miljömål. (2014). Miljömålsystemets historia. Hämtad 11 april, 2014, från Miljömålsportalen, 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/ 
 
Miljöstyrningsrådet. (2008). Närproducerat och LOU. Hämtad 21 maj, 2014, från Miljöstyrningsrådet, 
http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Livsmedel/Upphandla-livsmedel/Upphandlingsprocessen/LOU---sa-
funkar-det/Narproducerat-och-LOU/ 
 
Miljöstyrningsrådet. (u.å.). Upphandling. Hämtad, 2 april, 2014, från Miljöstyrningsrådet, 
http://www.msr.se/sv/Upphandling/ 
 
Montin, Stig (2007). Kommunerna och klimatpolitiken – ett exempel på tredje generationens  
politikområden, Statsvetenskaplig tidskrift.109(1), 37-55  
 



29 
 

Montin, Stig & Hedlund, Gun (2009). Governance som interaktiv samhällsstyrning: gammalt eller nytt 
i forskning och politik?. I S. Montin & G.Hedlund (Red), Governance på svenska (s. 7-36). 
Stockholm: Santérus Academic Press Sweden. 
 
Ochoa, Amalia, Fuhr, Vivien & Gunther, Dirk (2003) Green purchasing in practice: experiences and 
new approaches from the pioneer countries. I C. Erdmenger (red.). Buying into the environment: 
experiences, oppertunities and potential for ECO-procurement (s. 20-29) Sheffield: Greenleaf 
Publishing.  
 
Elvingson, Per (2014) Vad gör vi åt klimatfrågan? Hämtad 3 april, 2014, från Örebro kommuns 
hemsida, https://www.orebro.se/16433.html 
 
Persson, Torsten & Persson, Christel  (2010). Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Preuss, Lutz (2009). Adressing sustainable developmnet through public procurement: the case of local 
government. Supply Chain Management: An International Journal, 14(3), 213-223. doi: 
10.1108/13598540910954557  
 
Sanne, Christer (2012). Hur kan vi leva hållbart 2030: rapport 6524. Stockholm: Naturvårdsverket 
 
Sanne, Christer (2007). Keynes barnbarn: en bättre framtid med arbete och välfärd. Stockholm: 
Formas. 
 
Socialdepartementet & Miljödepartementet. (2014). Nya EU-direktiv ska ge enklare och mer effektiv 
offentlig upphandling. Hämtad 21 maj, 2014, från Regeringens hemsida, 
http://www.regeringen.se/sb/d/18061/a/233865  
 
Sveriges kommuner och landsting. (2007). Nationella miljömål: en lokal utmaning. Stockholm: 
Åtta45.    
 
United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future (A/42/427). Oslo: United Nations 
 
Örebro kommun (2010). Klimatplan för Örebro kommun. Hämtad 3 maj, 2014, från Örebro kommun, 
https://www.orebro.se/download/18.642928a71294f625e2580001896/1392724398466/Klimatplan+%
C3%96rebro.pdf 
 
Örebro kommun. (2012). Riktlinjer för hållbar upphandling. Ks 225/2012. Hämtad 3 maj, 2014, från 
Örebro kommun, http://www.orebro.se/download/18.cfa50eb1387e85ecee80001131/1392724471231/ 
H%C3%A5llbar+upphandling+-+riktlinjer+.pdf 
 
Örebro kommun (2014). Miljöprogram Örebro kommun: Örebro kommuns miljömål och 
prioriteringar i miljömålsarbetet. Hämtad 3 maj, 2014, från Örebro kommun, 
https://www.orebro.se/download/18.43db82a312ce578ff3c80002218/1399541522329/ 
Milj%C3%B6program+%C3%96rebro+kommun.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide för Lisa Pettersson, miljösamordnare på Örebro kommuns upphandlingsenhet samt för 
Malin Andersson, upphandlare på Örebro kommun. Syftet med intervjuen är att samla information till 
min c-uppsats som kommer att handla om miljöarbete inom Örebro kommuns upphandling.  

Intervjuen kommer att ta ungefär 45-60 minuter och spelas in och för att användas i min uppsats som 
tillägg till annan litteratur och information. 

Kan jag referera till din befattning i texten och kan jag använda mig av citat från denna intervju?  

Din syn 

• Berätta lite om dig själv och din position. Hur länge har du arbetat här? Fanns denna position 
innan, eller är det en nyligen tillsatt position?  

• Vad innebär hållbar upphandling för dig?  
• Vilka är de viktigaste miljömålen enligt dig att uppnå genom en hållbar upphandling?  
• Har du märkt någon skillnad över tid i hur upphandlingsfrågor behandlas? Finns det större 

miljökrav idag?  

Frågor om kommunens upphandling 

• Hur arbetar kommunen med miljökraven inom upphandling? Har det skett en förändring över 
tid och hur har den i så fall sett ut?  

• Hur fungerar arbetet med att jobba för en hållbar upphandling?  
• Finns det vissa områden inom upphandling där det är lättare att möta miljökrav, varför?  

Svårigheter för hållbar upphandling 

• Vilka är de största hindren för en hållbar upphandling enligt dig?  
• Kan det finnas svårigheter att möta miljömål vid upphandling i och med brist på kunskap eller 

ambition hos anbudsgivare? 
• Hur fungerar uppföljning av miljöarbetet hos en anbudsgivare under avtalsperioden? Finns det 

en problematik i att man inte får föra dialog med dem under tiden? Endast innan och efter pga 
att det annars kan bli ojämn konkurrens?  

• Upphandlingsprocessen ska ske på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt, hur 
fungerar detta i praktiken? 

• Hur kan man säkerställa att varor och tjänster som upphandlas av kommunen är både 
kostandseffektiva och har en låg miljöpåverkan?  

• Vilket genomslag kan miljökrav få gentemot de ekonomiska kraven inom upphandling? 
• Finns det en problematik i att gynna närodlat då det kan strida mot att det ska vara lika 

konkurrensmöjligheter för alla, även utländska företag?  

Resultat  

• Vilka resultat har detta miljöarbete lett fram till inom upphandling fram till idag? 
• Hur ser framtiden ut?   
• Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2  
Intervjuguide för Tomas Hovsby, kökschef på Västra Engelbrektskolan. Syftet med intervjuen är att 
samla information till min c-uppsats som kommer att handla om miljöarbete inom Örebro kommuns 
upphandling.  

Intervjuen kommer att ta ungefär 45-60 minuter och spelas in och för att användas i min uppsats som 
tillägg till annan litteratur och information. 

Kan jag referera till din befattning i texten och kan jag använda mig av citat från denna intervju?  

Din syn 

• Berätta lite om dig själv och din position som miljösamordnare.  Hur länge har du arbetat här? 
Fanns denna position innan, eller är det en nyligen tillsatt position?  

• Vad innebär hållbar upphandling för dig?  
• Vilka är de viktigaste miljömålen enligt dig att uppnå genom en hållbar upphandling?  
• Har du märkt någon skillnad över tid i hur upphandlingsfrågor behandlas? Finns det större 

miljökrav idag?  
 

Frågor om skolans miljöarbete 

• Hur märker ni på skolan av vilken upphandling som sker, och vilket inflytande kan ni ha över 
det?  

• Vilka miljömål finns för kommunala skolor att uppnå, skiljer det mellan olika skolor?  
• Finns det uppföljning på att ni klarar uppsatta miljömål?  
• Har ni krav på att handla efter någon specifik miljömärkning så som Fairtrade?  
• Hur ser förhållanden ut mellan ekonomi och möjlighet till att handla ekologiskt?  
• Arbetar ni på något sätt för att minska er miljöpåverkan?  
• Har det skett en förändring över tid och hur har den i så fall sett ut?  
• Vilka svårigheter finns det?  

Resultat  

• Vilka resultat har detta miljöarbete lett fram till inom upphandling fram till idag? 
• Hur ser framtiden ut?   
• Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 3  
Sveriges 16 miljömål och ansvarig myndighet.  

• Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket) 
• Frisk luft (Naturvårdsverket) 
• Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket) 
• Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen) 
• Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket) 
• Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten) 
• Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten) 
• Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten) 
• Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning) 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och vattenmyndigheten) 
• Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket) 
• Levande skogar (Skogsstyrelsen) 
• Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket) 
• Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket) 
• God bebyggd miljö (Boverket) 
• Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket) 

Miljödepartementet. (2014). Hållbar utveckling. Hämtad 21 maj, 2014, från Regeringens hemsida, 
http://www.regeringen.se/sb/d/2055  
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