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Den svenska marknaden för offentliga upphandlingar estimeras vara värd 782 miljarder
kronor per år. Då offentlig upphandling har en betydande roll gällande arbetet för hållbar
utveckling är det fundamentalt att sätta högre krav på utvärderingsprocessen av anbud. Bygg
och fastighet är en sektor som står för stor klimatpåverkan vilket ger god grund till att
utveckla hållbarhetskriterier i byggupphandlingar då upphandlarens främsta
utvärderingskriterium i dagsläget är pris.

Studiens syfte var att öka kunskapen om användande av sociala och miljömässiga
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar genom att besvara följande
frågeställningar:

FF1: Hur kan val och formulering av sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid offentliga
byggupphandlingar beskrivas?

FF2: Hur vanligt förekommande är social och miljömässig hållbarhet som urvalskriterium vid
offentliga byggupphandlingar?

FF3: Hur kan köpbeslutsgruppens påverkan på val och formulering av hållbarhetskriterier vid
offentliga byggupphandlingar beskrivas?

FF4: Vad finns det för drivande respektive hindrande faktorer i att utvärdera på sociala och
miljömässiga hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar?

Denna studies metod bestod av deduktiv kvalitativ ansats med inslag av kvantitativa metoder.
Genom litteraturstudien skapades ett teoretiskt ramverk som stod till grund för
datainsamlingen. Datainsamlingen bestod av en arkiv- och dokumentforskning där 181
upphandlingar granskades samt sex fallstudier med kvalitativa intervjuer. Data har sedan
analyserats med hjälp utan Within-Case och Cross-Case analys.

Resultatet från arkiv- och dokumentforskningen visade att endast 17 av de 181 granskade
upphandlingar hade utvärderats på ställda hållbarhetskrav vilket motsvarar en andel på cirka
9,4 procent. Kvalificeringskrav som miljöledningssystem är vanligt förekommande men inte
tillräckligt för att uppnå miljömålen, för det krävs även hållbara tilldelningskriterier vilket det
råder brist på idag. Respondenterna från samtliga intervjuer bekräftade att det brister i
utvärderingen av hållbarhet i dagens upphandlingar. Rädsla och kunskapsbrist var vanliga
barriärer för hållbara upphandlingar samt att upphandlarens akademiska bakgrund kan
påverka köpprocessen. Resultaten visade även att samarbete mellan parter var nödvändigt för
att sprida kunskap och inspirera varandra att jobba mot en mer hållbar framtid. Det krävs
även en tydlig process för hur det går att undersöka och utvärdera på hållbarhetskriterier.



Abstract

The Swedish market for public procurement is estimated to be worth SEK 782 billion per
year. As public procurement has a significant role in the work for sustainable development, it
is fundamental to place higher demands on the evaluation process of tenders. Construction
and real estate is a sector that is responsible for a large climate impact, which provides good
reasoning for further developing sustainability criterias in construction procurements, as the
procurer's main evaluation criteria currently is price.

The purpose of this study was to increase the knowledge about the use of social and
environmental sustainability criteria in public construction procurements by answering the
following research questions:

Q1: How can the choice and formulation of social and environmental sustainability criteria in public
construction procurements be described?

Q2: How common is social and environmental sustainability as a selection criterion in public
construction procurement?

Q3: How can the purchasing decision group's impact on the selection and formulation of
sustainability criteria in public construction procurements be described?

Q4: What are the driving and hindering factors in evaluating social and environmental sustainability
criteria in public construction procurement?

The method of this study consisted of a deductive qualitative approach with elements of
quantitative methods. The literature study created a theoretical framework that formed the
basis for data collection. The data collection consisted of an archive and document research
where 181 older procurements were examined and six case studies with qualitative
interviews. Data were then analyzed using Within-Case and Cross-Case analysis.

The results from archive and document research showed that only 17 of the 181 procurements
examined had evaluated sustainability requirements, which corresponds to a share of
approximately 9.4 percent. Qualification requirements such as environmental management
systems are common but not sufficient to achieve the environmental goals, hence sustainable
award criteria are required, which is lacking today. The respondents from all interviews
confirmed that there was a lack of evaluation of sustainability in today's procurements. Fear
and lack of knowledge were common barriers to sustainable procurement and that the
procurer's academic background can affect the buying process. The results also showed that
cooperation between parties was necessary to spread knowledge and inspire each other to
work towards a more sustainable future. A clear process is also required for how it is possible
to investigate and evaluate sustainability criteria.
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1. Introduktion

Detta kapitel börjar med en bakgrundsbeskrivning kring forskningsområdet ur ett bredare
perspektiv som därefter successivt smalnar av till en problemdiskussion. Mot slutet
presenteras fyra frågeställningar som rapporten syftar till att undersöka.

1.1 Bakgrund
Människans handlingar samt växthusgaser ligger till grund för att medeltemperaturen
kontinuerligt har ökat. På 150 års tid har det resulterat i att de tio senaste åren varit de absolut
varmaste (Sveriges miljömål, 2020). I Parisavtalet som trädde i kraft 2016 beslutades att den
globala uppvärmningen skulle hållas under två grader där bland annat utsläpp av
växthusgaser skulle minskas för att kunna uppnå målet (Naturvårdsverket, 2021). Vid tre
graders global uppvärmning är risken stor att biologisk mångfald förloras, vilket i sin tur
påverkar oss människor och vår ekonomi allvarligt (WWF, u.åa). Den ökade
klimatförändringen som vi ser idag kommer från mänskliga aktiviteter som påverkar naturens
balans och ifall våra handlingar inte förändras kommer framtiden att påverkas ännu mer i en
negativ riktning (WWF, u.åb).

Begreppet hållbar utveckling har funnits i över 40 år (Rogers et al., 2008). Det var dock inte
förrän 1987 som Norges dåvarande statsminister, Gro Harlem Brundtland, spred konceptet
genom att beskriva det på följande sätt (Andrew & Granath, u.å):

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Figur 1: Från Förenta Nationerna (u.å). 17 globala mål.
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Agenda 2030 och de globala målen är en uppgift som Sverige tagit sig an (Regeringen, u.å). I
januari 2016 började de globala målen och Agenda 2030 att gälla och avser att skapa en
hållbar utveckling utifrån tre olika dimensioner, ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det
finns totalt 17 mål med syfte att skapa en gemensam riktlinje för alla länder och de är
utformade för att kunna mätas och utvärderas på ett grundligt sätt (FN, u.å). Förenta
Nationerna (u.å) beskriver Agenda 2030 som det mest framåtsträvande hållbarhetsprojekt
som hittills existerat i världen. En av anledningarna är den gemenskap projektet har skapat
bland alla länder som tagit den på allvar. De 17 globala målen som Agenda 2030 består av, se
Figur 1, strävar efter en klimatneutral förändring som samtidigt eliminerar fattigdom och
skapar social trygghet i samhället (Förenta Nationerna, u.å). Upphandlingsmyndigheten
(u.å.g) påvisar att statlig verksamhet utgör en väldigt stor del av landets handel och kan
därmed ha en betydelsefull roll i strävan efter hållbar samhällsutveckling. Genom hållbara
offentliga upphandlingar finns det möjligheter att möta de förväntningar på hållbarhet som
ställs på beslutsfattare. Offentliga inköp kan alltså användas som ett verktyg för att hantera,
styra och ställa krav på hållbarhet i upphandlingsprocesser på ett sätt som gynnar Agenda
2030 (Upphandlingsmyndigheten, u.å.g).

“Bygg- och fastighetsentreprenader, tillsammans med anläggningsarbeten och infrastruktur,
står för en betydande del av offentliga inköp i Sverige och det som byggs idag påverkar natur,

miljö och människor för en lång tid framöver”
(Skanska, 2019)

Den svenska marknaden för offentliga upphandlingar estimeras vara värd omkring 782
miljarder kronor per år (Upphandlingsmyndigheten, u.å.b). Upphandlingar i byggbranschen
sker genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) där en upphandlande myndighet genom
att annonsera ett köpbehov skriver avtal med en eller flera entreprenörer som sedan måste
förhålla sig till de kriterier som har bestämts enligt avtal (Konkurrensverket, 2011). Det går
att dra slutsatsen att offentlig upphandling har en betydande roll gällande arbetet för hållbar
utveckling men det går även att konkludera att själva bidraget mer eller mindre är obefintligt i
vissa fall (Sohlström, 2016). Då kommuner har en avgörande roll för hållbar utveckling och i
arbetet mot målen i Agenda 2030, börjar allt fler kommuner gå mot att implementera
riktlinjer och större hållbarhetstänk (Sveriges Kommuner och Regioner, u.å). På grund av
Sveriges växande befolkning är det avgörande att sektorn inom bygg och anläggning
förbereder och ställer om för att minska utsläppen av växthusgaser (Byggföretagen, u.å). Det
är alltså rimligt att anta att branscher och verksamheter kan behöva anpassa sig till
klimatsmart byggande för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Det kan bland annat ske genom
användning av mer hållbart material, effektivisering av transporter samt energieffektivisering
(Naturvårdsverket, 2020).

Bygg och fastighet är en sektor som står för stor klimatpåverkan då den växande
befolkningen i Sverige behöver boende och arbete (Skanska, 2019). Att kombinera en ökad
byggtakt med klimatmålen är för Sverige en utmaning (Naturvårdsverket, 2020). Enligt
energimyndigheten (2019) stod sektorn för bostäder och lokaler för nästan 40 procent av den
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totala energianvändningen i Sverige år 2018 (Energimyndigheten, 2019). Samma sektor står
för en femtedel av utsläppen gällande växthusgaser i Sverige (Naturvårdsverket, 2020).

1.1.1 Industriellt köpbeteende
Robinson, Faris och Wind (1967) följt av Webster och Wind (1972) samt Sheth (1973) lade
tillsammans grunden för industriellt köpbeteende. Deras modeller och påverkande faktorer
för industriellt köpbeteende har upprepade gånger genom åren testats och validerats
(Johnston & Lewin, 1996). Industriellt köpbeteende tar till hänsyn olika påverkande faktorer
som; individen, det sociala, organisatorisk och omgivning (Webster & Wind, 1972). Inom
industriellt köpbeteende ingår köpprocess som en underkategori med fem till åtta steg som
bör tas i beaktande (Johnson, Faris & Wind, 1967; Kotler & Keller, 2016; Webster & Wind,
1972). Webster och Wind (1972) skriver om köpprocessen i fem steg; identifiering av behov,
fastställande av specifikationer, identifiering av alternativ, utvärdering av alternativ och val
av leverantörer. Nästa underkategori inom industriellt köpbeteende är köpsituation framtaget
av Robinson, Faris och Wind (1967) vilket delas in i tre olika typer; Nytt köp, Modifierat
återköp och Direkt återköp (Bellizzi & McVey, 1983). Slutligen under kategoriseras ett
köpcenter inom industriellt köpbeteende bestående av olika roller som påverkar ett köpbeslut:
Användare, Påverkare, Beslutstagare, Köpare och Grindvakter (Webster & Wind, 1972).

En viktig del i valet av leverantör är urvalskriterier (Vonderembse & Tracey, 1999). Grunden
för urvalskriterier gällande val av leverantör lades 1966 av Dickson som rankade 23
urvalskriterier av högst vikt (Weber et al. 1991). Kvalitet och pris har varit de viktigaste
kriterierna vilket genom åren har visats sig stämma i andra studier (Lehmann &
O’Shaughness, 1982). Även vid val av entreprenör i byggprojekt är pris och kvalitet av högst
prioritet enligt Bochenek (2014) där kvalitet beskrivs i form av referensprojekt och teknisk
kunskap. Industriellt köpbeteende är komplex i den mening att den består utav flera individer,
olika målsättningar och motstridiga urvalskriterier (Webster & Wind, 1972). Kauffman
(1996) uttrycker också vikten av individens personliga attribut vid en urvalsprocess samt
vilken påverkan den enskilda individen kan ha vid utvärderingen av potentiella leverantörer.
Karaktärsförändringar mellan köpare och säljare gör att val av leverantör kommit att bli en av
de viktigaste delarna i köpprocessen (Masella & Rangone, 2000). Detta är något som Watt et
al. (2010) håller med om, synnerligen gällande val av entreprenör vid byggprojekt.

1.2 Problemdiskussion
Naturskyddsföreningen (2018) utförde i ett samarbetsprojekt vid namn ModUpp2020 en
enkätundersökning angående hållbar upphandling där olika slutsatser kunde dras. Det visar
sig att den offentliga sektorn inte utnyttjar de märkningar och certifieringar gällande
hållbarhet som finns till i dagsläget trots att de har god kännedom om att de finns. Rapporten
visar också att 12 procent av aktörerna aldrig ställer några krav på certifieringar i sina
upphandlingar och att 18 procent är helt ovetande ifall miljömärkningar används eller ej
(Naturskyddsföreningen, 2018).
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Enligt LOU 16 kap. 1 § ska en upphandlande myndighet “tilldela den leverantör ett kontrakt
vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten”. Det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet bestäms sedan utifrån tre kriterier; pris, kostnad eller bästa förhållandet
mellan pris och kvalitet (Sveriges riksdag, 2016). Denna bedömning kan vara svår att göra då
det ofta blir en tolkningsfråga som är upp till den offentliga organisationen i fråga att tolka.
Ett gap existerar därmed i hur stor påverkan en snålt specificerad lag med begränsat inslag av
hållbarhet kan ha vid byggnation och dess ambitioner att uppnå klimatneutralitet. Den lag
som främjar hållbarhet är enligt LOU 4 kap. 3 §; “en upphandlande myndighet bör beakta
miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om
upphandlingens art motiverar detta” (Sveriges riksdag, 2016). Men potentialen i att
implementera hållbarhetskriterier i upphandlingar för att främja hållbar utveckling utnyttjas
inte fullt ut (TCO Certified, 2016). I en undersökning av Asztély (2015) angående de
hållbarhetskrav som finns i upphandlingar inom stadsbyggnad, var slutsatsen att aktörer som
använder sig av LOU inte besitter nödvändig kompetens och kunskap för att nyttja lagen till
fördel för hållbar utveckling. Studier visar att det främsta kriterium som aktörer utgår ifrån är
pris, det vill säga det alternativ som i slutändan är billigast, vilket även anses vara en barriär
för att uppnå de hållbarhetsmål som samhället står inför (Asztély, 2015; TCO Certified,
2016). I en studie av Sporrong och Bröchner (2009) där 93 svenska kommuner deltog
inkluderade endast en minoritet hållbarhetskriterier i sina anbud. Sporrong och Bröchner
(2009) menar att policyer för miljömässig hållbarhet existerar men att dessa inte alltid följs
vid byggnadsrelaterade upphandlingar. Marknadsansvarig på Skanska uttrycker sig på
följande sätt:

“Över 50% av Skanskas uppdrag kommer från den offentliga sektorn, dvs det som lyder
under LOU. Det talas mycket om höga ambitioner inom hållbarhet men dessa ambitioner

lyser ofta sin frånvaro i offentliga upphandlingar.”

Enligt en utvärdering från 2019 behöver utsläpp av växthusgaser reduceras hastigare än vad
som görs i dagsläget för att Sverige ska lyckas uppnå de miljömål som de tagit sig an (Anund,
2019). Då en majoritet av entreprenörers uppdrag kommer från offentlig sektor finns det stora
möjligheter att uppnå de hållbarhetsmål som Sverige tagit sig an genom att förändra
köpbeteenden i offentlig sektor, förbättra köpprocessen och mer specifikt utveckla och
reformera urvalskriterier. Då Kauffman (1996) menar att organisationsstorlek och -struktur
påverkar utvärderingsprocessen av leverantörer samt att individens egenskaper har en
betydande effekt på köpbeteendet, är det essentiellt att undersöka hur upphandlande
myndigheter agerar och har för syn på det i dagsläget. Idag saknas det statistik gällande de
hållbarhetskriterier som tillämpas i offentliga upphandlingar inom byggnation i Västra
Götalandsregionen. I denna studie kommer fokus att läggas på sociala och miljömässiga
hållbarhetsdimensioner då störst förändring behöver ske inom dessa områden i hopp om att
kunna uppnå Sveriges hållbarhetsmål och Agenda 2030 i tid (Anund, 2019).
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1.3 Syfte och forskningsfrågor
Studiens syfte är att öka kunskapen om användande av sociala och miljömässiga
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar genom att besvara följande
frågeställningar:

FF1: Hur kan val och formulering av sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid
offentliga byggupphandlingar beskrivas?

FF2: Hur vanligt förekommande är social och miljömässig hållbarhet som
urvalskriterium vid offentliga byggupphandlingar?

FF3: Hur kan köpbeslutsgruppens påverkan på val och formulering av
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar beskrivas?

FF4: Vad finns det för drivande respektive hindrande faktorer i att utvärdera på
sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar?
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2. Litteraturöversikt
Detta kapitel behandlar och sammanfattar relevant litteratur kring bland annat offentlig
upphandling, hållbar utveckling och industriellt köpbeteende. Fakta och utvald teori från
detta kapitel används sedan för att skapa ett teoretiskt ramverk i nästa kapitel.

2.1 Offentlig upphandling
Enligt Upphandlingsmyndigheten (u.å.b) omsätter Sveriges offentliga upphandlingar omkring
782 miljarder kronor varje år. Syftet med offentlig upphandling är att erbjuda offentliga
verksamheter ett handlingssätt för att utföra sin köpprocess. En offentlig upphandling ska
främja konkurrens i syfte att verkningsfullt utnyttja skattemedel och skapa likvärdighet
mellan privata organisationer i handelsuppgörelse med offentlig sektor. Offentlig upphandling
syftar även till att öka transparens i affärerna för att användandet av skattemedel alltid ska
utföras korrekt och endast på grunder som är affärsmässiga (Upphandlingsmyndigheten,
u.å.b).

I lagen om offentlig upphandling (LOU) ska myndigheter utgå ifrån “det ekonomiskt mest
fördelaktiga” anbudet vid upphandlingar. Således avgörs det som anses vara mest fördelaktigt
utifrån tre kriterier: pris, kostnad och kvalité (Sveriges riksdag, 2016). Lorentziadis (2010)
skriver att en konkurrenskraftig budgivning är grunden för en transparent och objektiv
process gällande offentlig upphandling. Faktorer som tekniska meriter, kvalitet,
underhållskostnader och livscykelkostnader förkastas allt för ofta så länge minimikraven
uppfylls. Det sker på bekostnad av att ha lägsta pris som utgångspunkt vid tilldelning av
kontrakt (Lorentziadis, 2010).

I offentliga upphandlingar ingår det kravspecifikationer där upphandlande myndighet ges stor
frihet gällande formuleringen av själva kraven. Den dokumentation där kraven redovisas
kallas vanligen teknisk specifikation eller kravspecifikation (Upphandlingsmyndigheten,
u.å.e). Ett skall-krav kan ses som ett obligatoriskt minimikrav som måste uppfyllas av
anbudsgivare vid offentliga upphandlingar medan ett bör-krav har som funktion att skapa ett
mervärde i anbudet (Mercell Commerce, 2020a/2020b). Anund (2019) menar att
hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar oftast förekommer som minimikrav, det vill säga
obligatoriska skall-krav. Med det sagt rekommenderas fler krav i form av tilldelningskriterier,
bör-krav, i syfte att uppmuntra och vidareutveckla fler alternativ på hållbarhet för
upphandlare att använda sig av (Anund, 2019).

Upphandlingsmyndigheten (u.å.d) presenterade sex myter om offentlig upphandling som stöd
för dialogen mellan myndigheter och leverantörer. Några av dessa myter kan skapa barriärer
för en lyckad upphandling. De sex myterna som presenterades av Upphandlingsmyndigheten
(u.å.d) var följande:

1. “Jag bör inte prata med leverantörer om jag står i begrepp att påbörja en
upphandling”; Här menar Upphandlingsmyndigheten (u.å.d) att myndigheter får och
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bör prata med leverantörer, speciellt inför en upphandling. Detta är grunden för ett väl
fungerande samarbete under avtalstiden.

2. “Jag måste bjuda in alla leverantörer i Sverige/Europa om man anordnar ett möte”;
Detta är lämpligt om syftet med dialogen är att hämta information annars finns det
inget regelverk som antyder att detta är ett krav.

3. “Jag får inte prata i enrum med en leverantör”; Detta kan vara tillåtet och även
nödvändigt beroende på syftet med det enskilda mötet och hur marknaden ser ut.
Exempelvis ifall en dialog kan innebära konkurrensnackdel för ett företag om den blir
allmänt känt.

4. “Jag får inte tala om när en upphandling ska annonseras”; Här gäller motsatsen, ifall
en leverantör undrar när en upphandling ska upprättas så bör myndigheten informera
om tidpunkt förutsatt att samma information ges till samtliga som frågar. Detta bidrar
med att skapa intresse snarare än en konkurrensfördel.

5. “Jag får inte svara på frågor om förfrågningsunderlaget i telefon under
annonseringstiden”; Här beror det på situationen, ifall informationen som ges kan
publiceras via ett upphandlingsstödsystem under väldigt kort tid efter samtalet räknas
det inte som ett brott mot likabehandlingsprincipen. Det borde alltså inte användas
ifall andra metoder som elektroniskt stödsystem existerar då dessa metoder bör
användas istället.

6. “Jag ska inte belasta leverantörer med dialog inför en upphandling - de har för
mycket att göra för att hinna svara på frågor”; I många fall önskar leverantörer ökad
dialog och detta visar stort intresse för kommunikation och erfarenhetsutbyte med den
offentliga sektorn.

2.2 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett koncept som utvecklats i över 40 år (Rogers et al., 2008). 1972
inledde den första konferensen någonsin av Förenta Nationerna angående miljöfrågor i
Stockholm där det bestämdes att miljömässig samarbete krävdes på internationell nivå
(Rogers et al., 2008). Men begreppet hållbar utveckling fick inte sin spridning och definition
förrän 1987 då Norges dåvarande statsminister, Gro Harlem Brundtland, i hennes rapport
kallad Vår gemensamma framtid definierade hållbar utveckling som “En hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Andrew & Granath, u.å).

Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner, miljön, sociala och ekonomiska (UNDP, 2017).
Dessa tre dimensioner illustreras oftast som tre cirklar som korsar varandra, se Figur 2. Där
cirklarna korsar ses ofta som hållbar utveckling. Purvis et al., (2018) menar att det ofta finns
balanseringar av avvägningar mellan de tre dimensionerna.
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Figur 2: Modifierad från Purvis et al., (2018). Hållbar utveckling och dess tre dimensioner.

2.2.1 Triple Bottom Line
Ett verktyg för företag att arbeta med hållbarhet är The Triple Bottom Line (TBL) vilket likt
hållbarhetsdimensionerna utgår ifrån alla tre dimensioner och inte bara den ekonomiska
dimensionen (Slaper & Hall, 2011). Verktyget kan användas för att mäta prestanda av
verksamhet och bidrar med balanserad fokus för företag inom de tre delarna ekonomi, social
och miljön (Alhaddi, 2015). Fördelen med TBL är att det inte finns någon universell
standardmetod att mäta eller någon universell accepterad standard (Slaper & Hall, 2011).
Slaper och Hall (2011) menar att detta kan ses som en styrka för att användare kan anpassa
sig utifrån deras förutsättningar. Några vanligt förekommande åtgärderna att mäta presenteras
nedan.

Ekonomiska åtgärder
Ekonomiska delen är kopplat till tillväxten av organisationen och ekonomin (Alhaddi, 2015).
De ekonomiska variablerna tar till hänsyn flödet av pengar och kollar på inkomst eller
avgifter, skatter, omgivningsfaktorer och anställda (Slaper & Hall, 2011). Vidare listar Slaper
och Hall (2011) i deras studie några specifika faktorer:

● Personal inkomst
● Kostnad av underanställning
● Företagets storlek
● Jobb tillväxt
● Andelen av företag inom sektorn

Miljömässiga åtgärder
Miljömässiga delen av TBL syftar till att engagera sig i handlingar som inte står till kostnad
för miljöresurserna för framtida generationer (Alhaddi, 2015). Miljömässiga variabler bör
representera åtgärder för naturliga resurser (Slaper & Hall, 2011). Enligt Slaper & Hall
(2011) är följande vanligt förekommande faktorer:

● Utvalda prioriterade föroreningar
● Överdrivna näringsämnen
● Konsumtion av elektricitet
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● Konsumtion av fossila bränslen
● Avfallshantering

Sociala åtgärder
Sociala delen av TBL syftar på att genomföra fördelaktiga åtgärder för arbetskraft,
humankapital och samhället (Alhaddi, 2015). Alhaddi (2015) menar att idén med är att
tillföra värde och ge tillbaka till samhället. Några variabler som kan inkluderas är utbildning,
rättvisa, tillgång till sociala resurser, hälsa och välmående (Slaper & Hall, 2011). Några
vanligt förekommande faktorer för sociala åtgärder är (Slaper och Hall 2011):

● Arbetslöshet
● Kvinnligt arbetskraftsdeltagande
● Median hushållsinkomst

2.2.2 Hållbar offentlig upphandling
Enligt Upphandlingsmyndigheten (u.å.a) är tanken med hållbar upphandling att gynna både
organisation och samhälle. Genom att ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska
aspekter främjas hela livscykeln. Den sociala aspekten innebär bland annat att med ett
tillförlitligt sätt nyttja skattemedel och uppfylla arbetsvillkor inom offentlig sektor. Genom
miljömässig hållbar upphandling arbetas krav och kriterier fram i inköpsprocessen som
understödjer klimatvänligare arbetssätt. Slutligen bidrar den ekonomiskt hållbara
upphandlingen bland annat till att effektivisera tillämpningen av skattemedel och att ta
livscykelkostnader i beaktning för ett mer långsiktigt handlingssätt
(Upphandlingsmyndigheten, u.å.a).

Hinder för hållbar upphandling
● Kompetens-/kunskapsbrist; det råder kunskapsbrist till exempel angående vilka krav

som är relevanta samt villkoren som ska gälla (Tervahauta & Zackrisson, 2004;
Asztély, 2015; Energimyndigheten, 2014; Naturvårdsverket, 2013; Sohlström, 2016;
TCO Certified, 2016; Olayeni et. al, 2017).

● En organisations storlek, kompetens och erfarenhet är sammanlänkat med hur väl en
upphandling blir genomförd vilket innebär att mindre kommuner har färre resurser
och möjligheter till att skapa bra upphandlingar (Sporrong et al., 2005).

● Hållbarhetskriterier; det finns svårigheter i att utforma rätt typ av hållbarhetskriterier
vilket leder till en högre grad av tolkningsfrihet (Sohlström, 2016; TCO Certified,
2016).

● De största utmaningarna för att integrera miljöfrågor i byggupphandlingar är brist på
statlig vägledning, kunskap om branschen, begränsande standarder och entreprenörers
önskan på lägre priser (Adjarko et al., 2014).

Möjligheter för hållbar upphandling
● Tredje Part; tredjepartscertifieringar kan användas som ett verktyg för att verifiera att

kriterier håller måttet samt för att skapa en uppföljningsprocess (TCO Certified,
2016).
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● Minimikrav; att fastställa hårdare miniminivå gällande miljökrav för alla
upphandlande myndigheter (Naturvårdsverket, 2013).

● Braulio-Gonzalo och Bovea (2020) utförde en studie där resultaten visade att en
integrering av miljömässiga och socioekonomiska kriterier i processen för offentlig
upphandling inom byggsektorn kan göra grön hållbar upphandling mer effektiv samt
leda till att kostnadseffektiva byggnader kan skapas.

● Trots att användningen av kriterier gällande livscykelanalyser (LCA) är ofantligt
begränsad i upphandlingsprocessen, är LCA-baserade tilldelningskriterier något som
skulle bidra till mer hållbara paradigmer (Cheng et al., 2018).

● Några sätt att förstärka kompetensen hos upphandlande myndigheter beskrivs enligt
Sporrong et al., (2005) som följande:

○ Särskilda utbildningsinsatser
○ Tillgång till experthjälp i upphandlingen
○ Tillgång till nationella rekommendationer, handböcker eller riktlinjer
○ Upphandlingssamarbete med andra kommuner, men kanske i första hand i

utvecklingsfrågor
○ Ett ökat internationellt samarbete.

● CDP (Competitive dialogue procedure); För ett infrastrukturprojekt i Sverige
användes detta verktyg för främjandet av hållbar utveckling inom byggsektorn
hållbara upphandlingar. Studien rekommenderar att upphandlande myndigheter
genomför dialogmöten med entreprenörer där hållbar upphandling diskuteras.
Dialogmöten är användbara för att säkerställa att det finns en förståelse i hur
tilldelningskriterier och den upphandlande myndighetens faktiska preferenser viktas
mot varandra (Uttam & Le Lann Roos, 2015).

I en studie av Igarashi et al. (2017) utforskades köparens beteende i gröna offentliga
upphandlingar i norska offentliga organisationer. Slutsatsen var bland annat att offentliga
köpare motiveras av tron på att kunna göra skillnad. Igarashi et al. (2017) hävdar att det finns
tre faktorer som har störst påverkan till hur köpare utnyttjar miljökriterier; yrkesposition, typ
av upphandling och organisationsstorlek.

I en undersökning kring hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar av Sporrong och Bröchner
(2009) ingick 93 svenska kommuner. Studien visade att en majoritet av kommunerna inte
använder sig utav hållbarhetskriterier vid anbudsförfrågan. Exempelvis var
miljöledningssystem ett kriterium för cirka 30 procent av kommunerna, trots detta var det
endast 11 procent som använde sig av livscykelkostnader som kriterium. Ungefär hälften av
kommunerna hade olika typer policyer för främjandet av hållbarhet men dessa användes inte
alltid. Studien visade även att desto mindre en kommun är desto mindre incitament finns det
till att använda sig av hållbarhetspolicys (Sporrong & Bröchner, 2009). Lundberg et al.
(2015) studerade hållbar offentlig upphandling för branschen inom städservice i Sverige där
slutsatsen var att GPP (Green Public Procurement) var begränsad eller inte hade någon
potential att fungera som instrument för hållbarhetspolicy. Det finns en minskad sannolikhet
att ett bud kvalificeras ifall exempelvis miljöledningssystem är ett kriterium. I endast 10
procent av upphandlingarna planerade upphandlande myndighet i fråga att uppfylla de gröna
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kriterierna. Med det sagt är de politiska ambitionerna gällande hållbar offentlig upphandling
vacklande (Lundberg et al., 2015). Enligt Cheng et. al (2018) framgår det tydligt att miljökrav
mestadels hamnar under allmänna krav i hållbar offentlig upphandling. Dessa kriterier kan
antingen vara obligatoriska eller rekommenderade men Cheng et. al (2018) menar att ifall
miljökrav endast rekommenderas och inte är obligatoriska, kan hela syftet med hållbar
offentlig upphandling att falla. Ifall upphandlare antar det mest ekonomiskt fördelaktiga
urvalet vilket föreslagits av EU, är tilldelningsmetod en avgörande faktor för hållbarhet i
offentlig upphandling. Det argumenteras för bristfälliga metoder och utformningar gällande
anbudsutvärdering. För att främja hållbar offentlig upphandling är det viktigt att föra en
diskussion kring viktningen av miljöhänsyn i den poänggivande utvärderingen, för att få en
tydligare bild av utvärderingsgrunderna (Cheng et. al, 2018).

2.3 Boverkets byggregler (BBR)
Boverket kategoriseras som en förvaltningsmyndighet med olika uppdrag inom bygg, boende
och samhällsplanering (Boverket, 2020). Boverket tar fram förslag och regler för byggnation
genom att kolla på alla tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, ekologisk och social. Den
ekonomiska aspekten tar bland annat hänsyn till rimliga kostnader och resurseffektivitet,
vilka kan ses som fundament till en cirkulär ekonomi. Den ekologiska aspekten syftar till att
använda sig av livscykelanalyser (LCA) för att undersöka miljöpåverkan för byggnader och
sedan möjliggöra klimatanpassning. Ur en social aspekt vill det exempelvis skapa byggnader
som är användarvänliga för individer med nedsatta förmågor att röra och orientera sig. Vidare
bör inomhusmiljö tas i beaktning och hälso- och säkerhetsrisker minimeras i byggnader.
Påverkande faktorer för detta kan exempelvis vara fukt, radon, buller, ljus och ventilation
(Boverket, 2020).

2017 gav regeringen Boverket i uppdrag att överlämna propositioner som främjar hållbart
byggande genom miljövänligare material. Resultatet blev bland annat nya styrmedel i form
av fyra propositioner, se Figur 3 (Boverket, 2021a).

Figur 3: Från Boverket (2021a). Fyra förslag för hållbart byggandet av Boverket.

Med syfte att minska den negativa klimatpåverkan sätts maximalt tillåtna gränser inför varje
byggprocess då mest växthusgaser släpps ut under byggskedet samt för driftenergi. Det
existerar i dagsläget hållbarhetskrav i Boverkets byggregler som tar hänsyn till “driftenergi”,
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dock saknas det krav och regler som tar “produktskedet”, exempelvis bearbetning av
råmaterial, i beaktande. Se Figur 4 (Boverket, 2021b).

Figur 4: Från Boverket (2021b). Livscykelanalys som visar vilka skeden som påvisar störst
klimatpåverkan.

I den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader får byggherren ett helt nytt
ansvarsområde i att upprätta klimatdeklaration för upphandlande myndighet. Lagen planeras
träda i kraft årsskiftet 2022 och denna lagändring innebär alltså ytterligare kontrollerande
faser kring hållbarhetsarbetet inom byggnation (Regeringskansliet, 2020).

2.4 Industriell energieffektivisering
Enligt Worrell et al. (2008) använder industrier nästan 40 procent av den globala energin och
står för nästan 37 procent av den globala växthusgasutsläppen. Endast industrin själv stod för
10.1 gigaton av koldioxidutsläpp från fossila bränslen (Moriarty & Honnery, 2019). I Sverige
stod lokaler och bostäder för 36 procent av landets totala energiförbrukning år 2017 och är
fortfarande den största energiförbrukaren i Sverige (Statens energimyndighet, 2020).
Energieffektivisering är ett av de mest effektiva sätten att reducera utsläpp från växthusgaser
och andra föroreningar (European commission, 2011). Sverige (Infrastrukturdepartementet,
2020) och European commission (2011) vilket är en del av Europeiska unionens (EU) strategi
för smartare och mer hållbar resurseffektiv ekonomi med målet att 2020 skulle spara 20
procent av primär energianvändning. Ett nytt mål har upprättats för 2030 där målet är en
energieffektivisering på 32,5 procent (Statens energimyndighet, 2020). European commission
(2011) definierar energieffektivisering som användandet av mindre energi i samband med att
behålla samma ekonomiska aktiviteter. Lundgren et al. (2016) definierar energieffektivisering
som graden av effektivitet en industri kan uppnå om de investerar i teknologi som är mest
lämplig inom den industrin.
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2.4.1 Industriell energieffektivitet inom offentliga sektorn
Den offentliga sektorns kostnader motsvarar 17 procent av EU GDP (European commission,
2011). I Sverige står stat, landsting och kommuner för 58,1 miljoner kvadratmeter i
uppvärmd yta av 135 lokalytor som var redovisade (Statens energimyndighet, 2010).
Europakommissionen nämner i deras energieffektivitetsplan att det är viktigt för den
offentliga sektorn att fokusera på energieffektivitet (European commission, 2011).
Miljömålsrådets kansli (2020) nämner att miljöarbetet ska vara av hög fokus för statlig
verksamhet samt att de ska bidra till att nå de svenska miljömålen och de globala
hållbarhetsmålen Agenda 2030. Staten har stora möjligheter att påverka utvecklingen av de
miljömålen som Sverige har idag, mycket har gjorts men det finns mycket mer som behöver
utvecklas för att miljömålen ska uppnås (Miljömålsrådets kansli, 2020). Det finns ett flertal
lösningar för att jobba mot miljömålen och energieffektivitet. Enligt Sverigesmiljömål (2017)
listas potentiella förslag på vad kommuner kan göra för att nå miljömålen. Ett av förslagen tar
upp energianvändandet och klimatpåverkan av byggnaders driftsfas, de menar på att driften
av byggnader har minskat men kan minska ännu mer (Sverigesmiljömål, 2017). Även
byggprocesser kan förbättras då det idag riktas fokus mot utsläppen från byggprocesser.
Byggmaterial som cement och stål samt anläggningsmaskiner har stor klimatpåverkan och
det finns potential inom detta område för kommuner att påverka och driva klimatinsatser
framåt (Sverigesmiljömål, 2017).

2.4.2 Barriärer för industriell energieffektivisering
Energieffektivisering är en lösning för Sverige att nå miljömålen men att implementera
energieffektivisering har sina barriärer. Ett begrepp för barriärer av energieffektivisering är
marknadsmisslyckanden (Utredningen om energisparlån, 2017; Ejdemo et al., 2010) vilket
menar ineffektiviteter förekommer på grund utav problemområden inom marknaden och
baseras på antagandet att företag är perfekt rationella (Utredningen om energisparlån, 2017).
Inom de potentiellt viktiga misslyckandena på energieffektiviseringsområdet diskuteras tre
problemområden; informationsmisslyckaden, misslyckanden på kapitalmarknaden och
beteenderelaterade misslyckanden (Utredningen om energisparlån, 2017; Ejdemo et al.,
2010).

Informationsmisslyckanden
Informationsproblem uppstår genom att information som inte är fullständig kan leda till att
energi används ekonomiskt ineffektivt (Utredningen om energisparlån, 2017). Ejdemo et al.
(2010) menar att det är sällan företag skaffar fullständig information för sina beslut men att
det däremot finns tillfällen där ofullständig information kan leda till ineffektivt utnyttjande av
energi, exempelvis när informationen är asymmetriskt fördelad, att ena aktören har mer
information över en annan (Ejdemo et al., 2010). Ett problem är att en köpare inte alltid kan
bedöma produkters energianvändande förrän efter köpet är gjort. Det kan också vara svårt för
säljaren att förmedla den informationen (Ejdemo et al. 2010). Detta innebär att köparen kan
vara villig att betala mer för produkter med låg energiförbrukning men då det kan vara svårt
att identifiera dessa produkter, leder detta till att de inte säljs på marknaden (Ejdemo et al.,
2010).
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Misslyckanden på kapitalmarknaden
Enligt Utredningen om energisparlån (2017) är vanliga exempel för misslyckanden på
kapitalmarknaden att vissa kostnads- och energieffektiva åtgärder kan utebli på grund av
begränsad likviditet. För den offentliga sektorn kan denna situation förvärras på grund av
kapital- och driftbudgetar (Ejdemo et al., 2010).

Beteenderelaterade misslyckanden
Beteenderelaterade misslyckanden syftar på individers beslutsfattande och att olika former av
systematiska snedvridningar kan förekomma, som kan leda till avvikning från perfekt
rationalitet (Utredningen om energisparlån, 2017; Ejdemo et al., 2010). Exempelvis kan det
innebära att aktörer använder olika tumregler i beslutfattande istället för att bedöma
konsekvenserna av alla beslutsalternativ och kan i sin tur leda till beteenderelaterade
misslyckanden (Utredningen om energisparlån, 2017; Ejdemo et al., 2010). Ejdemo et al.,
(2010) beskriver även begreppet Heuristiskt beslutsfattande som “en situation där aktörerna
frångår perfekt rationalitet för att minska den kognitiva bördan av beslutsfattande genom att
stegvis utesluta vissa alternativ och t.ex. endast välja mellan produkter i en viss prisklass.”
(Ejdemo et al., 2010). På senare tid har det blivit tydligare att politiska åtgärder som har sitt
syfte i att lösa miljöproblem som klimatförändring och negativ miljöpåverkan måste
tillgodoses med åtgärder för att påverka individers beteenden (Utredningen om energisparlån,
2017). Studier visar på att fördelaktiga och rationella val inte alltid är vad människor väljer,
utan de drabbas av impulser, mentala genvägar och vanebeteenden (Utredningen om
energisparlån, 2017).

2.5 Industriell köpbeteende
Teorin om konsumenters köpbeteende har lite relevans för industriella marknadsförare
Webster och Wind (1972). Anledning till detta är på grund av flera skillnader mellan de olika
köpprocesserna (Webster & Wind, 1972). Industriella köp har sin plats i form av formella
organisationer som styrs av budget, kostnader och vinsthänsyn samt att industriella köp ofta
har flera personer inblandade i beslutsprocessen med komplex samspel mellan parterna
(Webster & Wind, 1972). Vidare menar Webster och Wind (1972) att industriella köp är en
beslutsprocess som hanteras av individer i interaktion med andra individer.

2.5.1 Beskrivning av industriellt köpbeteende av Webster och Wind
Webster och Wind (1972) menar att organisationens köpbeslut och industriell köpbeteende
påverkas av fyra faktorer; individ, social (interorganisatoriska), organisatorisk och omgivning
(Webster & Wind, 1972).
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Omgivning
Enligt Webster och Wind (1972) är omgivningsfaktorer svåra att identifiera och mäta. Genom
att bidra med information, hinder och möjligheter påverkar de köpprocessen. Vidare menar
Webster och Wind (1972) att omgivningspåverkan påverkas av fyra distinkta fakorer:

● Tillgängligheten av varor och tjänster: Graden av tillgänglighet av varor och tjänster.
● Generella affärsförhållanden: Affärsförhållanden som den köpande organisationen

möter vilket inkluderar ekonomisk tillväxt, ränta och arbetslöshet.
● Värderingar och normer: Kan vara lagar eller underförstådda normer som vägleder

organisation och personers relationer mellan köpare och säljare samt mellan
konkurrenter och institutioner som regeringar.

● Informationsflödet: Informationen som flödar in i den köpande organisationen. Varav
flödet av marknadskommunikation från potentiella leverantörer genom massmedia
och andra personliga och opersonliga kanaler ses som viktigast.

Social (interorganisatoriska)
Webster och Wind (1972) nämner att för att förstå köpbeslutsprocessen måste tre typer av
variabler identifieras och kopplas som är anknutna till gruppfunktionalitet i
köpbeslutsgruppen:

1. De olika rollerna i köpbeslutsgruppen måste identifieras. Dessa diskuteras under 2.8
Köpbeslutsgrupp.

2. Faktorer som är kopplade till interpersonell (tvåfaldig) interaktion mellan personer
inom köpbeslutsgruppen samt interaktionen mellan köpbeslutsgruppen och
utomstående som exempelvis leverantörer och säljare måste bli identifierade.

3. Dimensionerna för hur gruppen fungerar som helhet måste tas till hänsyn.

Individ
Webster och Wind (1972) menar att all industriell köpbeteende i grunden består av
individuell beteende. Endast en individ, oavsett om det är som en individ eller som en del av
en grupp kan analysera en köpsituation, bestämma och agera. En individ är motiverad av
komplexa kombinationer av personliga samt organisationella mål och är begränsad av policy
och information som filtreras genom organisationen. Individens respons till en köpsituation
påverkas av deras personliga upplevd roll, motivation, kognition och lärande (Webster och
Wind, 1972). Även Kauffman (1996) hävdar att individens personliga attribut kan påverka
och till och med dominera en urvalsprocess. Det skiljer sig alltså från individ till individ
huruvida utvärderingen av potentiella leverantörer utförs och vilka beslut som tas (Kauffman,
1996).

2.5.2 Beskrivning av industriell köpbeteende av Sheth
I studien av Sheth (1973) kan industriell köpbeteende delas i tre faktorer; den psykologiska
omgivningen av individer som är involverade i organisationens köpbeslut, förhållandena som
utlöser gemensamma beslut mellan dessa individer samt den gemensamma beslutsprocessen.
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Individers psykologiska omgivning
Sheth (1973) menar att det oftast i industriella köp är minst tre avdelningar inblandade och
ofta behöver dessa avdelningar jobba gemensamt vilket leder till att det är kritiskt att
undersöka likheter och skillnader i den psykologiska omgivningen mellan dessa individer.
Den primära psykologiska aspekten är förväntan vilket är den upplevda potentialen av
alternativa leverantörer och varumärken för att tillfredsställa explicita och implicita mål i ett
köpbeslut varav förväntan utgörs av fem faktorer (Sheth, 1973):

● Individens bakgrund: Den mest signifikanta faktorn är bakgrunden av individerna som
är med i köpbeslutsgruppen. Olika akademiska bakgrunder leder oftast till väsentliga
skillnader i mål och värderingar.

● Informationskällor: Beslutsfattarens exponering för informationskällor och typer av
information.

● Aktivt sökande: Beslutsfattarens deltagande i aktivt sökande av information.
● Perceptuell förvrängning: Individer strävar efter att göra objektiv information

konsistent med deras egen tidigare erfarenhet och förväntningar.
● Tillfredsställelse av tidigare köp: Det är oftast inte möjligt med en leverantör eller

varumärke att ge lika mycket tillfredsställelse till flera parter. Detta för att varje part
har olika mål och kriterier.

Förhållanden som utlöser gemensamma beslut
Sheth (1973) menar att inte alla beslut som tas görs gemensamt och att det finns sex faktorer
som avgör ifall beslut tas gemensamt eller inte. Dessa sex faktorer är vidare indelade i två
kategorier, produktspecifika och företagsspecifika.

● Produktspecifika faktorer:
○ Tidspress: Om köpbeslutet behövs tas under tidspress är det mest troligt att

beslutet tilldelas till en avdelning eller individ än att det tas gemensamt.
○ Upplevd risk: Omfattning av negativa konsekvenser som beslutsfattare känner

ifall de tar ett fel beslut. Desto högre osäkerhet desto högre upplevd risk. Vid
högre upplevd risk är det högre sannolikhet att beslutet tas gemensamt.

○ Typ av köp: Vid nya köp är det större sannolikhet att beslut tas gemensamt till
skillnad från återköp där beslut mest troligt blir tilldelat en avdelning eller
individ.

● Företagsspecifika faktorer:
○ Organisationsorientering: Företag som är teknikorienterade har störst

sannolikhet att vara dominerade av ingenjörer och därmed tas beslutet av dem.
På samma sätt kommer produktionsorienterade företagsbeslut tas av
produktionspersonalen.

○ Organisationsstorlek: Större företag tenderar att ta beslut gemensamt.
○ Grad av centralisering: Högre grad av centralisering leder till mindre

sannolikhet att beslut tas gemensamt.

Gemensamma beslutsprocessen
Till sist menar Sheth (1973) att en viktig del i industriellt köpbeteende är att den undersöka
gemensamma beslutsprocessen. Detta inkluderar inledande av beslut att köpa,
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informationssökning, utvärdering av alternativa leverantörer och lösa konflikter mellan
grupper som måste ta beslut gemensamt (Sheth, 1973).

● Inledande av beslut
● Informationssökning
● Utvärdering av alternativa leverantörer
● Konflikthantering

Modeller och köpprocesser från Webster och Wind (1972), Seth (1973) samt Johnson (1967)
har under åren empiriskt testats vara korrekta och det går att föreslå att faktorerna som de
presenterat signifikant påverkar industriellt köpbeteende (Johnston & Lewin, 1996).

2.6 Köpsituation
Många vetenskapliga studier refererar till Robinson et al. (1967) när de beskriver vilka tre
olika situationer av köp det finns; nytt köp, modifierat återköp och direkt återköp (Jackson et
al., 1984; Dawes et al., 1992; Bellizzi & McVey, 1983).

Nytt köp
Denna situation uppstår vid köp av produkter som inte tidigare köpts av samma företag
(Bellizzi & McVey, 1983). Köp av nya produkter är oftast kopplade till högre risk och fler
personer är involverade i köpbeslutsprocessen desto högre kostnaden eller risken är (Mawson
& Fearne, 1997; Zinszer, 1997). Denna köpsituation kräver att köparen möter behovet eller
problemet som skiljer sig åt från tidigare köp de stött på. Anledningen till att denna
köpsituation är komplex beror på att det finns flera okända punkter vilket leder till att
beslutsfattare måste samla helt ny information och hitta nya produkter som uppfyller deras
behov (Bellizzi & McVey, 1983; Polonsky et al., 1998).

Direkt återköp
Denna situation uppstår vid köp av produkter som köps ofta och regelbundet (Bellizzi &
McVey, 1983). Det är vanligt att köpprocessen av direkt återköp består av färre steg än vid
nytt köp och därmed kräver denna situation färre personer inblandade (Zinszer, 1997).

Modifierat återköp
Modifierat återköp består av köp av föremål som av samma företag köpts tidigare men inte
nyligen eller regelbundet (Bellizzi & McVey, 1983). Denna typ av köpsituation förekommer
främst när köparen vill ändra något eller verifiera produktspecifikationer, exempelvis pris,
köpvillkor eller leverantör (Zinszer, 1997).

2.7 Köpprocess
Webster och Wind (1972) skriver om köpprocessen i fem steg; (1) Identifiering av behov, (2)
fastställande av specifikationer, (3) identifiering av alternativ, (4) utvärdering av alternativ
och (5) val av leverantörer. Buygrid Framework av Johnson et al. (1967) är en liknande
köpprocessmodell med åtta steg som frekvent används i vetenskapliga artiklar och böcker
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(Wind & Thomas, 1996; Johnston & Lewin, 1996; Bellizzi & McVey, 1983). Zinszer (1997)
skriver om Buy-grid Framework dess steg:

1. Problemupptäckt
Det första steget i köpprocessen sker då ett problem uppstår vid införskaffandet av en produkt
eller tjänst. Behovet kan utlösas av intern stimuli som produktutveckling eller extern stimuli,
av exempelvis utomstående påverkan som marknadsföring och reklam.

2. Beskrivning av behov
Det andra steget utgör fastställandet av generella behov. Det kan innebära exempelvis att en
produktegenskap som pris bestäms i detta tidiga stadie.

3. Produktspecifikation
I det tredje steget utvecklas de generella behoven djupare och mer detaljerat. Produktens
tekniska specifikationer avgörs för att till exempel minska onödiga kostnader.

4. Leverantörssökning
Efter att produktens specifikationer är fastställda är det möjligt att identifiera och lista
passande leverantörer till produkten genom olika marknadsplatser på internet.

5. Inbjudan att offerta
I nästa steg uppges utvalda leverantörer att lämna förslag för att därefter presentera det för
köparen. Det är i detta stadie som den skickligaste säljaren utmärker sig och visar fördelarna
med sitt erbjudande till kunden.

6. Val av leverantör
Med hjälp av medlemmar i köpcentret rangordnas önskad karaktäristik hos leverantören.
Efter att ha utvärderat alternativen väljs sedan en eller flera leverantörer.

7. Specificering av orderrutiner
Efter att ha valt leverantör fortsätter förhandlingen gällande specifikationerna. Kvantitet,
garanti och andra viktiga överenskommelser upprättas och kontrakt mellan parterna skrivs
under.

8. Leverantörsutvärdering
Slutligen sker en kontinuerlig kontroll för att se till att leverantörerna håller måttet. Detta sker
bland annat genom utvärderingar och poängbaserade betygskriterier.
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2.7.1 Inköpsprocess i offentlig upphandling

För att skapa goda offentliga upphandlingar krävs en effektiv inköpsprocess
(Upphandlingsmyndigheten, u.å.f). Upphandlingsmyndigheten (u.å.f) ger stöd för hur
processen bör se ut, allt ifrån att förbereda till att genomföra upphandlingen till att slutligen
realisera avtalet för att nå de mål som är uppsatta när det kommer till upphandlingar enligt
LOU. Detta görs genom tre delar, se Figur 5, varav varje del har instruktioner för hur en
inköpsprocess bör hanteras.

2.7.1.1 Förbered upphandlingen

Före genomförandet av upphandling sker förberedelse. Goda förutsättningar skapas genom
att ge tid åt förberedelse innan upphandling. Upphandlingsmyndigheten (u.å.f) tar upp två
steg för förberedelse inför en upphandling:

1. Planera
För att underlätta arbetet under upphandlingsprocessen krävs en bra planering vilket innebär
att ge tid och resurser för planering av vilka som ska vara delaktiga och när olika aktiviteter
ska utföras (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).

● Sätt samman en arbetsgrupp
● Gör en tids- och aktivitetsplan
● Samarbeta med andra organisationer

Samarbete med andra är ett värdefullt sätt att samverka för att utbyta erfarenhet
(Upphandlingsmyndigheten, u.å.f). Vidare menar Upphandlingsmyndigheten (u.å.f) att om
behovet för att samordna den upphandlande myndighetens behov med andra upphandlande
myndigheter är det viktigt att planera detta i ett tidigt skede. Samordnad består av formerna
tillfälliga samarbeten med andra som har likartade behov och varaktiga samarbeten
(Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).

Beställarnätverk
Beställarnätverk är också en form av samarbete som kan användas för att driva på utveckling
och innovation inom ett område genom att samla kompetens, resurser och köpkraft från flera
organisationer (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f). Genom ett beställarnätverk ges ett
underlag för de medverkande organisationerna att gemensamt eller enskilt utföra
upphandlingar på nationell, regional och lokal nivå för att tillsammans arbeta med
behovsanalys, marknadsdialog och innovationsaktiviteter (Upphandlingsmyndigheten, u.å.h).
Vidare beskriver Upphandlingsmyndigheten (u.å.h) beställarnätverk som med sin samlade
köpkraft kan vara motorn i ett innovationssystem. Den samlade köpkraften kan leda till att
små och medelstora företags incitament för att investera i hållbar utveckling ökas. För att
uppnå det som är utmanande är beställarnätverk en möjlighet för att åstadkomma detta genom
att samla köpkraft och expertis (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).
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2. Kartlägga och analysera
Efter att planeringen i första stegen är klar ska kartläggning och analys av behov, marknad
och risker genomföras. Detta steg utförs för att få förståelse kring vilka krav, villkor och
kriterier som ska formuleras (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).

● Analysera era behov
● Analysera marknaden
● Analysera riskerna i upphandlingen
● Välj upphandlingsförfarande

2.7.1.2 Genomför upphandlingen

Efter förberedelse av upphandlingen kommer genomförandefasen där bland annat
upphandlingsdokument ska tas fram, annonseras och även pröva/utvärdera inkomna anbud
(Upphandlingsmyndigheten, u.å.f). Själva genomförandet består av fem steg.

1. Utforma upphandlingsdokument
Upphandlingsdokument beskriver vad en upphandling innehåller från den upphandlande
organisationen där leverantörer ska kunna hitta all relevant information för att kunna ge ett
anbud som efterfrågas av den upphandlande organisationen (Upphandlingsmyndigheten,
u.å.f).

● Information om upphandlingen och administrativa villkor
● Krav på leverantören och grunder för uteslutning
● Krav på föremålet för upphandlingen
● Grund för utvärdering
● Kontraktsvillkor
● Information om uppföljning

2. Annonsera upphandlingen
Efter upphandlingsdokumenten är färdigställda ska upphandlingen annonseras så att
leverantörer får reda på upphandlingen och därmed kan lämna anbud. Annonser ska
annonseras i en registrerad annonsdatabas varav upphandlingar som överstiger tröskelvärdet
ska de även annonseras i TED (Tender Electronic Daily) vilket är EU:s gemensamma
annonsdatabas (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).

● Svara på frågor från leverantörer
● Annonseringstider
● Förhandsannonsering
● Om ni gör ändringar i upphandlingsdokumenten

3. Pröva och utvärdera anbuden
Vid detta steg ska samtliga anbud utvärderas. Detta görs mot de krav som ställts i
upphandlingsdokumenten därefter vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Här
gäller absolut sekretess fram till dess att ett beslut har fattats angående tilldelning, att göra om
eller avbryta upphandlingen (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).
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● Öppna anbuden
● Pröva leverantören
● Pröva anbuden
● Rättelse, förtydligande eller komplettering av handlingar
● Bedöm vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt

4. Tilldela avtalet
Efter utvärdering av anbuden ska beslut fattas om vilken eller vilka anbudsgivare som ska bli
tilldelade avtalet (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).

● Beslut om tilldelning
● Kommunicera med leverantörer

5. Avsluta upphandlingen
● Avtalsspärr och ingå avtal
● Arkivera och bevara handlingar
● Efterannonsera upphandlingen

2.7.1.3 Realisera avtalet

För att uppnå de uppsatta målen ska avtalet för en genomförd upphandling realiseras,
förvaltas och följas upp (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).

1. Implementera avtalet
Avtalet i verksamheten kan startas upp, genomföras och börja användas när avtalet är tecknat
med leverantören. Här bör alla förutsättningar och villkor under avtalstiden vara tydliga för
alla parter (Upphandlingsmyndigheten, u.å.f).

● Ha uppstartsmöte med leverantören
● Etablera regelbunden kontakt
● Informera alla som berörs av avtalet

2. Följa upp och förvalta avtalet
En upphandlare kan vinna mycket på att aktivt arbeta med avtalsuppföljning (syftar till att
säkerställa att leverantören levererar det som efterfrågat och uppfyller de krav som är ställda i
upphandlingsdokumenten) och avtalsförvaltning (innefattar förutom avtalsuppföljning, en
intern administration av organisationen samtliga avtal) genom hela avtalsperioden
(Upphandlingsmyndigheten, u.å.f). Detta är ett bra sätt för att nå de uppsatta målen för
upphandlingen.

● Anpassa avtalsförvaltningen
● Planera avtalsuppföljningen och förvaltningen
● Genomför avtalsuppföljningen
● Utvärdera avtalet
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Figur 5: Modifierad från Upphandlingsmyndigheten (u.å.f). Inköpsprocessen i offentlig
upphandling.

2.8 Köpbeslutsgrupp
Webster och Wind (1972) beskriver att köpbeslutsgruppen inkluderar alla de medlemmar i
organisationen som på något sätt är inblandade i köpprocessen. Medlemmarnas motivation
bygger på interaktionen mellan organisatoriska mål och mål på individnivå. Enligt Webster
och Wind (1972) finns det fem roller i köpbeslutsgruppen. Rollerna består av följande
(Webster & Wind, 1972):

Användare; de individer som använder sig av produkten eller tjänsten.

Köpare; individer med behörighet att utse leverantörer och formera villkor och
bestämmelser.

Påverkare; individer som påverkar köpbeslutet på något sätt, antingen direkt eller
indirekt.

Beslutstagare; individer som tar fram beslut kring krav och leverantör.

Grindvakt; de individer som kontrollerar vilka förslag som ska nå fram till de riktiga
makthavarna i köpcentret.

I en studie av José Garrido‐Samaniego och Gutiérrez‐Cillán (2004) presenteras en modell
Figur 6 för samband mellan orsaker till deltagande och influenser i köpbeslutsgruppen. José
Garrido‐Samaniego och Gutiérrez‐Cillán (2004) menar på att det som påverkar vilka som
deltar i köpbeslutsgrupper kan delas in i tre kategorier: villkor för köpsituation,
organisationsstruktur och personlig karaktär av individer. José Garrido‐Samaniego och
Gutiérrez‐Cillán (2004) beskriver de tre kategorierna på följande sätt:
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Villkor för köpsituation
● Grad av ny företeelse: Industriella köpbeslut består av individer med varierande

erfarenheter av liknande köpsituationer. Mindre erfarenhet leder till högre grad av ny
företeelse av köpet och till organisationen (José Garrido‐Samaniego &
Gutiérrez‐Cillán, 2004). När individer möter osäkerhet med ett köp söker de mer
information för att minska osäkerheten och därmed ökar sitt deltagande och inflytande
(Sheth, 1973).

● Komplexitet: Komplexitet kan delas in i två kategorier, komplexitet av köpsituation
och komplexitet av produkt, ökad komplexitet ökar deltagande och inflytande till
köpbeslutsgruppen (José Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán, 2004).

● Betydelse: Ett köps upplevda påverkan på organisationens produktivitet och
lönsamhet påverkar deltagande och inflytande (José Garrido‐Samaniego &
Gutiérrez‐Cillán, 2004).

● Upplevd risk: De individer som upplever hög risk i köpsituationer är de som är mest
villiga att delta i köpbeslutsgruppen för att reducera risken (José Garrido‐Samaniego
& Gutiérrez‐Cillán, 2004).

● Tidspress: Tidspress sänker deltagande och inflytande på köpbeslutsgruppen
signifikant (José Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán, 2004).

Personlig karaktär av individer
● Personlig insats: Graden av vilket köpbeslutets resultat påverkar individer är en

anledning till en individs inflytande (José Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán,
2004).

● Erfarenhet: Mer erfarenhet inom de olika aspekterna av ett köp och högre bekantskap
med ett köp leder till högre inflytande till köpbeslutsgruppen (José
Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán, 2004).

Organisationsstruktur
● Storlek: Större storlek på en organisation leder generellt till att fler personer deltar i

köpbeslutet (José Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán, 2004).
● Specialisering: Desto högre graden av specialister inom organisationen desto högre

deltagande och inflytande av individer involverade i köpbeslutsgruppen (José
Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán, 2004).

● Centralisering: Högre nivå av decentralisering innebär högre aktiva deltagande av fler
avdelningar och högre inflytande (José Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán,
2004).

● Formalitet: Högre formalitet leder till högre villighet att ta gemensamma beslut
(Sheth, 1973).

● Standardisering: Högre nivå av standardisering leder till möjligheten till att fler
strukturerade köpbeslutsgrupper skapas och därav leder till högre deltagande och
inflytande inom dem (José Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán, 2004).

● Konfiguration: Studier visar på att en individs formella titel i en organisation är starkt
kopplat till hämtning och användning av upphandlingsinformation (José
Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán, 2004).
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Figur 6: Modifierad från José Garrido‐Samaniego & Gutiérrez‐Cillán (2004). Deltagande
och influenser i köpbeslutsgruppen.

2.9 Urvalskriterier
Urvalskriterier är en huvudaspekt av köpfunktionen (Weber et al., 1991). Många företag anser
att urvalskriterier är en viktig del av deras val av leverantörprocess (Vonderembse & Tracey,
1999). Masella och Rangone (2000) menar att med den ändrade karaktären av relationer
mellan köpare och säljare, där fler ser att samarbete ska vara fördel för båda parterna, har
valet av leverantör blivit en av de viktigaste uppgifterna för inköpare. Val av leverantör är en
komplicerad process på grund av att olika kriterier måste tas till hänsyn i beslutsprocessen
(Weber et al., 1991).

Urvalskriterier har historisk sett varit väldigt självklart, trots detta menar Thiruchelvam och
Tookey (2011) att processen har haft svårigheter. Thiruchelvam och Tookey (2011) listar fyra
svårigheter som har kommit med tiden för val av leverantör:

1. Växande antal av potentiella leverantörer: Växande antalet av leverantörer i
marknaden har haft positiv påverkan för upphandlare då beroendet av leverantörer har
minskat. Däremot är nackdelen att detta leder till större sannolikhet av att inte välja
den bästa leverantören (Thiruchelvam & Tookey, 2011).

2. Växande antal av attributer: Eftersom många faktorer måste tas till hänsyn kan
upphandlare välja en enklare utvärderingsprocess genom att basera den på vissa
viktigare kriterier och ignorera resten (Thiruchelvam & Tookey, 2011).

3. Växande antal av kontextsituationer som påverkar lämpligheten av specifika
leverantörsattributer: Växande antalet av verksamhetsregler som måste tas till hänsyn
kan skapa svårigheter (Thiruchelvam & Tookey, 2011).
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4. Svårigheter att identifiera och definiera urvalskriterier: Vissa kriterier som exempelvis
flexibilitet och attityd är svåra att kvantifiera till skillnad från kriterier som pris och
leveransförmåga (Thiruchelvam & Tookey, 2011).

Kriterier för urval grundas redan tillbaka till 1966 då Dickson rankade 23 urvalskriterier för
leverantörsval. I Weber et al. (1991) återupptas dessa som grund för hans studie och menar att
dessa är grunden för dagens urvalskriterier. Urvalskriterier sammanfattades av Weber et al.
(1991) som följande: kvalitet, leverans, presentationshistorik, garantier och anspråk policyer,
produktionsanläggningar och kapacitet, pris, teknisk förmåga, finansiell ställning, efterlevnad
procedur, kommunikationssystem, rykte och position inom industrin, önskan om affärer,
ledning och organisation, driftkontroller, reparationsservice, attityd, intryck,
förpackningsförmåga, arbetsrelationshistorik, geografisk plats, antal av tidigare affärer,
utbildningshjälpmedel, ömsesidiga arrangemang.

Kriterierna som presenterades av Dickson var rangordnade mellan 1 Kvalitet som anses vara
den viktigaste kriterien och 23 Utbildningshjälpmedel som anses vara den minst viktigaste
kriterien (Weber et al., 1991). Likt andra studier har pris och kvalitet oftast varit de kriterier
som rankas högst (Lehmann & O’Shaughnessy, 1982). Trots att “lägsta pris” är en av de
vanligaste kriterierna har den på senare tid kritiserats då det innebär hög risk för
upphandlaren, där det kan vara anledningen till projektförseningar och sämre kvalitet på
projekten (Zavadskas & Vilutienė, 2006).

Sarkar och Mohapatra (2006) definierade två dimensioner av en leverantörs förmåga,
prestanda och kapabilitet. Sarkar och Mohapatra (2006) menar att prestanda är förmågan av
en leverantör att tillfredsställa upphandlarens kortsiktiga behov som exempelvis pris, kvalitet,
service och andra kortsiktiga kriterier. Kapabilitet är leverantörens potential att ha inflytande
på upphandlarens fördel långsiktigt, där exempel på kapabilitetsfaktorer är finansiell
kapabilitet, konflikthantering, ledning och organisation (Sarkar & Mohapatra, 2006). De
flesta prestanda faktorer är kvantitativa och går relativt enkelt att mäta medan
kapabilitetsfaktorerna är kvalitativa och skapar problem vid mätning (Sarkar & Mohapatra,
2006).

Val av entreprenör vid byggprojekt är en viktig del för organisationer som vill skapa lyckade
projekt och uppnå specifika mål (Watt et al., 2010). Byggbranschen har bestått av många
misslyckanden från entreprenörer på grund av olika faktorer som finansiella problem, dålig
utförande eller olyckor som uppstått på grund av brist i säkerhets överväganden på
arbetsplatsen (Singh & Tiong, 2006). Watt et al. (2010) menar att det är en komplicerad
process att identifiera passande och relevanta kriterier samt att ge dessa passande viktningar
vilket kan variera av många faktorer.

Enligt Watt et al. (2010) studie är de mest förekommande utvärderingskriterierna i anbud
inom byggbranschen tidigare projektresultat och teknisk expertis följt av anbudspris se Figur
7.
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Figur 7: Från Watt et al. (2010). Utvärderingskriterier för anbud.

Däremot finns det skillnader på vilka kriterier som är mest förekommande beroende på land.
Bochenek (2014) studie inom EU menar på att även inom EU är det stor skillnad mellan
länderna på val av kriterier. Enligt Figur 8 är Sverige det land som föredrog “lägst pris”
kriteriet med runt 40 procent av upphandlingarna som studerades enligt Bochenek (2014).

Figur 8: Från Bochenek (2014). Urvalskriterier inom EU.
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I en studie av Varnäs et al. (2009) visade det sig att miljöparametrar ofta tas i beaktning vid
upphandling gällande byggentreprenader i Sverige. Det visade sig dock även att det är mindre
vanligt att bedöma anbud utifrån miljökriterier. Anledningen till detta var risken för
överklaganden som kunde leda till försenade projekt samt att det fanns ett begär att förenkla
anbudsprocessen. Vidare existerade det en rädsla för att projektet skulle kosta mer än
förväntat. Slutligen visar resultaten att det allra vanligaste kriteriet för miljöbedömning var
miljöledningssystemet (Varnäs, Balfors & Faith-Ell, 2009).
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3. Teoretisk referensram
Detta kapitel syftar till att skapa en förståelse kring hur olika begrepp och litteratur är
kopplade till varandra specifikt och vilken relation de har till studiens forskningsfrågor. I
slutet av kapitlet illustreras en figur som representerar referensramen.

3.1 Koncept och operationalisering
Denna del operationaliserar de viktigaste begreppen från teorin för att svara på studiens syfte
och forskningsfrågor. Operationaliseringen är grunden för denna studies intervjufrågor och
med den kan de olika problemområdena beskrivas, mätas och jämföras för att besvara
forskningsfrågorna. Koncepten är tagna från litteraturöversikten medan definitionerna är
konstrukturerade av författarnas uppfattning av begreppen där inspiration hämtats från teorin.

3.1.1 Hur kan val och formulering av sociala och miljömässiga
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar beskrivas?
Konceptet hållbar utveckling har utvecklats i över 40 år (Rogers et al., 2008). Gro Harlem
Brundtland definition av hållbar utveckling “En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov” (Andrew & Granath, u.å) ligger till grunden av vad som definierar
hållbar utveckling idag. Hållbar upphandling delar lik definition att gynna både organisation
och samhälle (Upphandlingsmyndigheten, u.å.a). Vidare är det vanligt förekommande att
referera till hållbar utveckling inom tre dimensioner; miljön, sociala och ekonomiska (UNDP,
2017). Miljömässiga åtgärder inom hållbar upphandling kan definieras som krav och kriterier
som arbetats fram i inköpsprocessen som understödjer klimatvänligare arbetssätt medan
sociala åtgärder kan definieras som bland annat att med ett tillförlitligt sätt nyttja skattemedel
och uppfylla arbetsvillkor inom offentlig sektor (Upphandlingsmyndigheten, u.å.a).

Tabell 1: Operationalisering av Hållbarhet

Problemområde: Hållbarhet

Teori Koncept Definition

Hållbarhet
(Andrew & Granath, u.å;

Upphandlingsmyndigheten,
u.å.a)

Hållbar utveckling Tillfredsställa dagens behov
utan att äventyra kommande
generationers behov

Hållbar upphandling Upphandling som gynnar
både organisation och
samhälle

Miljömässig hållbarhet Krav och kriterier som
understödjer klimatvänligare
arbetssätt

28



Social hållbarhet Krav och kriterier som
tillförlitligt sätt nyttja
samhället

3.1.2 Hur vanligt förekommande är social och miljömässig hållbarhet som
urvalskriterium vid offentliga byggupphandlingar?
En huvudaspekt av köpfunktionen är enligt Weber et al. (1991) urvalskriterier. Relationen
mellan köpare och säljare har ändrats med tiden och detta är en orsak till att val av leverantör
har blivit en av de viktigaste uppgifterna för en inköpare (Masella & Rangone, 2000).
Urvalskriterier orsakar att leverantörsprocessen blir komplicerad då olika kriterier måste
beaktas (Weber et al., 1991). Watt et al. (2010) menar att det är en komplicerad process att
identifiera passande och relevanta kriterier samt att ge dessa passande viktningar vilket
påverkas av flera faktorer.

Urvalskriterier förekommer i flera studier av olika karaktärer. Weber et al. (1991) menar att
Dickson år 1966 la grunden för dessa urvalskriterier med sina 23 rankade urvalskriterier.
Trots att med tiden har fler anpassat urvalskriterierna på andra kriterier anses fortfarande pris
och kvalitet vara de kriterier som rankats högst (Lehmann & O’Shaughnessy, 1982). Watt et
al. (2010) presenterade nio urvalskriterier inom byggbranschen varav fyra av dessa var högst
rankad, där anbudspris var en av dessa fyra urvalskriterier. Därav har dessa urvalskriterier
samt pris och kvalitet valts som grund för litteraturen inom urvalskriterier.

Tabell 2: Operationalisering av Urvalskriterier

Problemområde: Urvalskriterier

Teori Koncept Definition

Urvalskriterier
(Weber et al., 1991; Watt et

al., 2010)

Anbudspris Det pris en anbudsgivare
erbjuder för en upphandling

Kvalitet Graden av hur väl
anbudsgivare utför projekt

Tidigare projekt prestanda Hur väl har anbudsgivare
utfört tidigare projekt
(referensprojekt)

Teknisk förmåga Hur väl anbudsgivare kan
hantera tekniska delar

Projektledning förmåga Hur väl anbudsgivare kan
hantera projektledning

Miljömässiga urvalskriterier Urvalskriterier som inte står
till kostnad för
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Hållbar utveckling
(Alhaddi, 2015)

miljöresurserna för framtida
generationer

Sociala urvalskriterier Urvalskriterier som bidrar
med fördelaktiga åtgärder
för samhället

3.1.3 Hur kan köpbeslutsgruppens påverkan på val och formulering av
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar beskrivas?
Köpbeslut inkluderar alla medlemmar i organisationen som på något sätt är inblandade i
köpprocessen (Webster & Wind, 1972). Vidare är köpbeslutsgruppen olika för företag till
företag och olika faktorer påverkar vem som deltar och deras inflytande i gruppen. José
Garrido‐Samaniego och Gutiérrez‐Cillán (2004) presenterar en sådan modell där de menar
på att vem som deltar och hur deras inflytande är beror på tre kategorier som var och en har
olika faktorer. De främst förekommande rollerna inom köpbeslutsgruppen består av fem
roller enligt Webster och Wind (1972).

Tabell 3: Operationalisering av Köpbeslutsgrupp

Problemområde: Köpbeslutsgrupp

Teori Koncept Definition

Köpbeslutsgrupp
(Webster & Wind, 1972)

Användare Individer som använder sig
av produkten eller tjänsten

Köpare Individer med med
behörighet att utse
leverantörer och formera
villkor och bestämmelser

Påverkare Individer som påverkar
köpbeslutet på något sätt

Beslutstagare Individer som tar fram
beslut kring krav och
leverantör

Grindvakt Individer som kontrollerar
vilka förklar som ska nå
fram till de riktiga
makthavarna i
köpbeslutsgruppen

Buygrid Framework är en av de kändaste köpprocessmodellerna och återanvänds frekvent i
vetenskapliga artiklar (Wind & Thomas, 1996; Johnston & Lewin, 1996; Bellizzi & McVey,
1983). Modellen är delad i åtta steg där det börjar med ett problemupptäckt och slutar med en
leverantörsutvärdering. Denna modell i sig är en väldigt generell modell som passar in i de
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flesta industriella köp, men är inte specifik för en enskild industri. För denna studie var
Upphandlingsmyndighetens (u.å.f) inköpsprocess i offentliga upphandlingar mer relevant då
den beskrev hur inköpsprocessen bör se ut samt att den är anpassad för offentliga
upphandlingar inom Sverige. Den går igenom tre huvudsteg, förberedelse, genomförande och
realisering av avtal. Dessa steg har valts som grund för denna studie. Genomförande av avtal
har valts att gå in mer på detalj då de fem stegen för genomförande av avtal har delar med
som handlar om utvärdering och utformning av avtal vilket går ihop med flera
forskningsfrågor för denna studie.

Tabell 4: Operationalisering av Köpprocess

Problemområde: Köpprocess

Teori Koncept Definition

Köpprocess
(Upphandlingsmyndigheten

u.å.f)

Förbered upphandling Skapa goda förutsättningar
genom att ge tid till
förberedelse innan
upphandling

Utforma
upphandlingsdokument

Beskrivning av
upphandlingens dokument
all relevant information ska
kunna hittas i dessa
dokument

Annonsera upphandlingen Annonser ska annonseras i
en registrerad annonsdatabas

Pröva och utvärdera
anbuden

Anbuden prövas och
utvärderas mot de krav som
ställts i
upphandlingsdokumenten

Tilldela avtalet Beslut om vilken eller vilka
anbudsgivare som ska bli
tilldelade avtalet

Avsluta upphandlingen Avsluta upphandlingen och
ingå avtal

Realisera avtalet Se till att uppsatta målen nås
genom att upphandlingen
realiseras och följs upp

3.1.4 Vad finns det för drivande respektive hindrande faktorer i att utvärdera på
sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar?
Utredningen om energisparlån (2017) och Ejdemo et al. (2010) beskriver barriärer för
industriell energieffektivisering utifrån tre typer av misslyckanden. De menar på att
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ineffektiviteter förekommer på grund av tre problemområden. Sverige har idag uppsatta
miljömål som hindras att uppnås på grund av barriärer av olika former varav Utredningen om
energisparlån (2017) och Ejdemo et al. (2010) beskrivning av barriärer för industriell
energieffektivisering kan användas som förklaring. Vidare vid offentlig upphandling i Sverige
måste upphandlare beakta LOU samt BBR vilket kan skapa barriärer för hållbar upphandling
för att inte bryta mot dessa lagar eller regler.

Tabell 5: Operationalisering av Barriärer

Problemområde: Barriärer

Teori Koncept Definition

Barriärer för industriell
energieffektivisering

(Utredningen om
energisparlån, 2017; Ejdemo

et al., 2010)

Barriärer för krav av
kriterier

Hinder för upphandlare att
ställa mer hållbarhetskrav på
anbudsgivare

Barriärer för utvärdering av
kriterier

Hinder upphandlare att
utvärdera anbudsgivare på
hållbarhetskrav

Informationsmisslyckanden Ofullständig information
som leder till hållbara
åtgärder används
ekonomiskt ineffektivt

Misslyckanden på
kapitalmarknaden

Begränsad likviditet kan
vissa kostnad och hållbara
åtgärder utebli

Beteenderelaterande
misslyckanden

Individers beslutsfattande
kan leda till avvikning från
perfekt rationalitet

Lagen om offentlig
upphandling

(Konkurrensverket, 2011)

LOU Innefattar regler som
myndigheter skall förhålla
sig till vid upphandling av
olika varor och tjänster

Boverkets byggregler (BBR)
(Boverket, 2020)

BBR Förslag och regler för
byggnation genom tre
hållbarhetsaspekterna

3.2 Visualiserad referensram
Den teoretiska referensramen illustreras visuellt enligt Figur 9. Blocken representerar de
viktigaste begreppen inom respektive område. Dessa områden är de som ligger till grund för
skapandet av denna studie intervjuprotokoll för att kunna besvara denna studies
forskningsfrågor.
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Figur 9: Visualiserad teoretisk referensram
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4. Metod
Följande kapitel ämnar att förklara metoder och tillvägagångssätt som tillämpats under
studiens gång. Kapitlet börjar med att presentera syfte, ansats och strategi. Vidare förklaras
hur litteratur och data har inhämtats samt vilket urval och analysmetod som använts för
studien. Slutligen förklaras det på vilket sätt undersökningen tagit hänsyn till reliabilitet,
validitet och etiska överväganden.

4.1 Forskningssyfte
Forskningssyftet för en studie kan anta fyra olika varianter eller en kombination av dessa
enligt Saunders et al. (2016). De fyra varianterna är explorativt, deskriptivt, förklarande eller
utvärderande.

En explorativ studie är lämplig för att klargöra sin förståelse för ett ämne genom att ställa
öppna frågor (Saunders et al., 2016). Fördelen med en explorativ studie är att den är flexibel,
vilket innebär att när ny data presenteras så kan riktningen av studien ändras (Saunders et al.,
2016). En deskriptiv studie används för att få en exakt bild av event, personer eller situationer
(Saunders et al., 2016). Det är viktigt att ha en klar bild av problemet för vilket data ska
samlas in för innan insamlingen av data påbörjas för att upprätta en deskriptiv studie.
Förklarande studier används främst för att förklara sambandet mellan variabler för ett
problem. Utvärderande studiers syfte är att förstå hur väl något fungerar och kan leda till ett
teoretiskt bidrag där fokus förutom att förstå hur väl något fungerar även ligger på varför det
fungerar och därefter jämför detta med tidigare teori (Saunders et al., 2016).

Denna studie undersökte området köpbeteende vilket är ett väl utforskat område. Tidigare
data i form av äldre upphandlingar granskades även innan intervjun protokollet upprättades
för att kunna formulera frågorna utifrån hur det ser ut i verkligheten. Därav utnyttjades en
deskriptiv studie då denna studie ville beskriva köpbeteendet hos upphandlande myndigheter
genom att ha en bra grund innan intervjuerna påbörjades.

4.2 Forskningsansats
Enligt Saunders et al. (2016) är det första metodologiska beslutet för en studie om den följer
en kvantitativ, kvalitativ eller en blandning av båda. Ett sätt att differentiera en kvantitativ
studie från en kvalitativ studie är via numerisk data och icke-numerisk data. Kvantitativ
studie är bäst lämpad för datainsamlingsmetoder som exempelvis enkäter som bidrar med
numerisk data. Kvalitativ studie är bäst lämpad för datainsamlingsmetoder som exempelvis
intervjuer som bidrar med icke-numerisk data (Saunders et al., 2016).

Vidare kan en studie ha en deduktiv, induktiv eller abduktiv (en blandning av induktiv och
deduktiv) ansats. En deduktiv ansats uppnås genom att få en tydlig teoretisk bakgrund som
sedan testas genom insamling av data. Induktiv ansats uppnås när ett område utforskas för
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sedan kunna bidra till en teoretisk förklaring i samband med att data samlas och analyseras
(Saunders et al., 2016).

Denna studie var primärt kvalitativ där data samlades in i form av semi-strukturerade
intervjuer men hade även inslag av kvantitativ data där äldre upphandlingar granskades för att
stärka den kvalitativa data. Deduktiv ansats användes för att få en tydlig teoretisk bakgrund
utifrån litteraturöversikten. Detta utfördes för att sedan kunna testa den teoretiska bakgrunden
mot de granskade upphandlingarna och den samlade data från intervjuerna.

4.3 Forskningsstrategi
Forskningsstrategi ses som en genomförande plan för hur en studie ska besvara
frågeställningar (Saunders et al., 2016). Enligt Saunders et al. (2016) ska frågeställningarna
vägleda studier till val av forskningsstrategi. Vidare är det viktigt att komma ihåg att
forskningsstrategier inte är begränsade till en strategi utan en studie kan bestå av en
kombination av flera strategier (Saunders et al., 2016). Saunders et al. (2016) listar åtta
förekommande strategier varav denna studie valde två av dessa för att besvara denna studies
frågeställningar.

4.3.1 Arkiv- och dokumentforskning
Digitaliseringen har lett till att data är mer lättillgängligt än förut och därmed ökat
användningen av arkiv- och dokumentforskning (Saunders et al., 2016). Genom internet och
digitaliseringen har organisationer, regeringen, universitet och media tillgängliggjort
dokument och annan data tillgänglig att använda runt om i världen (Saunders et al., 2016).
Förekommande kategorier av dokument enligt Saunders et al. (2016) är följande:

● Kommunikation; brev, mail eller social media
● Individuella anteckningar; dagböcker, anteckningar, digital kalender
● Organisationella källor; administrativa uppgifter, agendor, kontrakt, planeringar,

rapporter
● Regeringskällor; publiceringar, rapporter, statistik

Förekommande problem med arkiv- och dokumentforskning är att inte alla dokument är
tillgängliga för alla och kan kräva viss tillgång samt att vissa dokument kan skilja i kvalitet,
speciellt om de kommer från olika källor som kan leda till en problematisk analys (Saunders
et al., 2016). Yin (2009) förklarar att arkiv- och dokumentforskning är lämplig för att svara på
frågorna vem, vad, vart, hur många, hur mycket. Denna studie använde arkiv- och
dokumentforskning i form av en organisationell källa, Visma Opic (Sveriges största databas
för offentliga upphandlingar). Äldre upphandlingar granskades för att undersöka ställda
hållbarhetskrav samt dess utvärderingar i syfte att besvara forskningsfrågan:

● Hur vanligt förekommande är social och miljömässig hållbarhet som urvalskriterium
vid offentliga byggupphandlingar? och delvis;
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● Hur kan val och formulering av sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid
offentliga byggupphandlingar beskrivas?

Denna studie hade fått tillgång till Visma Opic i form av konton och därmed var
tillgängligheten inte ett hinder vilket är ett förekommande problem för arkiv- och
dokumentforkning. Alla granskade upphandlingar som användes för analys hämtades från
Visma Opic och inte andra databaser vilket innebär att alla granskade upphandlingar följde
samma struktur samt samma kvalitet. Därav minimeras problemet av kvalitet som kan uppstå
ifall olika databaser använts för att granska upphandlingar och där orättvisa skulle kunna
uppstå ifall en databas ger mer information än den andra. Denna metod valdes för att kunna
besvara på frågorna vem, vad, vart, hur många, hur mycket. Detta gav studien grundläggande
data att analysera som exempelvis hur många upphandlingar har ställt hållbarhetskrav och
vilka krav som ställts. Denna data användes även i utformning av intervjufrågorna.

4.3.2 Fallstudie
När en djup förståelse inom ett ämne eller fenomen studeras är fallstudie lämpligt (Saunders
et al., 2016). En fallstudie är användbart för att studera en person, en grupp, en organisation
eller många andra typer av subjekt (Saunders et al., 2016). I jämförelse med exempelvis en
enkätundersökning går en fallstudie mer in på djupet på några få fall och leder till mer
detaljerad data (Ejvegård, 2009). Yin (2009) förklarar att en fallstudie lämpar sig för att
besvara på frågorna hur och varför. Vidare kan en fallstudie bestå av singulära fall eller
multipla fall (Saunders et al., 2016). Där singulära fall vanligtvis förekommer i form av
enskilda och unika fall medan multipla fall syftar på att återskapa resultatet över flera fall för
att dra slutsatser.

Denna studie valde att utföra multipla fallstudier där upphandlande offentliga myndigheter
var fallen varav en slutsats drogs från dessa fall. Denna metod valdes för denna studie för att
kunna få en djupare förståelse av resultatet från arkiv- och dokumentforskning samt kunna
besvara forskningsfrågorna:

● Hur kan val och formulering av sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid
offentliga byggupphandlingar beskrivas?

● Hur kan köpbeslutsgruppens påverkan på val och formulering av hållbarhetskriterier
vid offentliga byggupphandlingar beskrivas?

● Vad finns det för drivande respektive hindrande faktorer i att utvärdera på
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar?

4.4 Datainsamling
Data kan samlas in i form av primärdata och sekundärdata (Saunders et al., 2016). Där
primärdata är den data som studien själv har inhämtat specifikt för den studie medan
sekundärdata är hämtat från andra källor som inte är kopplade till studien.
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4.4.1 Litteraturstudie
Teorin i denna studie kom från litteraturen av vetenskapliga artiklar och rapporter från
svenska myndigheter. Dessa vetenskapliga artiklar hämtades från citeringsdatabaserna
Scopus och Google Scholar. Rapporter hämtades från relevanta myndigheter som exempelvis
upphandlingsmyndigheten och energimyndigheten. Utifrån dessa databaser har artiklar från
kända tidskrifter (se referenslista) och rapporter från myndigheter analyserats och använts
som grund för teorin. Vanligt förekommande sökord som användes var; Buying process,
Organizational Buying Behavior, Selection criteria, Sustainable development, Public
procurement, Industrial energy efficiency. Antalet citeringar låg som grund för att skilja på
kvaliteten mellan artiklar. Då ingen specifik gräns för citeringar användes, prioriterades
artiklar med högst citering först.

4.4.2 Visma Opic
För att få förståelse över hur offentliga upphandlingar ser ut och vilka krav som ställs
användes Sveriges största databas för offentliga upphandlingar, Visma Opic. Skanska bistod
med att skapa två konton till denna studie som gav tillgång till upphandlingarna. De
avgränsningar som kunde göras i programmet var inom bransch, geografi och årtal där fokus
låg på bygg- och fastighetsbranschen i Göteborgsregionen mellan 2019-2020.
Göteborgsregionen 13 kommuner som analyserades var Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Prisintervall gick inte att sätta och denna avgränsning fick därmed utföras manuellt vilket
innebar att upphandlingar med alltför låga uppskattade priser valdes att förkastas. 181
upphandlingar sammanställdes i en Excel-fil med följande information för varje enskild
upphandling; kommun, utvärderingsgrund, tilldelningskriterier, uppskattat värde samt ifall
anbuden blivit utvärderade på ställda hållbarhetskrav. Tabell 6 sammanställer alla kategorier
som excelfilen var indelad i samt en beskrivning för hur information för varje kategori
hanterades.

Tabell 6: Hantering av granskade upphandlingar i Excel

Kategori Beskrivning

Annons-ID Annonsens ID angivet i Visma Opic

Kommun Den upphandlande kommunen

Utvärderingsgrund Vilken grund annonsen utvärderats utifrån (pris, ekonomiskt
mest fördelaktigt eller BFM pris/kvalitet (bästa förhållande
mellan pris och kvalitet))*

Utvärderat på miljökrav Har anbudsgivare blivit utvärderade på miljökrav (JA/NEJ)

Utvärderat på sociala krav Har anbudsgivare blivit utvärderade på sociala krav (JA/NEJ)

Miljökrav Vilka ställda miljökrav har upphandlade kommunen ställt på
anbudsgivare, om inga ställda miljökrav förekommer lämnas
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rutan blank

Sociala krav Vilka ställda sociala krav har upphandlade kommunen ställt på
anbudsgivare, om inga ställda sociala krav förekommer
lämnas rutan blank

Uppskattat värde Projektets uppskattade värde i SEK, om uppskattat värde ej
förekommer lämnas rutan blank

Tilldelningskriterier Tilldelningskriterier som anbudsgivare utvärderas utifrån, om
tilldelningskriterier ej förekommer lämnas rutan blank

Annonsnamn Namn på annons

Övrigt Övriga kommentarer och synpunkter gällande annonsen som
ej hör in på resterande rubriker

Intervjua Annonser av intresse för vidare intervju markerades med en
grön markering

Kontaktade Annonser som blivit vidare kontaktade för intervju
antecknades med “Kontaktad”

*Genom att granska upphandlingarna är det möjligt att se tre alternativ som inköpare fyllt i
gällande utvärderingsgrund; lägst pris, ekonomiskt mest fördelaktigt samt bästa förhållande
mellan pris och kvalité. Trots att de flesta upphandlingar som är utvärderade på ställda
hållbarhetskrav blivit kategoriserade under bästa förhållande mellan pris och kvalité, går det
att se en tydlig skillnad i hur inköpare tolkar de tre kategorierna. Detta försvårade
datainsamlingen då utvärderingsgrund vid en första anblick i programmet, inte alltid
överensstämde med det som sedan stod i dokumenten. Trots att det teoretiskt sett finns en
skillnad mellan lägst pris och ekonomiskt mest fördelaktigt finns det många inköpare som inte
tar hänsyn till det. På grund av den stora tolkningsfrihet kring dessa begrepp sattes lägst pris
och ekonomiskt mest fördelaktigt under samma typ av kategori för att kunna urskilja
hållbarhetskriterier som oftast gick under bästa förhållande mellan pris och kvalité.

4.4.3 Intervjuer
Intervjuer bidrar med relevant data för att besvara forskningsfrågorna (Saunders et al., 2016).
En intervju kan bestå av olika strukturer, enligt Saunders et al. (2016) är tre av de mest
förekommande; strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade
intervjuer. Strukturerade intervjuer består av förbestämda standardiserade frågor, där frågorna
bör läsas upp exakt som de är skrivna samt med samma ton i rösten för att försäkra att ingen
partiskhet förekommer (Saunders et al., 2016). Semistrukturerade intervjuer består av teman
och i vissa fall huvudfrågor (Saunders et al., 2016). Semistrukturerade intervjufrågor är till
skillnad från strukturerade intervjuer inte standardiserade och kan skilja från olika intervjuer
(Saunders et al., 2016). Andra kännetecken för semistrukturerade intervjuer är att ordningen
på frågorna kan skiljas från intervju till intervju samt att nya följdfrågor kan dyka upp under
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intervjuns gång (Saunders et al., 2016). Ostrukturerade intervjuer används för att få en
djupare förståelse inom ett generellt område (Saunders et al., 2016). Dessa intervjuer har inga
förbestämda frågor och där intervjuerna ger friheten att prata fritt om området med
respondenten (Saunders et al., 2016).

Denna studie hade förbestämda frågor som upprättats utifrån arkiv- och dokumentforskning
samt litteraturstudien, däremot var det till nytta för denna studie att ha friheten att ställa
följdfrågor för att kunna säkra att den data som behövs för att besvara forskningsfrågorna
samlas. Därav upprättades en semistrukturerad intervjumetod. De semistrukturerade
intervjuprotokollet var runt 45-60 minuter långa och utfördes genom videosamtal över
Microsoft Teams eller Zoom, utifrån vad respondenterna föredrog. Vidare inleddes
intervjuerna med en presentation följt av allmänna frågor och därefter tre teman. Tabell 7 går
igenom kort beskrivning av intervjuprotokollets olika delar. För hela intervjuprotokollet se
bilaga 2.

Tabell 7: Intervju protokollets struktur

Kategori Beskrivning

Presentation Kort inledande presentation om
intervjuernas bakgrund samt kort
beskrivning om arbetet

Allmänt Allmänna frågor om respondentens
bakgrund och deras organisation

Tema 1: Köpprocess Frågor baserade på organisationens
köpprocess, roller och kompetens

Tema 2: Hållbarhet i upphandlingar Frågor baserade på organisationens
hållbarhetsarbete

Tema 3: Barriärer Frågor baserade på hinder för hållbar
upphandling och potentiella lösningar för
dessa

4.5 Urval
Ett urval är relaterat till populationen som tas upp i frågeställningarna (Saunders et al., 2016).
Saunders et al. (2016) menar att om frågeställningen behandlar en grupps handlingar så är
denna grupp populationen och därmed ska urvalet en delmängd av denna population. Det
finns två förekommande typer av urval enligt Saunders et al. (2016):

● Sannolikhet eller representativ stickprov
● Icke-sannolik stickprov
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Med sannolikhet stickprov menas att sannolikheten att varje enhet som väljs ur målgruppen
är känd och är oftast lika för alla enheter (Saunders et al., 2016). Denna urvalsmetod leder till
möjligheten att svara på frågeställningarna på statistisk grund för att dra slutsatser för
målgruppen (Saunders et al., 2016). Icke-sannolik stickprov är sannolikheten att varje enhet
som väljs från målgruppen är okänd och därmed omöjligt att svara på frågeställningarna på
en statistisk grund (Saunders et al., 2016). Trochim (2020) menar att skillnaden mellan
sannolikhet stickprov och icke-sannolik stickprov är att sannolikhet stickprov innehåller
slumpmässig val av urval medan icke-sannolik inte innehåller slumpmässig urval. Då denna
studie handplockade lämpliga respondenter som urval har en icke-sannolik stickprov använts
som urval.

Från arkiv- och dokumentforskningen i Visma markerades de intressanta upphandlingarna
som hade granskats. Med intressanta upphandlingar menas de som hade utvärderats på
hållbarhetskriterier. Dessa upphandlingar kontaktades via kontaktpersonen som kunde finnas
i upphandlingarna och där det önskades att få en intervju med följande titlar:

● Upphandlare (upphandlingsansvariga)
● Inköpare
● Utredare
● Strateger
● Projektledare
● Fastighetsavdelning och chef
● Beslutsfattare
● Beställare

De granskade upphandlingarna som inte hade utvärderat på hållbarhetskriterier var också av
intresse för denna studie. Därför utfördes samma process som nämnts ovan för att få svar om
upphandlingar som inte var utvärderade på hållbarhetskriterier. Denna andel var betydligt
större och därför valdes kommuner i första hand som inte var kopplat till de upphandlingar
som hade utvärderat på hållbarhetskriterier. Detta gjordes för att få ett bredare urval och få
fler svar från olika kommuner.

Totala antalet av urvalet blev sex respondenter inom titlarna som nämnt ovan. Tabell 8 listas
alla respondenter samt deras titel.

Tabell 8: Urvalets titlar/roller samt utbildning

Respondent Titel Eftergymnasial utbildning

Upphandlande myndighet A Upphandlare Nej

Upphandlande myndighet B Projektledare Ja

Upphandlande myndighet C Upphandlare Ja

Upphandlande myndighet D Projektledare Ja
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Upphandlande myndighet E Upphandlare Ja

Upphandlande myndighet F Enhetschef Ja

4.6 Analysmetod
Denna studies metod för att analysera den samlade data gjordes med hjälp utan Within-Case
och Cross-Case analys. Eisenhardt (1989) menar att Within-Case analys är viktigt på grund
utav att fallstudier med svindlande mängd av data, hjälper Within-Case analys till att hantera
denna data. Vidare menar Eisenhardt (1989) att Within-Case analys oftast är enkel ren
beskrivning av fallen men de är huvuddelen för att generera insikt. Vidare finns det ingen
standard för hur detta ska utföras, utan idén är att bli bekant med varje enskilt fall som en
enskild enhet (Eisenhardt, 1989). Detta leder till att unika mönster av varje enskilt fall
framkommer innan studien går vidare att undersöka och generalisera mönster mellan fallen
samt denna bekantskap mellan de enskilda fallen ökar processen för Cross-Case analysen
(Eisenhardt, 1989). Tillsammans med Within-Case analysen används Cross-Case analysen för
att hitta mönster (Eisenhardt, 1989). Cross-Case analys drivs av det faktum att personer är
allmänt kända för att vara dåliga för processering av information, och därmed är
huvudaspekter till en bra Cross-Case analys att titta på data i många olika avvikande sätt
(Eisenhardt, 1989). En strategi är att välja kategorier eller dimensioner varav sedan kolla på
inomgrupp likheter och därefter kolla på olikheter. Dimensionerna kan skapas utifrån
forskningsproblemet eller av existerande litteratur. Medan en annan strategi kan vara att dela
på datakällor exempelvis att en forskare hanterar kvantitativ data medan en annan hanterar
kvalitativa vilket bidrar med unika insikter från olika typer av datakällor (Eisenhardt, 1989).
Oavsett vilken metod som väljs är idén med Cross-Case analys att gå bortom det initiala
intrycket (Eisenhardt, 1989).

Within-Case analys
Denna studie använde sig utav Within-Case analys i empirin. Varje intervju samt arkiv- och
dokumentforkningen delades upp i tre teman Köpprocess och köpbeslutsgrupp, Hållbarhet
och urvalskriterier i upphandlingar och Barriärer. Detta var ren beskrivning av
respondenternas svar inom de olika teman där varje intervju delades upp var för sig vilket
bidrog med att en förståelse för de enskilda fallen. I analysen har även Within-Case analys
använts i form av att de enskilda fallen har jämförts mot litteraturöversikten och där likheter
och olikheter har analyserats på enskilt fall.

Cross-Case analys
Cross-Case analys användes i analysen där de enskilda fallen analyserades mot varandra.
Detta delades upp på samma sätt som Within-Case analysen i tre teman Köpprocess och
köpbeslutsgrupp, Hållbarhet och urvalskriterier i upphandlingar och Barriärer. Detta
utfördes på olika sätt för att säkerställa att så mycket som möjligt av data analyserades.
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1. Första metoden som användes var att hitta mönster i enskilda respondenternas svar
eller i arkiv- och dokumentforskning. Därefter jämföra detta mot andra
respondenternas svar inom samma tema.

2. Efter steg ett används den analyserade data inom det mönstret eller temat och jämförs
mot befintlig teori från litteraturöversikten. Därefter återupprepas steg ett med att hitta
ett nytt mönster.

3. Efter ovanstående stegen var klar gjordes en genomgång av litteraturöversikten för att
hitta kvarstående mönster som kan användas för att sedan analyseras mot den
insamlade data.

Vidare har Cross-Case analys använts i slutsats där all data från respektive respondent har
sammanfattats för att dra slutsatser utifrån analysen för att besvara denna studies
forskningsfrågor.

4.7 Kvalitetsstandard
Reliabilitet och validitet är centrala delar av att bedöma kvaliteten av ett arbete (Saunders et
al., 2016). För att säkerställa att kvaliteten för denna studie är god, kommer det förklaras hur
reliabilitet och validitet användes för denna studie.

4.7.1 Reliabilitet
Reliabilitet syftar till att resultat ska bli densamma vid återupprepningar av tester (Saunders
et al., 2016). Vidare menar Saunders et al. (2016) att om detta kan uppnås så kan studien ses
som reliabel. Reliabilitet kan delas upp i två åtskillnader, extern reliabilitet och intern
reliabilitet. Intern reliabilitet avser att säkerställa att allt sker konsekvent under studien
(Saunders et al., 2016). För att säkerställa intern reliabilitet i denna studie var två intervjuare
närvarande vid samtliga intervjutillfällen samt att intervjuerna spelades in med två olika
enheter. En intervjuare ställde frågorna medan den andra säkerställde att ljudnivåerna på
inspelningarna var på rätt nivå samt följde intervju protokollet ifall någon fråga missades.

Extern reliabilitet syftar på om datainsamlingsmetoden och analysprocessen ger samma
resultat vid återupprepade försök av samma eller någon annan (Saunders et al., 2016). Då
denna studie var av kvalitativ karaktär samt av semi-strukturerade intervjuer var det svårt att
uppnå en hög extern reliabilitet, då öppna frågor kan variera från en respondent mellan olika
tillfällen. Då respondenten variation i svar kan variera, säkerställdes istället att frågorna och
strukturen av intervjuerna konsekvent för att öka reliabiliteten.

Vidare menar Saunders et al. (2016) att vanliga avvikelser som kan påverka resultatet och
reliabiliteten är följande:

● Respondent avvikelser: faktorer som kan ändra hur respondenten presterar,
exempelvis ifall respondenten har intervju innan lunchpaus och därmed skyndar sig
igenom svaren för att bli klar i tid.
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● Respondent partiskhet: faktorer som inducerar falska svar, exempelvis ifall intervjun
är i en social omgivning vilket gör att respondenten ger positiva svar då de känner att
deras anonymitet inte behålls.

● Forskar avvikelser: faktorer som kan ändra hur forskaren presterar, exempelvis att
forskaren kan vara trött eller inte förberedd och därmed kan respondenten
missuppfatta frågorna.

● Forskar partiskhet: faktorer som inducerar partiskhet i hur svaren spelas från
respondenten samlas in, exempelvis forskaren kan låta sin subjektiva syn komma i
vägen för att få rättvisa svar från respondenten.

I Tabell 9 beskrivs hur avvikelserna som Saunders et al. (2016) presenterade hanterades i
denna studie.

Tabell 9: Hantering av avvikelser

Avvikelser Beskrivning

Respondent avvikelser Respondenterna fick själva välja en tid som passade deras
schema för att hindra att en tid där de kunde uppleva stress
inträffade. En vecka avsattes för endast intervjuer för att ha så
många lediga tider som möjligt.

Respondent partiskhet På grund av omständigheterna av COVID-19 skedde alla
intervjuer online via Microsoft Teams eller Zoom. Dessa medier
bidrog med att respondenten kunde välja vilken miljö de var
bekväm med. Samt att intervjuerna var anonyma vilket
respondenten fick meddelat i mail angående intervju samt
återupprepning vid intervjutillfället.

Forskar avvikelser Båda intervjuarna träffades minst en timme före varje intervju
där förberedelse gjordes så allt var klart inför intervju, samt att
intervjuarna hunnit komma in i arbetet innan intervjun påbörjat.

Forskar partiskhet Intervjuarna höll sig till intervju protokollet och la endast till
ifall intressanta följdfrågor framkom eller ifall respondenten
behövde förtydligande av frågorna. Utöver det lät intervjuarna
respondenterna prata oavbrutet mellan frågorna då de var av
öppen karaktär.

4.7.2 Validitet
Reliabilitet är en huvudaspekt av forskningskvalitet, däremot är den inte tillräcklig av sig
själv för att försäkra hög kvalitet i studier (Saunders et al., 2016). Vidare menar Saunders et
al. (2016) att validitet på samma sätt som reliabilitet kan delas in i intern validitet och extern
validitet. Intern validitet uppnås genom att studiens resultat stämmer överens med
verkligheten (David & Sutton, 2011). Extern validitet uppnås genom att säkerställa att den
insamlade data för populationen går att generalisera (David & Sutton, 2011).
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Denna studie har använt intern validitet i form av att anpassa intervjufrågorna utifrån arkiv-
och dokumentforskningen samt mot uppdragsgivaren Skanska. Arkiv- och
dokumentforskningen ökade validiteten då frågorna kunde utformas utifrån observerad fakta
som studien själv undersökt. Intervjuprotokollet granskades även av en handledare varav
korrigeringar gjordes innan intervjuerna utfördes. Då denna studie haft fallstudie av ett
mindre urval användes djupare intervjuer för att få mer detaljerade svar och därmed öka den
externa validiteten. Triangulation är begrepp förklarat av Saunders et al. (2016) som kan öka
den externa validiteten genom att flera datakällor används för att samla data. Denna studie
samlade data i form av arkiv- och dokumentforskning samt intervjuer som kompletterar
varandra och därmed ökade den externa validiteten.

4.8 Etik
Vetenskapsrådet (2017) beskriver vilka etiska principer som bör tas i beaktande vid
forskningsstudier. Några av principerna är: ärlighet, tillförlitlighet, objektivitet, opartiskhet
och oberoende samt öppen kommunikation. Vidare beskrivs vikten av att informera om
avsikten och syftet med forskningen. Det är även viktigt med öppen kommunikation och
transparens gällande hur information och data presenteras till allmänhet (Vetenskapsrådet,
2017).

Vid intervjuförfrågan utlovades anonymitet till respondenterna. Det innebär att
organisationsnamn, personnamn och kommun har utelämnats i denna rapport i syfte att låta
respondenten tala så uppriktigt som möjligt. Vidare förklarades syftet med studien två gånger,
vid första kontakt via mail samt i en kort presentation före intervjun. Respondenten
uppmuntrades att tala så öppet som möjligt och utveckla sina svar i så stor utsträckning denne
kunde. Vid transkribering byttes namnet på myndigheter till bokstäver från A till F. Mot slutet
av rapporten raderades samtliga röstinspelningar vilket även respondenterna hade blivit
informerade om under intervjun.
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5. Empiri
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Empirin består av insamlad data i form av
kvalitativa intervjuer av respondenter inom olika myndigheter som tagits fram med hjälp av
arkiv- och dokumentforskning. Respondenternas svar har dokumenterats under samma typ av
tema för att sedan kunna jämföras och analyseras i nästa kapitel.

5.1 Arkiv- och dokumentforskning

5.1.1 Upphandlingar
Totalt granskades 181 upphandlingar inom Göteborgsregionen. Dessa var baserade på de
avgränsningar som nämnts i metoden. Därmed varierar antal upphandlingar per kommun.
Tabell 10 visar antal granskade upphandlingar inom varje kommun och hur stor andelen är av
totala granskade upphandlingar samt kommunens storlek i form av antal invånare.

Tabell 10: Antal granskade upphandlingar per kommun inom Göteborgsregionen

Kommun Antal invånare (st) Antal upphandlingar (st)

Ale 31,402 2 (1 %)

Alingsås 41,420 8 (4 %)

Göteborg 578,327 53 (29 %)

Härryda 37,977 7 (4 %)

Kungsbacka 84,395 9 (5 %)

Kungälv 22,768 5 (3 %)

Lerum 42,568 39 (21 %)

Lilla Edet 4,862 2 (1 %)

Mölndal 69,364 10 (5 %)

Orust 15,218 8 (4 %)

Partille 37,931 12 (7 %)

Stenungsund 9,987 15 (8 %)

Tjörn 16,016 11 (6 %)

Totalt 992,235 181 (100 %)
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5.1.2 Utvärderingsgrund
Utvärderingsgrunden för samtliga upphandlingar var bästa förhållande mellan (BFM)
pris/kvalitet eller pris vilket är en standard för offentliga upphandlingar och den
utvärderingsgrund som kunde finnas via Visma Opic. Upphandlingar kunde ha en av dessa
utvärderingsgrunder. Pris innebär att upphandlingen utgått utifrån lägsta pris vid utvärdering.
BFM pris/kvalitet innebär att upphandlingarna har bestått av fler urvalskriterier än endast
pris. Vilka urvalskriterier som valts inom BFM pris/kriterier skiljer sig däremot åt mellan
upphandlingar och utgår från vad den upphandlande myndigheten har valt att använda för
urvalskriterier. Tabell 11 visar antal upphandlingar utav de granskade upphandlingar som haft
pris och BFM pris/kvalitet som utvärderingsgrund för respektive kommun. Hur stor andelen
(inom parentes) av upphandlingarna inom respektive kommun för pris och BFM pris/kvalitet
visas även i Tabell 11. Sist visas även det totala antalet och andelen pris och BFM
pris/kvalitet för alla granskade upphandlingar.

Tabell 11: Utvärderingsgrund i respektive kommun

Kommun Utvärderingsgrund Antal upphandlingar (st)

Ale Pris 2 (100 %)

BFM pris/kvalitet 0 (0 %)

Alingsås Pris 7 (87,5 %)

BFM pris/kvalitet 1 (12,5 %)

Göteborg Pris 37 (~69,8 %)

BFM pris/kvalitet 16 (~30,2 %)

Härryda Pris 5 (~71,4 %)

BFM pris/kvalitet 2 (~28,6 %)

Kungsbacka Pris 7 (~77,8 %)

BFM pris/kvalitet 2 (~22,2 %)

Kungälv Pris 4 (80 %)

BFM pris/kvalitet 1 (20 %)

Lerum Pris 36 (~92,3 %)

BFM pris/kvalitet 3 (~7,7 %)

Lilla Edet Pris 2 (100 %)

BFM pris/kvalitet 0 (0 %)

Mölndal Pris 7 (70 %)
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BFM pris/kvalitet 3 (30 %)

Orust Pris 3 (37,5 %)

BFM pris/kvalitet 5 (62,5 %)

Partille Pris 10 (~83,3 %)

BFM pris/kvalitet 2 (~16,7 %)

Stenungsund Pris 13 (~86,7 %)

BFM pris/kvalitet 2 (~13,3 %)

Tjörn Pris 11 (100 %)

BFM pris/kvalitet 0 (0 %)

Totalt Pris 144 (~79,6 %)

BFM pris/kvalitet 37 (~20,4 %)

5.1.3 Utvärderad på hållbarhet
Tabell 12 visar antal upphandlingar utvärderade på hållbarhetskrav för respektive kommun
och andelen (inom parentes) inom respektive kommun. Utvärderad på ställda
hållbarhetskrav syftar på om upphandlingen har utvärderat på miljömässig och/eller social
hållbarhet. Utvärderad på miljökrav visar hur många av upphandlingarna inom respektive
kommun som är utvärderade på miljömässiga hållbarhetskriterier. Utvärderad på sociala krav
visar hur många av upphandlingarna inom respektive kommun som är utvärderade på sociala
hållbarhetskriterier. Sist visas antalet och andelen av alla granskade upphandlingar som
presenteras i Tabell 12.

Tabell 12: Antal upphandlingar utvärderade på hållbarhet

Kommun Utvärderad på hållbarhet Antal upphandlingar (st)

Ale Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 0 (0%)

Utvärderad på miljökrav 0 (0 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Alingsås Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 1 (12,5 %)

Utvärderad på miljökrav 1 (12,5 %)

Utvärderad på sociala krav 1 (12,5 %)
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Göteborg Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 7 (~13,2 %)

Utvärderad på miljökrav 7 (~13,2 %)

Utvärderad på sociala krav 3 (~5,7 %)

Härryda Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 0 (0 %)

Utvärderad på miljökrav 0 (0 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Kungsbacka Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 0 (0 %)

Utvärderad på miljökrav 0 (0 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Kungälv Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 2 (40 %)

Utvärderad på miljökrav 1 (20 %)

Utvärderad på sociala krav 1 (20 %)

Lerum Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 3 (~7,7 %)

Utvärderad på miljökrav 3 (~7,7 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Lilla Edet Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 0 (0 %)

Utvärderad på miljökrav 0 (0 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Mölndal Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 2 (20 %)

Utvärderad på miljökrav 1 (10 %)

Utvärderad på sociala krav 1 (10 %)

Orust Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 0 (0 %)

Utvärderad på miljökrav 0 (0 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Partille Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 2 (~16,7 %)

Utvärderad på miljökrav 1 (~8,3 %)

Utvärderad på sociala krav 1 (~8,3 %)
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Stenungsund Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 0 (0 %)

Utvärderad på miljökrav 0 (0 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Tjörn Utvärderad på ställda hållbarhetskrav 0 (0 %)

Utvärderad på miljökrav 0 (0 %)

Utvärderad på sociala krav 0 (0 %)

Totalt Utvärderad på ställda
hållbarhetskrav

17 (~9,4 %)

Utvärderad på miljökrav 13 (~7,2 %)

Utvärderad på sociala krav 8 (~4,4 %)

5.2 Intervjuer

5.2.1 Allmänt
Upphandlande myndighet A

Respondenten från upphandlande myndighet A (A) har en yrkestitel som upphandlare och har
arbetat i sex år på sin arbetsplats samt 14 år med frågor som rör offentlig upphandling.
Upphandlaren har en teknisk gymnasial utbildning. Deras statliga verksamhet som ansvarar
för fastigheter består av cirka 600 anställda och själva upphandlingsenheten består av fyra
anställda.

Upphandlande myndighet B

Respondenten från upphandlande myndighet B (B) är projektledare och har arbetat på sin
nuvarande arbetsplats i cirka 14 år och under lika lång tid arbetat med offentlig upphandling.
Respondenten har ingen relevant utbildning. På den enhet som respondenten arbetar finns det
ungefär 90 anställda som fokuserar specifikt på större typer av upphandlingar såsom
byggupphandlingar.

Upphandlande myndighet C

Respondenten från upphandlande myndighet C (C) är inhyrd som resurskonsult och har titeln
upphandlare. Med en bakgrund inom juridik och förhandling i 22 år, kom respondenten in på
offentliga affärer för 12 år sedan. Respondenten har arbetat inom olika kommuner som bland
annat regionchef och upphandlingskonsult. Respondenten har en juristexamen från högskolan
i Göteborg.
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Respondenten berättar även att varje upphandlingsteam i myndighet C består av cirka 3 till 5
personer och förvaltningen för inköp och upphandling består av ungefär 70-75 medarbetare.
Respondenten uppskattar att ungefär 150 personer har något direkt heltidsarbete inom
inköp/upphandling, men att det också finns roller som endast delvis ansvarar för detta
område.

Upphandlande myndighet D

Respondenten från upphandlande myndighet D (D) har en yrkestitel som projektledare inom
bygg och arbetar till stor del med byggprojekt. Respondenten har arbetat i nuvarande
arbetsplats i tre omgångar med senaste omgång i ungefär 3,5 år. Vidare är respondenten
utbildad byggingenjör och har arbetat med frågor kring offentlig upphandling sedan lagen
trädde i kraft under 1990-talet.

Upphandlande myndighet E

Respondenten från upphandlande myndighet E (E) har en yrkestitel som upphandlare och
berättar att det finns två upphandlare och en chef på deras upphandlingsenhet. Respondenten
berättar att de enbart håller på med upphandling och inte har möjlighet att även arbeta med
uppföljning då enheten är för liten. Respondenten har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i
11 år och arbetat med frågor kring offentlig upphandling lika länge. Vidare sitter personen på
en eftergymnasial KY-utbildning med inriktning på inköp.

Upphandlande myndighet F

Respondenten från upphandlande myndighet F (F) har yrkestitel enhetschef och har jobbat
länge inom branschen, dock med nuvarande tjänst i drygt ett år. Vidare har respondenten
jobbat med frågor kring offentlig upphandling i cirka 8-9 år. Respondenten har en utbildning
som civilingenjör inom kemiteknik. Vidare består deras upphandlande enhet av sju personer
inklusive respondenten. Respondenten jobbar delvis operativt och är inte endast chef utan har
även egna projekt igång.

5.2.2 Tema 1: Köpprocess och köpbeslutsgrupp

Upphandlande myndighet A
Upphandlaren från A berättar att skapandet av en upphandling börjar med att de ansöker i
deras förvaltning. Ansökningen sker via ett formulär där de sedan sätter upp en
upphandlingsplan. De som deltar är olika upphandlare, beroende på vad som ska upphandlas.
I ramavtalen ingår nästan alla kategorier av yrkesgrupper; projektledare, aktuella
projektekonomer, drifttekniker och så vidare. Den som står för de tekniska kraven är brukaren
medan upphandlarna ansvarar för det som är upphandlingstekniskt, det vill säga att de följer
LOU etc. Respondenten från A menar att var och en har sin specialitet i en sådan grupp.
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A frågar ofta vad som är viktigt för den verksamhet som ansöker om en upphandling. Sedan
diskuteras det i grupp hur det specifika fallet fungerar för att lägga fram förslag till
verksamheten angående vilka krav och villkor som ska upprättas i upphandlingen. Ibland är
det dock tvärtom, att aktörer har önskemål på vilka krav de vill ha med i upphandlingen.
Sedan får respondenten från A avgöra ifall det är verkställbart eller inte. Respondenten från A
menar att det är vanligt att kolla på andra upphandlingar för att få inspiration vid upprättandet
av krav och villkor. Sedan är det viktigt att kraven är relevanta för upphandlande myndighet
A i första hand då det finns en del riktlinjer från koncernen angående vilka krav som får
ställas, exempelvis kreditvärdighet. Angående det slutgiltiga beslutet nämner upphandlaren
från A att de har tilldelats en mandat från högsta ledningen och har därför enväldig
beslutsrätt.

Upphandlaren från A anser att det inte alltid finns den kompetens hos myndigheten som
behövs för att upprätta krav och villkor. Till de större projekten tar de dock oftast in konsulter
som hjälper till med tekniska kravställningar. Upphandlaren från A ansåg dock att inköparna
besitter hyfsat bra kompetens då de utbildar sig kontinuerligt och har en bra dialog med den
juridiska enhet som finns inom regionen.

Till frågan om LOU utnyttjas som ett verktyg för att driva på hållbar utveckling fullt ut idag
svarar upphandlaren att det är en svår fråga och att de kan göra det men menar att det är en
fråga om vad själva organisationen faktiskt vill. Upphandlaren från A menar att det hade
kunnat göras mer men att de vill ha en balansgång. Miljökrav går att utforma på ett sätt så att
det fungerar men för att ha det som ett utvärderingskriterium gäller det att det är så pass
värdefullt att det ger någonting både för upphandlande myndighet och anbudsgivare.

Respondenten från A menar att det svåra i utvärderingsprocessen är att anbudsgivare inte ofta
gör som respondenten tänkt sig och missar enkla saker. Vidare menar respondenten att det är
enklare att enbart utvärdera på pris.

Upphandlande myndighet B
Respondenten från B menar att det projekt som tillfrågades under intervjun skedde på
annorlunda sätt än hur deras normala upphandlingsprocesser ser ut. Den vanliga processen
börjar med att de får tilldelat ett projekt och ser att de behöver göras en upphandling, alltså att
de går utanför ramavtalen. Respondenten menar att det krävs att ramavtalen hos
leverantörerna kan bistå dem med tjänsten och att summan inte överstiger gränsen. Det är det
första steget att analysera som sedan meddelas vidare till inköpsenheten som bokar upp
resurser. Projektledare, biträdande projektledare och upphandlare är de som skapar
upphandlingen för utläggning på TendSign.

För upphandlingen som intervjun syftade på hade det tagits fram en partneringupphandling
där de erhållit hjälp av extern konsult. Den externa konsulten stod för alla kallelser och hade
ett mer uppstyrt upphandlingsarbete. Den externa konsulten kallade på projektledaren,
intressenter, förvaltare och även miljöcontroller då det fanns en miljövinkel i detta projekt.
Det var sju medlemmar totalt inblandade; projektledare, biträdande projektledare,
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projektägare, partneringledare, miljöcontroller, förvaltare och byggledare som varit med att ta
fram förfrågningsunderlaget.

Projektet började med en workshop om caset där grunderna utifrån vad de ville ha ut utav
byggnationen sattes. Därefter har processen varit att gå från kapitel till kapitel inom
administrativa föreskrifter (AF). Respondenten från B menar att enligt deras partner så har
det varit av vikt att AF och entreprenadkontraktet ska särskilja sig och att det inte ska
upprepas vad de sagt två gånger. Det som inte tas upp i AF tas upp i entreprenadkontraktet
där syftet är att de ska komplettera varandra istället för att uppgifterna ska upprepas på
samma ställe. Vidare menar respondent från B att entreprenadkontraktet skickas med i
upphandlingen vilket det i vanliga fall inte brukar göra.

Vidare nämner respondent från B att det är gruppen tillsammans med projektledaren som
upprättar villkor och krav i upphandlingar men projektägaren som tar de övergripande
besluten. Ifall det är ett diskussionsbeslut, behöver det läggas i en bredare styrgrupp.
Styrgruppen består av bland annat medlemmar från trafikkontoret i staden för att få så brett
informationsflöde och kunskap som möjligt. Respondent från B anser även att den kompetens
som behövs för att upprätta krav och villkor finns samt att det finns tillräckligt med
kompetens om LOU hos inköpare.

Upphandlande myndighet C
Respondent från C beskriver hur projektledarna har en drivande roll och får hjälp av
upphandlare för att ta fram bra upphandlingsdokument som är enkla att följa. Till sin hjälp
har ofta projektledaren en inhyrd teknisk specialist. Tekniska konsulter hjälper till att ta fram
underlagen för de tekniska specifikationerna. Internt finns även miljöspecialister som stöttar i
olika frågor. Den som tar beslut beror lite grann på vilken vinkel det ses på det men det finns
en avdelnings- eller enhetschef som verifierar när till exempel ett tilldelningsbeslut tas.
Gällande avtal, skrivs det på av VD:n ifall det är uppe i en viss nivå summa pengar vilket
sker väldigt ofta. Inom upphandlingsprojekt är det upphandlaren och projektledaren
framförallt som säkerställer att underlaget är bra. I det sista steget innan något annonseras går
upphandlingen igenom specialistverksamheten för att se till att det inte finns några problem
och sedan fatta beslut om att annonsera. Avtalstecknandet sker i hierarkisk ordning där
projektledaren först och främst som är inblandad skriver på, sedan ger projektchefen sin
signatur och slutligen VD:n. Det är i denna ordning så att VD:n vet att hans medarbetare har
granskat och kontrollerat dokumentet innan det annonseras.

Gällande frågan om nödvändig kompetens finns för att upprätta krav och villkor menar
respondent från C att de köper in en del av de tekniska specifikationerna i byggentreprenader.
Sedan finns det även duktiga projektledare som håller ihop hela projektet där upphandlarna
stöttar i själva delen om upphandlingsförfarande.

Respondent från C menar att många upphandlare inte har en tillräcklig utbildningsbakgrund
och ofta behöver stöd från andra parter. Det är en stor skillnad hos dem som har en akademisk
bakgrund och erfarenhet av kvalificerat arbete gällande upphandling då de vågar tänja på
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gränserna och är trygga i sin roll. Det beskrivs vara en komplicerad tjänst som tar tid innan de
vågar laborera med hur de ska ändra i förfrågningsunderlag utan att bryta mot LOU. Det leder
ofta till att många hamnar i en cykel där de inte vågar tänka utanför ramarna på grund av
risken för överprövning och detta beror bland annat på att många inte besitter den tryggheten.
Respondent från C tror att det finns tillräcklig kompetens men att många inte vågar ta de
stegen som behövs för att tänja lite på det. De är inte tillräckligt trygg i sig själva och sin
kompetens att de vågar utveckla vilket leder till att den typen av krav blir lidande.

Respondent från C ser även vikten med att hålla ett enkelt språk då många väljer att krångla
till det vilket skapar mer missförstånd:

“Det kan bli väldigt otydligt, det är som att man gömmer sig både bakom språket och lagen
på något sätt”

Väldigt många kommer direkt ifrån en yrkeshögskoleutbildning. Även om två års utbildning
är bra inom ett så specialiserat område, har de ingen akademisk bakgrund. Deras brist i
erfarenhet av andra kvalificerade arbeten gör att de inte räcker till, både i sättet att uttrycka
sig och sättet att hitta fram på olika sätt. I stora organisationer behöver de ofta hitta vägar och
måste kunna argumentera för varför saker behöver göras på ett visst sätt. Respondent från C
menar att de bästa upphandlarna är civilingenjörer, då de har en vana att driva projekt framåt
och alltid för jobbet klart i tid.

Vid olika typer av krav, exempelvis när en anbudsgivare ska ge en beskrivning på en process
som de ska tillämpa, skapas det direkt problem med utvärderingen då det blir en
tolkningsfråga som behöver bollas fram och tillbaka. Det finns en svårighet i att anbudsgivare
ställer taktiska frågor, inte för att de inte förstår utan för att de vill att upphandlande
myndighet ska anpassa sina krav så att anbuden går igenom och för att det ska bli lättare för
dem (entreprenör) att vinna fördelar.

Upphandlande myndighet D
Respondent från D nämner att i upphandlingsprocess har byggprojektledarna ett ansvar att ta
fram de tekniska handlingarna och rambeskrivningar med upphandlingen medan de får stöd
från upphandlingsenheten för de kapitel som avser själva generella upphandlingen.
Respondent från D menar att upphandlingsenheten upprättar de generella kraven och får
sedan hjälp med den tekniska biten.

Det slutgiltiga eller formella beslutet som tas måste alltid gå upp till politiken om projektet
överskrider 5 miljoner kronor enligt deras delegationsordning. Respondenten menar att deras
kommunstyrelse egentligen fattar det slutgiltiga beslutet där handlingarna som har plockats
fram måste presenteras innan de får gå ut och göra upphandlingar.

Till frågan om LOU utnyttjas som ett verktyg för att driva på hållbar utveckling svarar
respondenten att LOU mer är en generell administrativ lag som ska följas medan det i varje
unikt projekt väljs hur de ska förhålla sig och beskriva sina tekniska ramar i förhållande till
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hållbarhet. Vidare anser respondenten att det är svårt att på ett bra sätt värdera mjuka
parametrar i en utvärderingsprocess av anbud. Även med erfarenhet händer det att en
entreprenör inte pratar “samma språk” och inte har samma bild av projektet.

Upphandlande myndighet E
Respondent från E beskriver att de ser sig själva som någon form av stöd- och
servicefunktion som tillsammans med beställarna upprättar krav och villkor i
upphandlingarna då de oftast är kunniga på området. Upphandlarens funktion är alltså att
avgöra ifall kraven är tydliga och går att utvärdera bland annat. Det finns hela tiden en dialog
med den interna beställaren men Respondent från E menar att denne har ett slutgiltigt ansvar
för hur kraven ser ut. Vidare anser respondenten att enheten besitter tillräcklig erfarenhet för
att upprätta krav och villkor.

Respondent från E pekar på att en av svårigheterna ligger i hur tuffa hållbarhetskrav de kan
ställa. Vidare är det utmanande att skriva kraven på ett sätt att de har möjlighet att utvärdera
samt att säkerställa att anbudsgivare faktiskt klarar av att uppnå kraven. Respondenten menar
att det ligger en viss försiktighet i att skriva för många krav eftersom de vill ha möjlighet att
kunna följa upp de krav som de ställer.

Upphandlande myndighet F
Upphandlingsprocessen ser olika ut svarar respondent från F och menar att under ett visst
belopp så räcker det med att exempelvis fråga tre anbudsgivare och välja den som stämmer in
bäst med deras behov. Det innebär att det kan vara ett mycket enklare förfarande där
projektledaren mer eller mindre frågar efter en offert. Vidare svarar respondent från F att
belopp högre än 500 000 - 600 000 kr innebär att de enligt LOU måste gå ut med en offentlig
upphandling vilket ledet till konkurrens som gynnar den kommunala verksamheten då de får
bättre priser. Däremot försöker de konkurrenssätta även om de köper för mindre pengar.

För upphandlingar som är över beloppsgränsen så svarar respondent från F att de har en
upphandlingsenhet som genom en e-tjänst beställer stöd och beskriver vad för typ av
upphandling de vill göra. Där får de bland annat hjälp med att säkerställa att de följer
standarder för AF, hur själva förfrågningsunderlaget ska se ut samt annonsering på Visma.
Även under utvärderingen får de hjälp med att följa exempelvis normer.

Respondent från F menar att deras del av processen är att säkerställa hur de vill att
upphandlingen ska vara. Bland annat beskriver dem vad det är som ska utvärderas och vad de
vill ha in, exempelvis CV. Respondent från F menar att de är med och utformar alla de
delarna som ingår i utvärderingen och att upphandlingsenheten säkerställer att det görs på rätt
sätt. Respondent från F menar att det finns ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Respondent från F nämner att det formella beslutet tas av upphandlingsenheten.
Upphandlingsenheten skulle dock inte göra ändringar utan att tala om det till alla involverade,
det skulle skapa en diskussion mellan grupperna. Rent formellt är det upphandlingsenheten
som tar det slutgiltiga beslutet.
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Vid exempelvis partnering finns det utmaningar med upphandlingsprocessen då det är mer
mjuka upphandlingar där entreprenören svarar på ett antal frågor, exempelvis hur skulle ni
vilja genomföra det här projektet? vilken organisation vill ni offerera och varför? vad er är
styrka? Med andra ord frågor kring beskrivningar och inte bara själva kostnaden. Detta leder
till att det blir mer subjektivt i vad som definieras som rätt eller fel medan ett krav oftast är
mer objektivt.

5.2.3 Tema 2: Hållbarhet och urvalskriterier i upphandlingar

Upphandlande myndighet A
Det finns en miljöavdelning som tar fram vad det är som bör vara med i upphandlingarna, till
exempel att en byggvarubedömning ska ingå. Respondenten nämner även att mycket styrs av
vad regionen bestämmer kring exempelvis vad som ska vara fossilfritt. Vidare står
miljöavdelningen för spetskunskap och talar om för upphandlingsenheten vad som ska vara
med i upphandlingen vilket leder till att det förs en dialog för att se vad som passar för
respektive upphandling. Det förekommer tillfällen då det kommer nya miljökrav som inte
någon klarar av att uppfylla vilket blir en utmaning för upphandlingsenheten att sätta sig in i.

Vidare ses hållbarhet oftast som ett grundkrav (ska-krav). Det ställs en del krav från
koncernsidan och miljöavdelning angående vad som måste vara med i upphandlingen samt
vad som ska prioriteras. Det svåra är inte att ställa krav, men att ställa krav som går att
utvärdera. Det viktigaste vid formuleringen av krav är att faktiskt ha med det som går att dra
nytta av. Det finns många upphandlingar där det ställs vissa krav som inte är relevanta för
själva upphandlingen. Allt som kravställs bör grundas i det som leverantören eller
entreprenören ska utföra.

Upphandlaren från A menar att organisation är en viktig punkt som utvärderas i många
upphandlingar. Vidare menar dem att det måste vara möjligt att mäta ett hållbarhetskrav för
att det ska vara med i upphandlingen. När det till exempel handlar om ett nytt hållbart
material kan det ofta vara svårt att mäta då det kanske inte finns någon tidigare data.

Gällande social och etiska krav, har de inte haft några arbetsrättsliga villkor eller liknande i
någon av upphandlingar hittills. De är dock övertygade om att det kommer komma. Det svåra
kommer inte vara att ställa dem utan att följa upp dem.

Upphandlande myndighet B
Respondent från B anser att deras strategier och ambitioner gällande hållbarhet inte varit
bra/höga. Det har inte prioriterats i den mån som det borde göras. Respondenten förtydligar
att de jobbar med verksamheter som planterar mycket träd och växter och skapar mycket
grönstruktur. Ibland har de lutat sig tillbaka med att skapa någonting ger värde för hållbarhet i
framtiden. Specifikt för upphandlingen i fråga nämner respondenten att de har minskat
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koldioxidutsläppet med över 50 procent vilket har gett dem väldigt mycket mersmak och lett
till att mer fokus kommer läggas på hållbarhet i nästa upphandling.

Av 80 procent i utvärderingsmodellen ligger 15 procent på hållbarhet. Ett antal frågor ska
besvaras i anbuden och sedan har de intervjusituationer. Vidare nämner respondenten att de
hoppas på att detta ska vara en benchmarking grej. Projektet som denna intervju syftar på har
varit inspirerat av ett annat projekt där politiker krävde att byggnationen skulle ha noll
koldioxidavtryck. Detta arbetade de väldigt mycket med och hoppas att deras arbete med
denna upphandling kan användas vidare i staden.

Respondenten anser att de är i ett uppstartsläge när det kommer till hållbarhet och ser inte
några andra upphandlingar där de har fokuserat på hållbarhet mer än att de får förhålla sig till
miljöregler som är lagstadgat och inte innovativt på något sätt.

Till frågan hur tänker ni kring innovationsupphandling och kompetensupphandling? Svarar
respondenten genom att visa deras AF för ett projekt som de hade och listar upp för det
specifika projektet. 40 poäng för organisationens sammansättning, 20 poäng för hållbarhet,
15 poäng på scenarion där ett scenario är miljödiskussion, 5 poäng på referensprojekt och 20
poäng på entreprenörsarvode. När det kommer till hållbarhetsfrågor i AF nämner
respondenten följande exempel;

- beskriv hur ni arbetar aktivt med hållbarhet och miljöfrågor i tidigare projekt?
- beskriv hur ni får in hållbarhet som miljöfrågor i tidigare projekt och hur följs det upp

under produktionen?
- beskriv hur ni arbetar med att minska utsläpp från arbetsmaskiner?
- vilka lösningar ser ni kan vara aktuella i detta projekt?
- beskriv era system och hur det hjälper till att tydliggöra hur olika alternativ påverkar

hållbarhet och miljöfrågor?
- beskriv hur kommer ni utveckla oss som beställare inom hållbarhet som miljöområde?
- ge exempel på tidigare anläggningsprojekt där ni aktivt utvecklar projekt och

beställare?

Vidare menar respondenten att de öppnar upp sig som beställare med att säga att de helt
enkelt behöver hjälp med att uppnå hållbarhetsmålen.

När det kommer till val av utvärderingskriterier handlar det om uppsatta målen som sätts av
beslutstagare högre upp inom politiken. Räknar de på ett byggprojekt på fler miljoner kronor
så förutsätter de att de kan bygga det projektet, men frågan är om de även kan leverera de
andra sakerna, hållbarhet exempelvis.

Till frågan om vilka kriterier som är mest förekommande menar respondenten att ekonomisk
och finansiell ställning, teknisk förmåga och referensprojekt alltid är med.

När det kommer till miljömässiga hållbarhetskrav svarar respondenten att det är stadens
miljökrav som de förhåller sig till. De sociala kraven anser respondenten är en svår fråga men
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svarar att möjligheten att föra diskussion kring det brukar finnas med. Den finns med som ett
grundläggande kvalificeringskrav och inte som tilldelningskriterier vilket skulle ge pluspoäng
eller liknande.

Respondenten beskriver att nivån på hållbarhet i upphandlingar måste lyftas och att
upphandlare inte bör nöja sig med det som är självklart att ha som kvalificeringskrav
(exempelvis att vara miljöcertifierad). Respondentens personliga åsikt är att det måste skapas
mer innovativa lösningar för att nå målen, exempelvis hur betong som är en miljöbov kan
användas på ett hållbart sätt. Det går till exempel inte att få in i ett generellt ISO-system där
respondenten menar att innovativa lösningarna istället är mer objektspecifika. Angående
social hållbarhet vill de skapa platser där folk mår bra, trevliga platser i staden men även få in
folk som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det viktigaste är att diskussionen finns
där. Vidare nämner respondenten att det inte finns några tydliga och klara processer för att
undersöka och utvärdera effekter av ställda hållbarhetskrav.

Upphandlande myndighet C
Angående hållbarhetsambitioner svarar respondenten från C att de är en del av
klimatinitiativet ifrån SKR. Beroende på projekt så sätter de olika typer av hållbarhetsmål
vilket kan handla om allt från miljöenergiförbrukning till att det inte alltid ska behöva
använda nya saker i byggnationen, det vill säga återbruk.

Gällande innovationsupphandling och kompetensupphandling, har C inte arbetat mycket med
det. Vidare har de inte arbetat mycket med olika utvärderingsmodeller vilket gjort att
ekonomisk och finansiell ställning, teknisk förmåga eller kapacitet och referensprojekt blivit
några av de vanligaste saker de kollat på. Respondent från C beskriver dock att de i dagsläget
håller på att utveckla dessa områden mer och mer. De flesta upphandlingar består av att de
kontrollerat leverantören utifrån kvalificeringskrav och den enda utvärderingen som har
gjorts är i princip att de kollat på referensuppdrag.

Ifall en anbudsgivare lämnar ett pris och dessutom säger att de har några mervärden, drar de
av det mervärdet från anbudspriset vilket resulterar i ett utvärderingspris som de sedan jämför
med de andra anbuden. Detta betyder egentligen att de upphandlingar som utvärderar på
lägsta utvärderingspris tekniskt sett tagit andra aspekter i beaktning än bara pris. Det händer
alltså ibland att ett dyrare anbud vinner över ett billigare ifall det finns mycket högre kvalitet i
det förstnämnda.

Utvärderingskriterier anpassas till upphandlingsföremålet dock har de som sagt mest kollat på
referensuppdrag. Främst kollar de på:

1. Kvalificeringskrav
2. Platschefer

Gällande miljömässiga hållbarhetskrav menar respondenten från C att det nästan alltid finns
med ett krav på att de ska jobba systematiskt med miljöfrågor i kvalificeringskraven,
exempelvis att de är miljöcertifierad. Tilldelningskriterier är inte så vanligt då det handlar om
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att hitta vad som kan ge ett mervärde och poäng. Gällande sociala hållbarhetskrav har de varit
en av föregångarna och valt att skapa några tjänster för praktik vilket ligger som ett
kontraktsvillkor.

Respondent från C anser inte att det finns en tydlig process för att undersöka och utvärdera
effekter av ställda hållbarhetskrav på nuvarande arbetsplats. På tidigare arbetsplats (större
kommun) berättar dock respondenten att de haft fem avtalscontrollers som jobbat
systematiskt med att följa upp vissa krav i avtalen, exempelvis bevis på vilket typ av fordon
som har använts vid tjänst. De menar även att det då funnits de som inte kunnat redovisa rätt
miljökrav på fordon vilket medfört en risk för uppsägning. Vidare hade de ett väldigt
omfattande miljöarbete och en miljöavdelning på cirka 10-12 anställda, plus avtalscontrollers
och upphandlingsjurister. Dock berättar respondenten att det inte finns poängsystem för att
utvärdera hållbarhetsparametrar.

Upphandlande myndighet D
Till frågan om hållbarhetsstrategier och ambitioner svarar respondent från D att de har många
styrdokument som de skall förhålla sig till. De har ett principbeslut inom kommunen att de
ska upphandla och bygga enligt någon form av miljöcertifiering. Sedan har även sociala och
ekonomiska aspekter som byggts in i ramprogrammen. Detta för att de till exempel har
ganska långa beskrivningar kring hur en förskola ska vara utformad för att vara socialt
hållbar. Det kan vara allt ifrån hur toaletten ska ligga i förhållande till annat för att få en
överblick över barnen till att bygga för att skapa en generellt god arbetsmiljö.

Respondenten anser att referensprojekt, teknisk förmåga eller kapacitet och ekonomisk och
finansiell ställning är bland de viktigaste kriterierna som tas med i upphandlingar. Det finns
inte i branschen ett bättre sätt att värdera idag, dock för det med sig vissa nackdelar. Vid
unika projekt kanske inte vissa personer lämpar sig då det är mer generella kriterier som skall
tas i beaktande.

Upphandlande myndighet D har både tilldelningskriterier och kvalificeringskrav och menar
att ett kvalificeringskrav till exempel innebär att vara miljöcertifierad eller likvärdigt. Medan
inom de tekniska ramarna ställs det mer specifika krav vilket gäller både miljömässig och
social hållbarhet. Ett exempel av social hänsyn är där entreprenören bör ta in en praktikant.
Det är olika nivåer i olika projekt där det även ibland existerar ett poängsystem i
utvärderingen.

Respondenten anser att det med tiden kommer skapas mer rum för utvärdering på hållbarhet,
speciellt gällande tilldelningskriterium. Det är svårt att utvärdera på hållbarhet med LOU och
på ett konkret sätt få med de rätta verktygen, därav utvärderar de istället på de mjuka
parametrarna som erfarenheter och referenser.

Upphandlande myndighet E
Respondent från E menar att de sakta men säkert håller på att trycka mer på hållbarhetskrav
men att det är svårare då de är en mindre kommun. Vidare är till exempel
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innovationsupphandling inget de har nyttjat än. De standardkrav de sätter i dagsläget är
Ekonomisk och finansiell ställning, Teknisk förmåga eller kapacitet samt Referensprojekt.
Villkor och krav väljs ut både genom att kolla på andra upphandlingar men även att skapa
helt nya beroende på vilken marknad de är i. Något som kan vara avgörande är ifall den
beställande enheten internt har bytt personal och fått in en annan typ av kompetens och
bakgrund. Det innebär att de får in nya påverkare i processen som kan ha en stor påverkande
roll i vissa fall.

Angående de miljömässiga kraven som ställs beskriver respondenten att de alltid frågar efter
kvalitetssystem och miljöledningssystem vilket ses som obligatoriskt kvalificeringskrav.
Vidare menar respondenten att kraven varierar när det kommer till tilldelningskrav beroende
på område. De sociala kraven de har med när de anser att det finns möjlighet vilket inte är
lika ofta. Vidare formuleras de sociala kraven ofta i en mer uppmuntrande ton för
leverantören att använda sig av och de väljer i så fall ofta att föra en dialog kring det under
avtalsperioden. Exempelvis att de ska ta in personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Det beror på storleken på uppdraget där vissa firmor har den möjligheten och andra inte har
det vilket tas i beaktning. Det ska vara möjligt för alla anbudsgivare att förutse ifall de
exempelvis får ett mervärde när de klarar av ett krav, exempelvis i form av ett
mervärdesavdrag. Det är väldigt vanligt att de arbetar med mervärde i de flesta
upphandlingar, till exempel anbudsgivare få ett avdrag på 100 000 kr ifall de klarar av ett
visst specifikt krav.

Respondent från E menar att det finns utmaningar gällande processen för att undersöka och
utvärdera effekter av ställda hållbarhetskrav. I arbetsuppgifterna för deras upphandlingsenhet
ingår det inte uppföljning. Det är ett arbete som de tänker börja med men är inte riktigt där
än. Vidare är det inte vanligt att använda sig av poängsystem, utan fokus ligger som sagt mest
på mervärdesfrågor. Respondenten menar att de uppfattar arbetet kring mervärde som mer
givande.

Upphandlande myndighet F
I kommunfullmäktige har de två uttalade mål som belyser att de ska arbeta med hållbarhet.
Dels är det ett hållbart samhällsbyggande vilket är precis det respondenten från F gör inom
sin avdelning. Sedan ska de även ha ett hållbart samhälle där de kan fortsätta leva och må bra
i framtiden. Redan från politiskt håll finns det alltså en uttalad önskan och ambition.
Respondenten tror även att ambitionerna för hållbarhet även är lite personbundna.
Respondenten är själv väldigt intresserad av hållbarhetsfrågor och har väldigt många
engagerade och duktiga medarbetare inom hållbarhet. När de väl börjar prata om dessa frågor
i grupp är det svårt att inte bry sig och inte ta ansvar. Även i den kommun som respondenten
jobbar inom är Agenda 2030 väldigt aktuellt där respondenten menar att det finns tydlig
ambition uppifrån.

När det kommer till utvärderingskriterier och hur det väljs så kollar de oftast på vad som
gjorts tidigare inom kommunen och hur andra liknande upphandlingar utförts. När de istället
sitter med projektledare och upphandlare så blir det en dialog med olika åsikter.

59



Respondenten menar att det inte är skrivet i sten hur de utformar krav utan att de har fria
händer att komplettera och ändra.

Vikten vid formulering av krav och villkor är att ställa rätt frågor, exempelvis vad för
kompetens och vad som behövs för projektet. Det händer väldigt ofta att de ställer för höga
krav på ett projekt vilket innebär att resurser inte används på bästa sätt. Här menar
respondenten att de erfarna bör stötta andra som inte besitter samma erfarenhet.
Respondenten menar att de ska ställa krav som är relevanta och att de behöver stark
kompetens, men kanske inte krav på att de måste besitta flera års erfarenhet. Det kan vara
intressant att få in nya tankar.

Angående de hållbarhetskrav som ställs och om det är ställt som tilldelningskriterier eller
kvalificeringskrav svarar respondenten att det varierar. För ramavtal vill de ofta ha
ISO-certifiering exempelvis, medan gällande partnering vill de ha beskrivningar mer i detalj.
Respondenten menar att det varierar från upphandling till upphandling. Däremot nämner
respondenten något som de hoppas ska slå igenom i upphandlingar. Förra året hölls ett
projekt där de tog fram en projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt där de la till hållbarhet
som en aspekt redan vid beställningen av projektet. Det är bra att ha med hållbarhetsfrågor
redan där och vikta den i förhållande till tid, pengar och kvalitet. Respondenten nämner ett
bra exempel på ett projekt med Skanska där de haft workshops i uppstarten av projektet.

När det kommer till social hållbarhet svarar respondenten att allt är relativt och menar att
Sverige är ett välbärgat land i jämförelse med u-länder. Respondent från F menar att de stora
sociala hållbarhetsfrågorna i mångt och mycket handlar om just inköp. Respondenten
fortsätter att svara med att de har försökt att vidga detta i nuvarande projekt, att de
exempelvis ska försöka erbjuda praktikplats, få in fler personer på arbetsmarknaden, erbjuda
studiebesök för att locka fler unga att vilja jobba inom branschen samt att bjuda in de boende
för att känna till vad som händer i området.

Respondenten svarar på att det är så stor skillnad mellan ställda hållbarhetskrav inom samma
kommun eftersom mycket beror på upphandlares personliga intresse och kunskap.
Respondenten säger att miljöintresserade individer har det lättare att förstå vikten av
hållbarhet och har ofta kontakter som vill dela med sig av goda tips. Vidare menar
respondenten att branschen kan avgöra, vissa branscher är mer miljöintresserade där många
kollegor exempelvis känner till Agenda 2030. I andra branscher som äldreomsorgen eller
skolan tror inte respondent F att det är lika stor kunskap inom ämnet. Utöver kunskap som
viktig faktor tror även respondenten att ledarskap är en viktig faktor.

5.2.4 Tema 3: Barriärer

Upphandlande myndighet A
Upphandlaren från A menar att politisk vilja är det största hindret för hållbar upphandling.
Anledningen till att det brister gällande hållbarhetskrav i de flesta upphandlingar är att det är
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en så pass svår och komplex process samt att många är för fega. Fegheten handlar om att det
finns för stor okunskap. Det är oftast svårt för myndigheter att våga ställa nya krav som sedan
andra myndigheter kan ta efter. Upphandlande myndigheter behöver bli bättre på att ta in
expertis utifrån för att se vilka möjligheter det finns och vad andra har gjort. Sedan bör
förståelsen ökas kring att det kommer att kosta mer. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) bör exempelvis kunna driva den frågan mer. Kommuner kan tillsammans jobba för
hållbar utveckling genom ett samarbete mellan kommun och region via SKR.

Slutligen kan anbudsgivare utmärka sig med sitt hållbarhetsarbete genom att de tillsammans
sätter sig ner och gemensamt funderar kring vilka mål och objektiv det finns. Inom bygg kan
det exempelvis vara att entreprenader visar hur det går att minska byggavfall. Någon form av
RFI (Request for information) hade kunnat sondera terrängen och lett till att de i ett friare
forum diskuterat frågor som; vad skulle kunna vara er styrka och vad kan vi ställa för krav på
det?

Upphandlande myndighet B
Upphandlare från B anser att hinder för hållbar utveckling är lathet och okunskap. Att få ner
hållbarhet på projektnivå handlar att jobba med sådant de är ovan vid vilket är svårt.
Respondenten utvecklar vidare att det ofta är svårt att se helhetsbilden. De flesta ser endast
sitt projekt oavsett hur stor eller litet det är.

Till frågan hur tror du att din kommun och andra kommuner kan jobba för att driva på
hållbar utveckling svarar respondenten att deras projekt och hållbarhetsarbete
förhoppningsvis blir ett benchmarkingprojekt precis som ett annat av deras projekt.
Respondenten menar även att det är viktigt att som beställare sänka sin vakt och inse att de
behöver hjälp och våga fråga företagen.

För att en anbudsgivare ska kunna utmärka sig som företag med sitt hållbarhetsarbete måste
de påverka beställaren på något sätt. Ett exempel är ett projekt där Skanska från dag ett hade
utfört en miljöanalys. Detta visade på vilka miljövinster som gjorts under projektet. Det var
inte efterfrågat och respondenten menar att det gör att beställaren förändrar sitt beteende.
Vidare har det lett till att det läggs mer fokus på hållbarhet i nästkommande upphandlingar.
Slutligen anser respondenten att entreprenader ska vara med tidigare i processen då det är
dem som sitter på kunskapen och innovationsförmågan.

Upphandlande myndighet C
Gällande hinder för hållbar upphandling svarar respondenten att de inte har en medvetenhet i
hur mycket förändring det går att göra. Respondenten berättar att många medarbetarna inte
vet att de kan ställa vissa typer av krav på olika sätt. Problemet ligger alltså i att de tidigare
inte har haft erfarenheten i vad de kan ställa för typer av krav. Många gånger så väljer de att
följa en och samma mall vilket gör att det inte sker någon utveckling. Byter de hela tiden
upphandlare leder det till att det inte blir någon kontinuitet eller upparbetad kompetens. Ett av
problemen är alltså att upphandlarna är ganska lättrörliga vilket beror på den konkurrens som
finns kring erfarna upphandlare.
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Respondenten från C beskriver även att det ofta kommer in kommentarer från leverantörer
kring att utvärderingsmodellen blivit alltför subjektiv, vilket innebär att de kan välja vilket
anbud de vill ha och inte det anbud som är det bästa. Respondenten uttrycker svårigheter i att
hitta och skapa objektiva utvärderingsmodeller. Ett exempel som dras upp är möjligheten att
sätta en maxgräns för till exempel energiförbrukning, då kan de lägga till ett mervärde ifall
entreprenaden lyckas med ännu lägre energiförbrukning. Detta leder då till att entreprenaden
får göra avvägningen ifall det är värt att göra extra åtgärder och lägga ett högre pris för att
sedan få utdelning. Sedan bör det skapa mer medvetenhet hos upphandlaren om att det får
kosta lite mer än vad det egentligen är värt för att kunna uppfylla hållbarhetskrav.

För att driva på hållbar utveckling med hjälp av upphandlingar bör sakkunniga inom området
ha dialoger inom organisationen samt prata mer med leverantörer och ställa frågor som: “Går
det att göra en byggnad som fungerar på ett visst sätt? Går det att använda en typ av
material istället för ett annat?”

Vidare är upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek väldigt gynnsam ibland. Det hade varit
bra att skapa ett kriteriebibliotek specifikt för byggentreprenader. Det är ett väldigt stort
arbete att utföra men det skulle nyttja alla Sveriges upphandlande myndigheter. Respondenten
menar att upphandlaren bara genom att ställa lite högre hållbarhetskrav får entreprenören att
tänka om, vilket gör att de hjälper till att leda utvecklingen. Vidare beskriver respondenten
vikten av marknadsdialoger för upphandlingar samt att skapa mer workshops för att
exempelvis undersöka vad leverantörerna tänker kring vissa frågor.

Upphandlande myndighet D
Gällande hinder i att ställa mer hållbarhetskrav svarar respondenten att de upplever det svårt
att konkretisera och utvärdera på ett rätt sätt och få ut någon effekt av det. Respondenten
menar att det är svårt att konkretisera ett krav och ser det som ett hinder.

För att driva den hållbara utvecklingen med hjälp av upphandlingar anser respondenten att
framgångskonceptet i första skedet är att gå på erfarenheter och referenser. Där kan de ställa
de generella kraven att de ska ha erfarenhet att bygga ett projekt med social och miljömässig
hållbarhet.

För att anbudsgivare ska kunna utmärka sig som företag med sitt hållbarhetsarbete tror
respondenten att det är viktigt att noggrant beskriva hur företaget arbetar och vilka
erfarenheter de har av hållbarhet.

Upphandlande myndighet E
Respondenten från E tror att anledningen till avsaknaden av hållbarhetskriterier i
upphandlingar beror på att det brister i kompetens samt att det finns en viss rädsla med att
ställa vissa krav. Detta leder till att de arbetar som de alltid gjort. Vidare ifall de arbetar i en
mindre kommun så riktar de sig oftast mot mindre företag vilket gör att det kanske inte är
möjligt att ställa vissa typer av krav då marknaden inte är tillräckligt mogen. Respondent från
E anser att det är lättare för större organisationer att vara framåt och skapa förändring.
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Det finns alltid en rädsla att det ställs krav som entreprenader inte kan uppnå. Respondenten
vill att det ska finnas en tydlig kommunikation med anbudsgivaren under själva anbudstiden
där det framgår ifall kraven är för tuffa eller inte.

För att driva på hållbar utveckling med hjälp av upphandlingar är det viktigt att kunna
samarbeta med exempelvis grannkommuner men i dagsläget finns det även stora möjligheter
till kunskapsutbyte med vilken kommun som helst i Sverige. Det kan leda till att det ställs
tuffare krav gällande hållbarhet i upphandlingar. Respondenten trycker på att expertisen
ligger hos anbudsgivaren och menar att detta område är något som går att utveckla ifall de
vill ha mer hållbarhetskrav och kriterier.

Upphandlande myndighet F
Respondent F tror att ett hinder för mer hållbara upphandlingar är att vissa frågor inte är
obligatoriska krav, att det inte finns en skyldighet. Ifall det inte finns något krav och de inte
själva riktigt förstår hur de ska tackla problemet utelämnas det. Enligt respondenten är
ledarskapet från politiker och chefer en viktig del i detta, eftersom inte lagen kräver det så
måste chefer lyfta frågan mer.

För att driva på hållbar utveckling med hjälp av sina upphandlingar svarar respondenten att
det ska finnas möten där olika typer av individer bjuds in för att ge exempel på hur det kan
göras. Det finns ett värde i att dela med sig och på så sätt skapa inspiration i andra kommuner
men allt bygger mycket på den egna individens ambitioner. När hållbarhet läggs in i
projektmodeller får det positiv respons från bland annat projektledare och chefer. Dessa typer
av initiativ får sällan motstånd.

Vidare nämner respondenten att det kan vara svårt att utvärdera på hållbarhet då det till
skillnad från exempelvis pris är väldigt subjektivt. De skulle kunna använda en skala där
företag får beskriva sitt hållbarhetsarbete och få poäng utifrån hur insatta de är, men då
hamnar de i riskzonen gällande vad som anses vara en bättre beskrivning ifall det endast
skiljer sig med ett poäng mellan två anbud. Respondenten tror att anbudsgivare kan utmärka
sig med sitt hållbarhetsarbete genom partnering och intervjuer. Där kan de komma med
konkreta förslag exempelvis i hur de ska inkludera boende för att de ska känna trygghet samt
hur de hanterar inköp. Vidare menar respondenten att intresse väcks hos upphandlaren när
anbudsgivare kommer med konkreta förslag på hur de kan arbeta med projekt på ett hållbart
sätt. Det är viktigt att utmana och inspirera varandra menar respondenten.
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6. Analys
I detta kapitel analyseras inhämtad data från arkivforskning och kvalitativa intervjuer
gentemot litteraturen. Den struktur och de olika teman som tidigare presenterats i
intervjufrågor samt kapitel 5 redogörs på liknande sätt under denna del.

6.1 Köpprocess och köpbeslutsgrupp
Denna del analyserar datainsamlingen utifrån teoretiska referensramens teman köpprocess
och köpbeslutsgrupp. Syfte för denna del är att främst analysera svaren till FF3: Hur kan
köpbeslutsgruppens påverkan på val och formulering av hållbarhetskriterier vid offentliga
byggupphandlingar beskrivas?

De mest betydelsefulla rollerna i köpbeslutsgruppen var för denna studie projektledare och
upphandlare. Webster och Wind (1972) beskriver dessa roller som Köpare, Påverkare och
Beslutstagare. Projektledare och upphandlare har störst förmåga att påverka en kravställning
direkt.

Det slutgiltiga beslutet hos upphandlande myndighet A diskuteras och beslutas av
upphandlingsenhetens medlemmar då de har fått mandat och enväldig beslutsrätt av högsta
ledningen. Även hos upphandlande myndighet E ligger det slutgiltiga ansvaret på
upphandlaren för hur kraven kommer att se ut. Till skillnad från dessa två mindre kommuner
(A och E) är det exempelvis projektägaren i myndighet B som står för de övergripande
besluten och stora beslut diskuteras i en bredare styrgrupp på högre nivå än själva
upphandlingsenheten. Även inom upphandlande myndighet C har avdelnings- eller
enhetschef en beslutsfattande roll för exempelvis ett tilldelningsbeslut. Vidare ifall ett projekt
passerar en viss totalsumma behöver avtal skrivas på av VD för enheten. Det är dock främst
projektledare och upphandlare som säkerställer upphandlingsunderlaget. Innan beslutet tas
om att annonsera går upphandlingen genom en hierarkisk ordning av kontrollering;
projektledare, projektchef och slutligen VD. Likt myndighet B och C måste det formella
beslutet i myndighet D tas på högre nivå inom kommunstyrelse ifall projektet överskrider
fem miljoner kronor. Slutligen menade även respondent från myndighet F, som var en av de
större kommunerna att upphandlingsenheten står för det formella beslutet men att större typer
av beslut tas på högre nivå. José Garrido‐Samaniego och Gutiérrez‐Cillán (2004) hävdar att
desto större en organisation är i storlek, desto fler individer behöver ett beslut passera innan
det fastställs. Då myndighet A och E var de minsta myndigheter i storlek som intervjuades
går det att se likheter mellan den kvalitativa intervjuerna och teorin. Vidare nämnde en av de
mindre myndigheter, E, att bristen på hållbarhetskrav i upphandlingar kunde vara relaterad
till storleken på organisationen/kommunen. Även detta stämmer överens med teorin som
hävdar att bristfälliga upphandlingar kan sammanlänkas till en organisations storlek,
kompetens och erfarenhet (Sporrong et al., 2005).

Respondenten från C syftade på att upphandlarens akademiska bakgrund och bristfälliga
erfarenhet påverkar en köpprocess negativt. Det nämndes även att de allra bästa upphandlarna
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var civilingenjörer i grunden. Detta stämmer överens med Olayeni et. al (2017) som menar att
kompetensen hos upphandlingschefen är en av de mest kritiska faktorerna för en
framgångsrik materialupphandling på byggarbetsplatser. Även Sheth (1973) hävdar att den
mest signifikanta faktorn i köpbeslutsgruppen är en individs bakgrund då olika akademiska
bakgrunder innebär olika grader av mål och värderingar. Bristen på kompetens och kunskap
som även respondent från A och E ansåg existerade stämmer överens med Adjarko et al.
(2014) som upptäckt att en av de största utmaningarna för att integrera miljöfrågor i
byggupphandlingar är brist på kunskap inom branschen. Det fanns även andra
undersökningar som instämde gällande bristen på kompetens (Energimyndigheten, 2014;
Naturvårdsverket, 2013; TCO Certified, 2016).

För att köpprocessen och hållbarhetskriterier ska förändras och förbättras krävs det en
förändring på politisk nivå enligt respondent från F, men samtliga respondenter menar på ett
eller annat sätt att förändringen behöver ske på högre nivåer. Detta överensstämmer med
teorin där Adjarko et al. (2014) menar att statlig vägledning är essentiell för att integrera
hållbarhetskriterier i byggupphandlingar. Adjarko et al. (2014) menar även att entreprenörers
önskan på lägre priser är en annan faktor som sätter käppar i hjulet för integreringen av
hållbarhetskriterier i byggupphandlingar. Detta går att koppla samman med respondent från C
som tyckte att medvetenhet och acceptans kring högre priser och kostnader bör öka för att
kunna införa fler hållbarhetskrav.

6.2 Hållbarhet och urvalskriterier i upphandlingar
Denna del analyserar datainsamlingen utifrån teoretiska referensramens teman hållbarhet och
urvalskriterier. Denna del syftar främst till att analysera svaren till FF1: Hur kan val och
formulering av sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid offentliga
byggupphandlingar beskrivas? och FF2: Hur vanligt förekommande är social och
miljömässig hållbarhet som urvalskriterium vid offentliga byggupphandlingar?

Det finns två typer av hållbarhetskrav; kvalificeringskrav och tilldelningskriterier.
Kvalificeringskrav innebär att upphandlaren ställer obligatoriska hållbarhetskrav på
anbudsgivaren. Dessa krav är oftast i form av en checklista där det oftast räcker med att ha
det som efterfrågas för att få komma vidare i upphandlingsprocessen. Kvalificeringskraven
var väldigt förekommande bland de granskade upphandlingarna samt att alla respondenter
uttryckte även att detta var fallet. Det vanligaste kvalificeringskrav som förekom var
miljöledningssystem, alltså ISO-certifiering vilket även enligt Varnäs et al. (2009) är det
vanligaste kriteriet. Där miljöledningssystem verkar vara mer utav en branschstandard som
finns med mer än för att det är en hållbar upphandling. Respondent från B uttryckte även
detta och menade att miljöledningssystem är självklara och att det går inte att slå sig till ro
med det självklara. ISO-system är för generella och projekt kräver ofta objektspecifika
lösningar vilket är svårt att få in i ett ISO-system. Vidare är inte kvalificeringskrav tillräckliga
för att uppnå Sveriges miljömål enligt de flesta respondenterna och därmed kommer
tilldelningskriterier in. Tilldelningskriterier är ett sätt att utvärdera anbudsgivare inom olika
områden där poängsystem eller andra utvärderingsmodeller används för att avgöra hur väl
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anbudsgivare arbetar med området i frågan. Till skillnad från kvalificeringskrav ger
tilldelningskriterier anbudsgivare möjligheten att utmärka sig själva genom sitt arbete och
vinna upphandlingar för att ha ett bra hållbarhetsarbete. Det svåra med tilldelningskriterier är
att utvärdera dessa. Kvalificeringskrav är oftast kvantitativa och relativt enkla att mäta
(Sarkar & Mohapatra, 2006). Tilldelningskriterier kan dock skapa problem. Ifall en
anbudsgivare vinner en upphandling med en poängs skillnad, kan det uppstå det frågetecken
kring varför just den beskrivningen av hållbarhetsarbete är bättre än den andra. Att kunna
beskriva just detta kan vara svårt då tilldelningskriterier i många fall är subjektivt. Det finns
idag ingen bra mall för att utvärdera på hållbarhetskriterier vilket kan leda till barriärer som
kommer diskuteras senare i detta kapitel. Respondent från C menar att det inte finns en tydlig
process för att undersöka och utvärdera effekter av ställda hållbarhetskrav. Ekonomisk
ställning, teknisk förmåga och referensprojekt är bland de vanligaste tilldelningskriterierna
och enligt respondenterna är detta på grund av att dessa är väldigt enkla att använda samt
utvärdera. För att hållbarhetskriterier ska användas mer som tilldelningskriterier kan det vara
lämpligt att hitta en tydlig process för att utvärdera och undersöka hållbarhetskriterier.

Pris eller BFM pris/kvalitet var de två utvärderingsgrunder som de granskade
upphandlingarna kunde tilldelas. Under utvärderingsgrunden BFM pris/kvalitet gick det att
hitta upphandlingar som utvärderat på hållbarhet. 144 av de granskade upphandlingar vilket
motsvarar cirka 80 procent hade pris som utvärderingsgrund och resterande hade BFM
pris/kvalitet. Däremot innebär inte BFM pris/kvalitet att upphandlingen alltid har utvärderats
på hållbarhet. Detta ledde till att endast cirka 20 procent av upphandlingar använde en
utvärderingsgrund som tog hänsyn till hållbarhet. Pris och kvalitet har länge varit de kriterier
som rangordnats högst och ansetts vara de viktigaste (Weber et al., 1991; Lehmann &
O'Shaughnessy, 1982). Även då vissa respondenter påpekar att fler hållbara upphandlingar är
på gång, som respondent från D uttryckte att det med tiden kommer bli mer utvärderingar på
hållbarhet, verkar detta fall vara ett undantag från hur det ser ut för idag.

Bochenek (2014) visade att Sverige var det land som föredrog “lägst pris” på cirka 40 procent
av deras upphandlingar som undersöktes för sju år sedan, medan vår undersökning visar en
ökning på cirka dubbelt så mycket. Det går att argumentera för att denna studie kan ha haft ett
mindre antal upphandlingar granskade samt att det endast var inom Göteborgsregionen. Men
faktum är att endast en (Orust) av de 13 kommuner som undersöktes i denna studie hade
högre andel BFM pris/kvalitet än pris.

I samtliga intervjuer för denna studie menar respondenterna att Ekonomisk och Finansiell
ställning, Teknisk förmåga eller kapacitet samt referensprojekt är bland de vanligaste
områden som anbuden utvärderas inom vilket även tydligt gick att se i de granskade
upphandlingarna. Detta stämmer även överens med teorin där Watt et al. (2010) hävdar att
tidigare projektresultat och teknisk expertis samt anbudspris är de allra vanligaste
utvärderingskriterierna. Även Bochenek (2014) menar att Sverige är ett av de länderna som
föredrar att ha lägst pris som utvärderingskriterium. Att anbudspris är bland de mest
förekommande kriterierna valideras i denna studie där arkiv- och dokumentforskning som
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tidigare nämnt visar att cirka 80 procent av granskade upphandlingar utvärderat anbuden
utifrån pris.

De hållbarhetskrav som ställs utifrån vad respondenterna svarade och vad de klassificerar
som hållbarhetskriterier visar att olika personer har olika syn på vad som klassas som
hållbarhetskriterier. Respondent från A ser en tydlig skillnad på kvalificeringskrav och
tilldelningskriterier och menar att hållbarhet oftast ses som ett grundkrav där det svåra inte är
att ställa krav men att utvärdera kraven som ställs. Vidare är kvalificeringskrav inte
tillräckligt och det behövs mer för att uppnå miljömålen enligt respondent från B som menar
att kvalificeringskrav, exempelvis certifieringar inte räcker. Det krävs mer innovativa
lösningar. Med andra ord ska miljöarbete vara av hög fokus för statlig verksamhet och det ska
bidra till att de svenska miljömålen och globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 uppnås
(Miljömålsrådets kansli, 2020), då stat, landsting och kommuner i Sverige står för en stor del
av energiförbrukningen (Statens energimyndighet, 2010). Andra respondenter menar att deras
hållbarhetskriterier, även kvalificeringskrav inräknat, handlar om att anbudsgivare
systematisk ska arbeta med miljöfrågor som exempelvis att vara certifierad enligt respondent
från C. Vidare menar respondent från C att det inte finns en tydlig process för att undersöka
och utvärdera. Hållbarhetskriterier kan vara svårt att utforma rätt vilket leder till högre grad
av tolkningsfrihet (TCO Certified, 2016).

Cheng et al. (2018) menar att miljökrav oftast hamnar under allmänna krav i offentliga
upphandlingar. Vidare menar Cheng et al. (2018) att ifall dessa krav endast rekommenderas
och inte är obligatoriska, kan hela syftet med hållbar offentlig upphandling att falla. Utifrån
arkiv- och dokumentforskningen förekom det ofta i upphandlingar att exempelvis
miljöcertifiering och miljöledningssystem tolkades som miljökrav. Respondent från E menar
att villkor och krav väljs genom att kolla på andra upphandlingar men även genom att skapa
nya beroende vilken marknad det handlar om. De ställer dock alltid kvalitetssystem och
miljöledningssystem som ett obligatoriskt kvalificeringskrav. När det kommer till
grundkraven som miljöledningssystem och vare sig de är obligatoriska var det ingen
respondent som uttryckte sig emot det. Detta bekräftades även i akriv- och
dokumentforskning där det inte fanns något tydligt mönster på att vissa inte inkluderade
obligatoriska krav. Det uppfattades istället som en standard att det fanns med.

6.3 Barriärer
Denna del analyserar datainsamlingen utifrån teoretiska referensramens teman barriärer.
Denna del syftar främst till att analysera svaren till FF4: Vad finns det för drivande respektive
hindrande faktorer i att utvärdera på sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid
offentliga byggupphandlingar?

Att det brister i utvärderingen av anbuden gällande hållbarhetskrav i de granskade
upphandlingarna stämmer överens med Varnäs et al. (2009) som menar att anledningen är
rädsla för överklagande och försenade projekt som dessutom skulle kunna bli mer
kostsamma. I intervjuerna uttrycker bland annat respondent från E att det finns en rädsla hos
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upphandlare att ställa för höga krav som entreprenörer inte kan uppnå. Även respondent från
C nämnde att upphandlare inte vågar ändra på förfrågningsunderlagen och är rädda för
överprövning då många upphandlare inte besitter den trygghet som behövs i sin roll. Detta
resulterar i att kraven blir lidande vilket påverkar offentliga byggupphandlingar negativt.
Respondent från A instämmer att det finns en rädsla för att budgivare inte ska klara av att
uppfylla nya miljökrav samt att det finns en viss feghet som grundar sig okunskap. Vidare
menar respondent från A att ökade kostnader i ett projekt bör accepteras på en högre nivå när
det kommer till att främja kvalitet och hållbarhet. Upphandlande myndighet B var också
väldigt tydlig med sitt svar om att lathet och okunskap är ett hinder för hållbar utveckling.
Det är klart att okunskap är något som de flesta anser vara ett av de största hindren för hållbar
utveckling. Detta är i enlighet med teorin som påstår att det råder kunskapsbrist på vilka krav
som är relevanta och vilka villkor som ska gälla samt att hållbarhetskriterier anses vara
komplexa utifrån ett livscykelperspektiv (Asztély, 2015; Energimyndigheten, 2014;
Naturvårdsverket, 2013; Sohlström, 2016; TCO Certified, 2016). Även Utredningen om
energisparlån (2017) och Ejdemo et al. (2010) tar upp begreppet informationsmisslyckanden.
Utredningen om energisparlån (2017) menar att information som inte är fullständig kan leda
till att energi används ekonomiskt ineffektivt och syftar på barriärer för industriell
energieffektivisering. Även då Utredningen om energisparlån (2017) syftar på
energieffektivisering går det att dra större slutsatser av denna mening då det egentligen
handlar om information. Respondenterna från A och B var eniga i att okunskap är ett hinder
medan respondenten från C menar att problemet ligger i tidigare erfarenhet och att de inte vet
hur de ska göra. Okunskap handlar om brist på information vilket är i enlighet med Ejdemo
(2010) där okunskap eller som Ejdemo (2010) uttrycker det ofullständig information kan leda
till ineffektivt utnyttjande av energi där likheten kan dras till ineffektivt utnyttjande av hållbar
utveckling.

Vidare menar Utredningen om energisparlån (2017) att en annan barriär är att begränsad
likviditet kan innebära att hållbarhetsåtgärder uteblir. Fyra av de sex intervjuerna nämnde inte
något angående budget eller kostnad i relation till hinder för hållbar utveckling. Endast
respondent från A och C nämnde att förståelsen bör öka hos upphandlaren för ökade
kostnader gällande hållbar utveckling, dock inte i kontext att det är ett hinder. Även då
Ejdemo et al. (2010) nämner att begränsad likviditet kan förvärras för den offentliga sektorn
på grund utav kapital- och driftbudgetar så förekommer inte detta som ett problem utifrån vår
studie. Då denna studie inte kollat på kommuners likviditet är det svårt dra någon analys
utifrån arkiv- och dokumentforskning, ifall en kommuns likvida medel är ett hinder för
hållbarhet. Däremot nämner Sporrong och Bröchner (2009) att desto mindre en kommun är
desto mindre incitament finns det att använda sig av hållbarhet. Utifrån denna studie går det
att analysera och möjligtvis dra en slutsats att mindre kommuner har färre likvida medel
mindre incitament till hållbarhetsarbete. Arkiv- och dokumentforskningen visade att
Göteborgs kommun, vilket är den största kommunen inom Göteborgsregionen, hade flest
upphandlingar utvärderade på hållbarhet. Däremot hade Kungälv störst andel och var en av
de bästa kommunerna där cirka 40 procent av alla upphandlingar utvärderats på hållbarhet.
Kungsbacka som är den näst största kommunen hade inga upphandlingar utvärderade på
hållbarhet. Om Ejdemo et al. (2010) teori går att bekräfta via denna studie är svårt att säga då
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teorin först och främst bygger på att mindre kommuner har mindre likvida medel vilket nog
inte alltid är fallet. Även Sporrong och Bröchner (2009) teori om att det finns mindre
incitament i mindre kommuner blir svår att bekräfta då denna studie har varierande antal
upphandlingar per kommun där Göteborgs kommun har flest granskade upphandlingar (53)
medan kommunen med minst undersökta upphandlingar endast har två. Detta kan bero på
olika faktorer. Mindre kommuner har oftast mindre projekt och eftersom denna studie är
avgränsad under en viss tidsperiod var det svårt att hitta tillräckligt med relevanta
upphandlingar i dessa kommuner. Respondent från E menar att de vill jobba mer med
hållbarhet men att det kanske är svårare då det är en mindre kommun. Även om det går att
hitta ett mönster som stärker eller säger emot Sporrong och Bröchner (2009) teori, är det svårt
att säkerställa att det verkligen är så med den avgränsning som denna studie grundar sig på.
Däremot var det ingen av respondenterna som kommenterade att likvida medel eller storlek
var ett hinder, så kommunerna i sig verkar inte se det som ett problem.

Drivande faktorer bland respondenterna var i många fall detsamma. Något de flesta
respondenterna håller med om är att samarbete är viktigt. Både mellan upphandlare och
anbudsgivare men även mellan kommunerna. Alla respondenter menar att anbudsgivare bör
vara med och utveckla kriterier. Upphandlingsmyndigheten (u.å.f) uppmuntrar även detta
under planeringsfasen vilket är första steget i en offentlig upphandling.
Upphandlingsmyndigheten (u.å.h) menar att samarbete är ett värdefullt sätt att utbyta
erfarenhet. Det innebär att det även handlar om att ta in erfarenhet utifrån där respondent från
A uttryckte att upphandlande myndigheter behöver bli bättre på att ta in expertis utifrån för
att se vilka möjligheter som finns och vad som redan har gjorts. Det grundar sig i erfarenhet
där respondent C menar att ifall ingen tidigare erfarenhet finns, blir det svårt att veta vilka
typer av krav som ska ställas. Beställarnätverk som Upphandlingsmyndigheten (u.å.h)
beskriver är en form av samarbete där kompetens, resurser och köpkraft samlas för att driva
på innovation. Även respondent från B menar att anbudsgivare måste vara med att utveckla
krav och kriterier för att det är där kunskapen och innovationsförmågan sitter. Alla
respondenter antyder att någon form av samarbete krävs mellan upphandlare och
anbudsgivare även i ett tidigt skede innan upphandlingar publiceras. Uttam och Le Lann Roos
(2015) hävdar samma sak där deras studie tar upp begreppet CDP (Competitive dialogue
procedure). Detta är ett verktyg som i bland annat använts i Sverige för att främja hållbar
utveckling inom byggsektorns hållbara upphandlingar. Det är rekommenderat att
upphandlande myndigheter genomför dialogmöten med entreprenörer där hållbar
upphandling diskuteras och dialogmöten används för att säkerställa att det finns förståelse i
hur tilldelningskriterier och den upphandlande myndighetens faktiska preferenser viktas mot
varandra (Uttam & Le Lann Roos, 2015). Detta är ett måste för att driva på den hållbara
utvecklingen. Att samarbeta och dela erfarenheter ansåg alla respondenter vara viktigt. Till
sist är individernas egna ambition viktig. Respondent från F menar att individens egna
ambition påverkar, det vill säga ifall en person är intresserad av hållbarhet eller inte. All
industriell köpbeteende kan ses som individuell köpbeteende, oavsett om det är en individ
eller flera individer som är en del av en grupp så kan den enskilda individen analysera,
bestämma och agera (Webster & Wind, 1972). Även Kauffman (1996) menar att en individs
personliga attributer kan dominera en urvalsprocess samt att utvärderingen av potentiella
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leverantörer skiljer sig åt från individ till individ. Individer kan inspirera varandra och
inspiration kan vara en drivande faktor för att väcka intresse hos individer som inte besitter
det. Upphandlingsmyndigheten (u.å.h) menar att samarbete och beställarnätverk kan öka
incitamentet hos små och medelstora företag.
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7. Slutsats och praktiska implikationer
I detta kapitel sammanfattas studiens resultat där studiens forskningsfrågor representerar
olika delkapitel. Mot slutet av detta kapitel presenteras praktiska implikationer samt förslag
till vidare forskning.

7.1 Hur kan val och formulering av sociala och miljömässiga
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar beskrivas?
De allra vanligaste kriteriet för miljöbedömning är miljöledningssystem enligt Varnäs et al.
(2009). Detta syntes tydligt i de 181 upphandlingar som granskades för denna studie. Utöver
obligatoriska standardkrav och grundförutsättningar för att få lämna anbud finns det en tydlig
frånvaro av hållbarhetskriterier i utvärderingsprocessen. Det är vanligt med obligatoriska
hållbarhetskrav, det vill säga kvalificeringskriterier, men i synnerhet sällsynt att utvärdera
utifrån ställda hållbarhetskrav, det vill säga tilldelningskriterier som möjliggör för
entreprenader att vinna upphandlingar genom deras hållbarhetsarbete. Av de 181
upphandlingar som granskades var det endast 17 som utvärderat anbuden utifrån antingen
sociala eller miljömässiga hållbarhetskriterier vilket endast resulterar i cirka 9,4 procent.

Trots att det anses vara positivt att de flesta upphandlingar sätter krav på miljöledningssystem
är det mer utav en standard och en självklarhet. Det är svårt för anbudsgivare att utmärka sig
och beskriva sitt hållbarhetsarbete för att vinna upphandlingar. Respondent från B uttryckte
att det inte går att slå sig till ro med det som är självklart att ha som kvalificeringskrav.
Innovativa lösningar går inte att få in i ett ISO-system då de beskriver generella
hållbarhetslösningar. Innovativa lösningar är mer objektspecifika och kräver därmed specifika
lösningar för varje unikt projekt.

Tilldelningskriterier handlar om att skapa mervärde, det vill säga hur företag kan skapa
mervärde i projektet utifrån olika områden. Entreprenörer får oftast beskriva deras
hållbarhetsarbete och hur de kan skapa mervärde i form av miljömässig och social hållbarhet.
Det finns ingen standard då varje projekt är unik, därmed blir ofta hållbarhetsarbetet unikt i
sig vilket kan göra det svårt att sätta utvärderingskriterier. Vanliga miljömässiga
tilldelningskriterier som förekom i studien var att entreprenören skulle beskriva
miljöåtgärder, ofta i form av en miljöplan där de exempelvis förklarar hur de kan reducera
koldioxidutsläpp. Att erbjuda praktikplats eller att vara öppen för diskussion var vanligt
förekommande bland de som infört social hållbarhet. Respondenterna menade att social
hållbarhet var svårare att ställa och utvärdera.

Av de 181 granskade upphandlingarna var det bara en upphandling som hade väldigt tydliga
och välformulerade tilldelningskriterier. I denna upphandling skulle anbudsgivare beskriva
sitt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. De skulle även beskriva hur de arbetar med
specifika globala mål utifrån vad som passade in på projektet. Vidare fanns det en tydlig
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utvärdering i form av poäng i en utvärderingsmatris. Fler upphandlare skulle kunna ta del av
denna upphandling i form av kunskapsutbyte.

7.2 Hur vanligt förekommande är social och miljömässig hållbarhet
som urvalskriterium vid offentliga byggupphandlingar?
I denna undersökning i form av arkiv- och dokumentforskning via Visma Opic är resultatet
tydligt att det brister i social och miljömässig hållbarhet som urvalskriterier. Som tidigare
nämnt finns det en skillnad mellan kvalificeringskrav och tilldelningskriterium. Där ett
kvalificeringskrav är obligatoriskt för att kunna gå vidare i utvärderingsprocessen. Ett
tilldelningskriterium belönar istället anbudsgivare genom olika områden, exempelvis
hållbarhet där anbudsgivaren får poäng eller utvärderas i någon form utifrån hur de
presenterar med deras hållbarhetsarbete. Trots denna distinkta skillnad förekom det
missförstånd bland respondenterna där vissa ansåg att kvalificeringskravet
miljöledningssystem kunde klassas som att utvärdera på hållbarhet. Med det sagt var det inte
ovanligt att finna hållbara kvalificeringskrav bland de 181 upphandlingar som granskades via
Visma Opic. Däremot var andelen betydligt lägre när det kom till upphandlingar där
anbudsgivare utvärderats på social och miljömässig hållbarhet.

Cirka 80 procent av alla granskade upphandlingar hade utvärderingsgrunden “pris”. Denna
utvärderingsgrund utvärderar inte en anbudsgivare utifrån hållbarhet vilket innebär att 80
procent av upphandlande enheter aktivt väljer att inte utvärdera på hållbarhet. Resterande 20
procent av upphandlingarna hade utvärderingsgrunden BFM pris/kvalitet där utvärdering på
hållbarhet kunde tas i beaktande, dock gjordes inte det alla gånger. Totalt var det endast 17 av
de 181 granskade upphandlingar som utvärderat på antingen miljömässig eller social
hållbarhet vilket motsvarar en andel på cirka 9,4 procent. I dessa 17 upphandlingar
utvärderades 13 av dem på miljömässiga krav och 8 av dem på sociala krav. Däremot var det
inte alltid tydligt om en upphandling var utvärderad på hållbarhet eller inte då det fanns en
stor tolkningsfrihet. Vissa upphandlingar hade tydliga beskrivningar av utvärderingar medan
det var svårare att hitta i andra. Även med detta i åtanke var andelen upphandlingar som
utvärderat på hållbarhet väldigt låg trots en “snällare” granskning. Utöver pris var de
vanligaste utvärderingskriterierna Ekonomisk och Finansiell ställning, Teknisk förmåga eller
kapacitet och Referensprojekt. Detta bekräftades även från samtliga respondenter samt Watt
et al. (2010). Många av respondenterna hävdar att dessa utvärderingskriterier är enklare att
använda och utvärdera till skillnad från hållbarhetskriterier. Det krävs ingen speciell kunskap
eller erfarenhet att använda dessa och då kan det vara lätt att känna sig trygg i dem.

7.3 Hur kan köpbeslutsgruppens påverkan på val och formulering av
hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar beskrivas?
Intressanta roller i köpbeslutsgruppen för denna undersökning är köpare, påverkare och
beslutstagare såsom Webster och Wind (1972) beskriver dem. Dessa tre roller är möjliga att
jämföra med de roller som har direkt påverkan på hållbarhetskriterier i urvalsprocessen för
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byggupphandlingar. Upphandlingsenheten beskrivs i samtliga intervjuer ha störst påverkan
där köpare och påverkare är de vanligaste rollerna i en upphandlingsgrupp. Respondenterna
beskriver roller högre upp, utanför upphandlingsenheten, som kan ha avgörande befogenheter
och köpbeslutsmakt vilket motsvarar det som Webster och Wind (1972) beskriver som
beslutstagare. En annan likhet mellan litteraturen och respondenternas svar som kan påverka
val och formulering hållbarhetskriterier är att organisationsstorlek har verkan på antalet
individer och påverkare som är involverade i ett beslut (José Garrido‐Samaniego &
Gutiérrez‐Cillán, 2004; Sporrong et al., 2005; Kauffman, 1996).

Litteraturen nämner även att individens bakgrund och personlighet har stor påverkan på en
köpsituation och ett köpbeslut (Webster och Wind, 1972; Kauffman, 1996). Detta valideras
även av respondenten, där bland annat respondent från upphandlande myndighet F menar att
personliga intressen såsom miljömedvetenhet kan vara avgörande faktorer gällande
målsättning och ambitioner av hållbarhetskrav.

7.4 Vad finns det för drivande respektive hindrande faktorer i att
utvärdera på sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier vid
offentliga byggupphandlingar?
Rädsla och lathet är två barriärer för hållbara upphandlingar. Bland respondenterna fanns det
likheter i svar där dessa två faktorer betraktas som hinder för att ställa mer hållbarhetskrav i
upphandlingar. Rädslan var att bryta mot LOU samt att det skulle uppstå överklagan. Att
upphandlare inte besitter trygghet i sin roll skapar svårigheter i att utvärdera på hållbarhet.
Därmed skapas ett hinder för att driva den utveckling som behövs för att uppnå miljömålen
som Sverige står inför. Trots att rädsla betraktas som ett hinder i intervjuerna, ansåg de flesta
respondenterna att deras kompetens inte är bristfällig. Vidare leder rädsla till att upphandlare
inte vågar ställa mer hållbarhetskrav vilket grundar sig i brist på erfarenhet. Begreppet
erfarenhet framkom många gånger under samtliga intervjuer och styrks av teorin som hävdar
att det finns en kunskapsbrist på vilka krav som är relevanta samt villkoren som ska gälla
kring dessa (Asztély, 2015; Energimyndigheten, 2014; Naturvårdsverket, 2013; TCO
Certified, 2016; Olayeni et. al, 2017).

Erfarenhet handlar om kunskap vilket kommer från information. För att arbeta för en hållbar
framtid krävs det kunskap. Ifall det brister i kunskap eller information skapas det en
osäkerhet hos upphandlare vilket kan leda till rädsla och feghet. Rädslan av överklagan på en
upphandling kan leda till att det undviks att ställa hållbarhetskrav på grund av att upphandlare
inte besitter en viss erfarenheten gällande utvärdering av krav. Därav är erfarenhet en viktig
faktor för att upphandlare ska våga ställa mer krav på hållbarhet och även veta hur de ska
utvärdera på rätt sätt.

En av de viktiga faktorerna för att driva på hållbarhet och motarbeta hinder är genom
samarbete. Det finns ett tydligt mönster hos respondenterna att samarbete mellan
upphandlare, kommuner samt mellan upphandlare och entreprenörer är en viktig del i att stå
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emot de hinder som finns idag. Samarbete är ett värdefullt sätt att utbyta erfarenhet som
enligt Upphandlingsmyndigheten (u.å.h) hjälper till att lösa en av de största barriärerna,
kunskapsbrist. Många upphandlare besitter varken kunskap för hur hållbarhetskrav ska
formuleras eller hur de ska utvärderas. Kunskapsutbytet mellan upphandlare och
entreprenörer är bland de viktigaste faktorerna då entreprenörer har förmågan att påverka och
inspirera upphandlare. Respondenten från B tog upp ett exempel där Skanska bland annat
utfört en miljöanalys och visat på miljövinster i ett projekt utan att det efterfrågats. Detta
skapade en positiv beteendeförändring hos beställaren. Respondenten menar att detta leder till
att fokus läggs på hållbarhet i andra projekt också. Entreprenörer besitter ofta kunskaper för
hur det går att arbeta med hållbarhet och det är viktigt att den kunskapen delas med
upphandlare, inte bara för att sprida kunskap men även för att inspirera och sprida intresse
inom hållbar utveckling. Därav är samarbete en viktig faktor för att driva på hållbarhet, inte
bara under projektets gång men även innan projekt påbörjas.

Individers intresse och ambitioner om hållbarhet är också en viktig drivande faktor för
hållbara åtgärder. Individer som har intresse för ett ämne sprider intresset vidare till kollegor
och vänner vilket skapar en miljö av kunskapsutbyte. Därmed kan det vara fördelaktigt att
meritera individer som besitter intresse för hållbarhet vid anställningar. Vidare är det viktigt
att chefer har intresset och besitter kunskap om hållbarhet då de har stor påverkan på
arbetsmiljön och kontrollerar vilka typer av frågor som prioriteras.

7.5 Teoretiska och praktiska implikationer
Det teoretiska bidraget i denna rapport är valideringen av äldre referenser, teorier och
modeller för köpbeteende, köpprocess samt köpbelsutsgrupp och dess relevans idag. Denna
studie verifierar även att en förändring behöver ske i utvärderingsprocessen gällande sociala
och miljömässiga hållbarhetskriterier vid offentliga byggupphandlingar.

Genom att använda resultatet från studien är det möjligt för upphandlande myndigheter och
entreprenörer att förstå i vilka delar av köpprocessen som störst effekt av förändring behöver
ske. Det går att underlätta urvalsprocessen genom att skapa mer dialog mellan parter och
använda sig av olika verktyg och kunskapsutbyten. På sikt kan det leda till att fler
upphandlare tar hänsyn till hållbarhet i utvärderingsprocessen och belönar de entreprenörer
som arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

Samarbetet mellan entreprenörer och upphandlande myndigheter är en viktig del för att jobba
mot en hållbar framtid. Det krävs samarbete innan projekt, under projekt och efter projekt för
att sprida kunskap och inspiration. Detta uppmuntras av upphandlare och ses som ett
fokusområde för att organisationer ska driva på hållbar utveckling. Trots att denna studie inte
kollat djupt på hur upphandlande myndigheter kan upprätta samarbete, visar det sig att
marknadsdialoger, beställarnätverk, RFI (Request for information) och CDP (Competitive
dialogue procedure) är potentiella alternativ för att främja samarbetet.
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Erfarenhet är en även en viktig del för att jobba mot en hållbar framtid. Det är viktigt att
personer med rätt kompetens och intresse arbetar med dessa frågor. Under
anställningsintervjuer bör det vara meriterande med personer som har intresse för hållbarhet.
Genom detta finns det möjligheter till att ta ett stort kliv mot en klimatneutral förändring och
uppnå de hållbarhetsmål som samhället står inför.

Det brister i processen för att undersöka och utvärdera sociala och miljömässiga
hållbarhetskriterier idag. För att fler upphandlare ska känna sig trygga med att använda
hållbarhetskriterier i upphandlingar bör en tydlig process eller mall skapas som går att följa
för hur denna process kan utföras. Detta kan även skapa mer rättvisa för entreprenörer då de
även vet hur de kommer bli utvärderade. Denna process bör tas fram i form av ett samarbete
mellan entreprenörer och upphandlare, så kunskaper från båda sidorna tas med i
utformningen.

7.6 Förslag till vidare forskning
Denna studie fokuserade på att undersöka varför det brister på hållbarhet i offentliga
upphandlingar och inte utforskade potentiella lösningar. Framtida forskning kan sätta större
fokus på fler tillvägagångssätt och verktyg som underlättar köpprocessen kring offentliga
hållbara byggupphandlingar. Mer inkludering av hållbarhetsfrågor behövs i utvärderingen av
anbud. Hur byggs mer kompetens upp hos upphandlare och hur undanröjs rädslan och
osäkerheten i att implementera och formulera fler hållbarhetskrav? Vidare kan framtida
forskning undersöka hur en process för att undersöka och utvärdera på hållbarhetskriterier
kan se ut och hur den bör implementeras.
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Bilagor

Bilaga 1: Missivbrev

Informationsbrev (missivbrev)

Hej XXXX!

Vi är två studenter som läser vårt femte och sista år på civilingenjörsprogrammet inom
industriell ekonomi med inriktning Industriell marknadsföring på Luleå Tekniska Universitet.
Just nu skriver vi vårt examensarbete hos Skanska i Göteborg som handlar om
hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar inom byggbranschen. Ett flertal kommunala
organisationer kommer att intervjuas i syfte att besvara våra forskningsfrågor. Personnamn
och organisationsnamn kommer att vara helt anonyma i arbetet!

Som förarbete har vi gått igenom äldre offentliga upphandlingar mellan 2019-2020 och
markerat de som är av intresse. Upphandlingen "XXXX" var en av de upphandlingar som
passade in för de avgränsningar vi satt för vårt examensarbete.

Vi undrar ifall vi skulle kunna boka in en kort intervju med dig över Zoom eller Teams?
(Ifall det är någon annan vi bör ta kontakt med får du gärna hänvisa oss vidare!)

Med vänliga hälsningar
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Bilaga 2: Intervjuprotokoll

Intervjuprotokoll: Upphandlande myndighet
Datum:

Presentation

Vi läser vårt femte och sista år på civilingenjörsprogrammet inom industriell ekonomi med
inriktning Industriell marknadsföring på Luleå Tekniska Universitet. Vårt examensarbete
skrivs nu hos Skanska i Göteborg och handlar om hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar
inom byggbranschen. Vi undersöker bland annat vilka urvalskriterier inom området
hållbarhet som används, hur de formuleras och hur vanligt förekommande de är vid offentliga
byggupphandlingar. Vidare undersöker vi vilka faktorer som kan främja hållbarhet vid
offentliga byggupphandlingar.

Ett flertal kommunala organisationer kommer att intervjuas i syfte att besvara våra
forskningsfrågor. Personnamn och organisationsnamn kommer att vara helt anonyma i
arbetet. Frågorna är ganska öppet formulerade där det inte finns något rätt eller fel svar, du
får utveckla dina svar i den utsträckning du kan. Intervjun beräknas pågå i cirka 45 minuter.

Allmänt:
● Vad har du för titel och arbetsuppgifter?
● Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats?
● Hur länge har du arbetat med frågor kring offentlig upphandling?
● Vad har du för utbildning?
● Hur stor är kommunala verksamhet i antal?

○ Hur ser er organisationsstruktur ut?

Tema 1: Köpprocess
● Hur ser upphandlingsprocessen ut idag?

○ Vilka roller/titlar är inblandade?
○ Vem/vilka är det som upprättar krav och villkor i era upphandlingar?
○ Vem/vilka fattar det formella (slutgiltiga) beslutet? Titel?

● Finns den kompetens hos er som du anser behövs för att upprätta krav och villkor?
● Tycker du att LOU utnyttjas som ett verktyg för att driva på hållbar utveckling fullt ut

idag?
○ Om nej;

■ Vad saknas och vart ligger problemet?
■ Tycker du att det finns tillräckligt med kompetens om LOU hos

inköpare?
■ Hur kan det förbättras?

Ⅱ



■ Kategorisera vad som är lätt och vad som är utmanande i
utvärderingsprocessen av anbud?

Tema 2: Hållbarhet i upphandlingar
● Vad har ni för hållbarhetsstrategier och vad är era ambitioner gällande hållbara

upphandlingar?
○ Hur arbetar ni för att uppnå dem?

● Hur och inom vilka områden utvärderar ni anbuden?
○ Hur tänker ni kring innovationsupphandling, kompetensupphandling?
○ Är det allra vanligast för er att efterfråga Ekonomisk och finansiell ställning,

Teknisk förmåga eller kapacitet samt Referensprojekt?
○ Hur väljer ni era utvärderingskriterier?
○ Vad är viktigast när ni formulerar krav och villkor?

● Vilka kriterier är mest förekommande och varför?
● Vilka miljömässiga hållbarhetskrav ställer ni?

○ Om inte, varför? Vad krävs för att ni ska göra det?
○ Ställer ni hållbarhetskraven som tilldelningskriterium och kvalificeringskrav?

● Vilka sociala hållbarhetskrav ställer ni?
○ Om inte, varför? Vad krävs för att ni ska göra det?
○ Ställer ni hållbarhetskraven som tilldelningskriterium och kvalificeringskrav?

● Hur definierar ni grön och social hållbarhet? (Tydliggörande: vilka olika områden
inkluderas i respektive hållbarhetsaspekt?)

● Finns det en tydlig process för att undersöka och utvärdera effekter av ställda
hållbarhetskrav?

○ Har ni ett poängsystem för att utvärdera hållbarhetsparametrar?

Tema 3: Barriärer
● Vilka hinder ser ni att det finns för hållbar upphandling?
● Hinder för att använda hållbarhetskriterier

○ Vad är det som hindrar er från att ställa (mer) hållbarhetskrav?
○ Varför tror du att det är brist på hållbarhetskrav i de flesta upphandlingarna i

kommuner?
● Hinder för att utvärdera

○ Vad hindrar er från att utvärdera utifrån hållbarhetskriterier? Vart ligger
svårigheterna?

● Potentiella lösningar för hinder
○ Hur tror du att din kommun och andra kommuner kan jobba för att driva på

hållbar utveckling med hjälp av era upphandlingar?
○ Hur kan anbudsgivare utmärka sig som företag med sitt hållbarhetsarbete för

att vinna upphandlingen?
○ Hur kan anbudsgivaren hjälpa er i upprättandet av mer hållbara kriterier?

■ Ska företag vara med och utveckla krav och kriterier?
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