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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle är det tydligt att de accelererande klimatförändringarna kommer från 
mänskliga aktiviteter och då i synnerhet utsläpp från både trafik och industri. Det har därmed 
blivit allt viktigare att värna om ett hållbart samhälle och det finns därför ett stort behov av att 
ständigt utveckla och säkra nödvändiga resurser. Med anledning av detta är hållbarhetskrav i 
offentliga upphandlingar en viktig del för att få företag att engagera sig i en hållbar 
utveckling. Syftet med denna studie är att granska hur offentliga upphandlingar kan bidra till 
ett hållbart samhälle samt undersöka vad kommunala bolag kan göra för att möta framtida 
hållbarhetskrav. Studien bygger på en kvalitativ empirisk fallstudie. Det har använts både 
primär- och sekundärdata för att samla in tillförlitlig empiri. Empirin samlades in genom 
intervjuer och dokumentgranskning. Det utfördes en litteraturstudie där data samlades in 
genom sammanställningar av litteratur, tidigare publikationer samt lagtexter. Resultatet visar 
att hållbarhetskrav som ställs idag vid offentliga upphandlingar är något som kontinuerligt 
utvecklas. Dessa är bland annat krav på systematiskt miljöarbete, kreditvärdigt bolag och 
avtalsenliga löner. De slutsatser som kan dras från den insamlade empirin och teorin är att 
offentliga upphandlingar kan bidra till ett hållbart samhälle genom att hållbarhetskrav ställs 
och på så sätt blir företag tvingade att följa dessa krav. Vidare har det framkommit att 
kommunala bolag bland annat bör se över uppföljningen och bedriva fler leverantörsmöten 
för att bidra till ett hållbart samhälle. En mer öppen och välfungerande dialog mellan bolag 
och leverantör kan möjligtvis också bidra till bättre hållbarhetskrav i offentliga 
upphandlingar.    
 
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, offentlig upphandling, hållbarhetskrav, hållbar upphandling. 
 
 
  



Abstract 
 
In today's society it is clear that the accelerating climate change comes from human activities 
and in particular, emissions from both traffic and industry. It has become increasingly 
important to defend a sustainable society and there is therefore a great need to constantly 
develop and secure the necessary resources. Due to this, sustainability requirements in public 
procurement are an important part of triggering companies to engage in sustainable 
development. The purpose of this study is to review how public procurement can contribute to 
a sustainable society as well as investigate what municipal companies can do to meet future 
sustainability requirements. The study is based on a qualitative empirical case study. It has 
been used both primary and secondary data to gather reliable theory and empirical data. The 
empirical data was collected through interviews and documentary review. The theoretical part 
of the study was collected through literature, compilations of earlier publications, texts and 
documents. The result shows that sustainability requirements currently imposed on public 
procurement are something that is constantly being developed. These requirements include 
requirements for systematic environmental work, creditworthy companies and contractual 
wages. The conclusions that can be drawn are that public procurement can contribute to a 
sustainable society by setting sustainable requirements, thus making companies compelled to 
comply with these requirements. Furthermore, it has been found that companies should, 
among other things, review the follow-up and conduct more supplier meetings to contribute to 
a sustainable society. A more open and well-functioned dialogue between the company and 
the supplier should also be undertaken as to formulate better sustainability requirements. 
 
Keywords: Sustainable development, public procurement, sustainability requirements, 
sustainable procurement.  
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1 Inledning  
I detta kapitel ges en introduktion till vad studien kommer att granska.  
1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle är det tydligt att de accelererande klimatförändringarna kommer från 
mänskliga aktiviteter och då i synnerhet utsläpp från både trafik och industri. De 
temperaturökningar som idag ses globalt grundar sig i de utsläpp som skedde redan vid 
industrialismens början (Världsnaturfonden WWF, 2017). Det har därmed blivit allt viktigare 
att värna om ett hållbart samhälle och det finns därför ett stort behov av att ständigt utveckla 
och säkra nödvändiga resurser. Det har den senaste tiden blivit viktigt för företag att integrera 
hållbarhet i deras verksamheter då det finns en stor efterfrågan på miljövänliga lösningar för 
att värna om ett hållbart samhälle (Ammenberg, 2012). Även kommunala bolag eftersträvar 
miljövänliga lösningar för ökad hållbarhet varav hållbar upphandling är ett verktyg för att 
uppnå detta. Hållbar offentlig upphandling innebär att man ställer krav på sociala-, 
miljömässiga- och ekonomiska aspekter i upphandlingar. Med hjälp av hållbarhetskrav vill 
man att företag anpassar sin verksamhet för att inte bidra till en negativ effekt på miljön och 
främja den hållbara utvecklingen (Uttam & Le Lann Roos, 2014).  
 
Upphandlingar kan enligt Boak, Watt, Gold, Devins, & Garvey (2016) bidra till att frågor 
rörande hållbarhet förbättras. Genom att inkludera hållbar utveckling i sina upphandlingar får 
företag en bättre förståelse för hur deras aktiviteter kan främja hållbarhet både miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt (Boak et al., 2016). Offentliga upphandlingar har idag bidragit till 
stora förbättringar gällande framförallt miljöhänsyn där arbetsmaskiner, utrustning och 
transporttjänster utvecklats och blivit betydligt miljövänligare (Ammenberg, 2012). 
Hållbarhetskraven avseende entreprenader, det vill säga att ett arbete ska genomföras inom en 
viss tid till ett förutbestämt pris, har under de senaste åren blivit allt hårdare och detta ses som 
en trend som kommer hålla i sig i framtiden. De krav som ställs bör därför vara rimliga för 
företag att anpassa sig efter och de ska främst bidra till en positiv påverkan på miljön 
(Entrepenadaktuellt, 2015). 
 
Brindley & Oxborrow (2014) påtalar att det finns lite empirisk data kring hållbarhet i den 
offentliga sektorn. Även Lundberg, Marklund & Strömbäck (2016) antyder att det finns lite 
forskning om hållbara offentliga upphandlingar och då i synnerhet de delar som berör den 
ekonomiska- och sociala aspekten kring hållbar offentlig upphandling. Med anledning av att 
det blir allt viktigare att integrera hållbarhet i verksamheter samt att inkludera hållbarhet i 
upphandlingar är hållbarhetskrav en viktig del för att få företag att engagera sig i en hållbar 
utveckling. Detta gör det intressant att undersöka vilka hållbarhetskrav som idag ställs vid 
offentliga upphandlingar samt vilka krav kommunala bolag och leverantörer kan tvingas möta 
i framtiden. Det är viktigt att miljökrav, sociala frågor samt ekonomisk hållbarhet ställs i alla 
offentliga upphandlingar.   
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att granska hur offentliga upphandlingar kan bidra till ett hållbart 
samhälle samt undersöka vad kommunala bolag kan göra för att möta framtida 
hållbarhetskrav.  
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1.2.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar är kopplade till syftet:  

• Hur kan offentliga upphandlingar bidra till ett mer hållbart samhälle? 
• Vilka hållbarhetskrav ställs idag vid offentliga upphandlingar? 
• Vad kan kommunala bolag göra för att möta framtida hållbarhetskrav?  
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras vad som har gjorts för att genomföra studien, hur detta har skett 
samt varför olika vägval tagits. Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver det övergripande 
tillvägagångsättet följt av val av datainsamlingsmetod, analysmetod och presentationsmetod 
samt en avslutande del om forskningskvalitén i arbetet.  
2.1 Val av angreppssätt  
Till studien har det valts en kvalitativ forskning då syftet grundar sig i att granska hur 
offentliga upphandlingar kan bidra till ett hållbart samhälle samt undersöka vad kommunala 
bolag kan göra för att möta framtida hållbarhetskrav. Arbetet baseras på en undersökande 
studie och kommer därav inte att analysera något som är mätbart. Det valdes därför att 
använda sig av en kvalitativ metod framför en kvantitativ. Enligt Olsson & Sörensen (2007) 
används en kvalitativ forskning för att sträva efter en helhetssyn och för att få en så reell bild 
över verkligheten som möjligt. Detta påtalas även av Bryman (1988) som menar att en 
kvalitativ forskningsmetod bör väljas om man vill öppna upp för ett skapande av egna 
reflektioner hos respondenten. Med anledning av detta samt för att få en mer djupgående 
analys motiveras den kvalitativa forskningsmetoden ytterligare. Ett karaktäristiskt drag för en 
kvalitativ undersökning är att intervjupersonen får en större förståelse för situationen. Detta 
beroende på att frågor som ställs i en kvalitativ intervju är av mer undersökande karaktär 
medans kvantitativa forskare ofta söker specifika svar (Silverman, 1997). Det valdes därför att 
genomföra en fallstudie där intervjuer kunde genomföras för att få en mer djupgående analys 
och beskriva verkligheten med hjälp av fallet. 
  
Forskningsprocessen inleddes med att tillsammans med fallföretaget ta fram ett passande 
syfte efter att ett forskningsgap identifierats gällande vikten av att integrera hållbarhet i 
verksamheter. Därefter genomfördes en litteraturstudie där sekundärdata och teori 
införskaffades från bland annat vetenskapliga artiklar, hemsidor samt litteratur. Efter att en 
teoretisk referensram hade växt fram påbörjades en insamling av empirisk data i form av 
intervjuer och dokumentgranskning. När studien fått både empirisk- och teoretisk grund 
påbörjades en analys av den information som dokumenterats. Teori från andra forskare 
jämfördes och ställdes emot insamlad data där det slutligen kunde dras slutsatser. 
  
För att sträva efter vetenskaplighet är metodvalet och metodappliceringen viktigt. Det kan 
därför vara bra att använda sig av olika metoder för att få ett säkrare resultat där alla metodval 
pekar åt samma håll (Ejvegård, 2003). Det valdes därför att genomföra intervjuer för att samla 
in empirisk data och sedan genomfördes dokumentgranskning av olika upphandlingar för att 
se om dessa dokument pekade åt samma håll, vilket det visade sig göra. 
 
2.1.1 Fallstudie  
Studien bygger på en kvalitativ empirisk fallstudie utförd på företaget Gävle Energi. En 
fallstudie genomförs för att beskriva verkligheten genom att använda sig av ett fall där man 
förklarar för läsaren hur något går till eller ser ut genom att ta en liten del av ett stort förlopp. 
Ska man exempelvis göra ett arbete om en konstnär kan man välja ut ett verk och på så sätt 
berätta en historia om konstnären. En fallstudie är ett bra metodval för vetenskapliga 
undersökningar och förekommer i flertalet sådana studier (Pettigrew, 1990). Det strategiska 
valet av att utföra en fallstudie motiveras även av utformningen på de valda 
forskningsfrågorna. Yin (2014) menar att om en frågeställning är fokuserade kring ”vad” eller 
”hur” leder detta ofta fram till att en fallstudie är den bäst valda metoden. Detta beror på att 
dessa frågor ofta handlar om länkar som behöver följas upp i en lång tid snarare än inom ett 
visst tidsintervall. Pettigrew (1990) antyder att en fallstudie ger möjlighet att undersöka olika 
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aktörer inom ett gemensamt sammanhang för att sedan koppla dessa samman. Detta gjordes 
genom att involvera både det aktuella fallföretaget samt deras leverantörer och på så sätt 
skapa ett sammanhang från olika vinklar. Det svåra med en fallstudie är att det aldrig kan 
återspegla verkligheten fullt ut och det är därför viktigt att innan slutsatser dras, noga 
analysera sitt resultat och möjligen använda sig av olika metoder (Ejvegård, 2003). Detta togs 
i åtanke vid utformning av slutsats och därför analyserades resultatet noga och jämfördes med 
redan befintlig forskning för att stärka denna. 

  
2.1.2 Val av fallföretag 
Valet av studieobjekt baserades på ett gemensamt intresse att undersöka hållbarhetskrav vid 
offentliga upphandlingar. Företaget Gävle Energi valdes då det är ett kommunalägt företag 
som omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), arbetar mycket 
med inköp och hållbarhet samt genomför ett flertal offentliga upphandlingar varje år. Ett 
kommunalt ägt bolag finns inom alla kommuner i Sverige, i större städer äger kommunerna 
hela koncerner medans de i mindre städer kan äga dotterbolag och stiftelser. Kommunala 
bolag omfattas av kommunallagen samt stadgar och det är därför av största vikt att dessa 
bolag följer de krav som ställs på dem då de har ett samhällsansvar gentemot invånarna i 
kommunen (Svenskt näringsliv, 2007). De flesta av Gävle Energis upphandlingar, där bland 
annat upphandlingar kring inköp av fordon, transporter och arbetsmaskiner lyder under lagen 
om upphandling inom försörjningssektorerna (SFS 2016:1146). I kap 1 under §2, §22 samt 
§23 tydliggörs det att denna lag används av upphandlande enheter. Viss verksamhet som 
Gäve Energi bedriver exempelvis bredband lyder även under lagen om offentlig upphandling 
(LOU) (SFS 2016:1154) där det i kap 1 §2 och §22 framgår att upphandlande myndigheter 
ska använda LOU. Detta gör att Gävle Energi genomför en offentlig upphandling vid de flesta 
inköp som görs på företaget vilket gjorde att Gävle Energi ansågs vara ett passande fallföretag 
för studien. 
 
Tillsammans med Gävle Energi identifierades ett passande syfte och frågeställningar kunde 
utformas. Då företaget använder sig av offentliga upphandlingar inom många olika områden 
bidrog detta till att ett strategisk val gjordes att välja ett område som fallföretaget upphandlar 
mycket inom då det ej fanns tid eller resurser att granska samtliga områden. Det valdes därför 
att fokusera på offentliga upphandlingar avseende fordon, transporter och arbetsmaskiner då 
dessa har en stor inverkan på miljön samt att Gävle Energi gör många och stora inköp av 
dessa. Yin (2014) påtalar att valet av fallföretag bör vara relevant för den teori och det syfte 
som valts att applicera i fallstudien. En fördel med att endast välja att använda sig av ett 
företag i studien är att det lättare ges möjlighet att se över de kritiska delarna. 
 
2.2 Val av datainsamlingsmetod  
För att samla in data har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts. Denna metod valdes för 
att få en djupgående analys och på så sätt få ut så mycket av respondenten som möjligt. Till 
rapporten har både primärdata och sekundärdata använts för att samla in teori och empiri till 
studien. Olsson & Sörensen (2011) definierar sekundärdata som den data som andra forskare 
redan samlat in och som sedan används i den egna rapporten medans primärdata är den data 
man själv samlat in. 
 
Primär data till studien har samlats in genom dokumentgranskning och intervjuer med berörda 
personer på Gävle Energi samt två av företagets leverantörer. Det gjordes ett strategiskt val att 
även intervjua dessa två leverantörer för att få en bild över hur de ser på hållbarhetskrav vid 
upphandlingar samt för att även få med den privata sektorns bild över hur kravställning i en 
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offentlig upphandling ser ut. Respondenterna valdes då de är väl insatt i både den offentliga 
upphandlingen, organisationen samt i den hållbara utvecklingen. Det har erhållits data genom 
dokumentgranskning av exempelvis företagets egna webbplats, egentryckta rapporter samt 
broschyrer upprättade av bland annat Konkurrensverket. Till rapporten har det även hämtats 
sekundärdata från bland annat tidigare forskning samt sammanställningar av olika 
publikationer. Relevanta lagtexter, litteratur samt andra dokument har också studerats för att 
tillhandahålla både primär- och sekundärdata till studien och på så sätt stärka rapportens 
trovärdighet. 

Urvalet av relevant teori gjordes baserat på det aktuella ämnet. Sekundär data användes sedan 
för att jämföra den insamlade empirin med tidigare forskning och på så sätt stärka rapportens 
trovärdighet. För att samla in sekundärdata och hitta betydande teori har det använts olika 
hemsidor, böcker och databaser så som Scopus och ScienceDirect. Dessa databaser valdes då 
de erhåller hög kvalité. Det har använts sökord som ”public procurement”, ”sustainable 
development” och ”environmental requirements”. För att stärka rapportens trovärdighet 
ytterligare har det i största mån använts artiklar som är expertgranskade av andra forskare. De 
internetsidor som använts har noga granskats och valts ut för att få så trovärdiga källor som 
möjligt. Hemsidor som Upphandlingsmyndigheten, Trafikverket och Miljömål.se har stor 
grund i den teoretiska delen av rapporten. Dessa hemsidor valdes då de är pålitliga källor som 
har relevant information för rapportens utformning.  
 
2.2.1 Genomförande av intervjuer  
Vid intervjuer har det använts en semistrukturerad intervjumetod. Att använda sig av denna 
intervjumetod bidrar till att frågor som utformats är koncentrerade mer på ett specifikt område 
än på en specifik fråga. Detta ger respondenten möjlighet att utveckla svaren och skapa en 
öppning för berättelser. Genom att skapa möjligheter till egna berättelser i intervjun bidrar det 
till en mer djupgående analys som man sedan kan använda sig av (Galetta, 2013). Då en mer 
djupgående analys ville fås för att nå fram till de valda syftesfrågorna valdes denna 
intervjuform framför exempelvis en mer strukturerad form. En strukturerad intervjumetod 
hade troligtvis genererat mer precisa svar och lika djupgående svar hade kanske inte varit 
möjligt att uppnå. 

Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att man inför en intervju noga valt ut relevanta 
respondenter samt att man är väl förberedd för att undvika att behöva gå tillbaka och göra om 
intervjun. Det valdes tre representanter från Gävle Energi som var väl insatta i både offentlig 
upphandling och hållbarhet samt två leverantörer för att ytterligare få ett perspektiv över 
kravställningar i offentliga upphandlingar. Det är även viktigt att personen som utför intervjun 
inte är stressad eller försenad till intervjun då detta enkelt kan smitta av sig på respondenten. 
Detta är speciellt viktigt vid en intervju med en öppen eller semistrukturell intervjuform då 
respondenten kan känna sig stressad och vilja svara med så korta svar som möjligt, något man 
inte vill få vid denna typ av intervju (Ejvegård, 2003). Med anledning av detta motiverades vi 
till att i god tid vara på plats, noggrant förberedda för att skapa ett lugn vid intervjun. De olika 
intervjuerna varade mellan en till två timmar och vid intervjutillfällena upplevdes en trygg 
och harmonisk miljö där respondenten vågade ta god tid på sig med sina svar. 
  
Vid genomförandet av intervjuerna medtogs datorer där samtliga svar antecknades. Det 
övervägdes att spela in samtliga intervjuer för att försäkra sig om att ej missa något av värde. 
Det fanns dock under intervjuns gång ett mål med att få respondenterna att öppna upp sina 
svar och då kunde en inspelad intervju bidragit till osäkerhet hos respondenterna och med 
rädsla för att gå miste om relevant information avskrevs därför detta. Detta påtalas av Yin 
(2014) som anser att en inspelningsanordning ej bör användas om det skapas ett obehag hos 
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respondenten att spelas in. Det bör även undvikas att spela in intervjuer då det finns en risk att 
det bidrar till minimerad uppmärksamhet till respondent från intervjuare då man redan har allt 
material inspelat (Yin, 2014). Det valdes därför under samtliga intervjuer att låta en person att 
ansvara för dialogen med respondenten medans den andre mestadels förde anteckningar. 
  
Inför intervjuerna utgicks det ifrån tre teman när frågorna valdes: Hållbar utveckling, 
Upphandling samt Hållbar utveckling vid offentlig upphandling. Dessa teman bröts sedan ner 
till frågor som användes under samtliga intervjuer. Frågeställningar som avhandlades vid 
respektive intervju var bland annat: 
 

• Hur arbetar företaget med hållbarhet? 
• Hur går upphandlingsprocessen till? 
• Vad är svårt respektive enkelt vid en offentlig upphandling? 
• Vilka hållbarhetskrav ställs vid upphandlingar idag? 
• Hur förhåller sig leverantörer till hållbarhet? 
• Vilka hållbarhetskrav anser ni är viktiga att ställa i framtiden? 

 
2.2.2 Etiska aspekter  
Vid intervjuer finns det enligt Kvale & Brinkmann (2014) etiska frågor man bör ha i 
beaktning vid intervjuundersökningar. Dessa frågor kan bland annat vara vikten av att 
respondenterna förblir anonyma samt vem som kommer få tillgång till de gjorda intervjuerna. 
Detta togs det hänsyn till då varje respondent fick möjlighet att läsa igenom och kommentera 
den gjorda intervjun. Vid varje intervju informerades respondenterna om syftet med intervjun 
och hur den kommer vara upplagd. Detta gjordes för att skapa ett informerat samtycke mellan 
intervjupersonerna och respondenten och detta uttryck grundar sig i att försäkra sig om att den 
deltagande respondenten inte skadas (Kvale & Brinkmann, 2014). Respondenternas namn 
uteslöts även för att öka anonymiteten och på så sätt värna om den etiska aspekten.  
  
2.3 Val av analys- och presentationsmetod  
Efter att intervjuer genomförts sammanställdes varje enskild intervju. Dessa intervjuer 
skickades sedan till respektive respondent där en genomgång av det insamlade materialet 
gjordes av respondenten. Intervjuerna kompletterades även med mail- och telefonkontakt för 
att förtydliga vissa delar samt för att inte missa viktig information. Synpunkter samt 
revidering framfördes och verkställdes sedan och därefter sammanställdes alla intervjuer för 
att skapa en gemensam överblick av arbetet på företaget. Denna sammanställning innehöll 
den information som var till störst vikt för studien. Med hjälp av dessa sammanställningar 
kunde resultatet presenteras i rapporten och bidra med empiri till studien. För att stärka 
fallstudiens trovärdighet bör en överlappning av datainsamling och analys finnas (Van 
Maanen, 1988). Därför har insamlad data jämförts med befintlig teor och analyserats i 
diskussionsavsnittet. Genom att man kontinuerligt skriver ner samtliga intryck man får under 
studiens gång bidrar det till en större möjlighet att analysera och presentera resultatet på ett 
korrekt sätt (Van Maanen, 1988). 
  
Sekundär data i form av vetenskapliga artiklar och andra tidskrifter har noga granskats och 
valts ut för att stärka rapportens trovärdighet. Upphandlingsdokument med tillhörande bilagor 
har även de analyserats och sammanställts. Dessa dokument innehöll bland annat hur Gävle 
Energi arbetar med hållbarhet i hela verksamheten samt vilka hållbarhetskrav som företaget 
ställer vid en upphandling. Samtliga sammanställningar presenterades sedan i löpande text där 
de olika respondenternas och forskarnas åsikter redovisas. Även den gjorda 
dokumentgranskningen presenteras i resultatavsnittet.   
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2.4 Forskningskvalitet  
Yin (2003) poängterar att en viktig del för att stärka validiteten i studien är att använda flera 
källor som bevisar samma sak och genom detta analysera viktiga avgöranden och granska 
slutsatser. Detta påtalas även av Biggam (2008) som betonar vikten av att studien är 
uppbyggd på relevanta samt accepterade forsknings- och datainsamlingsstrategier. En ökad 
validitet nås genom att använda sig av diverse datainsamlingsmetoder som då gör det möjligt 
att jämföra dessa med varandra och stärka validiteten (Biggam, 2008). För att stärka 
validiteten har det därför använts ett flertal källor som tydliggör samma resultat. Genom att 
jämföra de gjorda intervjuerna med de olika dokumenten kunde en sammanställning av 
liknande data ses vilket ökar validiteten i resultatet. Denna sammanställning jämfördes sedan 
med vetenskapliga publikationer och validiteten stärktes ytterligare. 
  
Den externa validiteten, det vill säga generaliserbarheten granskar frågan om slutsatser från 
studien går att applicera i andra företag utöver de som används i studien. Generaliserbarhet 
handlar alltså om huruvida resultatet och slutsatser är giltiga utanför det aktuella fallet. Yin 
(2003) menar att den externa validiteten ökar om de framtagna resultaten från fallstudien går 
att applicera i andra studier med exakt samma resultat. Kvalitativa studier innehar ofta inte ett 
förväntat resultat och detta är vad som bidrar till att generaliserbarhet blir relevant i ämnet. Ett 
tillvägagångssätt för att lyckas bedöma generaliserbarhet inom kvalitativa studier är att utgå 
från liknande kriterier som för validitet. För att bedöma generaliserbarheten utgår man från i 
vilken utsträckning de framtagna resultaten kan generaliseras till en annan studie där man 
bedömer de likheter som finns med bland annat sociala sammanhang, tid, plats och människor 
(Leung, 2015). Användandet av fallföretaget samt fallföretagets mindre och större 
leverantörer bidrar till att ett mer generaliserbart resultat kan nås. Genom att granska flera 
parter som påtalar samma sak kan studiens resultat bli både mer valid och generaliserbart. 
Enligt Firestone (1993) kan generaliserbarheten i en studie öka genom att tydligt beskriva 
både fallföretaget och forskningsprocessen. Genom att tydliggöra dessa processer för läsaren 
så bidrar det till att egna uppskattningar om validiteten och generaliseringen kan ses i 
resultatet. För att tydliggöra detta har en beskrivning av både forskningsprocessen samt 
fallföretaget utförts i detta kapitel och förhoppningsvis kommer detta underlätta för läsaren att 
bedöma forskningskvalitén i studien. 
  
Även Biggam (2008) anser att det är av största vikt att i en studie kunna försäkra sig om att 
ens forskning erhåller hög reliabilitet. Om intervjuer som genomförts ej registreras på ett 
korrekt sätt anses detta som en otillförlitlig forskning. För att stärka forskningens 
tillförlitlighet bör man därför detaljerat beskriva hur exempelvis intervjuer genomförts, vem 
respondenten är samt hur insamlingen av empirin gick till. Det är dock problematiskt att 
skapa full tillförlitlighet i en fallstudie men genom noga dokumentation kan denna ökas. 
Genom att inneha en tillförlitlig forskning underlättar detta vid försök att upprepa samma 
studie. Är detta inte genomförbart är det då av största vikt att redogöra för varför det ej går att 
uppnå samma resultat (Biggam, 2008). Det finns en medvetenhet om att det är svårt att lyckas 
genomföra en exakt lika studie och få exakt samma resultat i en kvalitativ studie. Det är 
problematisk och komplicerat att genomföra de gjorda intervjuerna på korrekt sätt med 
liknande respondenter. För att öka reliabiliteten har det försökts beskrivas hur studien utförts i 
bästa möjliga mån för att möjliggöra att en liknande studie kan utföras vilket medför ökad 
tillförlitlighet till studien. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs den teori och begrepp som är relevant för studien. Kapitlet ger till en 
början en överblick på vad hållbar utveckling, offentlig upphandling, lagar och regler, 
hållbarhetskrav samt vad standarder är och går sedan ner mer i detaljerat på dessa.  
3.1 Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling handlar om att möta människors nuvarande behov samt att ständigt 
utveckla och säkra nödvändiga resurser för att förbättra samhället till kommande generationer 
(Ammenberg, 2012). Begreppet hållbar utveckling fick sitt genomslag år 1972 under en FN-
konferens i Stockholm. Det var en internationell insats som utfördes för att möta den 
ekonomiska utvecklingen och fokusera på miljön. År 1992 hade FN en ny konferens i Rio de 
Janeiro där begreppet hållbar utveckling diskuterades återigen men denna gång med fokus på 
de tre dimensionerna ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet. Målet med konferensen 
var att uppnå konkreta lösningar för de hållbarhetsfrågor som lyfts fram 20 år tidigare i 
Stockholm. Konferensen i Rio de Janeiro var till mycket stor framgång för att främja och 
uppnå ett hållbart samhälle (Strezov, Evans & Evans, 2016).  
 
Den hållbara utvecklingen och dess tre dimensioner miljömässig-, social- och ekonomisk 
hållbarhet, som figur 1 visar, blir allt viktigare för företag att beakta. Många större företag 
prioriterar hållbarhetskrav högt och integrerar de tre dimensionerna i alla deras processer. 
Konkurrenskraft, högre trovärdighet och ett ökande förtroende för företag att ta ansvar för 
hållbarhetsfrågor är alla starkt bidragande orsaker till varför företag väljer att engagera sig i 
hållbar utveckling (Miralles-Quiros, Miralles-Quiros & Arraiano, 2017). Taherdangkoo, 
Ghasemi & Beikpour (2017) påtalar även att den ökade medvetenheten om miljö-, sociala- 
och ekonomiska frågor tvingar företag att ta sig an hållbarhetstänket. De menar därför att 
företag måste integrera hållbarhet i deras verksamheter och processer för att skapa 
konkurrensfördelar mot andra aktörer. Enligt Ammenberg (2012) handlar hållbar utveckling 
om att ständigt förbättra och utveckla olika processer och inte om ett fast tillstånd som går att 
nå. Det är därför viktigt att hela tiden utveckla och integrera de tre aspekterna med varandra 
för att uppnå en hållbar utveckling. Både internationellt och nationellt ökar medvetenheten 
och efterfrågan på lösningar som är framgångsrika för ett hållbart miljöarbete. Frågor 
gällande den sociala- och ekonomiska hållbarheten har fått ett betydligt mindre genomslag 
bland både företag och privatpersoner och detta bidrar till att den hållbara utvecklingen 
hämmas (Ammenberg, 2012). 

 
Figur 1. De tre dimensionerna i begreppet hållbar utveckling. 
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3.2 Offentlig upphandling 
När exempelvis ett landsting eller en kommun ska genomföra ett större inköp av varor och 
tjänster måste en offentlig upphandling upprättas. Detta innebär att alla har chansen att läsa 
och ta del av upphandlingsunderlaget samt lägga ett anbud. I Sverige står den offentliga 
upphandlingen för en mycket stor del av de varor och tjänster som konsumeras. År 2010 stod 
den offentliga sektorn och dess upphandlingar för mer än 500 miljarder svenska kronor. Alla 
offentliga upphandlingar styrs av olika regler och lagstiftningar vilket medför att 
organisationer inom den offentliga sektorn måste ställa olika typer av krav på sina 
leverantörer. Genom att krav för ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet ställs i 
offentliga upphandlingar kan en myndighet eller bolag påverka andra företag till att bli 
delaktig i att bidra till den hållbara utvecklingen. Offentliga upphandlingar har idag bidragit 
till stora förbättringar gällande framförallt miljöhänsyn där entreprenadfordon, utrustning och 
transporttjänster utvecklats och blivit betydligt miljövänligare (Ammenberg, 2012). 
 
En offentlig upphandling är strikt och har detaljerade samt statiska kontrakt där liten 
möjlighet till flexibilitet i kontrakt- och leverantörsförhållanden finns. Ett kontrakt som 
utfärdats genom en offentlig upphandling har oftast ett slutdatum. Detta medför att när 
kontraktet löper ut måste en ny upphandling genomföras och det är näst intill omöjligt att 
förlänga det befintliga kontraktet trots att man kan styrka ärendet med att ett gynnsamt 
samarbete tidigare har ägt rum (Bröchner, Camén, Eriksson & Garvare, 2016).  
 
Syftet med upphandlingsregler är bland annat att alla företag ska få samma chans och villkor 
för att lyckas vinna en upphandling. Upphandlingsregler används för att skapa konkurrens på 
marknaden och uppnå fördelaktiga inköp som gynnar medborgare och skattebetalare. 
Myndigheter ska använda sig av konkurrensen och på så sätt få ett förmånligare pris 
(Konkurrensverket, 2011). I lagen om offentlig upphandling LOU (SFS 2016:1145) beskrivs 
det att upphandlande myndigheter ska behandla alla leverantörer likvärdigt där ingen 
diskriminering får förekomma samt att upphandlingen ska ske på ett öppet sätt.  
 
3.2.1 Hållbar upphandling  
Organisationer står inför stora utmaningar när det kommer till hållbarhetskrav vid 
upphandlingar och förändringar i leverantörskedjan. Yttre påverkan från exempelvis 
skiftningar i efterfrågan kan lätt förstås medan det är svårare att förstå de svårigheter 
leverantörerna står inför när de ska möta upphandlingskraven (Brindley & Oxborrow, 2014).  
Den offentliga sektorn strävar efter att deras inköp ska vara så kostnadseffektiva som möjligt 
men även att hänsyn till den hållbara utvecklingen tas. Företag kan därför använda sig av 
hållbara offentliga upphandlingar som innebär att det ställs krav på sociala-, miljömässiga- 
och ekonomiska aspekter i deras upphandlingar (Uttam & Le Lann Roos, 2014). Målet med 
hållbar upphandling är att varje inköps- och leveransaktivitet som ett företag gör ska präglas 
av att uppnå miljömässiga, sociala- och ekonomiska mål (Walker & Brammer, 2012). Företag 
kan genom att inkludera hållbarhet i deras upphandlingar skapa en större förståelse för hur de 
kan främja den hållbara utvecklingen och minska den negativa påverkan på samhället. För att 
uppnå detta och minska samt förbättra den negativa påverkan på hållbarhetsfaktorer kan 
företag använda sig av hållbara försörjningskedjor och på så sätt förbättra sina 
upphandlingsförfaranden (Boak et al., 2016). Den offentliga sektorn har ett fokus på att värna 
om samhällets välbefinnande. De följer de lagstiftningar och regler som finns och har därmed 
en stor påverkan på deras leverantörer när det kommer till inköp av varor och tjänster. Genom 
att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen måste organisationens leverantörer ta hänsyn till 
hållbarutvecklingens tre dimensioner och dessa leverantörer erbjuder i sin tur samma 
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produkter eller tjänster till övriga kunder och även den privata sektorn påverkas och blir mer 
hållbar (Walker & Brammer, 2012). 
 
Att involvera hållbarhet i offentliga upphandlingar bidrar till att bland annat företags påverkan 
på miljö och hälsa minimeras, man bidrar till att uppnå miljömål, kostnadsbesparingar och 
förbättrade arbetsvillkor. Det är av största vikt att ta miljö- och social hänsyn i beaktning vid 
upphandlingar för att främja en hållbar utveckling. Genom att företag använder sig av 
hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar bidrar man till en hållbar framtid, bättre miljö samt 
en förbättrad hälsa hos människan (Upphandlingsmyndigheten, 2018a). 
 
Lundberg et al. (2016) beskriver även de att offentliga upphandlingar bidrar till en hållbar 
utveckling. Forskare inom grön offentlig upphandling menar att den offentliga sektorn kan 
bidra till att konsumenter och producenter minskar sin negativa påverkan på miljön genom att 
ställa krav i deras upphandlingar. Grön offentlig upphandling går ut på att den offentliga 
sektorn inte endast koncentrerar sig på pris och kvalité i deras upphandlingar utan även väver 
in olika miljöaspekter. Detta kan användas för att nå betydande fördelar för samhället genom 
att de privata företagen måsta anpassa sig till upphandlingens krav avseende miljön. 
Företagen måste då investera i bland annat miljövänligare maskiner och både lokala och 
internationella hållbarhetsmål kan då nås (Lundberg et al., 2016).  
 
Användandet av gröna offentliga upphandlingar har blivit mycket populära och används som 
ett miljöpolitiskt verktyg. Lundberg et al. (2016) menar att det finns relativt lite akademisk 
litteratur kring grön offentlig upphandling och då i synnerhet delar som berör den ekonomiska 
aspekten. Mestadels tar endast kostnadseffektivitet upp där man talar om hur man ska uppnå 
de satta miljömålen till en så låg kostnad som möjligt. Man pratar sällan om hur grön offentlig 
upphandling kan på ett kostnadseffektivt sätt bidra till minskade utsläpp (Lundberg et al., 
2016).    
 
3.2.2 Upphandlingsprocessen  
Offentliga upphandlingar kan ske inom bland annat offentliga myndigheter och kommunala 
bolag. Som illustreras nedan i figur 2 tillkommer en offentlig upphandling när en myndighet 
eller bolag har identifierat ett behov av en produkt eller tjänst. När myndigheten har fastställt 
behovet påbörjas förberedelser inför upphandlingen och ett förfrågningsunderlag upprättas 
över det som behövs upphandlas. Efter att förfrågningsunderlaget har fastställts annonseras 
upphandlingen ut enligt lagkrav. Annonseringens främsta syfte är att öppna upp för en 
marknad av offentliga kontrakt genom att göra det möjligt för leverantörerna att kunna lämna 
anbud till den offentliga sektorn. Efter att annonseringen offentliggjorts lämnas anbuden in, 
upphandlande myndigheter måste enligt lag bedriva kommunikationen elektroniskt. När 
samtliga anbud kommit in och anbudstiden löpt ut öppnas samtliga anbud samtidigt. Vid 
anbudsöppningen närvarar alltid minst två personer som är utsedda av myndigheten. Som 
figur 2 visar sker en anbudsutvärdering efter att alla anbud öppnats och här bedömer den 
upphandlade myndigheten vilket av de inkomna anbud som bäst kan tillgodose deras behov. 
Slutligen sker ett tilldelningsbeslut där det framgår vilket anbud som antagits av den 
upphandlade myndigheten (Pedersen, 2013). När beslutet sedan fattats skickas det ut ett 
tilldelningsmeddelande till samtliga leverantörer som deltog i upphandlingen där all 
information om upphandlingsprocessen finns dokumenterad. Då tilldelningsmeddelandet nått 
sista leverantören börjar en tiodagarsfrist där leverantörer ges möjlighet att ifrågasätta 
upphandlingen. Under denna period kan den upphandlande myndigheten ej ingå ett avtal utan 
detta sker först när tiodagarsfristen löpt förbi. När fristen löpt ut och en ansökan om 
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överprövning inte inkommit skrivs avtal mellan den upphandlande myndigheten och 
leverantören (Sundstrand, 2010).  
  
 

 
Figur 2. Upphandlingsprocessen. 
 
3.2.3 Upphandlingsförföranden & tröskelvärden  
När en offentlig upphandling ska genomföras måste den offentliga organisationen välja ett 
tillvägagångssätt, ett så kallat förfarande, för själva upphandlingen. Beroende på vilket 
förfarande organisationen väljer styrs stegen upphandlingen ska genomgå, om myndigheten 
eller bolaget får genomgå en förhandling eller vilka tidsfrister som gäller. Beroende på 
avtalets värde eller vilken typ av tjänst som ska upphandlas väljs olika förfaranden och vid 
valet bör myndigheten se till vilket av de olika förfarandena som kan ge det bästa resultatet. I 
de olika lagarna skiljer sig reglerna om förfarandena något åt men det som främst avgör vilket 
förfarande som är aktuellt är det så kallade tröskelvärdet. Ett tröskelvärde är ett belopp som 
bestämmer vilka regler organisationen ska följa vid upphandlingen. Ligger beloppet över 
tröskelvärdet ska direktivstyrda förfaranden användas annars nationella förfaranden 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017a). Beroende på vad som ska upphandlas råder olika 
tröskelvärden (Upphandlingsmyndigheten, 2018b).   
 
3.3 Lagar och regler  
Sedan 1800-talet har det funnits regler och bestämmelser över hur en offentlig upphandling 
ska gå till. Den första upphandlingsförordningen trädde i kraft redan år 1920 och reglerar de 
statliga inköpen. Bestämmelserna i förordningen var tvingande men det fanns dock inga 
sanktioner med en bestämmelse om att det ej gick att överklaga en statlig upphandling. 
Förordningen reviderades och moderniserades fyra gånger efter detta och fick sin slutliga 
form 1986 men upphörde sedan år 1994 när den äldre versionen av LOU fastslogs. Denna nya 
lagen var till stor del utformad utifrån EU-rätten och offentlig upphandling i Sverige fick en 
helt ny utformning. I januari 2008 delades denna lag upp i två och en ny LOU och LUF trädde 
i kraft (Sundstrand, 2010).  
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I Sverige finns det idag ett antal lagstiftningar som reglerar hur den offentliga sektorn 
genomför sina upphandlingar. I första hand används lagen om offentlig upphandling (LOU) 
(2016:1145), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146), 
(2016:1147), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029) samt 
lagen om upphandling av koncessioner (LUK) vid offentliga upphandlingar. Beroende på vem 
och vad som ska upphandlas används de olika lagarna i olika typer av upphandlingar. Det 
finns även andra lagar som är aktuell vid en eventuell offentlig upphandling exempelvis lagen 
om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (Upphandlingsmyndigheten, 2017b).    
 
3.3.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Lagen om offentlig upphandling (2016:1154) är en svensk lag som ska användas då en 
kommun, region eller landsting gör ett inköp. Lagen innefattar bland annat principer om 
likabehandling, öppenhet, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande samt proportionalitet. 
Genom dessa principer skapas riktlinjer och att exempelvis gynna lokala leverantörer går inte. 
Lagen berättar hur man ska genomföra en upphandling och möjligheter till att ställa krav 
avseende miljö- och social hållbarhet ingår i lagen. De krav som ställs ska dock vara rimliga 
för de inköp som ska göras samt proportionerliga till detta. Detta innebär att kraven ska ställas 
för att säkerställa att leverantören har rättslig, finansiell, yrkesmässig och teknisk förmåga att 
genomföra det skrivna kontraktet (SFS 2016:1145). I januari 2017 skedde en del förändringar 
i lagen och den kom efter det att kallas den nya lagen om offentliga upphandlingar. Den nya 
LOU innefattar bland annat regleringar för i vilken utsträckning avtal mellan offentliga 
aktörer ska konkurrensutsättas, skyldighet till att genomföra upphandlingar med elektroniska 
kommunikationsmedel samt regler om kvalificering av leverantörer och hur det kontrolleras 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017c).  
 
Lagen har sin grund i den äldre versionen av LOU (1992:1528) som var styrd av EU-rätten 
och andra bestämmelser i EU-direktiven om offentlig upphandling. Några år efter att lagen 
hade trätt i kraft uppkom två nya direktiv om offentlig upphandling. Dessa direktiv blev 
inkluderade i en ny lag om offentlig upphandling (2007:1091) och lagen om upphandling 
inom försörjningssektorerna (2007:1092) i januari 2008. LOU delades här upp i två lagar, 
LOU där bestämmelser för den klassiska sektorn finns samt LUF där bestämmelser för 
försörjningssektorn finns (Sundstrand, 2010).  
 
3.3.2 Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
År 2008 trädde lagen (2007:1092) om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna i 
kraft. Den 1:a januari 2017 (SFS 2016:1146) beslutade riksdagen att ett fåtal ändringar skulle 
genomföras och lagen uppdaterades. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna är 
anpassad för organisationer som bland annat arbetar inom områden som energi, transport och 
vatten. Bestämmelserna omfattar tjänster, varor och byggentreprenader som ska upphandlas 
inom dessa områden (Sundstrand, 2010). Lagen utgår från redan tillsatta EU-regler och syftar 
till att säkerställa att leverantörer inom Europa ges ett öppet och likvärdigt sätt att konkurrera 
om offentliga kontrakt. Lagen bidrar även till att upphandlande myndigheter ska kunna ställa 
relevanta hållbarhetskrav samt kunna dra nytta av offentliga medel som finansierar 
upphandlingar (Jpinfonet, 2017).  
 
3.3.3 Gemensamma miljökrav för entreprenader  
Tillsammans med Trafikverket har Stockholm, Malmö och Göteborgs stad tagit fram ett antal 
miljökrav och vägledning som ska användas vid upphandling av entreprenader. Med 
entreprenad menas här att ett åtagande av ett arbete eller en leverans som ska utföras inom en 
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viss tid till ett förutbestämt pris. Dessa arbeten handlar oftast om anläggnings- eller 
byggnadsarbete. Kraven finns till för att minska miljöpåverkan på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt från alla genomföranden av entreprenader i städerna (Trafikverket, 2017). Dessa 
krav gäller både för entreprenörens organisation men även för underentreprenörer och dess 
verksamheter. De krav som ställs är generella och täcker inte alla miljöfrågor som finns. Det 
är avtalsansvarig som ansvarar för att alla i ledet följer de krav som är satta och det är även 
denna som får påföljder om kraven inte följs. I vissa speciella fall då exempelvis ett arbete ska 
utföras i ett känsligt område kan kraven skärpas och varje kravpunkt gås igenom 
(Trafikverket, 2013).  
 
Kraven som ställs på entreprenörerna är bland annat att de ska ha ett systematiskt miljöarbete, 
detta kan exempelvis vara att företaget ska ha en miljöpolicy, uppgifter om vad som i 
företaget kan orsaka negativ miljöpåverkan, mål för miljöförbättringar samt rutiner för 
uppföljning av miljöarbete och hantering av avvikelser. Entreprenören ska även kunna 
presentera en skriftlig miljöplan, dess drivmedel ska uppfylla vissa krav samt att företagets 
fordon måste hålla sig inom ramarna för hur mycket koldioxid de får släppa ut och att de 
uppfyller Euro-krav. Det finns också krav för vad entreprenörens arbetsmaskiner ska uppfylla 
och hur kemiska produkter ska hanteras (Trafikverket, 2013).  
 
3.4 Hållbarhetskrav  
Med hjälp av hållbarhetskrav vill landsting, kommuner och regioner att organisationer 
anpassar sina arbetsmaskiner och fordon för att inte bidra till en negativ inverkan på miljön. 
Det är idag inte rimligt att endast med hjälp av lagstiftning och avgifter styra marknadens 
miljöarbete utan det måste kompletteras med tydliga krav för att uppnå en positiv inverkan 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018a). Målet att nå en hållbar utveckling finns med i flera 
politiska verksamhetsområden och är därav en viktig del i den offentliga upphandlingen. När 
hållbarhetskrav ska ställas i en offentlig upphandling är det viktigt att man tänker igenom de 
konsekvenser som kan komma att uppstå efter ett kravställande. Det är komplext att ställa 
krav i en offentlig upphandling och både för- och nackdelar kan komma av att ställa krav 
(Konkurrensverket, 2011).  
 
Konkurrensverket (2011) anser att kraven i en offentlig upphandling måste vara relevanta för 
tjänsten eller produkten som ska upphandlas. Det ska finnas ett samband mellan kravet och 
produkten där kravet inte får skilja sig för mycket från det egentliga syftet med 
upphandlingen. De får heller inte vara ett krav som gör att ett visst företag lättare kan uppfylla 
kravet. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) finns regler om att man bör ta miljö- och 
sociala aspekter i hänsyn vid sina upphandlingar. Reglerna finns till för att de sporrar 
upphandlande myndigheter till att ta med dessa dimensioner i sina upphandlingar. När krav 
ska ställas ska man inte endast ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer utan även om 
det finns tillräckligt med resurser för att kontrollera kraven (Konkurrensverket, 2011).  
 
3.4.1 Miljökrav 
Miljökrav vid offentliga upphandlingar ställs för att värna om långsiktiga positiva effekter på 
miljön. Syftet med miljökrav är att minimera den negativa miljöpåverkan som uppstår i 
samband med utförda arbeten. Att använda sig av aktuella, tydliga samt kostnadseffektiva 
miljökrav bidrar till en förbättrad luftkvalitet, minimering av energianvändning samt 
minimerad användning av giftiga ämnen. Miljökrav inom entreprenader behandlar främst 
miljöaspekter som uppstår vid utförandet av arbetet och är bland annat inriktade på 
emissioner till luft samt kemikalieanvändning (Trafikverket, 2012). Siu Lee Lam & Gu 
(2014) påtalar att frågan om miljökrav och miljöskydd blir allt viktigare för att värna om en 
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hållbar utveckling. Det finns idag ett stort behov av att minimera koldioxidutsläpp för att 
värna om en hållbar utveckling och möta marknadens behov och med hjälp av aktuella 
miljökrav kan detta uppnås. 
 
Även Lee, Klassen, Furlan & Vinelli (2014) påtalar precis som Konkurrensverket (2011) 
vikten av att ha en miljöprestanda som bland annat bidrar till minimering av giftiga ämnen i 
produkten. Att ställa dessa krav på leverantörer kan bidra till en reaktion på deras eget 
beteende kring miljöfrågor som i sin tur genererar ett ökat hållbarhetsarbete. Detta gör att 
företag i framtiden kan ställa hårdare krav på miljöprestandan av deras leverantörer. 
 
Europeiska kommissionen arbetar aktivt med hållbar utveckling och uppmuntrar sina 
medlemmar att upprätta handlingsplaner för ett hållbarare samhälle. Sveriges regering har 
därför utformat en handlingsplan som heter ”En miljöanpassad offentlig upphandling” där 
mål för de kommande åren finns nedskrivna. Målen handlar bland annat om att andelen 
offentliga upphandlingar och statliga ramavtal med tydliga miljökrav bör öka 
(Konkurrensverket, 2008). Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer de ”ramar” och villkor 
som ska ingå i ett framtida krav. Det är en generell överenskommelse mellan en kund och en 
leverantör. I regeringens handlingsplan beskrivs att andelen miljökrav bör öka i statliga 
ramavtal då ungefär en tredjedel av de statliga ramavtalen inte innefattar miljökrav av vikt vid 
en upphandling (Naturvårdsverket, 2009). Enligt Konkurrensverket (2008) är det komplext att 
lyckas formulera effektiva miljökrav vid en offentlig upphandling. Det ställs därför stora krav 
på upphandlaren för att lyckas med detta och uppnå rimliga krav.   
 
Vid felaktigt ställda miljökrav kan kraven få dåligt genomslag och konkurrensen kan 
hämmas. För att lyckas främja en hållbar utveckling med hjälp av miljömål krävs det att 
kraven som ställs stämmer överens med de regler och principer som finns för offentlig 
upphandling. Den upphandlande myndigheten bör också vara väl insatt i de regler som finns 
och innan en upphandling gå igenom vad de vill få ut från sitt inköp (Konkurrensverket, 
2008).  
 
3.4.2 Ekonomiska krav 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att på ett ansvarfullt sätt använda sig av de befintliga 
resurser som finns för att skapa en långsiktig hållbar utveckling för dessa resurser. För ett 
företag innebär detta att de ska använda sig av befintliga resurser för att uppnå en långsiktig 
lönsamhet för företaget. När det kommer till en produkt eller tjänst handlar det om att 
produktionen av varan inte ska förbruka mer än vad den tillför. För att uppnå ekonomisk 
hållbarhet krävs ett långsiktigt perspektiv vilket ibland kan motsäga sig till kortsiktiga 
ekonomiska vinster. Det kan därför vara svårt att få med den ekonomiska dimensionen i 
hållbar utveckling då vissa debattörer menar att det är omöjligt att öka tillväxten utan att 
använda sig av mer resurser (Dahlin, 2014). 
  
Den offentliga upphandlingen står för flera hundra miljarder svenska kronor varje år. Detta 
medför att det är av största vikt att offentliga upphandlingar bedrivs på ett effektivt sätt för att 
främja ekonomin (Konkurrensverket, 2008). Det svåra med att ställa krav är på vilken nivå 
man ska lägga sig. Det är viktigt att företag inte stängs ute från förhandlingen på felaktiga 
grunder exempelvis att en leverantör utesluts på grund av att otydliga krav ställs. Detta för att 
produktkvalitén ska bli så bra som möjligt samt att ett så bra pris som möjligt ska kunna antas 
(Konkurrensverket, 2011). 
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Vid en upphandling finns två möjliga prisalternativ för att ett anbud ska accepteras. Antingen 
kan en organisation välja det anbud med lägst pris eller det mest ekonomiskt fördelaktiga 
anbudet. Vid ett beslut om att anta det mest kostnadseffektiva anbudet genomförs en 
granskning av de anbud som har den bästa kombinationen av pris och exempelvis kvalité eller 
hållbarhetsmål. Detta betyder att organisationen kan välja ett anbud som har ett relativt högt 
pris men är bättre än konkurrenterna på att uppfylla de miljökrav som organisationen har 
(Bröchner et al., 2016).  
 
3.4.3 Sociala krav 
För att uppnå en social långsiktig hållbarhet krävs det att människor engagerar sig i att skapa 
ett stabilt samhälle där fokus ligger på att uppfylla mänskliga rättigheter, bidra till trygghet 
samt minska fattigdomen. Den sociala dimensionen i hållbar utveckling sätter människan i 
centrum och handlar bland annat om demokrati, frihet, arbetsmiljö och hälsa (Dahlin, 2014).  
 
En upphandlande myndighet måste ta hänsyn till de lagstiftningar som EU stiftat om sociala 
aspekter vid en offentlig upphandling, det handlar bland annat om minimikrav för hälsa och 
säkerhet (Konkurrensverket 2011). Sociala krav ställs i upphandlingar för att organisationer 
ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och dessa krav är ofta även kopplade till miljökrav. 
Genom att använda sig av sociala krav värnar man om människan och försäkrar sig om att 
bland annat bättre arbetsförhållanden uppnås och att hälsoproblem minimeras 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018a). Att använda sig av sociala krav bidrar även till att 
produkter eller tjänster som är aktuella för den specifika upphandlingen kommer utföras under 
bra sociala förhållanden (Stockholms Universitet, 2018). 
 
Sociala krav används för att definiera specifika egenskaper såsom mänskliga rättigheter inom 
en organisation och dessa krav ställs sedan mot andra organisationer för att kontrollera om de 
uppfyller de sociala kraven som krävs (Świerzowicz & Picard, 2011). Det finns idag ingen 
tydlig definition om vad social hänsyn innefattar i rättspraxis. Överskådligt kan man säga att 
det handlar om sociala- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att förbättra 
arbetsförhållanden för människan. Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling anges enligt 
Europeiska kommissionen som upphandlingsaktiviteter där hänsyn till bland annat 
sysselsättningsmöjligheter, social integration, anständigt arbete, lika möjligheter, beaktande 
av hållbarhetskriterier samt ett mer frivilligt iakttagande av socialt ansvar från företagarna tas 
(Konkurrensverket, 2011).   
 
Det finns svårigheter med att hantera sociala krav eftersom de hänvisar till information om 
människor, organisation samt miljö och är information som ej går att beräkna (Hirama, 2013). 
Picard (2012) menar precis som Świerzowicz & Picard (2011) att sociala krav kan användas 
som ett komplement till att utvärdera och definiera egenskaper hos människan. Det går inte att 
definiera vad sociala krav innebär men författarna anser att kraven kan användas som 
tillvägagångssätt för att definiera specifika egenskaper (Picard, 2012; Świerzowicz & Picard, 
2011). 
 
I Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen inom försörjningssektorerna (LUF) finns 
det en lagstadgad möjlighet att ställa sociala krav i en offentlig upphandling. Här ställs krav 
för att ta hänsyn till olika grupper i samhället. I en upphandling kan ett bolag exempelvis 
ställa krav på att leverantören ska anställa en viss procent arbetslösa eller funktionshindrade 
för att vinna anbudet. Man kan även ställa krav på att företaget har antidiskrimineringspolicys 
eller att de följer lagstiftningar gällande arbetsmiljön (Sundstrand, 2010). I LOU finns inga 
definitioner av vad som anses vara en muta eller jäv utan dessa bestämmelser finns i 
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brottsbalken. I LOU finns det dock en bestämmelse som beskriver att en leverantör som 
dömts för mutbrott inte får ingå i en offentlig upphandling (Sundstrand, 2010).   
 
3.5 Standarder 
Standarder som ledningssystem riktar sig till organisationer och domineras idag främst av 
ISO-standarder som tagits fram inom olika områden såsom miljö, kvalitet och socialt ansvar. 
ISO är en term som hänvisar till den grekiska betydelsen ”lika”. Motivet för detta var att 
skapandet av ISO-standarder skulle underlätta vid internationella handelsprocesser genom att 
tillhandahålla en accepterad riktning som samtliga kan följa oberoende vilket land man tillhör 
(Delmas, 2002). Standarder innehåller ofta krav som går att certifiera sig emot men det finns 
även standarder som består av kompletterande vägledande dokument som företag kan 
använda som hjälpmedel. Att använda sig av en standard kan bidra till effektivitet inom 
företaget samt fungera som en säkerhet (Ammenberg, 2012).  
 
Det är viktigt att standarder implementeras på rätt sätt i företag och att man som företagare 
väljer att göra det av rätt anledning då det inte är en garanti att man uppnår ett bättre miljö- 
eller kvalitetsarbete endast för att man implementerat en standard. När man implementerar en 
standard ligger fokus på vad organisationen bör göra men inte hur det ska göras och det är 
därför av största vikt att företag engagerar sig i standarden för att den ska uppfylla dess 
funktion (Ammenberg, 2012). Utöver att en standard måste följa relevant lagstiftning är det 
upp till företag att själva bestämma vilken nivå man vill befinna sig på (Ammenberg, 2012).  
 
3.5.1 ISO 14001 
Miljöledningssystem har länge funnits inom organisationer och är en viktig komponent för att 
bidra till det moderna och hållbara samhället. Miljöledningssystem används för att 
organisationer lättare ska kunna hantera sina miljöfrågor och det underlättar processen med att 
bedriva ett effektivt miljöarbete. Standarden är internationell och tillämpas i nästan varje land 
oavsett geografisk storlek och belägenhet (Brorson & Almgren, 2013). Miljöledningssystem 
är ett vanligt krav vid offentliga upphandlingar. Kravet innebär att leverantören måste 
använda sig av ett miljöledningssystem för att vara aktuell vid upphandlingen. Att använda 
sig av ett miljöledningssystem bidrar till ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar 
samt att den negativa miljöpåverkan minimeras (Upphandlingsmyndigheten, 2018c). 
  
ISO 14000 är det samlingsnamn som finns för standarder där fokus ligger på miljöledning. 
Miljöledningssystemet ISO 14001 är det företag certifierar sig mot för att uppnå ett 
strukturerat och tydligt miljöarbete. ISO 14000-standarden utgör ett verktyg som underlättar 
arbetet med ständiga förbättringar då det medför en arbetsmodell som företag kan följa för att 
uppnå bästa resultat. Fördelar med att använda sig av standarder är bland annat en minimerad 
användning av resurser, längre kostnader för att hantera avfall, ökad goodwill samt en ökad 
kompetens inom organisationen (Swedish Standards Institute, 2018). ISO 14001 hjälper även 
organisationer att identifiera och övervaka miljöaspekter, luftutsläpp, vattenutsläpp och 
markförorening (Chiarini, 2017). 
  
Många företag är idag tvingade att använda sig av ledningssystem för att utmärka sig på 
marknaden. Chiarini (2017) antyder att företag använder sig av ledningssystem som en 
strategi för att uppnå mål kopplade till bland annat kundtillfredsställelse, hälsa, medarbetarnas 
tillfredsställelse och säkerhet. ISO 14001 fungerar som ett hjälpmedel för företag i strävan att 
minimera användningen av el, vatten och gasförbrukning. Ledningssystemet förbättrar även 
kundnöjdheten eftersom att en ISO 14001-certifiering antyder att företag arbetar aktivt med 
miljöfrågor. 
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Vid införandet av miljöledningssystemet ISO 14001 upprättas en miljöpolicy. Med hjälp av 
en miljöpolicy ses det över vilken nivå företaget valt att satsa på för att sträva efter ett välskött 
miljöarbete. Ammenberg (2012) menar att miljöpolicys fungerar som ramverk som tydliggör 
ambitionsnivåer organisationer vill uppnå med sitt miljöarbete. Att använda sig av 
miljöpolicys underlättar arbetet med miljöfrågor då de skapar ett strukturerat och effektivt sätt 
att arbeta efter utöver att endast se till relevanta lagar (Miljömål, 2017). Tanken med 
miljöpolicys är att de ska utgöra grunden för ett företags miljöarbete och kan redovisa för de 
övergripande mål företaget har. Miljöpolicys är ofta korta och tydliga vilket gör det enkelt för 
personal att ta del av (Företagarna, 2016).  
 
Framtiden för de befintliga naturresurserna är osäker då människan idag äventyrar dessa utan 
konsekvenstänk. Det har därför av beslutsfattare tagits fram regler och föreskrifter för att 
kunna möta globala långsiktiga mål för att uppnå en hållbar försörjning av resurser. Genom 
att begränsa användandet av resurser med hjälp av miljöpolicys kommer det uppnås ett 
omfattande och tydligare miljöarbete (Marshall et al., 2017).  
 
3.6 Sammanfattning av teori 
För att få en helhetsuppfattning av den teori som presenterats i detta kapitel och lättare förstå 
det centrala i teorin kommer en sammanfattning av detta presenteras nedan. I figur 3 
illustreras en översikt av den teori som presenterats tidigare i detta arbete där man kan se att 
det finns en koppling mellan de olika teoriavsnitten. I detta avsnitt visas och diskuteras 
kopplingen mellan den valda teorin till hur den förhåller sig till hållbar utveckling. 
 

 
Figur 3. Sammanställning av teori. 
 
Hållbar utveckling handlar om att ständigt utveckla och säkra nödvändiga resurser för att 
förbättra samhället till kommande generationer (Ammenberg, 2012). Den hållbara 
utvecklingen och dess tre dimensioner miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet har 
blivit allt viktigare för företag att beakta och många större företag prioriterar hållbarhetskrav 
högt och integrerar detta i alla deras processer (Miralles-Quiros, Miralles-Quiros & Arraiano, 
2017). I figur 3 kan man se att offentlig upphandling, hållbara offentliga upphandlingar, 
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standarder, hållbarhetskrav samt lagar och regler har en koppling till varandra samt att alla 
förhåller sig till hållbar utveckling på något sätt. Offentliga upphandlingar och då i synnerhet 
hållbara upphandlingar handlar om att varje inköps- och leveransaktivitet som ett företag gör, 
ska präglas av att uppnå miljömässiga, sociala- och ekonomiska mål (Walker & Brammer, 
2012). Genom att inkludera hållbarhet i upphandlingar kan en större förståelse för hur man 
kan främja en hållbar utveckling och minska den negativa påverkan på samhället skapas 
(Boak et al., 2016).  
 
Det finns lagar och regler som reglerar hur en offentlig upphandling går till samt vägledande 
direktiv för hur en offentlig upphandling kan främja hållbar utveckling. I Sverige utgår man 
främst från LOU när det kommer till utformning av offentliga upphandlingar (Trafikverket, 
2017). Med hjälp av hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan man utöver de lagkrav 
som finns idag ställa andra rimliga krav på sina leverantörer för att uppnå hållbarhet 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018a). För att bidra ytterligare till ett modernt och hållbart 
samhälle kan företag använda sig av ett ledningssystem. Miljöledningssystem har länge 
funnits inom organisationer och är en viktig komponent för att bidra till ett framgångsrikt 
miljöarbete (Brorson & Almgren, 2013; Upphandlingsmyndigheten, 2018c). Vi kan 
konstatera att det finns många regelverk och standarder som påverkar upphandlingar, dock 
skiljer sig lagar och regler sig åt mot standarder då lagar och regler är tvingande medans en 
standard är frivillig och något som ett företag själv kan välja att arbeta med. Många företag 
vill göra mer än att endast följa de lagkrav som finns och väljer då exempelvis att 
implementera en standard vilket gör det intressant att rikta studien till hållbara offentliga 
upphandlingar. 
 
Det som går att konstatera är att teorin till stor del överlappar och går in varandra vilket gör 
att olika forskare drar liknande slutsatser. Det intressanta med den valda teorin är att 
tyngdpunkten i teorin ligger på olika ställen trots att de alla har en koppling till hållbarhet. 
Detta kan i sin tur skapa en intressant diskussion då de olika forskarna landat i samma åsikter 
trots att de fokuserat sig kring olika metoder och ämnen.  
 
Den framtagna teorin ställer sig i vissa fall mot varandra och olika forskare och lagstiftningar 
skiljer sig åt. I LOU finns beskrivningar för hur en upphandling ska genomföras och vilka 
möjligheter som finns till att ställa krav avseende miljö- och social hållbarhet. De krav som 
ställs ska dock vara rimliga för de inköp som ska göras samt proportionerliga till detta (SFS 
2016:1145). Detta är dock enligt Dahlin (2014) problematiskt då det finns svårigheter med att 
få med den ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling då vissa debattörer menar att det är 
omöjligt att öka tillväxten utan att använda sig av mer resurser. Som Walker & Brammer 
(2012) tidigare nämnt används hållbara upphandlingar för att ställa krav på sociala-, 
miljömässiga- och ekonomiska aspekter. I parallell till LOU menar dessa att målet med en 
hållbar upphandling är att varje inköps- och leveransaktivitet som ett företag gör ska präglas 
av att uppnå miljömässiga, sociala- och ekonomiska mål. Enligt LOU måste 
hållbarhetskraven sättas i proportion till själva inköpet vilket kolliderar med Walker & 
Brammers (2012) teori. 
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4 Resultat  
I detta kapitel kommer en sammanställning av de intervjuer och dokumentgranskningar som 
gjorts på fallföretaget att presenteras.   
4.1 Gävle Energi  
Gävle Energi grundades år 1892 när elektriciteten kom till Gävle. Företaget är ett 
kommunalägt bolag och ingår i en koncern tillsammans med dotterbolaget Gävle Kraftvärme 
AB. Företaget utmärker sig genom att distribuera elhandel, elnät, fjärrvärme, bredband, 
fjärrkyla, företagstjänster och diverse energitjänster. Detta medför ett stort ansvar på företaget 
och det krävs därför att det alltid finns personal som arbetar och är redo när det uppstår 
komplikationer (Gävle Energi, 2018). 
 
4.2 Sammanställning av dokument och intervjuer utförda på Gävle Energi  
Nedan presenteras en sammanställning från de tre intervjuer som gjorts med respondenter från 
Gävle Energi samt dokumentgranskning från erhållet material.  
 
4.2.1 Hållbarhet på Gävle Energi 
Gävle Energi har en kontinuerlig strävan efter att bli mer hållbart och genom detta främja ett 
hållbart samhälle. Företaget ställer krav för att främja en hållbar utveckling och inte endast för 
att de är tvingade av lag. De strävar efter att hålla en hög hållbarhetsprofil och väljer därför att 
sträva efter en hög nivå när det kommer till hållbarhet. Företaget är certifierade enligt ISO 
14001 sedan år 2004 vilket innebär att de indirekt har krav på sig att uppfylla ett omfattande 
miljöarbete då standarden ställer vissa krav. Företaget har även en hållbarhetspolicy och har 
nyligen tagit fram deras första hållbarhetsredovisning.  
 
Gävle Energi är deltagande i många ideella aktiviteter och stöttar både kommunens sport, 
högskola och ungdomar. De vill fortsätta att utveckla sina nuvarande hållbarhetsvisioner och 
de sociala aspekterna är något som de på företaget anser är en mycket viktig del som det 
lägger stor energi och pengar på. De är bland annat inblandad i projektet ”En bra start” som 
Brynäs IF bedriver och företaget tar även in många praktikanter för att få in fler i arbetslivet. 
De anser att det är viktigt att involvera sig i barn och ungdomar då de vill verka för att unga 
ska få en bra chans i livet.  
 
4.2.2 Hållbarhetspolicy  
Gävle Energi tar ansvar för att alla deras delar i verksamheten är hållbara. De deltar aktivt i 
utvecklingen av effektiva och hållbara teknik- och energilösningar. De har en helhetssyn på 
ekonomi, miljö, service och säkerhet där deras miljömässiga- och sociala ansvarstagande ska 
leda till långsiktig lönsamhet. För att främja en långsiktig samhällsutveckling arbetar de 
systematiskt och tar ansvar för samhällsnyttan.  
 
Gävle Energi vill att deras produkter och tjänster ska leda till en ökad resurseffektivisering 
och målet är att minska både deras egna och andras klimatpåverkan och miljöbelastning. 
Genom samarbeten, lokalt engagemang och socialt initiativ försöker företaget ta ett socialt 
ansvar och skapa en trygg och utvecklande miljö för medborgarna som lever i deras område. 
De ställer även krav på att både de själva samt deras leverantörer ska avstå från mutor och på 
så sätt motverka korruption. Det finns bland annat riktlinjer för hur de ska hantera gåvor och 
de ekonomiska krav bolaget har är att sträva efter en långsiktig lönsamhet.  
 



 20 

4.2.3 Upphandlingsprocessen 
Gävle Energis upphandlingsprocess inleds med att ett antal förberedelser genomförs. Här 
undersöker och bestämmer man bland annat vilka krav som ska ställas. Ibland träffar företaget 
även olika leverantörer för att se över vilka krav som är rimliga att ställa utifrån leverantörens 
perspektiv. Förberedelserna inför en annonsering av anbudsinfordran tar ungefär halva tiden 
av hela upphandlingsprocessen. Efter denna process görs en annonsering där en 
anbudsinfordran läggs ut. Annonsen finns tillgänglig för leverantörerna i cirka en månad 
beroende på vad som står i lagen. Detta för att leverantörerna ska ha tid att läsa och planera 
sitt anbud. De olika leverantörerna har möjlighet att komma med synpunkter och då kan 
Gävle Energi förtydliga och svara på frågor fram till veckan innan sista datum för annonsen.  
 
Efter att de olika leverantörerna har lämnat sina anbud och när annonseringsdatumet gått ut 
öppnas anbuden. När anbuden öppnas måste två personer närvara och skriva på ett dokument 
för att allt ska gå korrekt till. När anbuden öppnas så granskar man att alla krav uppfylls. 
Sedan genomförs en utvärdering av anbuden där man bland annat pratar med olika referenser 
för att få en korrekt bild över hur effektiva och kunniga leverantörerna är. Efter detta tar den 
ansvarige upphandlaren ett beslut om vilken leverantör som ska väljas dock är det oftast VD 
som har sista ordet och beslutar om vilket anbud som ska antas. När detta är gjort meddelas 
alla leverantörer omgående och det ska sedan gå 10 dagar innan ett avtal tecknas. Detta för att 
upphandlingen ska kunna granskas av de övriga leverantörerna. Beslutsunderlaget innehåller 
bland annat vilka som har lämnat ett anbud samt varför man valde just det anbudet. 
Uppföljning ska ske 1-2 gånger/år för att försäkra sig om att båda parter sköter sina 
förpliktelser.  
 
Gävle Energi tar emot ca 5-10 anbud vid varje upphandling av maskiner, fordon och 
transporter. Skillnaden mellan att upphandla fordon jämfört med andra upphandlingar som 
görs på företaget är att avtalen med fordon löper under längre tid. Detta beror på att det är 
dyrare att exempelvis köpa in en maskin och eftersom att avtalen löper under flera år blir det 
en försäkring för både leverantör och företag. Vid upphandlingar av fordon deltar både större 
och mindre företag. När det är entreprenader som upphandlas är det de ofta större företagen 
som skickar in anbud medans det vid upphandlingar av endast en arbetsmaskin kommer in 
anbud även från mindre företag.  
 
4.2.4 Fördelar och nackdelar med offentliga upphandlingar 
Fördelar med offentliga upphandlingar är enligt respondenterna att de är konkreta och 
uppstyrda vilket underlättar det interna arbetet. En annan fördel med offentliga upphandlingar 
är att alla ges samma förutsättningar. Offentliga upphandlingar bidrar även till att mutor och 
korruption inte kan uppstå då det är tydliga lagar som måste följas.  
 
En nackdel med offentliga upphandlingar är att avtal som sker genom offentliga 
upphandlingar är svåra att ta sig ur om man inte är tillfreds med det arbete leverantören utför. 
En annan problematisk del vid offentliga upphandlingar är att mindre företag ofta utesluts då 
de inte kan uppnå de krav som ställs i förhandlingen. Det finns även en problematik kring 
inom vilka ramar man ska hålla sig när rätt krav ska tas fram samt vilken nivå man ska lägga 
sig på.  
 
En svårighet som respondenterna kan se vid kravställning i offentliga upphandlingar är att 
exakta krav måste ställas för att inte få in oseriösa erbjudanden. Detta kan dock bidra till att 
för höga krav ställs vilket medför att man inte får in några anbud alls och det är därför svårt 
att veta exakt vart man ska lägga sig någonstans. Ytterligare problem som kan uppstå enligt 
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företaget är att man ställer fel krav vilket gör att leverantörer som exempelvis använder sig av 
amerikanska maskiner som har andra miljöklassificeringar än de europeiska maskinerna 
utesluts.    
 
4.2.5 Hållbarhetskrav 
Hållbarhetskrav vid upphandlingar är något som Gävle Energi kontinuerligt försöker 
utveckla. Företaget har en inköpsgrupp där de ständigt framställer relevanta hållbarhetskrav 
för att gynna samhället. 
 
När det gäller miljökrav ställer Gävle Energi bland annat krav på att entreprenören som ska 
anlitas har ett systematiskt miljöarbete. I detta arbete ska det minst ingå att de har en 
miljöpolicy där det framgår att de arbetar med ständiga förbättringar, betydande miljöaspekter 
för uppdraget ska beaktas, miljömål för att nå förbättringar kring uppdraget ska finnas samt 
att det finns rutiner för att säkerställa att lagar, föreskrifter och miljökrav följs. Gävle Energi 
ställer även ibland krav på att leverantörerna har ett ledningssystem och är certifierade enligt 
ISO 14001. Genom att vara certifierade enligt ISO bidrar det till att det även ställs krav på att 
leverantörer har en väl utformad miljöpolicy. Detta medför att man försäkrar sig om att 
leverantören har ett systematiskt miljöarbete samt kompetens avseende hållbarhet. Rutiner för 
risk- och avvikelsehantering samt att personalen har rätt kompetens med avseende på 
energibesparingar och miljöhänsyn ställer även Gävle Energi krav på. År 2013 beslutades ett 
miljöstrategiskt program för att samordna kommunens arbete kring miljöfrågor där målet är 
att konsumtionen av tjänster och produkter ska vara så miljövänligt och resurseffektivt som 
möjligt. Gävle Energi förväntar sig även av sina leverantörer att de arbetar för att bidra till 
dessa mål.  
 
Ytterligare krav företaget ställer är att entreprenaden uppfyller vissa krav enligt olika steg och 
klasser exempelvis IIIA och Euro IV klass. Krav på vilket bränsle som används ställs också 
på entreprenadens maskiner och bilar. Hantering och lagring av kemikalier och oljor är 
ytterligare ett miljökrav företaget ställer där de ska hanteras på ett sätt så inget spill ska kunna 
ske till avlopp eller förorena mark och vatten. För att bidra ytterligare till miljöförbättringar 
ställer Gävle Energi även krav på att alla resor som görs i tjänsten ska följa de regler som 
finns i resepolicyn. 
 
Resepolicyn används för alla resande som arbetar för Gävle Energi och även de som är 
inhyrda konsulter genom en upphandling. Policyn omfattar dock inte arbetsmaskiner utan 
endast resor som förekommer i tjänsten eller betalas av Gävle kommun. Syftet är att minska 
antalet resor och transporter samt att en ökning av förnyelsebara drivmedel för resor och 
transporter ska ske. Målet med policyn är att resor av anställda i Gävle kommunkoncernen är 
kostnadseffektiva, miljöanpassade och säkra. Man vill bland annat minimera risken att andra 
trafikanter ska komma till skada. Resor i Gävle kommunkoncernen ska planeras och 
genomföras genom att tänka igenom följande steg:  
 

1. Inga utsläpp – Måste en resa genomföras eller kan mötet exempelvis tas via Skype? 
2. Minimera utsläpp – Kan jag gå eller cykla för att ta mig dit jag ska eller möjligtvis ta 

kollektivtrafik?  
3. Res med bil - Använd kommunkoncernens tjänstebilar. 

 
De ekonomiska aspekterna som tas i beaktning vid offentliga upphandlingar kan variera men 
Gävle Energis främsta uppgift är att göra bra affärer med en ekonomisk vinning. Detta 
innebär dock inte att det endast är priset som spelar roll vid en upphandling utan även service, 
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kvalité samt andra typer av krav har en stor betydelse. Företaget väljer exempelvis att 
använda sig av bioolja i deras maskiner trots att andra bränslen kan vara billigare alternativ 
och detta för att värna om miljön. Gävle Energi anser att en bra balans mellan kvalitet och 
ekonomi bidrar till det bästa resultatet. De ställer dock gärna höga krav för att få en så säker 
leverans som möjligt och ser då gärna att det hellre kostar lite extra. Andra ekonomiska krav 
som ställs vid offentliga upphandlingar är att det görs en kreditupplysning hos 
kreditupplysningsinstitutet där det undersöks om företaget som ska leverera tjänster har 
skulder, fordringar samt deras ekonomiska situation. Kreditupplysningen visar på om 
företaget är kreditvärdigt eller inte och detta är ett krav som Gävle Energi har vid sina 
upphandlingar. Leverantörerna får exempelvis inte ha skatteskulder och det ska tydligt synas 
att leverantören inte kommer kunna gå i konkurs. Anbudsgivaren ska vara registrerade i 
aktiebolag eller handelsregistrerade och inneha en F- eller FA-skatt. I vissa upphandlingar 
ställs det även krav på att leverantören har en dubbelt så stor årsomsättning som det som ska 
köpas in av företaget. Detta för att leverantören ska ha råd att exempelvis köpa in de 
byggmaterial som krävs.  
 
Sociala aspekter som företaget tar hänsyn till vid offentliga upphandlingar är bland annat 
avtalsenliga löner som motsvarar de minimikrav som ställs i lagen. Leverantören får inte 
heller anlita underentreprenörer som ger sina arbetstagare sämre villkor i form av exempelvis 
lägre lön. Andra sociala krav som Gävle Energi ställer vid upphandlingar är att leverantören 
har giltiga försäkringar som även ska omfatta underleverantören. Gävle Energi ställer även 
krav på att arbetstidslagen följs då det är av största vikt för företaget att en person endast 
arbetar korrekta timmar. Detta för att öka säkerheten både för personal och andra människor. 
En problematisk del med hållbarhet inom offentliga upphandlingar är enligt respondenterna 
att det är svårt att bedöma de sociala och miljömässiga dimensionerna. Den ekonomiska 
aspekten går att mäta medans de sociala och miljömässiga dimensionerna främst handlar om 
kunskap och erfarenhet. Gävle Energi anser att för att lyckas med en upphandling är det 
viktigt att man är noga med att ställa rätt krav.  
 
När det kommer till inhyrning av entreprenadmaskiner inklusive förare ställs det krav på att 
de personer som anlitats har genomgått utbildningen ”Säker på väg”, att de har varselkläder 
samt att entreprenören ska ansvara för att ordningsregler följs. Vid inköp av arbetskläder ställs 
även krav på att leverantören har rutiner för att säkerställa att produktionen av varorna lyder 
under grundläggande arbetsvillkor såsom att exempelvis barnarbete ej får förekomma. Detta 
är dock svårt för företaget att kontrollera om detta stämmer och företaget får ofta förlita sig på 
att deras leverantörer uppfyller de krav som de kommit överens om. Skiljer sig 
bestämmelserna nationellt och internationellt är det den högsta standarden som gäller. 
Produktionsförhållandena ska vara förenliga med Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
konventioner om barnarbete, tvångsarbete och diskriminering, FN:s barnkonvention, 
arbetsmiljölagstiftningar samt den arbetsrätt som gäller i landet.  
 
Gävle Energi ställer krav på att både deras leverantörer och hela deras organisation avstår 
mutor. Gävle Energi har därför valt att utforma riktlinjer mot mutor och detta kommer gå 
under uppförande-koden Code of conduct. Denna kod är riktad mot leverantörerna och sätter 
riktlinjer för bland annat att barnarbete, arbetsmiljö och löner uppfylls på ett korrekt sätt. 
Denna kod kommer att bifogas vid framtida upphandlingar. Det är problematiskt att förutspå 
vilka hållbarhetskrav som kommer vara viktiga att ställa i framtiden men företaget anser att 
det finns många krav som skulle kunna utvecklas. Även här kommer Code of conduct 
tydliggöra krav som företaget ställer till sina leverantörer. Gävle Energi påtalar dock att det 
viktigaste som kan göras är att man fortsätter följa upp. 
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4.2.6 Framtida hållbarhetskrav 
Framtida hållbarhetskrav anser Gävle Energi handlar om att följa med i utvecklingen. Idag 
drivs samhället mer mot gas och eldrift och det är därför viktigt att man försöker följa upp 
dessa områden för att värna om ett hållbart samhälle. Företaget anser även att det är viktigt att 
granska vilken typ av motorer maskiner drivs av och vilken miljöklass dessa motorer håller 
samt vilket bränsle som används. En vision i framtiden är att hitta en balans mellan de sociala, 
miljömässiga och ekonomiska dimensionerna för att uppnå ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete men det är dock svårt att optimera dessa tre vilket ofta bidrar till att någon 
prioriteras bort.  
 
4.3 Sammanställning av intervjuer med leverantörer  
Nedan visas en sammanställning av den data som samlats in med hjälp av gjorda intervjuer 
utförda med två av Gävle Energis leverantörer. 
 
4.3.1 Leverantörers syn på hållbarhet 
Enligt leverantörerna handlar en upphandling mycket om ekonomi, har konkurrenter billigare 
arbetskraft är det svårt att konkurrera ut dessa anbud då många företag utvärderar endast på 
pris. Denna metod gör att det är enkelt att upphandla samt att det är låg risk för en eventuell 
överklagan. Respondenterna anser därför att man förslagsvis bör få in fler miljömässiga- och 
sociala parametrar för att även få med en social aspekt i upphandlingen, detta kräver dock 
kompetens och resurser från båda parter. De krav som leverantörerna kan se att den 
upphandlande myndigheten eller bolaget ställer vid en upphandling är bland annat krav på 
bränsle, maskiner samt att personalen innehar rätt utbildning. I Sverige använder man sig av 
europeiska miljöklasser och kraven benämns exempelvis som Euro 6. Leverantörerna påtalar 
även att man ibland måste redovisa en ekonomisk rapport vilket kan medföra att mindre 
seriösa företag sorteras ut. Det ställs även krav på att exempelvis förarbevis på grävmaskin 
finns och i vissa fall även kollektivavtal. Ett vanligt hållbarhetskrav som industrikunder ställer 
är höga krav på arbetsmiljö, vilket de offentliga upphandlingarna bör lära av och förbättra. 
Sociala krav som framkommer i upphandlingar är bland annat att de ställer krav och 
incitament där man i vissa fall kräver att en långtidsarbetslös anställs. Uppfyller man dessa 
krav bidrar det till en bonus för företaget menar leverantörerna. 
 
Leverantörerna anser också att det ofta är väldigt hårda tidskrav och det är inte alltid lätt att 
tidsbestämma hur lång tid ett projekt kommer ta. Därför bör man enligt dem ha psykosociala 
aspekter i åtanke och de anser även att det är bra om man kan föra ett resonemang med 
beställaren att man kan få tidsförlängning för att förbättra personalens välmående. Stress är ett 
återkommande samtalsämne och även jämställdhet är något leverantörerna anser att man bör 
jobba dagligen med. I vissa fall ställer upphandlingar krav på att man innehar kollektivavtal 
vilket respondenterna anser är bra men facket ställer även krav på att vissa arbetstider följs 
vilket gör att flexibiliteten hämmas och orsakar onödig stress. Vid offentliga upphandlingar 
har det hänt att krav som är ouppnåeliga ställts vilket bland annat handlat om att lastmaskiner 
ska vara gasdrivna vilket inte existerar på marknaden idag. Detta problem kan enligt 
leverantörerna bero på att upphandlaren ej är insatt i det område man upphandlar inom.  
 
En fördel som respondenterna kan se med offentliga upphandlingar är att det är tydliga 
direktiv och man vet vad som gäller. Det som är svårt med kravställning vid offentlig 
upphandling är att ju högre krav som ställs desto svårare är det att uppnå vilket gör att färre 
anbud kommer in. En nackdel de kan se med en offentlig upphandling är att det är svårt att få 
en nära relation till företaget vilket lättare fås vid privata upphandlingar. Det är exempelvis 
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lättare att förlänga avtal i privata upphandlingar och lägga till ytterligare tjänster vilket inte 
går att göra i en offentlig upphandling då en ny upphandling måste äga rum. Ytterligare ett 
problem som leverantörer har identifierat vid offentliga upphandlingar är att det är dålig 
uppföljning på de krav som ställs från företagen. Exempelvis ställs det krav på att specifika 
maskiner används dock är detta bristfälligt uppföljt. Detta bidrar till att oärliga leverantörer 
ibland påtalar att de använder sig av specifika maskiner trots att så inte är fallet. 
Leverantörerna anser att det alltid finns oärliga människor inom alla branscher och detta 
bidrar till att de seriösa företagens chanser minimeras att vinna upphandlingen. 
 
Enligt leverantörerna bör krav i framtiden vara mer inriktade mot sociala aspekter i form av 
exempelvis jämställdhet samt att de existerande kraven bör bli mer skärpta. Man bör även ta 
mer hänsyn till om referensprojekten varit nöjda eller inte och detta bör viktas in vid 
upphandlingen. De anser dock att det är svårt att utvärdera detta med tanke på de 
upphandlingsregler som finns idag. Det skulle kunna vara så att upphandlingsreglerna måste 
ändras. Respondenterna anser att uppföljning är en viktig del och därför ser de gärna att 
företag gör stickprovskontroller för att försäkra sig om att de uppfyller de hållbarhetskrav som 
ställs. Detta är en fördel för båda parter då företaget kan kontrollera att deras leverantörer 
bedriver ett bra hållbarhetsarbete samt att leverantören i sin tur kan lära av de misstag som 
görs. De ser även att uppföljning är viktig på grund av säkerhetsskäl och utförs ett arbete 
exempelvis av en person som inte har den utbildning som krävs och skadar sig är det 
problematiskt för både leverantör och företag. Hade detta arbetet utförts av någon med rätt 
kompetens hade skadan möjligtvis kunnat undvikas.  
 
För att en offentlig upphandling ska bli så bra som möjligt anser leverantörerna att beställaren 
bör ha kompetent personal som är engagerad och kunnig då detta är viktigt för att deras 
projekt ska bli så ekonomiska som möjligt. Besitter inte företaget rätt kompetens får 
leverantören lägga mycket tid och resurser på vad de vill ha levererat.   
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5 Analys och Diskussion  
I detta kapitel diskuteras den insamlade empirin som sedan jämförs och ställs mot den 
framtagna teorin. Därefter kommer ett antal förbättringsförslag presenteras för att 
kommunala bolag lättare ska kunna möta framtida hållbarhetskrav.   

5.1 Offentlig upphandlings bidrag till ett hållbart samhälle  
Genom att involvera hållbarhet i offentliga upphandlingar kan man enligt 
Upphandlingsmyndigheten (2018a) bidra till bland annat att företags påverkan på miljö och 
hälsa minimeras, att miljömål uppnås, kostnadsbesparingar och förbättrade arbetsvillkor. 
Genom att ställa krav om ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet i offentliga 
upphandlingar kan en myndighet eller bolag påverka andra företag till att bli delaktig i att 
bidra till den hållbara utvecklingen (Ammenberg, 2012). Detta stärks av Walker & Brammer 
(2012) som förklarar det som att man genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar tvingar 
organisationens leverantörer att ta hänsyn till hållbarutvecklingens tre dimensioner och dessa 
leverantörer erbjuder i sin tur samma produkter eller tjänster till övriga kunder. Gävle Energi 
strävar efter att ständigt främja ett hållbart samhälle genom att ställa krav inom offentliga 
upphandlingar som tvingar deras leverantörer att upprätthålla ett hållbarhetstänk. Företaget 
involverar hållbarhetsutvecklingens tre dimensioner vid både offentliga upphandlingar men 
även inom den dagliga verksamheten. De har en strävan efter att inneha en hög 
hållbarhetsprofil och har därför aktivt valt att lägga sig på en hög nivå när det handlar om 
frågor gällande ett hållbart samhälle.  
 
För att ställa rätt krav och lägga sig på en rimlig nivå är det betydande att lägga stor vikt i 
inledningsskedet av upphandlingsprocessen. Enligt Pedersen (2013) påbörjas 
upphandlingsprocessen när ett behov har identifierats. Därefter påbörjas förberedelser och ett 
förfrågningsunderlag utformas. Det är viktigt att noga tänka igenom och formulera rimliga 
hållbarhetskrav för att lyckas bidra till ett hållbart samhälle. Förberedelser är något som Gävle 
Energi också anser är viktigt och de lägger ungefär hälften av tiden av hela 
upphandlingsprocessen på just dessa förberedelser. För att ställa rimliga krav träffar 
organisationer även olika leverantörer för att få deras syn på kravställningen. En svårighet vid 
kravställning i offentliga upphandlingar är att exakta krav måste ställas för att inte få in 
oseriösa erbjudanden. Detta kan bidra till att för höga krav ställs vilket leder till att få anbud 
lämnas in. För att bidra till ett hållbart samhälle med hjälp av offentliga upphandlingar är det 
av största vikt att exakta krav ställs. Vid felaktigt ställda miljökrav kan kraven få dåligt 
genomslag och konkurrensen kan hämmas (Konkurrensverket, 2008). För att veta hur höga 
hållbarhetskrav man kan ställa är det fördelaktigt att prata med olika leverantörer för att se 
vilka krav de kan klara av att möta och på detta vis undvika att få anbud kommer in och 
leverantörer stängs ute. Genom att föra en dialog med olika leverantörer kan upphandlingen 
bidra till ett mer hållbart samhälle.   
 
Konkurrensverket (2011) menar att det är viktigt att leverantörer inte stängs ute från 
förhandlingen på felaktiga grunder då detta kan riskera att den offentliga upphandlingen inte 
bli så hållbar som möjligt. Ett problem som Gävle Energi stött på angående detta är att det har 
ställts fel krav vilket har bidragit till att leverantörer som använde sig av amerikanska 
maskiner, som har andra miljöklassificeringar än de europeiska maskinerna, uteslöts. Stängs 
en leverantör ute på felaktiga grunder kan det hända att ett miljövänligare alternativ väljs bort 
då det inte ges samma möjlighet vid upphandlingen. En lösning på detta problem är att istället 
ställa krav på att de maskiner som använd ska ha exempelvis bioolja som bränsle för att inte 
utesluta de amerikanska maskinerna och på så sätt främja den hållbara utvecklingen.  
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Enligt Boak et al. (2016) kan ett företag få en större förståelse för hur de kan främja en hållbar 
utveckling och minska negativa effekter genom offentliga upphandlingar. Walker & Brammer 
(2012) menar att den offentliga sektorn har ett stort fokus på att värna om samhällets 
välbefinnande och kan därför påverka deras leverantörer genom att upphandlingar med rätt 
krav ställs. Även Lundberg et al. (2016) beskriver hur en hållbar upphandling kan användas 
för att nå betydande fördelar för samhället genom att de privata företagen måsta anpassa sig 
till den upphandlande myndigheten eller bolagets krav avseende miljön. Företagen måste då 
investera i bland annat miljövänligare maskiner och då kan både lokala och internationella 
hållbarhetsmål nås (Lundberg et al., 2016). Ställs det även krav på att företag exempelvis har 
en miljöstandard kan den offentliga upphandlingen bidra ytterligare till ett hållbart samhälle. 
Enligt Upphandlingsmyndigheten (2018c) använder man ett miljöledningssystem för att bidra 
till ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar samt att minimera den negativa 
miljöpåverkan. Även Chiarini (2017) menar att företag kan använda sig av ledningssystem för 
att uppnå bland annat kundtillfredsställelse, bättre hälsa, medarbetarnas tillfredsställelse och 
säkerhet. Genom att ställa krav på miljöledningssystem tvingas företag ta hänsyn till samtliga 
dimensioner i hållbar utveckling.  
 
En problematisk del med hållbarhet inom offentliga upphandlingar som både fallföretaget och 
Hirama (2013) påtalar är att det är svårt att bedöma den sociala aspekten. Den ekonomiska 
aspekten går att mäta medans de sociala- och miljömässiga dimensionerna främst handlar om 
kunskap och erfarenhet. Gävle Energi anser att för att lyckas med en upphandling är det 
viktigt att man är noga med att ställa rätt krav. Man måste därför försöka förutse vad som kan 
gå fel med de krav som ställs och genom detta ta fram mer rimliga krav och på så sätt bidra 
till en hållbar utveckling med hjälp av den offentliga upphandlingen.  
 
5.2 Hållbarhetskrav vid offentliga upphandlingar idag 
Med hjälp av hållbarhetskrav kan organisationer anpassa sin verksamhet för att inte bidra till 
en negativ inverkan på miljön. Vid en upphandling är det idag inte rimligt att endast ta hänsyn 
till de lagstiftningar som finns utan man måste även komplettera dessa lagar med tydliga krav 
för att uppnå ett hållbart samhälle (Upphandlingsmyndigheten, 2018a). Vid offentliga 
upphandlingar är det av största vikt att aktuella och tydliga miljömässiga- sociala- och 
ekonomiska krav ställs (Walker & Brammer 2012). I nästkommande rubriker kommer 
hållbarhetskrav främst avseende inhyrning av maskin och konsult att diskuteras med hänsyn 
till tidigare forskning. 
 
5.2.1 Miljömässiga dimensioner  
Vid offentliga upphandlingar gällande fordon, transporter och arbetsmaskiner ställer Gävle 
Energi krav på att de leverantörer som anlitas har ett systematiskt miljöarbete. Detta arbete 
ska minst innefatta att företaget utformat en miljöpolicy där de beskriver hur de arbetar med 
bland annat ständiga förbättringar och betydande miljöaspekter. Enligt Ammenberg (2012) 
kan man med hjälp av en miljöpolicy se vilken nivå företaget lagt sig på för att sträva efter ett 
välskött miljöarbete. Detta medför att Gävle Energi med hjälp av en leverantörs miljöpolicy 
kan se vilken ambitionsnivå organisationen har för sitt miljöarbete. Att använda sig av 
miljöpolicys underlättar enligt Miljömål (2017) arbetet med miljöfrågor då de skapar ett 
strukturerat och effektivt sätt att arbeta. Utifrån detta kan slutsatsen dras att man genom en 
miljöpolicy både kan visa vilken ambitionsnivå man har samt att företaget får ett ramverk för 
hur de effektivt kan arbeta med miljöfrågor. Den insamlade empirin och teorin antyder att 
Gävle Energi bör fortsätta ställa krav på att deras leverantörer innehar en väl utformad 
miljöpolicy för att försäkra sig om att de arbetar med hållbar utveckling. Fler företag bör 
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därför ställa krav på att leverantörer och samarbetspartners kan påvisa att de arbetar aktivt 
med hållbarhet då detta är något som är av största vikt för kommande generationer. 
 
Vid upphandlingar som omfattar inhyrning av maskin och konsult ställer Gävle Energi krav 
enligt olika steg och klasser exempelvis steg IIIA och Euro IV klass. Gävle Energi vill även 
minimera koldioxidutsläpp och ställer därför krav på vilken typ av bränsle som används till 
maskiner och bilar. Enligt Trafikverket (2017) behandlar miljökrav främst miljöaspekter som 
uppstår vid utförandet av arbetet. Syftet med miljökrav är att minimera den negativa 
miljöpåverkan som uppstår i samband med utförda arbeten och detta är något man kan se att 
Gävle Energi lägger största fokus på när det kommer till miljökrav. Detta kan exemplifieras 
då Gävle Energi ställer krav på att ett så miljövänligt bränsle som möjligt ska användas. En 
problematisk del med att ställa krav i offentliga upphandlingar är risken att fel krav ställs och 
att leverantörer därför utesluts. Vid Gävle Energis upphandlingar utesluts ibland amerikanska 
maskiner för att deras miljöklassificeringar skiljer sig från de europeiska maskinerna. Detta är 
något som bör ses över av EU då det genom att utesluta amerikanska maskiner finns risk att 
de även utesluter ett miljövänligare alternativ. 
 
Hantering och lagring av kemikalier och oljor är ytterligare ett miljökrav företaget ställer där 
de ska hanteras på ett sätt så att inget spill ska kunna ske till avlopp eller förorena mark och 
vatten. Även krav på att rätt kompetens finns avseende energibesparing och miljöhänsyn hos 
samtliga arbetare hos leverantören ställs av Gävle Energi. Trafikverket (2013) påtalar att 
organisationer som utför upphandlingar är tvingade att ställa krav på bland annat hur mycket 
koldioxid som släpps ut, vilket drivmedel som används samt hur kemiska produkter ska 
hanteras. 
 
För att bidra ytterligare till miljöförbättringar ställer Gävle Energi även krav på att alla resor 
som görs i tjänsten ska följa de regler som finns i resepolicyn. Målet med policyn är att 
resorna ska vara så kostnadseffektiva, miljöanpassade och säkra som möjligt. Man vill bland 
annat minimera risken att andra trafikanter ska komma till skada. Trafikverket (2017) menar 
att man genom att använda sig av aktuella, tydliga samt kostnadseffektiva miljökrav kan bidra 
till en förbättrad luftkvalitet, minimering av energianvändning samt minimerad användning av 
giftiga ämnen, vilket Gävle Energi försöker göra genom sin resepolicy. Att använda sig av en 
resepolicy bör fler företag applicera i sina organisationer då detta bidrar till minskat antal 
resor inom koncernen samt en ökning av förnyelsebara drivmedel. Gävle Energi förväntar sig 
även att deras leverantörer tar ansvar och bidrar till att uppnå deras mål om att konsumtionen 
av tjänster och produkter ska vara så miljövänligt och resurseffektivt som möjligt. Detta är 
dock något som de inte ställer krav på men förväntar sig att leverantören uppfyller. 
 
5.2.2 Ekonomiska dimensioner  
Enligt Dahlin (2014) handlar ekonomisk hållbarhet om att på ett ansvarfullt sätt använda sig 
av befintliga resurser för att skapa en långsiktig hållbar utveckling. För ett företag innebär 
detta att man ska använda sig av befintliga resurser för att uppnå en långsiktig lönsamhet för 
företaget. När det kommer till en produkt eller tjänst handlar det om att produktionen av varan 
inte ska förbruka mer än vad den tillför. De ekonomiska krav som myndigheter och bolag har 
på sig idag vid en offentlig upphandling är främst att göra en bra affär. Detta innebär att 
bolaget måste ställa krav på sina leverantörer för att uppnå detta. Det är dock inte endast 
priset som spelar roll i själva upphandlingen, utan även service, kvalité samt andra krav har 
stor betydelse. Genom att beakta alla dessa aspekter kan man få en långsiktig ekonomisk 
hållbarhet då exempelvis kvalitén på en produkt eller tjänst kan bli mer ekonomisk om den 
håller längre trots ett dyrare inköpspris. Även Uttam & Le Lann Roos (2014) beskriver att den 
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offentliga sektorn strävar efter att deras inköp ska vara så kostnadseffektiva som möjligt men 
att hänsyn till den hållbara utvecklingen tas.  
 
Då den offentliga upphandlingen enligt Konkurrensverket (2008) står för flera miljarder 
kronor varje år i Sverige är det av största vikt att dessa upphandlingar bedrivs effektivt för att 
främja ekonomin. Det är viktigt att hitta en bra balans mellan kvalitet och ekonomi för att få 
det bästa resultatet. Likt Uttam & Le Lann Roos (2014) belyser även Dahlin (2014) och 
respondenterna att det krävs ett långsiktigt perspektiv för att uppnå ekonomisk hållbarhet 
vilket ibland medför att detta motsätter sig till de kortsiktiga ekonomiska vinsterna. Bröchner, 
et al. (2016) beskriver även de hur ett anbud med ett relativt högt pris kan vara bättre att anta 
då de möjligtvis uppfyller miljökraven bättre. De menar att det finns två möjliga 
prisalternativ, ett där det lägsta priset antas och ett där man även beaktar andra aspekter som 
exempelvis kvalité eller hållbarhetskrav. Detta är något som Gävle Energi arbetar hårt med 
och ofta prioriteras ett anbud med relativt högt pris då de vill försäkra sig om att leverantören 
uppfyller de hållbarhetskrav som ställs.  
 
Ekonomiska krav som ställs direkt vid en offentlig upphandling är att leverantören har ett 
registrerat aktie- eller handelsbolag, innehar F- eller AF-skatt, är kreditvärdigt och inte har 
några skatteskulder eller kommer gå i konkurs inom en snar framtid. För att försäkra sig om 
att dessa krav uppfylls gör Gävle Energi en kreditupplysning på alla leverantörer som lämnat 
ett anbud.  
 
Andra ekonomiska krav Gävle Energi ställer för att försäkra sig om att leverantören kan 
utföra arbetet och personligen kunna ta ansvar om en olycka skulle uppstå är att de ställer 
krav på att leverantörens årsomsättning är dubbelt så stor som det som ska införskaffas samt 
att giltiga försäkringar finns. Det är av största vikt att kommunala bolag ställer krav på att 
deras leverantörer är ekonomiskt tillförlitliga för att försäkra sig om att leverantören kan leva 
upp till vad som förväntas och inte gå i konkurs innan arbetet är slutfört. Syftet med att 
leverantören ställer krav på en dubbelt så stor årsomsättning kan vara att företaget ska ha råd 
att införskaffa sig material utan att gå i konkurs.  
 
5.2.3 Sociala dimensioner  
De sociala krav som idag ställs vid offentliga upphandlingar är bland annat att krav på att 
leverantörer ska ha avtalsenliga löner till deras anställda. Detta för att samtliga personer som 
arbetar under företaget ska ha likvärdiga förutsättningar. Det har även framkommit att det 
ställs krav på att arbetstidslagen uppfylls vilket innebär att en arbetare endast får arbeta ett 
visst antal timmar per dygn. Dessa krav ställs för att ha utvilad personal och på så sätt öka 
säkerheten. Detta är även något som återfinns i EU-lagstiftningar om sociala aspekter vid 
offentliga upphandlingar där hälsa och säkerhet tas upp (Konkurrensverket, 2011). För att öka 
säkerheten ytterligare ställer även Gävle Energi krav på att entreprenören ska ha genomfört 
utbildningen ”Säker på väg”, att de följer olika ordningsregler samt har varselkläder. Enligt 
Upphandlingsmyndigheten (2018b) visar man genom att ställa sociala krav i upphandlingar 
att man värnar om människan och försäkrar sig om att hälsoproblem minskas samt att bättre 
arbetsförhållanden uppnås.  
 
Vid inköp av arbetskläder ställs det krav på att leverantören har rutiner för att säkerställa att 
produktionen av varor lyder under grundläggande arbetsvillkor. Skiljer sig bestämmelserna 
nationellt och internationellt är det den högsta standarden som gäller. Det ställs även krav på 
att barnarbete inte får förekomma. Det som är svårt med kravställningar av sociala aspekter är 
enligt respondenterna att det är problematiskt att följa upp då det är tidskrävande, kostsamt 
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samt svårt att få reda på rätt information. Även Hirama (2013) ser svårigheter med att hantera 
sociala krav. Han menar att det är svårt att mäta dessa krav då de handlar om information om 
människor vilket är problematiskt. Detta är något både vi och Gävle Energi anser är mycket 
viktigt och något som bör förbättras för att säkerställa att samtliga hållbarhetskrav uppfylls.  
 
Andra sociala krav som ställs i offentliga upphandlingar idag är krav på att både bolaget själv 
samt leverantören inte får ta emot mutor. Detta för att motverka korruption och bidra till ett 
mer jämställt samhälle, något som respondenterna påpekar är lättare att minimera i en 
offentlig upphandling jämfört med en privat. Det finns även en bestämmelse i LOU där det 
framgår att en leverantör som dömts för mutbrott inte får ingå i en offentlig upphandling 
(Sundstrand, 2010). Det är därför viktigt att ställa krav på att mutbrott ej får förekomma inom 
leverantörens företag. De ställs även krav på att entreprenören har giltiga försäkringar som 
även omfattar eventuella underleverantörer. Entreprenören får inte heller anlita 
underentreprenörer som ger sina arbetstagare sämre villkor i form av exempelvis lägre lön. 
Enligt Dahlin (2014) krävs det att människor är engagerade i att skapa ett stabilt och tryggt 
samhälle där mänskliga rättigheter uppfylls för att uppnå en social långsiktig hållbarhet.   
 
De sociala hållbarhetskraven är något som är mycket viktigt för att värna om mänskliga 
rättigheter och motverka korruption. I dagens samhälle är det av största vikt att försäkra sig 
om att sociala krav som arbetstidslagen och krav om minimilön uppfylls för att prioritera ett 
mänskligt välmående. Genom att man som företag kan påvisa att man sätter människan i 
centrum bidrar det till en tryggare arbetsplats.  
 
5.2.4 Sammanställning av hållbarhetskrav  
I tabell 1 visas en sammanställning av de hållbarhetskrav som fallföretaget idag ställer vid 
upphandlingar främst avseende inhyrning av maskin och konsult. Kraven är koncentrerade till 
de tre dimensionerna miljömässig-, ekonomisk- och social hållbarhet.  
 
Tabell . Hållbarhetskrav  

 
 
Tabellen visar att Gävle Energi innehar omfattande hållbarhetskrav i samtliga dimensioner 
och använder sig därför av något som Uttam & Le Lann Roos (2014) definierar som hållbara 
offentliga upphandlingar. Företaget strävar efter att bedriva ett fortsatt bra arbete kring 
hållbarhet och genom att inneha en öppen dialog med leverantörer skulle det kunna bidra till 
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att nya idéer kring hållbarhetskrav framställs. Trots att Gävle Energi har många omfattande 
hållbarhetskrav inom samtliga dimensioner ser vi att de bland annat skulle kunna utveckla den 
sociala dimensionen genom att exempelvis ställa tydligare krav på att fler leverantörer ska 
inneha en antidiskrimineringspolicy eller att de anställer en viss procent arbetslösa. Detta är 
krav som Sundstrand (2010) påtalar är viktiga att ställa i en upphandling för att bidra till den 
sociala aspekten i hållbarhet.  
 
Lärdomar och erfarenheter som kan dras av detta är att genom att applicera hållbarhetskrav 
inom bolag bidrar detta till en minimerad negativ inverkan på miljön. Enligt 
Upphandlingsmyndigheten (2018a) bidrar man till att bland annat företags påverkan på miljö 
och hälsa minimeras, miljömål uppfylls och kostnadsbesparingar kan genomföras genom att 
ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. För att främja ett hållbart samhälle är det viktigt att 
Gävle Energi hela tiden följer med i utvecklingen och försöker ställa högre och bättre 
hållbarhetskrav. 
 
5.3 Förbättringsförslag för att nå framtida hållbarhetskrav 
I LOU och LUF finns det en lagstadgad möjlighet att ställa sociala krav i en offentlig 
upphandling. Här ställs krav för att ta hänsyn till olika grupper i samhället. I en upphandling 
kan kommunala bolag exempelvis ställa krav på att leverantören ska anställa en viss procent 
arbetslösa eller funktionshindrade för att vinna anbudet. Man kan även ställa krav på att 
företaget har antidiskrimineringspolicys eller att de följer lagstiftningar gällande arbetsmiljön 
(Sundstrand, 2010). För att enklare möta framtida hållbarhetskrav och förbättra de befintliga 
sociala kraven skulle fler offentliga upphandlingar kunna innefatta krav på kvotering, 
exempelvis att en viss procent arbetslösa ska anställas för att komma in i arbetslivet. Detta är 
något som även fallföretagets leverantörer anser är viktigt och då framförallt att öka 
jämställdheten. Det problematiska med kvotering, det vill säga att man reserverar en viss 
andel av platserna till specifika grupper, är dock att man möjligtvis inte väljer den som är 
mest kvalificerad eller bäst anpassad för arbetet.   
 
Något som framkommit i studien är att kommunala bolag måste utveckla och bli bättre på 
uppföljningen vid offentliga upphandlingar för att lättare möta framtida hållbarhetskrav. 
Uppföljning är en mycket viktig del i att ställa hållbarhetskrav och då framförallt inom sociala 
krav. Det är oerhört viktigt att försäkra sig om att exempelvis barnarbete aldrig någonsin får 
förekomma eller att mutor accepteras. Angående uppföljning av miljöarbete i framtiden bör 
leverantörer kontinuerligt kunna redovisa att de har fullföljt de krav som angavs från början 
vid upphandlingen. Ett förslag är att en slutlig uppföljning görs vid den sista 
slutredovisningen med leverantörerna där det undersöks om samtliga krav uppfyllts. Om 
kraven uppfyllts och båda parter är tillfreds skulle möjligtvis en kortare förlängning av avtalet 
kunna genomföras eftersom det då tydligt framgår att båda parter värnar om en hållbar 
utveckling. Även olika leverantörer påpekar att uppföljningen av de krav som ställs måste 
förbättras, detta för att utesluta oseriösa leverantörer. Görs inte uppföljningen på ett korrekt 
sätt bidrar detta till att oseriösa leverantörer kan påtala att de använder sig av maskiner de ej 
innehar. Ett förslag för att förbättra detta problem är att leverantörerna ska bifoga bland annat 
registreringsbevis på maskiner och utbildningsbevis vid anbudstillfället. Detta skulle då bidra 
till att oseriösa företag som inte har exempelvis rätt utbildning sållas ut. I dagsläget är det 
enkelt att kryssa i att man uppfyller alla krav som ställs vid anbudstilfället även fast så inte är 
fallet. Kryssar en leverantör i att den uppfyller de krav som efterfrågas borde de enkelt kunna 
bifoga bilagor som stärker detta och det kommunala bolaget behöver då inte undersöka om 
detta uppfylls. Uppföljningen bör dock ske efter exempelvis ett år för att se att kraven 
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efterlevs. Är fallet att kraven inte uppfylls bör det inom sex månader ske en ny kontroll för att 
undersöka att allt är åtgärdat.  
 
Hållbarhetskrav vid upphandlingar är något som Gävle Energi ständigt försöker utveckla. 
Företaget har en inköpsgrupp där de arbetar för att framställa relevanta hållbarhetskrav för att 
gynna samhället. Ett förbättringsförslag för att enklare möta framtida hållbarhetskrav är att 
det bör bedrivas fler leverantörsmöten där leverantörerna har chans att förmedla sin syn på de 
hållbarhetskrav som bör ställas vid upphandlingen. Detta på grund av att det är problematiskt 
för en upphandlare att veta exakt vilken nivå man ska ställa krav på då de inte besitter samma 
erfarenhet som leverantörerna. Det har tidigare exempelvis ställts krav på maskiner som inte 
existerar på marknaden vilket kan undvikas om man diskuterar igenom kraven med olika 
leverantörer.  
 
Ytterligare ett förbättringsförslag är att innan en upphandling sker bör det kommunala bolaget 
genomgå en riskanalys där man tar reda på vilka risker som man kan tänkas möta vid 
kommande projekt samt vilka krav som behövs ställas på leverantörerna. Genom att utföra 
denna typ av riskanalys kan man möjligtvis tydliggöra vilka framtida hållbarhetskrav som 
kommer behöva ställas för att utesluta dessa risker. Denna riskanalys kan möjligtvis påvisa att 
projektet kommer vara kostsamt och att leverantören måste ha en stabil ekonomisk grund för 
att kunna fullfölja arbetet. Man bör då ställa krav på att leverantören måste ha en viss 
årsomsättning för att klara denna risk. Man skulle även kunna se om ett projekt kommer ha en 
stor negativ inverkan på miljön utifrån denna riskanalys exempelvis i form av 
kemikaliehantering. I detta fall behövs striktare miljökrav ställas. Angående de sociala 
aspekterna kan det vid exempelvis ett arbete med tidspress vara bra att ställa krav på att 
arbetstidslagen följs för att undvika att personalen arbetar dygnet runt.  
 
Den insamlade empirin påtalar vikten av att följa med i utvecklingen mot ett hållbarare 
samhälle och integrera hållbarhet inte endast i upphandlingar utan i hela verksamheten. Detta 
är något som Gävle Energi arbetar aktivt med att uppnå och de strävar även efter att hitta en 
balans mellan de miljömässiga-, ekonomiska- och sociala dimensionerna för att upprätta ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete. Det är dock svårt att integrera samtliga dimensioner då det 
ofta slutar med att någon prioriteras bort. Lundberg et al. (2016) menar att det finns relativt 
lite akademisk litteratur kring grön offentlig upphandling och då i synnerhet delar som berör 
den ekonomiska aspekten. Därför anser vi att stor vikt bör läggas vid just de ekonomiska 
delarna för att förhålla sig bättre till framtida krav. En förklaring till varför den ekonomiska 
hållbarheten inte diskuteras särskilt mycket vid hållbara upphandlingar skulle kunna bero på 
att det framförallt är svårt att inkludera den ekonomiska dimensionen med de sociala och 
miljömässiga. Ofta är det kostsamt att vara miljövänlig och det blir därför svårt att se det ur 
ett ekonomiskt perspektiv om man ska hålla sig till miljömässig hållbarhet. Även Dahlin 
(2014) ser svårigheter med att få med den ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling då 
han menar att vissa debattörer anser att det är omöjligt att öka tillväxten utan att använda sig 
av mer resurser. 
 
Det som kan konstateras är att det är svårt att arbeta produktivt med hållbar offentlig 
upphandling om det inte finns en välfungerande dialog med leverantörerna. Då det 
framkommit att det finns brister i dialogen mellan upphandlare och leverantör kan man dra 
slutsatsen att mycket användbar information till hur och vilka hållbarhetskrav som ska ställas 
går förlorad. För att ett kommunalt bolag ska kunna bidra till en hållbar utveckling anser vi att 
kommunikationen mellan dessa parter måste förbättras genom exempelvis fler 
leverantörsmöten där leverantörer tillsammans får uttrycka sina idéer och åsikter eller genom 
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att den upphandlande myndigheten eller bolaget förmedlar ut i god tid vilka framtida krav de 
förväntas ställa. Genom detta har leverantörerna chans att uttrycka sig så att det upphandlande 
bolaget lättare ska kunna ställa rimliga krav på rätt nivå. En välfungerande dialog kan även 
bidra till att man tillsammans med leverantörer kan identifiera olika sätt att öka hållbarhet på. 
Det som skulle kunna vara problematiskt med dessa förslag är att somliga skulle kunna hävda 
att det är tidskrävande och att det inte finns tillräckligt med resurser. Genom att lägga ner lite 
extra tid på att ha en dialog med leverantörer tror vi att det kommunala bolaget både skulle 
kunna främja en hållbar utveckling samt spara in tid och pengar. När exempelvis krav ska 
formuleras till anbudsförfrågan eller när den upphandlande myndigheten eller bolaget måste 
besvara frågor om anbudsförfrågan kan de spara mycket tid och pengar om en fungerande 
dialog redan skett med leverantörer.  
 
För att förbättra den hållbara utvecklingen genom upphandlingar skulle det upphandlande 
bolaget möjligtvis kunna avisera exempelvis två år innan kommande upphandling. Detta 
skulle underlätta för leverantörer och göra att de lättare kan anpassa sig till de framtida 
hållbarhetskrav som kommer att ställas. Genom detta blir leverantören förberedd och kan 
anpassa sin verksamhet efter de krav som i framtiden kommer att ställas. På detta sätt har 
leverantörerna chansen att exempelvis införskaffa sig de maskiner som krävs för att uppfylla 
hållbarhetskraven och en hållbar utveckling kan främjas genom att leverantörerna i tid blir 
medvetna om vilka krav som de förväntas uppfylla.  
 
Det har framkommit i studien att det viktigaste åtgärderna för kommunala bolag att ha i 
beaktning vid en upphandling, för att värna om en hållbar utveckling är att förbättra 
uppföljningen samt ha en välfungerande dialog med leverantörer. Genom en bättre dialog 
skulle även uppföljningen kunna förbättras. Förs det en kontinuerlig dialog mellan 
kommunala bolag och leverantörer finns det möjlighet att berätta vad som fungerar bra och 
mindre bra samt att den upphandlande myndigheten har chans att undersöka om de 
hållbarhetskrav som ställts verkligen uppfyllts. Genom att bolag aktivt arbetar med att 
förbättra uppföljningen och dialogen inom deras verksamheter minimeras problem såsom 
missförstånd, att fel krav ställs samt att man på ett enkelt sätt kan möta framtida 
hållbarhetskrav.  
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6 Slutsats  
Syftet med denna studie var att granska hur offentliga upphandlingar kan bidra till ett hållbart 
samhälle samt undersöka vad kommunala bolag kan göra för att möta framtida 
hållbarhetskrav. Studien påtalar att man genom att involvera hållbarhetskrav i upphandlingar 
tvingar organisationens leverantörer att ta hänsyn till den hållbara utvecklingens 
miljömässiga-, ekonomiska- och sociala dimensioner. Med hjälp av offentliga upphandlingar 
kan man nå betydande fördelar för samhället då privata företag måste anpassa sig till den 
offentliga myndigheten eller bolagets krav avseende hållbarhet (Lundberg et al., 2016). 
Genom detta bidrar offentliga upphandlingar till bland annat förbättrade arbetsvillkor, 
kostnadsbesparingar samt en minimerad påverkan på miljön (Upphandlingsmyndigheten, 
2018a). Studien visar att viktiga krav som fallföretaget idag ställer vid offentliga 
upphandlingar bland annat är ett systematiskt miljöarbete, krav på miljövänligt bränsle, 
ledningssystem, miljöpolicy, kreditvärdigt bolag, giltiga försäkringar, avtalsenliga löner, icke 
mutor samt relevanta utbildningar.  
 
För att offentliga upphandlingar ska kunna bidra till ett hållbart samhälle bör kommunala 
bolag utveckla och bli bättre på uppföljning. Insamlad data pekar på att det är av största vikt 
att använda sig av uppföljning för att försäkra sig om att de krav som ställs uppfylls och 
därför bör leverantörer kunna redovisa detta vid en slutredovisning. För att enklare möta 
framtida hållbarhetskrav bör det bedrivas fler leverantörsmöten där leverantörerna har chans 
att förmedla sin syn på de hållbarhetskrav som bör ställas vid upphandlingen. Detta på grund 
av att det är problematiskt för en upphandlare att veta exakt vilken nivå man ska ställa krav på 
då de inte besitter samma erfarenhet som leverantörerna. 
  
Det har även framkommit i studien att det är problematiskt att bedriva ett produktivt arbete 
med hållbar offentlig upphandling utan en väl fungerande dialog mellan kommunalt bolag och 
leverantör. Uppstår brister i dialogen bidrar detta till att information går förlorad om bland 
annat vilka hållbarhetskrav som bör ställas och detta problem skulle kunna minimeras. 
Genom att inneha en öppen dialog sparar man både tid och pengar då båda parter enkelt kan 
föra en bra kommunikation angående exempelvis vilka krav som ska formuleras eller hur de 
tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling. Finns det en väl fungerande dialog kan även 
uppföljningen förbättras då det ges möjlighet att föra en öppen konversation om vad som 
fungerar bättre och sämre vid offentliga upphandlingar. Med hjälp av en strukturerad 
uppföljning och dialog bidrar detta till bland annat färre missförstånd och att fel krav ställs. 
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7 Förslag till framtida forskning 
Då det valts att i denna studie endast undersöka offentliga upphandlingar inom den 
kommunala verksamheten anser vi att det finns utrymme för vidare forskning kring offentlig 
upphandling samt upphandling inom den privata sektorn. Genom att undersöka fler företag 
och leverantörer inom samma bransch skulle denna studie kunna utvecklas för att se befintliga 
olikheter och likheter. Interaktionen mellan upphandlare och leverantör är intressant att 
undersöka då felaktiga krav enkelt kan ställas om denna interaktion är bristfällig. Undersöks 
detta kan möjligtvis nya hållbarhetskrav identifieras och företag kan då förbereda sig inför 
kommande hållbarhetskrav. Då valet av fallföretag är ett kommunalägt energiföretag där de 
upphandlingar som undersökts till största del granskar inköp avseende fordon, transporter och 
arbetsmaskiner anser vi att det även här finns möjlighet till intressant fortsatt forskning. 
Eftersom vi valde att rikta in oss till denna kategori av upphandlingar skulle det förslagsvis 
kunna undersökas andra typer av upphandlingar för att få fram nya förslag till framtida 
hållbarhetskrav.     
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