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Sammanfattning  
Offentlig sektor är en stor inköpare av varor och tjänster. Genom att ställa krav på miljö- och 

social hänsyn vid upphandling kan en myndighet utöva sin konsumentmakt för att påverka 

aktörer på en marknad. Intentionen med denna uppsats är att undersöka offentlig upphandling 

av textila produkter i en kommun, för att därigenom få kunskap om faktorer som kan vara 

betydelsefulla vid kravställandet av miljö- och sociala kriterier. Håkan Hydéns (professor i 

rättssociologi) normmodell används som utgångspunkt i analysen, där handlandet undersöks 

utefter normens tre dimensioner – vilja, kunskap och systemmöjligheter – för att identifiera 

bakomliggande faktorer som kan influera processen.  

Resultaten – som erhållits genom intervjuer och studier av dokument – visar att 

upphandlarens vilja, drivkrafter och kunskaper är viktiga faktorer i sammanhanget, såväl som 

politisk prioritering i kommunen. Kunskapsarbete på området sker till hög grad genom 

nätverkande med andra aktörer. Möjligheterna att kunnat verifiera krav är centralt i processen. 

Kontroll av krav är problematiskt då kommunen, som offentlig aktör, står långt ifrån 

tillverkningen när det gäller textila produktionskedjor. Brist på kunskap, i form av 

kartläggning av textil produktion, förhindrar krav på bästa tillgängliga teknik. Genom att 

efterfråga vissa miljömärkningar (eller motsvarande) som verifikat ställs dock indirekt krav 

även på tillverkningsskede. Systemvillkor, i form av regler i upphandlingslagstiftningen, 

sätter till stor del premisserna för upphandlingsarbetet.  
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Abstract 
The public sector is a major purchaser of goods and services. By setting requirements for 

environmental and social considerations in public procurement, an authority has the 

possibility to use consumer power to influence the actors in a market. The purpose of this 

paper is to investigate public procurement of textile products in a municipality, in order to 

gain knowledge about factors that may be important for the use of environmental and social 

criteria. Håkan Hydén´s (professor in sociology of law) norm model was used as the basis of 

the analysis, where the conduct was investigated along three dimensions of the norm – 

willingness, knowledge and system conditions – in order to identify underlying factors that 

can influence the process. 

The results – analyzed by using interviews and documents – show that the procurer's 

willingness, motivation and knowledge are important factors in this context, as well as the 

political priority of the municipality. Procurers gain knowledge in this area to a large extent 

through networking with other actors. The possibilities to be able to verify the criteria are 

important. Verification of requirements is problematic because the municipality, as a public 

actor, is far from the production in the textile production chain. Lack of knowledge, in the 

form of mapping the textile production, prevents the development of criteria for best available 

technique. However, demands on manufacturing can be set indirectly by asking for some eco-

labels (or equivalent) as verification. Furthermore, system conditions in terms of rules in the 

public procurement legislation set the framework for the procurement process.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Upphandling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som fick sitt stora genombrott i och med 

Brundtlandtrapporten 1987. Genom Maastrichtföredraget 1992 har miljöhänsyn fått en roll i 

EU eftersom det anses vara en förutsättning för att nå hållbar utveckling (Lundqvist 2005). 

Det är dock inte bara inom EU som denna målsättning finns. Internationellt förekommer 

begreppet i flera konventioner, men är även inskrivet i många länders författningar (Gipperth 

2005). Arbetet mot denna målbild innebär dock avvägningar både inom EU och inom svensk 

miljöpolitik mellan begreppets tre dimensioner; ekonomi, ekologi och social hållbarhet 

(Lundqvist 2005). Miljöanpassad upphandling är en strategi som har fått en framträdande roll 

i sammanhanget (Förenta Nationerna 2002). 

Den offentliga sektorn är en stor inköpare av allehanda varor och tjänster. Värdet av dessa 

inköp beräknas till någonstans mellan 450-535 miljarder kronor årligen i vårt land1. Offentlig 

sektor har enligt EU – genom att ta hänsyn till miljöaspekter i sina upphandlingar – därmed 

stor potential att bidra i arbetet mot en hållbar utveckling. I och med detta påverkas aktörer på 

marknaden att ta initiativ för att utveckla och införa, ur miljösynpunkt, renare teknik samtidigt 

som offentlig sektor kan vara ett föredöme för andra aktörer. Enligt lagstiftningen finns 

möjlighet att ställa miljökrav både på produkt och på tillverkningsmetoder, men även att ställa 

krav på social hänsyn när det gäller hur ett kontrakt ska fullföljas. Både vid miljökrav och 

sociala krav måste dock de EG-rättsliga principerna om bland annat proportionalitet följas 

(Europeiska kommissionen 2005).  

Naturvårdsverket genomförde både år 2007 och 2009 en enkätundersökning bland kommuner 

och landsting för att få svar på i vilken omfattning miljökrav ställs i offentlig upphandling. 

Resultaten var oförändrade mellan de båda undersökningarna och visar på att 57 procent av de 

som svarade anger att de alltid eller oftast ställer denna typ av krav. Naturvårdsverket 

konstaterade med anledning av svaren i undersökningen att brist på kunskap och erfarenhet 

när det gäller miljökrav är hinder för att ta miljöhänsyn i upphandlingsprocesser2.  

                                                           
1
 http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx tillgänglig 2011-05-19 

2 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Offentlig-upphandling/Tar-den-offentliga-sektorn-
miljohansyn-vid-offentlig-upphandling-/ tillgänglig 2011-05-26 
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Ett hjälpmedel som offentliga myndigheter kan ha nytta av vid implementeringen av en 

miljöanpassad upphandlingspolicy är en handbok som EU har producerat i ämnet. En 

upphandlares kunskaper om miljöfrågor, relevanta lagar och ekonomiska aspekter anges i 

handboken som viktiga faktorer för att tjänstemannen ska kunna bedöma på vilket sätt 

miljöhänsyn ska vara en del av upphandlingen. Samarbeten med andra upphandlande 

myndigheter nämns som förmånliga för kunskapsinhämtande om miljöfrågor. Enligt 

handboken är det även av betydelse att upphandlingspolicyn sprids till t ex leverantörer 

(Europeiska kommissionen 2005). 

 I Sverige finns Miljöstyrningsrådet som tillsammans med experter, intresseorganisationer och 

representanter både från privat och från offentlig sektor utarbetar upphandlingskriterier för 

olika produktkategorier – däribland textiler – vilka kan användas i offentlig upphandling3. 

Kriterierna är uppdelade i tre olika nivåer; basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå4. 

 

1.1.2 Textilindustrin 
Textilindustrin idag är en komplex och synnerligen heterogen bransch; dels i form av den 

variation av produkter som tillverkas, men även genom en stor spridning av olika slags 

producenter – allt från mindre lantbruk som odlar bomull till företag med stor teknologisk 

kapacitet. Det hör till ovanligheterna att ett och samma företag tillverkar ett tyg från fiber till 

slutprodukt. Istället är många aktörer – ofta i flera olika länder – involverade i tillverkningen 

av en vara (Kogg & Thidell 2003).  

De mest betydande miljöaspekterna när det gäller textilindustrin är, enligt 

Europakommissionen, vattenanvändningen och kemikalieförbrukningen (Europeiska 

kommissionen 2003). Tillverkningen av textilier – som främst sker i länder utanför Europa – 

innebär flera steg i olika processer. I många av dem tillsätts olika sorters kemikalier. 

Användningen av kemikalier har med tiden blivit alltmer intensifierad i takt med att 

tillverkningen av textilier har ökat och fler användningsområden för kemikalierna 

introducerats. En rad funktioner som att textilierna t ex är flamsäkra, smutsavvisande och/eller 

skrynkelfria är endast möjliga att uppnå genom detta tillvägagångssätt. Nackdelen är att 

människa och miljö utsätts för risker. En del ämnen stannar kvar i slutprodukten men många 

tvättas ur redan vid tillverkningsskedet för att sedan hamna i vattendragen (om de inte 
                                                                                                                                                                                     

 
3 http://www.msr.se/sv/Upphandling/ tillgänglig 2011-07-30 
4 http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/om/ tillgänglig 2011-07-30 



8 

 

dessförinnan har avlägsnats genom rening av vattnet). Detta innebär att människa och miljö, 

främst i samband med produktionen, utsätts för kemikalier med t ex cancerframkallande 

och/eller reproduktionsstörande egenskaper, men att även slutanvändare exponeras för vissa 

ämnen. Kemikalieinspektionen konstaterar i skriften ”Kemikalier i textilier – råd till dig som 

importerar och säljer textilier” att det behövs mer kunskap på området; både vad gäller 

ämnenas egenskaper men även om deras spridning och påverkan. Här står även att läsa att det 

kan vara problematiskt att ta reda på vilka kemikalier som har använts vid produktionen 

(Kemikalieinspektionen 2009). Det faktum att många olika aktörer är involverade i 

tillverkningen av en textil produkt får till följd att möjligheten att få miljörelaterad 

information om en vara kompliceras. Dessutom får det effekter på kontrollmöjligheter (Kogg 

& Thidell 2003).  

EU:s  kemikalielagstiftning REACH – som började gälla den 1 juni 2007 – omfattar bland 

annat ämnen som kan finnas i textila varor (Miljöstyrningsrådet 2011). Förordningen 

innehåller både substitutions- och försiktighetsprincipen. Ett större ansvar än vad som tidigare 

har varit fallet har i och med REACH lagts på industrin, vilket innebär främst tillverkare och 

importörer. De åläggs uppgiften att ta fram mer kunskap vad gäller olika kemiska ämnen och 

deras egenskaper samt utföra riskbedömningar. De ansvarar även för att komma med 

åtgärdsförslag vad gäller hanteringen av risker. Information om ämnens egenskaper ska 

registreras i ett register som handhas av EU genom ECHA – European Chemicals Agency. I 

och med lagstiftningen har konsumenter rätt att få information ifall produkter innehåller 

ämnen som klassats som särskilt farliga5. Det gäller ämnen med egenskaper som kan orsaka 

oåterkalleliga skador på människa och miljö och vilka därför listats i REACH-förordningens 

kandidatförteckning6. Kemikalieinspektionens databas PRIO anger bland annat vilka ämnen 

som är upptagna på denna lista. PRIO databasen – vilken har sin utgångspunkt i Sveriges 

miljökvalitetsmål ”en giftfri miljö” – delar upp ämnen i två nivåer; utfasningsämnen och 

riskminskningsämnen (Kemikalieinspektionen 2009). 

 

1.2 Problem och syfte 

Undersökningsområdet för denna uppsats är avgränsat till textila upphandlingar. Att ställa 

krav på textilbranschen förefaller synnerligen angeläget för att i högsta möjliga mån begränsa 

                                                           
5 http://www.sweden.gov.se/sb/d/6043 tillgänglig 2010-10-20 
6 http://www.kemi.se/templates/Page____5364.aspx tillgänglig 2011-07-30 
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de risker som har blivit synonymt med denna näring. Ett större hänsynstagande till dessa 

aspekter skulle förbättra både miljö- och sociala förhållanden i tillverkningsländerna, samt 

göra produkterna säkrare för användarna.  

Ett starkt stöd finns från politiskt håll att ställa miljö- och sociala krav i upphandlingar. 

Emellertid tillämpas inte detta arbetssätt idag av alla upphandlande myndigheter. Frågan är 

vilka förutsättningar som ska finnas för att en kommun ska ställa denna typ av krav i sina 

upphandlingar. 

Uppsatsens syfte är att undersöka upphandlingen av textila produkter i en kommun för att få 

en förståelse för faktorer som kan inverka på en upphandlande myndighet när det gäller att 

ställa miljö- och sociala krav i processen.  

Handlandet utforskas utefter kunskap, vilja och systemförutsättningar och på vilket sätt dessa 

samverkar och interagerar. För att kunna besvara syftet kommer följande frågeställningar att 

behandlas: 

– Vilken sorts kunskap är relevant i sammanhanget och på vilket sätt sker och formas 

kunskapsarbetet? 

– Vilka faktorer kan fungera som drivkrafter på området och därmed påverka 

upphandlingsenhetens arbete? 

– Hur ser aktuell lagstiftning ut på området och på vilket sätt påverkar den upphandlingens 

möjligheter att ställa miljö- och sociala krav i upphandling av textila produkter? 
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2 Metod  
Denna uppsats vilar på en fallstudie av Örebro kommun som jag gjorde inom 

forskningsprojektet ”Kemikalier i textil, hantering av miljö- och hälsorisker i textila 

produktkedjor” – ett projekt som drivs av en forskargrupp vid Södertörns högskola och som 

finansieras av Östersjöstiftelsen. Inför valet av aktör till nämnda fallstudie fanns en vilja att 

studera en kommun med gott rykte om sig att arbeta aktivt med miljöfrågor. Örebro kommun 

har fått goda vitsord vad gäller upphandlingsenhetens arbete på området, bland annat från en 

informant på ett upphandlingsbolag som rekommenderade kommunen i samband med en 

intervju år 2008. I Naturvårdsverkets enkätundersökning (omnämnd ovan) svarade 

kommunen att man alltid ställer miljökrav vid upphandling. Dessutom är Örebro en så kallad 

Fairtrade City vilket innebär att kommunen aktivt arbetar för etisk konsumtion. 

Den fallstudie som jag genomförde inom forskningsprojektet hade som syfte att studera 

kommunens hantering av miljö- och hälsorisker i textila produktionskedjor. En stor del av det 

material som låg till grund för resultaten i fallstudien har också använts i denna uppsats. 

Emellertid ligger fokuset här endast på upphandlingsfunktionen och faktorer som kan inverka 

på kravställandet i upphandlingsprocessen. Det innebär att det material som bedömts som 

relevant för ämnet har selekterats ut för att användas i denna uppsats. 

Information som erhållits genom intervjuer med den person – i texten benämnd 

miljösamordnaren – som ansvarar för miljö-, sociala och etiska frågor i samtliga av 

kommunens upphandlingar, utgör basen för undersökningens resultat. En första intervju med 

denne genomfördes i september 2010 (100927). Närvarande var även ytterligare en anställd 

på upphandlingsenheten – i texten benämnd upphandlaren. Den senare ansvarade för en 

upphandling av arbetskläder år 2010, varav personens medverkan vid intervjutillfället ansågs 

relevant. Med miljösamordnaren på upphandlingsenheten genomfördes även en andra intervju 

(101013) då frågor behandlades som det inte fanns tid till under det tidigare tillfället. 

Dessutom fanns nu möjlighet att anknyta och närmare utreda vissa ämnen som kommit upp 

under det första samtalet. Information har även delgetts via två telefonsamtal med 

miljösamordnaren (101007 samt 110328). Forskningsprojektets intervjumanual finns som 

bilaga. 

Intervjuerna har fungerat som informationskälla för förståelsen av arbetsprocessen och 

därigenom har faktorer som kan vara betydelsefulla för kravställandet identifierats. Resultatet 

har strukturerats utifrån tre komponenter i Håkan Hydéns normmodell – vilja, kunskap och 
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systemmöjligheter. Modellen valdes med anledning av att den ger en tydlig analytisk 

avgränsning genom de komponenter hos normens som inverkar på handlandet.  

Viljekomponenten undersöktes utefter på vilket sätt tjänstemannens drivkrafter och 

engagemang är viktiga i sammanhanget och vilka yttre faktorer som kan tänkas stimulera 

arbetet. I efterhand har det blivit tydligt att direkta frågor till miljösamordnarens om dennes 

egna drivkrafter saknas i det insamlade materialet. Istället har hennes engagemang och 

agerande fått tolkas som att miljö- och sociala frågor ligger henne nära (detta ter sig inte 

heller som något orimligt antagande med tanke på hennes tjänstebefattning). Jag anser inte att 

denna frånvaro av explicita frågor på något sätt omkullkastar resultatet, men att det ändå hade 

varit intressant att få en mer direkt bild av individens drivkrafter. De yttre faktorerna har 

undersökts genom att studera vilken motivation som finns inom kommunen för att arbeta 

aktivt med dessa frågor. Viktigt i sammanhanget har således varit att undersöka hur problemet 

framställs i kommunens, i sammanhanget relevanta, politiska styrmedel och måldokument för 

att få kunskap om vilken legitimitet som finns för upphandlingsenheten att ställa miljö- och 

sociala krav. Ett förfrågningsmaterial för en upphandling av arbetskläder har också studerats 

för att få en inblick i hur en kravspecifikation ser ut. 

När det gäller kunskapsfaktorn berörs inte på vilket sätt t ex personliga egenskaper – som t ex 

ålder eller kön – påverkar kognitionen. Istället undersöks hur kunskap genereras på området 

och vilken betydelse kunskap om miljöfrågor har för kravställandet. Därmed har det skett en 

viss förenkling av den normmodell som redogörs för i teoriavsnittet.  

För att få kunskap om vilka förutsättningar och begränsningar som finns i lagen att ställa 

miljö- och sociala krav vid offentlig upphandling har viss inläsning av 

upphandlingslagstiftning varit nödvändig. Även forskningsstudier på området hållbar 

offentlig upphandling har fått fungera som inspirations- och kunskapsskällor. 

För att få en bredare kunskap om vilka faktorer som kan vara betydelsefulla i kravställande 

när det gäller textila produkter i offentlig upphandling har en del resultat från intervjuer – som 

även de genomfördes av mig inom projektet ”Kemikalier i textilier” – med representanter för 

tre andra instanser fått utgöra underlag för analysen. En av intervjuerna genomfördes 

(110216) med en anställd på Miljöstyrningsrådet – ett statligt bolag (men där även Svenskt 

Näringsliv är delägare)7 som bland annat utarbetar textilkriterier vilka kan användas av 

                                                           
7 http://www.msr.se/sv/om_oss/Bolagsstyrning/Agarstyrning/ tillgänglig 2011-07-25 
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offentlig sektor vid upphandlingar8. Även information som framkom i en intervju med en 

upphandlare på SKL Kommentus (110118) redovisas i resultatdelen. SKL Kommentus 

organiserar samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner9. Båda dessa 

verksamheter skapar på olika vis möjligheter för kravställande på området, och 

respondenterna har stor vana vid offentlig upphandling. Därför anser jag materialet vara 

relevant i sammanhanget. Örebro kommun är genom miljösamordnarens medverkan dessutom 

delaktig både i Miljöstyrningsrådets och i SKL Kommentus arbete. 

Utöver detta kompletteras undersökningen med vissa uppgifter från två intervjuer med 

anställda i en annan kommun – i texten benämnd kommun B – som genomfördes inom 

samma forskningsprojekt. Anledningen till detta är inte att utföra en systematiskt jämförande 

analys mellan de båda kommunerna utifrån samtliga undersökta dimensioner. Min fallstudie 

fokuserar på Örebro, men när det gäller vissa aspekter har jag bedömt att jämförelser med 

kommun B har gett en fördjupad bild av situationen. Jämförelserna handlar både om vissa 

likheter och skillnader. Intervjuerna gjordes med två anställda på kommunens miljökontor 

(101125) samt en person ansvarig för kommunens upphandlingar (101213). 

Samtliga intervjuer var semistrukturerade till formen vilket innebär att förberedda frågor 

varvades med ämnen som kom upp i och med samtalets gång. Alla intervjuer bandades. 

Förutom den första intervjun med miljösamordnaren – som tyvärr hade en mycket undermålig 

ljudupptagning – transkriberades samtliga intervjuer. En del av informationen som inte ansågs 

relevant för frågeområdet sammanfattades dock endast, detta av tidsbesparingsskäl. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/ tillgänglig 2010-11-01 
9 https://www.sklkommentus.se/web/Om_samordnade_upphandlingar.aspx tillgänglig 2011-01-22 
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3 Teori 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag funnit att rättssociologi erbjuder en 

fruktbar teoretisk utgångspunkt där Håkan Hydéns normmodell utgör basen i min analys. 

Nedan följer en kort introduktion av rättssociologibegreppet för att sedan efterföljas av en 

beskrivning av normmodellen. 

 

3.1 Rättssociologi 

Rättssociologi är ett brett område som omfattar flera olika riktningar (Hydén 2002a). Ämnet 

har sitt ursprung i specifika studier av rättsregler där man konstaterade att dessa inte användes 

på det sätt som var menat. Det fanns således en skillnad mellan lagböckernas teoretiska 

intentioner och den praktiska tillämpningen av dessa regler (Svanberg 2008). Grunden för 

rättssociologin är således ett intresse för ”rättsliga institutioner”. Lagstiftning eller 

domstolarna är exempel på områden som kan bli föremål för rättsociologiska studier. Men 

studiet av rättsregler begränsas inte till rent juridiska faktorer. Forskaren kan behöva ta in 

andra aspekter för att få en ökad förståelse för hur rättsreglerna verkar och hur de påverkar 

samhället. Genom rättsociologin finns således en strävan efter att få en insikt i relationen – 

eller sambandet – mellan rättsreglerna och sociala förhållanden i samhället. Trots att det inom 

rättsociologins ramar finns möjlighet att studera enskilda lagar, för att få en uppfattning om t 

ex vad som ligger bakom en specifik lagtext, så är betoningen främst på en mer generell ökad 

kunskap om lagstiftningen kopplat till företeelser i samhället (Aubert 1981). Jan Svanberg 

definierar rättssociologins intentioner på följande sätt:  

”Rättssociologin går ut på att mäta, bevisa och förklara hur rättsregler påverkar beteende 

och hur beteende påverkar rättsregler” (Svanberg 2008, s. 43).  

 

3.1.1 Normbegreppet 

Begreppet ”norm” är centralt inom rättssociologin men har ingen enhetlig definition. Ett sätt 

är att se normen som en måttstock för det normala. Normen innehåller då element av hur man 

bör handla (Hydén 2002b). Jan Svanberg skriver om normer som ”normativa förväntningar” 

och menar med detta förväntningar som har skapats i ett visst symboliskt sammanhang. Det 

handlar alltså om en sorts spelregler som individen har att förhålla sig till och som bildas i en 

viss social kontext (Svanberg 2008). Svanberg är emellertid inte ensam om att göra en 
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koppling mellan normer och förväntningar. Enligt Vilhem Aubert (professor i sociologi) 

brukar sociala normer förklaras som att dessa existerar när man har att göra med 

förväntningar som vid upprepade tillfällen ställs på en särskild aktör (Aubert 1981). Även 

Håkan Hydén talar om normativa förväntningar i form av förväntningar som individer har på 

att ett visst förhållande råder. De kan vara så starka att människor fortsätter att hålla dem för 

sanna även i de fall där det visar sig att förväntningarna inte infrias. Erfarenheter som går 

emot normen gör inte att uppfattningen ändras eftersom dessa inte bildas på individbasis utan 

i ett större sammanhang – d v s i gruppens. Normer är enligt Hydén:  

”liktydligt med handlingsanvisningar och de genereras inom ramen för olika 

handlingssystem” (Hydén 2002a, s. 31).  

En riktning inom rättssociologin är rättsgenetiken där man menar att det finns olika 

normsystem i ett samhälle som utvecklas och som påverkar rättssystemets utveckling. 

Rättsreglerna är endast en mycket liten del av de normer som styr individers beteenden. Enligt 

denna teori växer normer fram i en evolutionsprocess och påvekar regelverket. Enligt 

Svanberg menade teorins grundare – Eugen Erlich – att sanktioner är starkare vid brott mot 

rättsregler än när det gäller icke-rättsliga regler, men ett samband eller symbios mellan dessa 

olika typer av regler är nödvändigt. I de fall där det saknas stöd, genom informella sociala 

sanktioner av en rättsregel, kan det innebära höga kostnader för staten för att få människor att 

följa normen (Svanberg 2008). Just sanktionsaspekten, som blir fallet vid avvikelse från en 

norm, tycks ha en stark koppling till normbegreppet. Dock menar Svanberg att dagens 

rättssociologi tonar ned sanktionens betydelse genom att hävda att endast vissa rättsregler 

drivs av hotet om sanktion. Tydligt är ändå att det är viktigt att det finns en övertygelse bland 

allmänheten på en rättsregels effektivitet. I de fall där ett glapp finns mellan statlig rätt och 

befolkningens sedvänjor talar man om skillnaden mellan ”law in books” och ”law in action”. 

Angående rättsreglers effektivitet menar Svanberg att:  

”Rättsregler är effektiva när de kommer till användning i kommunikation, antingen 

uttryckligen eller tänkt” (Svanberg 2008, s. 81).  

 

3.1.2 Normmodellen 
Genom att analysera normer kan man enligt Håkan Hydén förstå människors handlande. 

Hydén har utvecklat normmodellen där han tar upp tre dimensioner – vilja, kunskap och 
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systemmöjligheter – som ingår som delar i alla normer, även om deras styrka och betydelse 

kan skifta. Dessa dimensioner, eller aspekter, formar normen och bestämmer på så sätt 

handlandet. Variablerna kan på olika sätt påverka varandra och är i praktiken inte möjliga att 

separera. T ex har viljeaspekten betydelse för vilken kunskap som blir aktuell. Genom 

normmodellen kombineras ett aktörsperspektiv, som handlar om värde och kunskap, med 

systemperspektivet som har att göra med förutsättningar eller möjligheter som är kopplade till 

systemvillkor (Hydén 2002b). 

 

Viljedimensionen 

Viljedimensionen (i modellen betecknad som V) handlar om aktörens motiv för sin handling 

som bygger på individens värderingar och drivkrafter. Bakom dessa drivkrafter ligger olika 

motivationssystem som kan relateras till t ex personens moral men även till yttre 

omständigheter som kan ha med politik eller ekonomi att göra (Hydén 2002b). På kommunal 

nivå har sedan början av 1990-talet en prioriteringspolitik tagit form som ett resultat av ökade 

ekonomiska svårigheter ute i kommunerna. Det blev nu nödvändigt att prioritera mellan olika 

behov. I takt med att det skett en ökad professionalisering av förvaltningarna ute i 

kommunerna har vi också sett en decentralisering av politiskt beslutsfattande. Detta har 

inneburit att tjänstemän i högre grad har fått ansvara för att göra avvägningar mellan behov 

och resurser. Normer som bygger på ekonomiskt rationella aspekter har blivit mer 

framträdande och konkurrerar med andra normer (Montin 2007). Min tolkning är att 

viljedimensionen – när det gäller de yttre faktorerna – i detta fall är nära sammanbunden med 

systemmöjligheterna genom på det sätt ramarna sätts för kommunens ekonomi. 

 

Kunskapsdimensionen 

När det gäller kunskapsdimensionen (K i modellen) är aktörens betraktelse, eller uppfattning 

av omvärlden, av avgörande betydelse. Kognition kommer in som ett grundläggande begrepp 

där variabler som t ex utbildning, kön och status blir betydelsefulla i sammanhanget för hur 

människan uppfattar sina sinnesintryck. Maktstrukturer kan t ex skönjas vid tillgång till 

kunskap kopplat till ekonomisk och social status. När det gäller kognition tar Hydén upp 

sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmanns teorier om primär och sekundär 

socialisation där den första sker i hemmet eller skolan genom inlärning av grundläggande 

kunskaper som blir viktiga för den egna självuppfattningen, medan den senare handlar om 
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kunskap som har med en yrkesroll att göra. När det gäller den sekundära socialisationen blir 

systemmöjligheterna viktiga för kunskap och kognition. Här finner vi således ett starkt 

samband mellan två av normmodellens dimensioner – kunskap och systemmöjligheterna. 

Hydén tar även upp Jon Elsters tankar i sammanhanget som menar att drivkraften för att 

använda normen har att göra med intressen som är kopplade till systemets logik där 

kunskapen handlar om det mest rationella tillvägagångssättet för att nå ett mål. Inom systemet 

utvecklar individer roller och tillskanskar sig kunskap som har med denna roll att göra (Hydén 

2002b).  

 

Systemmöjligheter 

Systemmöjligheterna (SM i modellen) reglerar vilka möjligheter som finns att förverkliga de 

värden som individen önskar arbeta mot – d v s viljedimensionen – och har kunskap om. Här 

handlar det om objektiva begränsningar som finns i systemen; både i naturlagar och system 

som skapats i samhället. Normer härstammar från olika handlingssystem; det sociokulturella, 

det naturgivna, det ekonomiska och det politiskt/administrativa systemet. Vi har således att 

göra med olika normer i samhället på olika nivåer som rör skilda intressen och som resulterar 

i t ex politiska och ekonomiska normer. Förutsättningar som finns i systemet när det gäller ett 

specifikt sammanhang är avhängiga för normen som därmed är systembunden till sin 

karaktär. Den är således beroende av ”sitt” system. Systemvillkoren är betonande för 

samhällets drivkrafter och kan därigenom ha inflytande över normens viljedimension. Rätten 

fyller en funktion i de olika handlingssystemen och de normer som där återfinns. Med hjälp 

av rätten kan intrasystemkonflikter lösas och den kan även fylla en funktion när det gäller 

intersystemkonflikter (Hydèn 2002b).  

I de olika systemen blir olika faktorer framträdande; 

I det sociokulturella systemet är moralen – som utvecklas i relationen mellan människor – den 

betydande faktorn.  

I det naturgivna systemet – som innehåller både tekniska och ekologiska normer – blir 

kunskap en viktig aspekt. Det är nödvändigt att kunna förstå innebörden av tekniska normer 

vilka handlar om naturens lagbundheter (som t ex vid ett brobygge). De ekologiska normer – 

som måste följas för att systemen ska upprätthållas – kan vara mer svåröverskådliga och 
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riskerar därför att negligeras till dess att konsekvenserna av detta åsidosättande blir alltför 

tydliga (Hydén 2002b). 

Det ekonomiska systemet innehåller normativa ansatser som anger den mest rationella 

strategin ur ekonomisk synvinkel. Det handlar således om strategiska normer. Vetenskapen på 

området behandlar frågan hur olika situationer bör hanteras för att därigenom kunna verka 

rådgivande i ämnet. Råden följer på analys av empiriskt material. Systemet är enligt Hydén 

mycket inriktat på handel. I en marknadsekonomi styr utbud och efterfrågan och idealet är fri 

konkurrens men kan inte det uppnås krävs korrigerande normer. Rättsregler blir en sorts 

spelregler för marknadens aktörer (Hydén 2002b). EU: s regelverk kring offentlig 

upphandling med dess syfte att skapa en fri marknad inom EU och främja konkurrens10 ser 

jag som ett tydligt tecken på ett sätt att använda sig av korrigerande normer i form av 

lagstiftning.  

Hydén menar att det främst är det ekonomiska systemets normer, med dess drivkrafter om 

ekonomisk vinning, som har övertaget över de andra handlingssystemen och de normer som 

där går att finna. Han är dock av den uppfattningen att i och med att negativa effekter blir 

alltmer tydliga – samtidigt som människans behovstillfredsställelse minskar – så börjar t ex 

konsumenter ställa andra krav på produktionen (Hydén 2002b). I och med det skulle således 

andra normer kunna göra sig gällande i sammanhanget, något som skulle kunna ge upphov till 

intersystemkonflikter. Man kan också tänka sig, t ex när det gäller textilbranschen, att ett 

större hänsynstagande till ekologiska och sociokulturella normer blir ekonomiskt rationellt i 

och med att offentlig sektor (och andra aktörer) börjar ställa krav på producenter. Konflikt 

mellan normer som är sprungna från de olika systemen kan därmed undvikas. 

Det politiska systemets normer handlar till stor del om vem/vilka som ska få ta politiska beslut 

och på vilket sätt. För de som ska verkställa besluten finns normer som ska följas som anger 

hur detta ska gå till. Det finns således normer som anger vilka uppgifter det politiska 

respektive det administrativa systemet ska hantera (Hyden 2002b). Stig Montin skriver i 

boken Moderna kommuner att: 

”Rättsstatens idé bygger på en hierarkisk relation mellan lagstiftare (riksdagen) och 

verkställare (förvaltningen, inklusive kommunerna och landstingen) som genomsyrar den 

rättsliga regleringen av den offentliga makten” (Montin 2007, s. 25). 

                                                           
10 http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx tillgänglig 2011-05-19 
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Rättsregler blir således viktiga i det politiska systemet. Genom rätten kan politiska beslut 

uttryckas i rättsregler. De kan liknas vid länkar som förmedlar uppgifter mellan politiker och 

utförare (Hydén 2002b). När det gäller kommunerna anses de i allmänhet verka både som 

autonoma enheter samtidigt som de är en del av staten. Genom lagar och regler är staten 

involverad i kommunernas verksamheter och kan på så sätt forma sättet de arbetar på. Vi har 

de senaste 35 åren sett en decentralisering vilket inneburit att både kommuner och landsting 

har fått ökade ansvarsområden. Decentraliseringen är dock förknippad med villkor vilket 

innebär olika former av statlig styrning. Istället för att detaljstyra, anger staten mål som blir 

ledande för kommunernas arbete (Montin 2007). Dessa rättsregler har således inte formen av 

förbudsregler utan har ett mer öppet innehåll där olika överväganden ges spelrum. Det handlar 

mer om instruktioner i form av mål som myndigheter ska arbeta mot. Tjänstemän inom 

myndigheter har ofta sådana så kallade mål-medel-regler att förhålla sig till och behovet av 

fackkunskap blir tydlig samt vilka förutsättningar som finns i systemen (Hydén 2002b). När 

det handlar om offentlig upphandling begränsas t ex kommunernas handlingsfrihet av EU:s 

regelverk på området (Montin 2007).   

 

3.2 Tidigare studier/forskning 

Det finns en stor mängd litteratur i ämnet miljöanpassad upphandling som beskriver dess 

drivkrafter och hinder (Miljöstyrningsrådet 2009)11. Hänsynstagande till ekonomiska aspekter 

tycks till exempel vara en vanligt förekommande begränsande faktor i sammanhanget, något 

som bland annat var tydligt i Satu Reijonens undersökning av upphandling av urinpåsar i 

Danmark. Resultaten visar att upphandlarna i undersökningen främst fokuserade på pris och 

funktionalitet. Det senare kom in som en viktig aspekt som beställare och användare lade 

mycket fokus på och det var tydligt att denna faktor stod över miljöhänsynen för samtliga 

respondenter. I normmodellen kan dessa aspekter, enligt min tolkning, definieras som yttre 

omständigheter som influerar viljedimensionen men kan även – när det gäller offentliga 

aktörer – tolkas som ett resultat av systemmöjligheterna. Två av de tre intervjuade 

upphandlarna menade dessutom att de inte tog hänsyn till miljöaspekter i produktionsskedet (t 

ex användning av vatten vid tillverkningen) eftersom detta skulle göra det svårare att jämföra 

anbuden. Upphandlaren skulle då hamna i en situation där denne skulle tvingas ta ställning till 

komplexa förhållanden som låg utanför kunskapsområdet (Reijonen 2008). Tjänstemännens 
                                                           
11 Enligt rapporten från Miljöstyrningsrådet år 2009 är även litteratur som behandlar ämnet varför organisationer ägnar sig åt 
socialt hänsynstagande riklig men studier av tillämpningen av sådana krav när det gäller upphandling – både inom näringsliv 
och offentliga organisationer – är begränsad.  
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handlande påverkas därigenom både av vilje- och kunskapsdimensionen i modellen. Den syn 

som upphandlaren har på sin egen förmåga – och på miljöproblemet i fråga – påverkar 

besluten i upphandlingsskedet.   

 

När det gäller textil upphandling visar Boström et al. i en rapport – som baseras på intervjuer 

med upphandlare inom både privat och offentlig sektor – att komplexiteten i kedjan som är 

utmärkande för textil produktion, med dess många aktörer och olika tillverkningsprocesser, 

skapar problem för hållbar upphandling. Samtliga respondenter i studien menade att det 

förhindrade kunskap om risker kopplat till ämnesområdet. Särskilt utmärkande var att det var 

svårt att få information från underleverantörer tidigt i kedjan och att kommunikation mellan 

aktörer generellt endast sker med den närmsta leverantören (Boström, Börjeson, Gilek, 

Jönsson & Karlsson 2011). I detta fall blir det således tydligt att systemmöjligheter – i form 

av hur branschen ser ut – har inflytande över k-dimensionen. Även i denna undersökning 

framkom att andra faktorer som t ex pris, funktionalitet och mode prioriteras framför hänsyn 

till risker med kemikalier (Boström et al. 2011) . 

 

En annan studie som har relevans för denna uppsats är Lina Carlssons och Karsten Åströms 

undersökning av offentlig upphandling inom byggsektorn. De använder Hydéns normmodell 

för att testa modellen och samtidigt se vad som påverkar en upphandlare när det gäller att ta 

beslut i en upphandling. Carlsson och Åström menar att flera olika faktorer är avgörande för 

om krav på miljö och social hänsyn ställs i upphandlingsprocessen; 

Viktigt är att relevanta policydokument kommuniceras till de personer som arbetar med 

upphandlingsfrågor, men även att det finns möjligheter att utgå från dem i det praktiska 

arbetet kring en upphandling. Artikelns författare konstaterar att miljöhänsyn i offentlig 

upphandling uppmuntras från EU, men även från nationellt- och kommunalt håll (Carlsson & 

Åström 2006). Jag tolkar det som att drivkrafter som kan påverka viljedimensionen därmed 

har identifierats.  

Den enskilda upphandlaren och dennes vilja, intresse och förmåga har betydelse i 

sammanhanget. Carlsson och Åström menar att viljekomponenten i undersökningen kunde 

relateras till ställningstaganden som var förknippade med tjänstemannens yrkesroll. 

Kostnadseffektivitet blir vägledande i en valsituation med anledning av att kommunen 

handlar med skattepengar (Carlsson & Åström 2006).  
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Kunskapsdimensionen hos upphandlaren bestod av kunskap om politiska dokument som berör 

ämnet. De båda forskarna drar slutsatsen att den kunskap som inhämtas tolkas utefter 

yrkesrollen. Vidare anser de att de handlingssystem upphandlaren har att förhålla sig till är det 

politiska, ekonomiska, juridiska och byråkratiska och att dessa påverkar yrkesrollen och 

präglar därmed upphandlarens ställningstaganden. I sin ämbetsutövning får upphandlaren 

påttryckningar från många olika håll, bland annat från styrmedel av olika slag så som lagar 

och andra styrdokument. Upphandlaren tar i sitt arbete hänsyn till olika aspekter så som 

budgetfrågor och hur andra aspekter inom kommunen kommer att påverkas. De skriver: 

 “it is a result-oriented aspect where the objectives determined by the relevant system (or 

systems), as well by the profession in question, contribute to the imperative content of the 

norm” (Carlsson & Åström 2006, s.78).  

 

3.2.1 Sammanfattande kommentarer 

Normens tre dimensioner kan urskiljas i de undersökningar som redogjorts för ovan. En 

upphandlares vilja och möjligheter till kunskap är av betydelse för handlandet. Särskilt 

ekonomiska aspekter tycks ha inflytande över besluten i upphandlingsprocessen. Detta kan 

relateras både till viljedimensionen – genom tjänstemannens prioriteringar – men är även 

förknippat med systemmöjligheterna med hänvisning till kommunens budget. När det gäller 

textil upphandling så blir systemmöjligheterna betonande för kunskapsdimensionen. Det sätt 

på vilket branschen är uppbyggd sätter premisserna för inhämtande av kunskap. 
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4 Resultat 
Inledningsvis redovisas kortfattad bakgrundsfakta om Örebro kommun och 

upphandlingsenheten som kan vara givande, och i vissa fall nödvändiga, för förståelsen av 

resten av texten.   

 

4.1 Bakgrundsfakta 

4.1.1 Kommunfakta Örebro 
Örebro kommun har en yta på 1 380 km2 och var år 2010, med sina 135 460 invånare, en av 

landets mest folkrika kommuner. En hög inflyttning samt barnafödande är anledningen till 

ökande befolkningssiffror. Ekonomin är god; enligt årsredovisning 2010 är kommunen ”i 

princip skuldfri” och har ekonomiskt sätt möjlighet att klara av eventuella förändringar. 

Ungefär 10 000 företag är registrerade i kommunen och här finns dessutom ett universitet som 

rymmer 1 200 anställda och mer än 17 000 studenter. Samtidigt som det sker en tillväxt inom 

företagandet beskrivs det som en utmaning att öka kommunens attraktionskraft för att locka 

hit personer som kan bidra med sin kompetens i näringslivet. Enligt de senaste siffrorna 

minskar antalet arbetslösa. Från att tidigare ha varit markant högre än genomsnittet i landet är 

nu skillnaden i princip försumbar (Örebro kommun 2010).  

Kommunen har utarbetat en tydlig miljöprofil. I tidningen Miljöaktuellt rankades kommunen 

år 2010 som Sveriges sjätte bästa miljökommun, vilket är en stor förändring mot året innan då 

kommunen låg på plats 7412.  Örebro är dessutom en så kallad Fair Trade City vilket innebär 

att kommunen arbetar med etiska frågor i upphandlingar och har tagit på sig ett ansvar för att 

informera om etisk konsumtion13. 

 

4.1.2 Basfakta upphandlingsenheten 
När det gäller textilier och textila produkter så handhas all upphandling av detta slag av 

kommunens upphandlingsenhet (miljösamordnaren 101007). De produkter som upphandlas är 

främst arbetskläder och möbler till olika verksamheter. Till en mindre del handlar det om 

material till skolornas undervisning i syslöjd (miljösamordnaren 100927). Det rör sig även om 

artiklar så som gardiner, bäddmadrasser till sjukvården och entrémattor. Det sistnämnda hyrs 

in från ett tvätteriföretag (Örebro kommun 2009a). Miljösamordnaren beskriver 

                                                           
12 http://www.orebro.se/7737.html tillgänglig 2010-10-15 
13 http://www.orebro.se/4979.html tillgänglig 2010-10-15 
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upphandlingen av olika textila produkter som en relativt stor del av kommunens 

upphandlingar eftersom det handlar om arbetskläder till flera olika delar av kommunens 

verksamheter. Till de stora beställarna hör tekniska förvaltningen genom sina inköp av grova 

arbetskläder (miljösamordnaren 101013). 

På upphandlingsenheten beräknar man inom kort att bli elva personer enligt 

miljösamordnaren (miljösamordnaren 100927). De som nu arbetar på enheten är sju 

upphandlare, en inköpare, en miljösamordnare och en upphandlingschef14. Miljösamordnaren 

arbetar med miljökrav och social hänsyn och är delaktig i alla upphandlingar som genomförs 

på enheten (miljösamordnaren 100927). Dessutom ansvarar hon själv för vissa upphandlingar 

(miljösamordnaren 101013) och upphandlar bland annat bilpool samt konsulttjänster vad 

gäller miljöinventering av byggnader. På hennes ansvar ligger även att handlägga policy samt 

att utbilda och informera om miljöanpassad upphandling (Örebro kommun 2009a).  

Det är miljösamordnaren som sitter på miljökompetensen på avdelningen. Övriga anställda på 

enheten tar inte del av några miljörelaterade utbildningar eftersom detta skulle ta tid från de 

egna arbetsuppgifterna. Miljösamordnaren uppdaterar emellertid de andra i personalen om 

vad hon arbetar med och informerar om projekten hon deltar i (miljösamordnaren 101013). 

 

4.1.3 Samordnade upphandlingar 
Örebro kommun samarbetar ofta med andra kommuner i det att man genomför gemensamma 

upphandlingar tillsammans med övriga kommunerna i Örebro län samt kommunerna Arboga, 

Kungsör och Köping (de tre kommunerna ingår i Västra Mälardalens kommunalförbund) 

(miljösamordnaren 100927). Så kallad kommunsamordnad upphandling ska anordnas när 

detta är fördelaktigt för Örebro kommun (Örebro kommun 2007).  

I och med upphandlingen bildas en arbetsgrupp som arbetar under hela 

upphandlingsprocessen. Inom gruppen ventileras, enligt upphandlaren, åsikter och ämnen fritt 

medan strikt sekretess råder utåt under förfarandet (upphandlaren 100927). I den senaste 

upphandlingen av arbetskläder satt sakkunniga med från de olika kommunerna, d v s personer 

som är insatta i kvalitetskrav och vilka kläder som det finns behov av. Miljösamordnaren 

menar att deras medverkan är viktig så att rätt produkter efterfrågas i upphandlingen 

                                                           
14 
http://www.orebro.se/2093.html?query=upphandlingsenheten&sid=CFBB9C9EFE79D4A3206BE3549D1CA876%3A31393
32E31312E33392E313338%3A1286368403963 tillgänglig 2010-09-30 
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(miljösamordnaren 101013). Hon menar dock att det kan vara svårt att få tag på personer med 

rätt kompetens för uppgiften. Miljö- och sociala frågor ansvarar miljösamordnaren emellertid 

själv för och hon upplever att de andra kommunerna sätter stor tillit till hennes kunskaper på 

området (miljösamordnaren 100927). Fokuset i arbetsgruppen ligger mer på hälsoaspekter hos 

användare än rena miljörisker. Risker kopplat till kemikalieanvändandet i 

tillverkningsprocessen är en diskussion miljösamordnaren istället får ta del av genom sitt 

engagemang i Miljöstyrningsrådet och genom andra nätverk och kontakter (miljösamordnaren 

110328). 

 

4.2 Systemmöjligheter 

Systemmöjligheterna, enligt Håkan Hydéns normmodell, handlar om vilka faktiska 

möjligheter och begränsningar det finns i systemen att genomföra det som individen håller för 

viktigt. När det gäller offentlig upphandling omfattas processen av lagstiftning på området. 

Nedan redogörs inledningsvis för huvuddragen i upphandlingslagstiftningen och regler kring 

upphandlingsförfarandet. Sedan kommer vi in på vilka möjligheter det finns enligt gällande 

lagstiftning att ställa miljökrav och krav på social hänsyn. Först efter detta redovisas på vilket 

sätt lagen direkt påverkar tjänstemännens möjligheter att ställa krav när det gäller 

upphandling av textila produkter. Noterbart är att det ekonomiska systemet – genom det sätt 

på vilket textilbranschen är uppbyggd med långa produktionskedjor – faktiskt påverkar vilka 

krav som lagmässigt får ställas.  

 

4.2.1 Upphandlingslagstiftning 
Offentlig upphandling regleras av det politiska systemet genom lagstiftning på området som 

anger vilka som omfattas av reglerna och hur hanteringen ska gå till. De aktörer som enligt 

lag måste genomföra offentliga upphandlingar benämns upphandlande myndigheter och 

definieras i Lagen om offentlig upphandling15. Till denna kategori hör bland annat statliga och 

kommunala myndigheter (SFS 2007:1091, 2 kap. 12 §).  

Sveriges har tre upphandlingslagar varpå lagen om offentlig upphandling (LOU) är relevant 

vid upphandling av textilier. Upphandlingslagstiftningen baseras på den reglering som EU har 

utarbetat på området. Grunden till LOU finns i direktiv 2004/18/EG16. Intentionen med 

                                                           
15 http://www.kkv.se/t/Process____3302.aspx tillgänglig 2011-05-26 
16 http://www.upphandlingsstod.se/regelverk/eu-raett/eu-direktiv tillgänglig 2011-05-19 
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lagstiftningen är att skapa en fri marknad inom EU och främja en konkurrens som innebär att 

skattebetalarnas pengar används på ett ekonomiskt optimalt sätt17. Enligt 

Europakommissionen är det av yttersta vikt att en offentlig upphandlare agerar för att få bästa 

möjliga valuta för skattebetalarnas pengar, men även att denne i sitt handlande agerar rättvist 

(Europeiska kommissionen 2005). Fem principer är ledande för att uppnå en situation där ett 

företag i ett EU-land ska kunna erbjuda sina varor och tjänster till en upphandlande 

myndighet i en annan nation inom EU; transparens, proportionalitet, ömsesidigt erkännande, 

likabehandling och icke-diskriminering18. Dessa riktlinjer– eller rättsprinciper – har utarbetats 

av EU-domstolen och ska vara vägledande för tolkning och tillämpningen av lagstiftningen. I 

den svenska upphandlingslagstiftningen återfinns dessa principer i Lagen om offentlig 

upphandlings 1 kapitel, 9 paragrafen (SFS 2001:1091).  

Den princip som främst kommer upp i samtalet med miljösamordnaren i Örebro kommun och 

vid intervjun med respondenten på Miljöstyrningsrådet är proportionalitetsprincipen. 

Konkurrensverket beskriver principen på följande sätt: 

”De krav som ställs i en offentlig upphandling ska inte gå längre än vad som är lämpligt, 

effektivt, relevant och ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen”19. 

 

4.2.2 Upphandlingsförfarandet 
En upphandling består av många olika steg. Inledningsvis undersöks vilka behov som finns. 

Resultatet analyseras sedan i syfte att göra sig en bild av på vilket sätt behoven ska kunna 

tillgodoses. Därefter beräknas kontraktets värde eftersom detta är avhängigt för vilka regler 

som måste följas – något som anges av de så kallade tröskelvärdena framtagna av EU. Ett 

förfrågningsunderlag, som är den grund som leverantörerna har att gå efter när de lämnar in 

anbud, ska dock produceras av den upphandlande myndigheten oavsett vilken sorts 

upphandling det är fråga om. Dokumentet måste innehålla vissa komponenter; t ex krav på att 

anbudsgivaren har möjlighet ur ekonomisk, teknisk och yrkesmässig synvinkel att fullfölja ett 

kontrakt (gäller ej alla typer av upphandlingar) samt kravspecifikation och utvärderingsgrund. 

Till kravspecifikationen hör bland annat de tekniska specifikationerna som anger krav på 

prestanda eller funktion. Ett annat alternativ är att i de tekniska specifikationerna hänvisa till 

standarder. När det gäller utvärderingsgrunder finns två olika möjliga tillvägagångssätt att 
                                                           
17 http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx tillgänglig 2011-05-19 
18 http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx tillgänglig 2011-05-19 
19 http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=2178#p tillgänglig 2011-06-29 
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tillgå. Antingen har man en strategi som går ut på att man väljer det anbud som har lägst pris 

eller det som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Väljs det senare kan andra faktorer (så kallade 

utvärderingskriterier) än priset påverka vad som ska anses som mest fördelaktigt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Exempel på sådana kriterier är kvalitet, miljöegenskaper och tekniskt 

stöd. Redan i förfrågningsmaterialet måste framgå vilka utvärderingskriterier som kommer att 

användas vid utvärderingen av anbuden. Utöver detta får krav på t ex social hänsyn och 

hänsyn till miljöaspekter sättas när det gäller hur ett kontrakt ska fullföljas (Konkurrensverket 

2011). Detta kallas kontraktsvillkor och omfattar kriterier som ska uppfyllas under 

avtalstiden20 

Nästa steg efter att förfrågningsunderlaget är färdigställt är annonsering. När sedan tidpunkten 

är inne för prövning av de inkomna anbuden måste det som angivits i förfrågningsunderlaget 

följas. Det innebär att endast anbud som kan uppfylla kraven får tilldelas kontraktet. Anbudet 

får inte prövas mot kriterier som inte har förekommit i materialet. Förutom att undersöka ifall 

anbudsgivaren är kvalificerad, enligt de krav som ställts, prövas även om det finns skäl för 

uteslutning, t ex p g a ekonomisk brottslighet (Konkurrensverket 2011).  

Tilldelning av kontrakt sker enligt de utvärderingskriterier som angetts i anbudet 

(Konkurrensverket 2011). Lagtexten ger dock inga specificerade direktiv på vilket sätt 

utvärdering ska ske när det gäller att bestämma det ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

(Bröchner & Carlsson 2007). En leverantör kan under vissa omständigheter få en upphandling 

överprövad vilket kan innebära att upphandlingen behöver göras om (SFS 2010:571). 

 

4.2.3 Miljö- och sociala krav i upphandlingsförfarandet 
Ett tydligt bevis på ett ökat fokus på miljöhänsyn såväl som social hänsyn kan konstateras 

genom den förändring som genomfördes år 2010 av den svenska lagtexten. Nuvarande 

formulering lyder: 

”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens art motiverar detta” (SFS 2010:571, 1 kap, 9 § a). 

                                                           
20 http://www.msr.se/sv/Service/Vanliga-fragor/Fragor/Skallkrav-Sarskilda-kontraktsvillkor-eller-
utvarderingskrav/ tillgänglig 2011-08-17 
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I den tidigare versionen av lagtexten stod att man får ställa miljö- och sociala krav, något som 

nu ändrats till att man bör ställa sådana krav21. 

Enligt EU kommissionens handbok framgår möjligheten för hänsynstagande till miljöaspekter 

i upphandlingsprocesser tydligt i EU-direktiven – 2004/18/EG och 2004/17/EG – om offentlig 

upphandling och att sådan hänsyn får tas både i tekniska specifikationer, såväl som i 

urvalskriterier och tilldelningskriterier (Europeiska kommissionen 2005). De tekniska 

specifikationerna får t ex innehålla krav på att en särskild produktionsmetod används 

(2004/18/EG artikel 29). Enligt handboken är det dock viktigt att det finns en koppling mellan 

krav på tillverkningsmetoder och föremålet för upphandling, d v s kraven måste röra 

tillverkningen av produkten i fråga och ”bidra till dess egenskaper”. En upphandlande enhet 

får även, vilket nämndes ovan, ställa villkor – t ex krav på miljöhänsyn och social hänsyn – på 

hur ett kontrakt ska fullföljas (2004/18/EG artikel 26).  

Vid utvärdering av anbuden kan miljömärken användas som verifikat för att kraven i den 

tekniska specifikationen uppfylls. De kan också användas som en hjälp när miljökrav ska 

ställas i de tekniska specifikationerna förutsatt vissa premisser (Europeiska kommissionen 

2005) vilka anges i direktiv 2004/18/EG. Miljömärket ska t ex vara tillgängligt för de som är 

berörda och relevanta aktörer, så som tillverkare, konsumenter, staten etc., måste ha varit 

delaktiga i kriteriearbetet. Vidare ska kraven ha tagits fram ”på grundval av vetenskapliga 

rön” (2004/18/EG artikel 6). Krav på ett specifikt miljömärke, eller att en anbudsgivare ska 

klara samtliga kriterier för ett specifikt miljömärke, får emellertid inte förekomma 

(Europeiska kommissionen 2005). 

 

4.2.4 Proportionalitetsprincipens påverkan på kravställandet 
Som framgår ovan finns ett strikt regelverk kring upphandlingsförfarandet. Miljösamordnaren 

och upphandlaren i Örebro kommun menar att Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer 

stora krav på hur tjänstemännen formulerar sig på i ett förfrågningsunderlag. De hänvisar just 

till att det t ex är tillåtet att skriva att en produkt ska uppfylla vissa kriterier för en märkning, 

men att det däremot inte är tillåtet att ställa krav på ett specifikt miljömärke. 

Miljösamordnaren menar att det är en konst i sig att vara tydlig och att varje upphandling med 

anledning av detta är en utmaning. Hon berättar också att upphandlarna på enheten läser 

                                                           
21 http://www.msr.se/sv/Aktuellt/Pressreleaser/Ny-studie-visar-Sverige-och-Miljostyrningsradet-bast-i-Europa-pa-gron-
upphandling/ tillgänglig 2010-12-06 
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varandras förfrågningsmaterial för att kontrollera att språket är så pass tydligt att 

leverantörerna förstår vad som efterfrågas (miljösamordnaren 100927).  

Miljösamordnaren menar att krav som ställs i en offentlig upphandling varken får vara 

diskriminerande eller oproportionerliga. Hon hänvisar till Lagen om offentlig upphandling när 

hon säger att kraven måste kunna kopplas till den produkt som ska upphandlas. I de fall som 

en produktionskedja har för många led riskerar krav på tillverkningsprocesser, enligt 

miljösamordnaren, att bli oproportionerliga. Som offentlig aktör står kommunen långt bort 

från tillverkningen när det gäller textilier. Miljösamordnaren menar att det är svårt att få en 

kartläggning av produktionen eftersom den till största delen sker i andra länder 

(miljösamordnaren 101013).  

I upphandlingsprocessen ska en upphandlare enligt lagtexten ha möjlighet att ställa krav både 

på produkt och på bästa tillgängliga teknik vid tillverkningen. Det senare har inte 

upphandlingsenheten i Örebro kommuns gjort när det gäller textilier. När det däremot gällde 

en upphandling av papper ställdes just detta krav med anledning av att det fanns möjlighet att 

kartlägga produktionen inom landet (miljösamordnaren 101013).  

Tilläggas bör att även om miljökrav sätts på slutprodukt när det gäller textilier så arbetar 

upphandlingsenheten i Örebro kommun med sociala kontraktsvillkor i tillverkningsprocessen. 

Detta innebär att produkterna inte får ha tillverkats på ett sätt som strider mot vissa uppsatta 

sociala kriterier (miljösamordnaren 100927). Den begränsade insynen i produktionen, som 

enligt miljösamordnaren är en konsekvens av att kommunen som offentlig upphandlare 

befinner sig långt ifrån den tillverkning som mestadels sker i andra länder, förhindrar dock 

upphandlingsenheten att ställa miljökrav på produktionen med hänvisning till 

proportionalitetsprincipen. Med andra ord blir systemmöjligheterna betonande i 

sammanhanget. 

Även Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier riktar sig på ämnen som inte får förekomma 

i själva varan som upphandlas. Respondenten på Miljöstyrningsrådet menar att kraven som 

ställs är proportionerliga och att det inte har varit svårt att göra denna bedömning när det 

gäller textilkriterierna (anställd Miljöstyrningsrådet 110216). Ifall krav på 

tillverkningsprocesser hade varit med i textilkriterierna hade detta troligen inneburit fler 

diskussioner i kriteriearbetet. Enligt respondenten på Miljöstyrningsrådet förhindras dock 

sådana krav av de begränsade möjligheter som finns för spårbarhet – d v s att följa tygets väg 
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bakåt i kedjan. Upphandlingskriterierna förespråkar dock ekologisk bomull som 

utvärderingskriterier (anställd Miljöstyrningsrådet 110216). 

 

4.2.5 Verifiering av krav  
Verifiering av krav, d v s att få kunskap om ifall de krav som ställts verkligen efterlevs, har en 

central roll i sammanhanget – vilket blir tydligt i intervjuerna med miljösamordnaren. Mycket 

av samtalen inom Miljöstyrningsrådets arbetsgrupp behandlar just detta ämne 

(miljösamordnaren 100927).  

”… alla krav som man ställer i offentlig upphandling måste man kunna verifiera. Om man 

inte kan följa upp dem då kan man ju inte ställa dem … ” (miljösamordnaren 101013).  

Miljösamordnaren menar att verifikationen är viktig eftersom det står i LOU att alla krav som 

ställs i en offentlig upphandling ska kunna följas upp. Dessutom är det angeläget att 

säkerställa att kommunen får de produkter som man har betalat för (miljösamordnaren 

110328). 

Även respondenten på Miljöstyrningsrådet framhåller att de krav som ställs i offentlig 

upphandling ska kunna kontrolleras och utvärderas samtidigt som de ger effekt. 

”Absolut, det är ju jätteviktigt. Uppföljningen är ju viktigast. För att behålla trovärdigheten. 

Ställer man miljökrav så måste man följa upp dom också. Det är ju ett viktigt krav i lagen om 

offentlig upphandling. Man ska bara ställa krav som man kan följa upp på ett bra sätt ” 

(anställd Miljöstyrningsrådet 110216) 

Respondenten anser även att det är bra att lagen innehåller restriktioner i form av att kraven 

ska vara relevanta och möjliga att kontrollera. Han uppfattar även att lagen är tydlig med att 

det är möjligt att ställa miljökrav så länge dessa är transparenta, proportionerliga och 

verifierbara (anställd Miljöstyrningsrådet 110216). 

Det faktum att krav på tillverkningsprocesser, när det gäller textila produkter, kan vara svåra 

att verifiera resulterar således i att kraven som ställs hamnar på slutprodukt istället för på 

tillverkningsprocesser i produktionskedjan (miljösamordnaren 101013). Emellertid kan 

tjänstemännen, till förfrågningsmaterialen, använda en del av de kriterier som återfinns i 

miljömärkningarnas kravlistor. Verifikatet – i form av miljömärket – säger då något även om 

tillverkningsskedet (miljösamordnaren 100927). Miljöstyrningsrådets kriterier är uppbyggda 
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enligt denna strategi. Respondenten där menar att även om kraven ställs på produkt påverkas 

tillverkningsprocessen indirekt genom att en tredje part – i detta fall 

miljömärkningsorganisationerna – ställer krav och genomför kontroller i tillverkningskedjan. 

Med anledning av detta utgår Miljöstyrningsrådets kriterier från olika miljömärkens 

kravdokument. I arbetsprocessen med Miljöstyrningsrådets nya kriteriedokument för textil 

och läder, utgick man inledningsvis från EU Ecolabels kriteriedokument för textilier för att 

sedan bredda perspektivet till att även inkludera krav som återfinns hos andra, i 

sammanhanget relevanta, miljömärken. Därefter kunde man ta fram en ”minsta gemensam 

nämnare” med krav som förekommer hos flera miljömärken. Intentionen var att de kriterier 

som Miljöstyrningsrådet har tagit fram ska kunna verifieras av så många miljömärken som 

möjligt för att kunna underlätta för upphandlarna (anställd Miljöstyrningsrådet 110216). 

SKL Kommentus var under tiden som denna uppsats skrevs i färd med att starta upp en 

samordnad upphandling av leverantörsinspektioner. Genom sådana inspektioner får 

kommuner och landsting möjlighet att kontrollera att krav på sociala förhållanden, hos 

leverantörer och underleverantörer i tillverkningen av upphandlade produkter, efterlevs. I 

dagsläget sätter kommuner, enligt respondenten, mer eller mindre långtgående sociala och 

etiska krav i olika upphandlingar. Uppföljningar hittills har gått ut på att leverantörerna får 

verifiera att de följer kraven genom att t ex lämna in olika intyg. Bakgrunden till att SKL 

Kommentus inledde en förstudie på den aktuella upphandlingen är att en jurist på Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) år 2009 genomförde en utredning för att se över möjligheten 

att ställa sociala och etiska krav i upphandlingar. Tjänstemannen i fråga kom fram till att detta 

var möjligt under förutsättningen att det går att kontrollera de krav som ställs (anställd SKL 

Kommentus 110118). 

Att kunna kontrollera krav är enligt respondenterna således en nödvändighet för att enligt lag 

ha möjlighet att ställa krav. Därför är det intressant att ett helt annat perspektiv framfördes av 

den person som är ansvarig för upphandlingsfunktionen i kommun B. Kommunen använder 

som regel Miljöstyrningsrådets krav. Inga resurser finns att kontrollera de krav som ställs i 

upphandlingarna. Hävdar leverantören att kraven efterlevs så utgår upphandlingsenheten i 

kommun B från att så är fallet. Respondenten kommenterar detta: 

 ”Och där lutar man sig lite lojt tillbaks på LOU för vår undersökningsplikt går inte längre 

om vi har sagt att det ska vara ett skallkrav, så nej vi gör faktiskt inte det” (anställd 

upphandlingsenheten Kommun B 101213). 
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Det är visserligen möjligt att respondenten anser att kommunen, genom att följa 

Miljöstyrningsrådets kriterier, använder krav som går att verifiera. Dock är det intressant att 

notera den skillnad som finns i tolkningen av lagen. Systemmöjligheterna – som ska vara 

frånskilda och opåverkade av individen – blir ändå i detta sammanhang när det gäller 

lagtexten, föremål för individuella tolkningar. Både normens vilje- och kunskapsdimension 

kan därmed göra sig gällande som faktorer vilka kan inverka på lagtextens tolkning. 

 

4.2.6 Överprövningar 
En leverantör har enligt lag möjlighet lämna in klagomål till en domstol för att få till stånd en 

överprövning av en upphandling. Rättspraxis har blivit avgörande för utfallet av 

domstolsbesluten med anledning av att det saknas riktlinjer i lagen för hur dessa ärenden ska 

behandlas. För en offentlig upphandlare innebär överprövningar kostnader genom det faktum 

att upphandlingen försenas, men även på grund av de administrativa resurser som krävs för att 

hantera ärendet (Bröchner & Carlsson 2007). 

Miljösamordnaren i Örebro kommun menar att det generellt bland upphandlare finns en oro 

för överprövningar, något som kan leda till försiktighet i arbetsprocessen. Antalet rättsliga 

prövningar av detta slag verkar dessutom, enligt henne, öka alltmer i antal vilket kan ge 

upphov till hämmande effekter när det gäller kravställandet (miljösamordnaren 100927). 

Överprövningarna brukar emellertid inte handla om miljö- eller sociala krav utan istället om 

andra aspekter (miljösamordnaren 110328). Ett problem är enligt miljösamordnaren att 

förvaltningsrätterna dömer olika vid liknande fall av överprövningar (miljösamordnaren 

101013).  

Även respondenten på SKL Kommentus, som har stor erfarenhet av överprövningar, menar 

att detta medför höga kostnader för kommuner, landsting och leverantörer. Han anser dock 

inte att det stora antalet överprövningar innebär att det är något fel på lagen och han tycker 

inte heller att lagtexten är otydlig eller svår att förstå (anställd SKL Kommentus 110118).  

Enligt den anställde på upphandlingsenheten i kommun B så är textilier den produktkategori 

som – tillsammans med kontorsmaterial och livsmedel – mest frekvent blir överprövad 

(anställd upphandlingsenheten kommun B, 101213). På Miljöstyrningsrådet menar man dock 

att det inte rör sig om många överprövningar på det textila området. Miljöstyrningsrådets 
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kriterier brukar generellt klara sig bra i överprövningsmål (anställd Miljöstyrningsrådet 

110216). 

Kan det vara så att upphandlare, för att undvika risken för överprövningar, antar en försiktig 

hållning som avspeglas i förfrågningsmaterialet? Tidigare forskning har pekat på att risken för 

rättsliga prövningar kan göra upphandlarna mer restriktiva mot att använda t ex miljökriterier 

(Bröchner & Carlsson 2007). Miljösamordnaren i Örebro kommun har erfarit att andra 

upphandlare är återhållsamma med att ställa miljökrav vilket kan härledas till att det inom 

yrket generellt finns kunskapsbrister på området. Upphandlare vill, enligt hennes erfarenhet, 

inte ställa miljökrav av rädsla för att inte kunna svara om en leverantör hör av sig och 

ifrågasätter kraven (miljösamordnaren 100927). 

”Och just det här med kemikaliekraven och sånt också ... för upphandlarna är ju inte 

specialister vi är ju generalister, man kan ju inte vara specialist inom alla områden, så att 

dom kraven som man ställer de måste man kunna... ja känna sig trygg med och kunna 

använda och någorlunda förstå vad de betyder utan att man är kemist”  (miljösamordnaren 

101013). 

Detta avspeglar hur viktig individen – i detta fall den enskilda upphandlaren – är i 

sammanhanget och hur dennes vilja men även kunskap kan bli avgörande för kravställandet. 

 

4.2.7 Leverantörskontakt 
I kunskapsavsnittet längre fram i uppsatsen belyses hur viktig relationen till marknadens 

aktörer tycks vara för kunskapsdimensionen och därmed för upphandlingsarbetet. Enligt 

Lagen om offentlig upphandling får inte ett kontrakt – förutom i undantagsfall – vara längre 

än fyra år (LOU 5 kap, 3 §). Detta begränsar en upphandlande myndighets möjligheter att ha 

ett långsiktigt samarbete med en leverantör. Miljösamordnaren menar dock att ett sätt att 

avhjälpa detta är om den offentliga sektorn ställer liknande krav: 

”Vi kan ju inte bygga upp en långvarig affärsrelation som privata näringslivet kan göra /.../ 

däremot så är det ju många av leverantörerna som svarar på textilupphandlingarna. [De] 

svarar ju oftast på dom andra offentliga myndigheternas upphandlingar också. Så där kanske 

man... om den offentliga sektorn ställer ungefär likadana krav så kan man ju få ett långsiktigt 

arbete ändå, fast man inte har långvariga kontrakt. För då vet dom vad dom förväntas att 
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göra [leverantörerna] och vilken ambition kommunerna, landstingen har” (miljösamordnaren 

101013). 

Min tolkning är att kommunens engagemang i Miljöstyrningsrådet troligen har att göra just 

med detta uttalande. Om fler aktörer börjar använda Miljöstyrningsrådets kriterier i sina 

upphandlingar så skapas ett stort enhetligt tryck på branschen. 

 

4.2.8 Sammanfattande kommentarer/reflektioner  
Avsnittet ovan belyser hur systemmöjligheterna, genom den omfattande lagstiftningen på 

området, blir betonande för möjligheterna att ställa krav. Enligt lagen finns möjlighet att ställa 

krav både på produkt och på tillverkning. När det gäller textila upphandlingar kompliceras 

emellertid detta av de begränsade möjligheterna som finns för spårbarhet och kartläggning av 

kedjan. Ekonomiska rationalitetsnormer har medfört att branschen består av komplexa 

produktionskedjor vilket inverkar på möjligheten till kunskap. Kunskapsdimensionen formas 

därmed av systemmöjligheterna.  

Emellertid finns möjligheter att kringgå de begränsningar som är ett resultat av systemens 

utformning. En upphandlare kan indirekt ställa krav även på tillverkningsskede. Detta genom 

att använda vissa kriterier som ingår i miljömärkningsorganisationernas egna kravlistor. 

Verifikat i form av miljömärkt produkt innebär därmed ett bevis på kontroll av 

tillverkningsprocessen.  

Genom att utarbeta kriterier som används av många upphandlare kan dessutom offentlig 

sektor kringgå det faktum att kontrakten enligt lag är tidsbegränsade. Ett långsiktigt arbete 

kan då uppnås genom att offentlig sektor ställer samma typ av krav på branschen. Detta 

förutsätter vilja och engagemang hos upphandlare varpå viljedimensionen blir viktig för 

handlandet. 

 

4.3 Vilja och drivkrafter  

Inledningsvis i detta avsnitt finns en allmän beskrivning av hur samhällsklimatet ser ut för att 

arbeta med miljö och socialt hänsynstagande i upphandlingsprocesser. Därefter kommer vi 

specifikt in på Örebro kommun; vilken legitimitet som finns att arbeta med hållbarhetsfrågor 

inom kommunen och hur problemet definieras inom verksamheten. Relevant i sammanhanget 



33 

 

är en redogörelse för styrdokument som upphandlingspolicy och miljöpolicy för upphandling. 

Efterföljande stycke behandlar hur upphandlingsenheten arbetar, vilket stöd som finns från 

politiskt håll och hur miljösamordnaren ser på riskbilden med kemikalier i textilier. Genom 

det kan potentiella drivkrafter identifieras. Därefter redovisas målkrockar mellan olika 

prioriteringar som kan uppstå i upphandlingsarbetet vilka kan kännetecknas som yttre faktorer 

som inverkar på viljedimensionen. 

 

4.3.1 Politisk förankring och samhällets inställning till problemen 
Miljöanpassad upphandling har på senare år fått ett starkt politiskt stöd både inom EU såväl 

som inom vårt lands gränser (Miljöstyrningsrådet 2009). Även på internationell nivå finns 

politiska överenskommelser med intentionen att främja detta arbete. I planen för 

genomförande av målen satta i Johannesburgdeklarationen 2002 framgår att myndigheter på 

samtliga nivåer ska uppmuntras till att i beslutsfattande anta ett perspektiv som tar hållbar 

utveckling i beaktande. Miljöanpassad upphandling nämns i detta sammanhang som ett av de 

områden som detta är aktuellt. En uppmaning finns vidare att främja att offentlig sektor 

genom sina upphandlingar arbetar för att miljövänliga varor och tjänster utvecklas och sprids 

(Förenta Nationerna 2002). 

 Kraven att arbeta med miljöanpassad upphandling finns således från politiskt håll – men även 

från andra intressegrupper som NGO:s, privatpersoner och företag – och har ökat både på det 

privata näringslivet och på offentlig sektor. Förutom att miljöfrågor uppmärksammats alltmer 

har fokus ökat på acceptabla sociala förhållanden i olika steg i tillverkningsprocessen av en 

vara. Det har inte bara inneburit krav på privat sektor, utan även på att offentliga myndigheter 

beaktar dessa frågor. Uttrycket Socially Responsible Purchasing (SRP) syftar till arbetssättet 

att föra in sociala krav i en upphandlingsprocess (Miljöstyrningsrådet 2009).  

När det gäller sociala krav är respondenten på SKL Kommentus av uppfattningen att en 

anledning till att offentlig sektor ligger efter det privata näringslivet på området beror på att 

det tidigare inte har funnits samma tryck på kommuner och landsting, som det har funnits på 

företag, att arbeta med dessa frågor. Istället har målet varit att köpa in så billiga produkter 

som möjligt. Krav på social hänsyn kan medföra ökade utgifter för offentlig sektor. Han tror 

dock att politiker är medvetna om detta och att fokuset har skiftat. Acceptabla 

tillverkningsförhållanden är nu viktigare än att varan har ett lågt pris men har producerats på 

ett sätt som inte är etiskt försvarbart. När det gäller uppföljningar av sociala krav har 
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respondenten sett ett ökat intresse från kommuner och landsting och han menar att denna typ 

av frågor ”ligger i tiden”. Intresset för att delta i den samordnade upphandlingen av 

leverantörsinspektioner som SKL Kommentus planerar har varit mycket stort (anställd SKL 

Kommentus 110118).  

Även respondenten på Miljöstyrningsrådet har märkt av ett intresse för sociala krav från 

offentliga upphandlare. Med anledning av detta – och eftersom man anser att det är viktigt att 

bistå kommuner med denna tjänst – testar man nu att föra in sociala krav i kriterierna för tre 

produktområden. Textilkriterierna är ett av dessa tre testområden. Allmänt om textilkriterierna 

kan nämnas att det är ett av de dokument på Miljöstyrningsrådets hemsida som laddas ned 

mest frekvent. Vanligast är dock att upphandlarna håller sig till den lägre nivån av krav22 

(anställd Miljöstyrningsrådet 110216).  

Miljösamordnaren i Örebro kommun uppmärksammade i den senaste upphandlingen av 

arbetskläder att samtliga leverantörer klarade att av uppfylla baskraven och att många 

miljömärkta produkter fanns bland anbuden. Respondenten har inte haft samma erfarenhet när 

det gäller tidigare upphandlingar av textila produkter. Hon är av uppfattningen att det sker en 

positiv utveckling i branschen vilket hon tror beror både på att konsumenterna är mer 

medvetna, men också på att offentlig sektor ställer krav i upphandlingarna. Även 

uppmärksamheten i media har enligt miljösamordnaren stor betydelse för denna utveckling 

(miljösamordnaren 101013). 

 

4.3.2 Örebro kommuns visioner och strategier 
I samtalen med miljösamordnaren hänvisar hon flera gånger till den kommunala politiken när 

det gäller miljöfrågor och etisk hänsyn (miljösamordnaren 100927 samt 101013). Både i 

politiska styrdokument och på hemsidan framgår det också tydligt att kommunen har en 

intention att aktivt arbeta med denna typ av frågor. I dokumentet ”Övergripande strategier och 

budget för år 2009 med flerårsplan 2010-2011” står att läsa:  

”Örebro kommun ska vara en föregångare när det gäller ekologiskt hållbar utveckling” 

(Örebro kommun 2008, s.5).  

 

                                                           
22 Vid tidpunkt för intervjun hade Miljöstyrningsrådets nya upphandlingskriterier ännu inte offentliggjorts. Det dokument 
som fortfarande var aktuellt vid tidpunken innehöll endast krav på två nivåer. De nya kriterierna har tre kravnivåer. 
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Vidare står att:  

”Kommunens grundsyn är att människan är aktiv och skapande, vill och kan ta ansvar för 

sina handlingar samt att varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter”  

(Örebro kommun 2008, s.6). 

 Det framhålls i dokumentet att dagens ohållbara samhälle är ett resultat av den 

samhällsutveckling som vi alla har bidragit till. Överhuvudtaget så ligger mycket av fokuset i 

dokumentet just vid hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan. Det poängteras att ett långsiktigt 

ekonomiskt perspektiv innebär ett hänsynstagande till miljöfrågor. Här står att läsa att: 

”Ekonomi är också ren luft, rent vatten och en giftfri miljö”  (Örebro kommun 2008, s.9).  

Ett särskilt fokus läggs på klimatfrågan. Det finns en strävan att kommunens anställda ska 

utöka sina kunskaper i hållbarhetsfrågor och att kunskapen ska förmedlas ut i kommunala 

verksamheter – t ex till skolorna. Det uttrycks också en vilja att de boende i Örebro ska bli 

engagerade i klimatfrågan, något som ska bli verklighet genom att kommunens samtliga 

verksamheter, nämnder, styrelser och förvaltningar gemensamt har ett ansvar för att 

kommuninvånarna uppmuntras i rätt riktning (Örebro kommun 2008).  

På hemsidan informerar kommunen om ett miljöpris som varje år delas ut både internt, d v s 

till en anställd inom kommunen eller till en kommunal verksamhet, samt externt vilket 

betyder antingen en person, ett företag eller en organisation inom Örebro kommun. Priset ges 

på grundval av bland annat miljövinster, utvecklande och nytänkande23. Under fliken 

”kemikalier” på kommunens hemsida redogörs bland annat för substitutionsprincipen och att 

användningen av kemikalier bör minska. De produkter som är minst skadliga ska prioriteras24. 

I miljöprogrammet Örebro miljömål definieras målet ”giftfri miljö” som ett av kommunens 

fokusområden mellan åren 2005-2010. I och med detta behandlas ämnet kemikalier. Det 

nämns inte var i produktionskedjorna som de stora riskerna förekommer men att kemikalier 

används både i produkter och inom industrin och att kemikalier allmänt, de senaste 

decennierna, har fått allt bredare användningsområden. Här står att läsa att det i många fall 

handlar om svårnedbrytbara ämnen som kan ha en negativ påverkan och att det dessutom kan 

röra sig om hittills okända egenskaper. Vidare nämns att ämnen kan ge upphov till miljö- och 

hälsorisker både hos människor och hos djur. Även det faktum att vissa ämnen kan 

bioackumuleras i organismer behandlas (Örebro kommun 2005). Att dokumentet inte mer 

                                                           
23 http://www.orebro.se/miljopriset tillgänglig 2010-10-01 
24 http://www.orebro.se/1481.html tillgänglig 2010-10-01 
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utförligt behandlar risker i produktionsprocesser har troligen att göra med att texten endast i 

allmänna drag beskriver förekomsten av kemikalier i olika sammanhang; att de används i en 

mängd produkter i alltifrån rengöringsmedel till kläder och elektronik. Under målet ”giftfri 

miljö” står att läsa: 

 ”Miljön ska vara fri från ämnen som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden” (Örebro kommun 2005, s.8). 

Stor tilltro tycks ligga till upphandlingens möjligheter som ett verktyg i arbetet mot en hållbar 

utveckling. I miljöprogrammet Örebro miljömål 2005-2010 står att kommunen, genom sina 

upphandlingar, har stora möjligheter att bidra till ett minskat användande av kemikalier 

(Örebro kommun 2005).  

Även på kommunens hemsida behandlas de möjligheter som upphandlingen ger när det gäller 

kommunens arbete med hållbar konsumtion. Miljökrav i kommunens upphandlingar listas 

som nödvändiga i arbetet för att öka andelen miljömärkta/ekologiska och rättvisemärkta 

varor25. 

 

4.3.3 Upphandlingspolicy 
Örebro kommuns upphandlingspolicy antogs av kommunstyrelsen den 24 april 2007 men har 

sedan dess reviderats i och med att nya bestämmelser i Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) trädde i kraft den 15 juli 2010. Policyn anger vilka riktlinjer som ska följas utöver 

lagkraven i LOU. Kommunens vision, som den uttrycks i upphandlingspolicyn, definieras 

som en ”professionell upphandlingsverksamhet”. Tillsammans med andra aktörer så som 

leverantörer, kommunens olika verksamheter och andra kommuner och kommunalförbund – 

vilka man har avtal med – vill kommunen, genom att följa vissa regler vid upphandlingen, 

bygga en miljöanpassad kommun som dessutom både är ekonomiskt och socialt hållbar. Ett 

av de sätt som radas upp för att lyckas med detta är att man ställer miljökrav i upphandlingar 

(Örebro kommun 2007).  

I upphandlingspolicyn står också att de varor, tjänster och entreprenader som det finns ett 

behov av i verksamheten och som är rätt funktionsmässigt, miljöprestandamässigt, 

kvalitetsmässigt, tidsmässigt, prismässigt, och platsmässigt ska upphandlas. De ska dessutom 

                                                           
25 http://www.orebro.se/240.html tillgänglig 2010-09-20 



37 

 

hålla en hög säkerhetsnivå. Det är inte endast den direkta inköpskostnaden som ska spela in. 

Här står att läsa att:  

”Upphandling ska präglas av totalkostnadstänkande där samtliga kostnader beaktas som är 

förenliga med köpet och driften av produkten” (Örebro kommun 2007, s.1). 

Under rubriken ”Miljöhänsyn och sociala hänsyn” framkommer att en upphandling ska 

genomföras i enlighet med bestämmelserna i LOU samt regler i annan handelslagstiftning. 

Den ska även göras i enlighet med policyn för ”Miljökrav och sociala hänsyn vid upphandling 

av varor, tjänster och entreprenader” samt övriga av kommunen utarbetade riktlinjer (Örebro 

kommun 2007). 

 

4.3.4 Miljöpolicy för upphandling 
Örebro kommun har vid sidan om upphandlingspolicyn således också en policy som handlar 

om miljökrav och social hänsyn när det gäller upphandling av varor, tjänster samt 

entreprenader. Det definierade målet är att: 

 ”Kommunen kan genom att beakta samhällspolitiska mål vid upphandling av varor, tjänster 

och entreprenader medverka till utvecklingen mot ett ekologiskt och socialt hållbart 

samhälle” (Örebro kommun 2003, s.1).  

Utgångspunkten är att miljökrav ska ställas vid samtliga upphandlingar och att krav på social 

hänsyn ställs i de fall där omständigheterna är sådana att det är möjligt och då kraven är 

relevanta att ställa. Policyn redogör vidare för fyra principer. Det fastställs att både 

miljöanpassning och social hänsyn är målsättningar för Örebros kommun och att de miljökrav 

som ställs är kopplade till nationella och lokala miljömål och åtgärdsplaner. Policyn hänvisar 

även till ”annan tillgänglig vetenskaplig forskning och information” (Örebro kommun 2003 

s.1). Miljöprestandan på produkter, tjänster och entreprenader ska kontinuerligt förbättras 

(Örebro kommun 2003). 

 

4.3.5 Upphandlingsenhetens drivkrafter i Örebro kommun 
I Örebro kommun tycks upphandlingsenhetens arbete genomsyras av ett utbrett samarbete. 

Anställda läser igenom varandras förfrågningsmaterial eftersom personalens olika 

erfarenheter kan vara användbara i granskningen av kraven som ställs (miljösamordnaren 

100927). Miljösamordnarens egen tjänsteroll innebär ett brett ansvarsområde då hon är 
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ansvarig för miljö- och sociala krav i samtliga av kommunens upphandlingar. Genom sitt 

arbete har hon tillgång till ett brett nätverk som innefattar en mängd olika aktörer. Hon deltar 

bland annat i flera av Miljöstyrningsrådets arbetsgrupper. Vid tiden för intervjuerna var hon 

med i en arbetsgrupp som uppdaterade kriteriedokumentet för textil och läder 

(miljösamordnaren 100927). Gruppen bestod av både konsulter, ett företag, en 

branschorganisation samt offentliga upphandlare med erfarenheter på området miljöanpassad 

upphandling (anställd Miljöstyrningsrådet 110216). Miljösamordnaren visar även prov på stor 

kännedom om andra samarbeten relevanta i sammanhanget, vilket vittnar om ett engagemang 

för vidare utveckling av miljö- och sociala krav. I den andra intervjun nämner hon att hon ska 

delta i SKL Kommentus arbetsgrupp för en förstudie av intresset för en samordnad 

upphandling av leverantörsinspektioner (miljösamordnaren 101013).  

Även upphandlaren visar på ett förhållningssätt till miljöfrågor i linje med 

miljösamordnarens. I samband med att samtalet kommer in på Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) beskriver hon lagen som – trots de restriktioner den medför – ”en 

möjlighet”, d v s att upphandlaren som tjänsteman har möjlighet att ställa bra miljökrav och 

göra en insats i och med det faktum att hon för många människors talan. Hon beskriver detta 

som en av drivkrafterna i hennes eget arbete (upphandlaren 100927).  

I förfrågningsunderlaget för arbetskläder och arbetsskor står att läsa att miljöpolicys, arbete 

med miljömål och användande av miljökrav vid upphandlingar ingår i de upphandlande 

aktörernas miljöarbete (Örebro kommun 2009b). Det framgår tydligt att miljöaspekten är en 

drivkraft i upphandlingsenhetens arbete då det tidigt i dokumentet poängteras att: 

 

 ”Miljöfrågorna har stor betydelse för de upphandlande myndigheternas arbete och för 

helhetssynen på sambandet mellan människa, miljö och hälsa” (Örebro kommun 2009b, s.3).  

Enligt miljösamordnaren har kommunen i många år arbetat med att ställa miljökrav i 

upphandlingarna och hennes egen tjänst skapades just för att kommunens politiker ansåg att 

detta var ett högprioriterat område. Hon menar att impulser och idéer kommer från 

kommunens politiker, genom direktiv som miljöpolicyn för upphandling, men att det sedan är 

upp till upphandlingsenheten hur uppdraget förvaltas. Även i upphandlingsenhetens egen 

verksamhetsplan står inskrivet att enheten ska arbeta med miljöanpassad upphandling 

(miljösamordnaren 101013). Hon anser att kommunen tar sitt ansvar på området och hon 

definierar ansvar som egen drivkraft och ett konstant arbete för att förbättra miljökraven 
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(miljösamordnaren 100927). Troligen kan hennes medverkan i Miljöstyrningsrådet förklaras 

med detta uttalande. Min tolkning är att viljedimensionen i det specifika fallet starkt påverkas 

av ett engagemang för miljö- och sociala frågor. 

Det tycks dock som att upphandlingsenheten i Örebro kommun finner ett stöd i att kommunen 

satsar på dessa frågor vilket säkerligen har betydelse för arbetet. I kommun B framkommer, i 

intervjun med respondenterna på kommunens miljökontor, att de eftersöker just en tydlig 

politisk prioritering så att det blir påtagligt vad politikerna har för intentioner med 

verksamheten (anställda miljökontoret kommun B, 101125).  

Intressant att nämna är att varken miljösamordnaren eller upphandlaren i Örebro kommun 

däremot har känt av något direkt tryck från anställda i kommunens verksamheter när det 

gäller kemikalierisker kopplat till textilier. Respondenterna menar att det ute i enheterna 

generellt inte finns något direkt miljöperspektiv och deras uppfattning är att de anställda i 

allmänhet inte reflekterar över denna typ av frågor. Enligt respondenterna saknas i allmänhet, 

kunskap om exempelvis hur stor mängd kemikalier det går åt i framställningen av textilier 

(miljösamordnaren och upphandlaren 100927). Kommunens anställda känner, enligt 

miljösamordnaren, generellt inte heller till det arbete med miljökriterier som utförs på 

upphandlingsenheten.  Den interna kommunikationen i ämnet behöver enligt respondenten 

utökas. Att genom utökad kommunikation stimulera både vilje- och kunskapsdimensionen 

hos beställarna kan vara viktigt för att få inköparna att köpa upphandlade produkter - så kallad 

avtalstrohet. I de fall som produkter köps in utanför avtalen finns det en risk för att dessa inte 

har kontrollerats vare sig vad gäller miljö-, hälso- eller arbetsmiljöaspekter 

(miljösamordnaren 100927). Tidsbrist identifieras som orsak till den begränsade interna 

kommunikationen. Externt deltar däremot upphandlingsenheten, genom miljösamordnaren, 

vid relativt många olika evenemang där hon berättar om sitt arbete med fokus på 

miljöanpassad upphandling (miljösamordnaren 101013).   

Intressant att konstatera är att inte heller någon av respondenterna i kommun B har fått frågor 

från andra anställda om t ex vad arbetskläderna innehåller (anställda miljökontoret kommun 

B, 101125), (anställd upphandlingsenheten, kommun B, 101213). Respondenten på den 

upphandlande enheten är av den uppfattningen att kunskap om produktkedjorna är låga både i 

beställar- och utförarled (anställd upphandlingsenheten, kommun B, 101213).  
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4.3.6 Definiering av riskbilden 
För att få en uppfattning om drivkrafter bakom viljedimensionen kan det vara fruktbart att 

redovisa hur miljösamordnaren och den övriga kommunala verksamheten definierar 

riskbilden kring kemikalier i textilier. Miljösamordnaren i Örebros kommun anser att det både 

är en miljö- och en arbetsmiljöfråga. Det senare omfattar inte bara användarna ute i 

kommunens verksamheter, utan även de människor som arbetar i produktionsledet. Hon 

menar att det är anledningen till att kommunen vill arbeta med social hänsyn vilket resulterat i 

att Örebro är en så kallad Fairtrade City (miljösamordnaren 100927). Den arbetsgrupp som i 

Örebro kommun arbetar under hela upphandlingen gör, förutom en behovsanalys, även en 

marknadsanalys. Där behandlas vilka risker som föreligger att olika konventioner kopplade 

till sociala frågor inte uppfylls (miljösamordnaren 110328). 

En drivande faktor bakom viljekomponenten tycks vara att inga CMR-ämnen 

(cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen) får förekomma i de 

produkter som används inom den kommunala verksamheten (miljösamordnaren och 

upphandlaren 100927). Kemikalieinspektionens PRIO-lista är en bas som kommunen ska utgå 

från för att undvika ämnen med sådana egenskaper samt ämnen med allergiframkallande 

effekter (miljösamordnaren 101013). Försiktighetsprincipen är inte ett begrepp som uttalat 

används men som enligt miljösamordnaren indirekt blir en följd av arbetsprocessen. Detta 

genom att tjänstemännen inhämtar kunskap om hur branschen ser ut, vad som utgör de största 

problemen inom miljö, hälsa och arbetsmiljö och vilka faktorer som ger upphov till störst 

miljöpåverkan. Miljösamordnaren är av den åsikten att ett sådant tillvägagångssätt i en 

upphandlingsprocess kan innebära att försiktighetsprincipen och bästa tillgängliga teknik 

tillämpas per automatik (miljösamordnaren 101013). Upphandlaren och miljösamordnaren 

menar att de vid varje upphandlings inledningsskede går igenom vad som är aktuellt för 

tillfället och vad som är prioriterat just då för det aktuella området (miljösamordnaren och 

upphandlaren 100927).  

  

4.3.7 Krockar mellan mål 
Även om miljöaspekten och etiskt hänsynstagande präglar upphandlingsenhetens arbete i 

Örebro kommun, och ett tydligt stöd finns från politiskt håll, så kan även andra aspekter 

påverka kravställandet, och således inverka på viljekomponenten. Miljösamordnaren får 

frågan om de kommunsamordnade upphandlingarna kan ge upphov till krockar mellan olika 

mål eller prioriteringar. Enligt henne har detta inte varit ett uttalat problem när det gäller 
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textilier. Däremot är konflikten tydligare när det till exempel handlar om livsmedel. Generellt 

sätt kan det ibland bli diskussioner angående pris. En del kommuner sätter inte miljöfrågorna 

högst upp på prioriteringslistan. Även om en kommun har intentionen att vara miljömedveten 

så kan alltför höga kostnader resultera i minskade ambitioner. Vid samordnade upphandlingar 

kan kommunen, enligt miljösamordnaren, därför ibland tvingas kompromissa. Det har dock 

ännu inte hänt att meningsskiljaktigheter p g a av detta slag har resulterat i separata 

upphandlingar (miljösamordnaren 100927).  

Även den anställde på upphandlingsenheten i kommun B tar upp produktgruppen livsmedel 

som ett exempel på en tydlig intressekonflikt med hänvisning till att ekologisk mat är dyrare. 

Hon menar vidare att om det visar sig att motsvarande situation gäller för t ex arbetskläder så 

kommer det innebära en konflikt eftersom en ökad kostnad medför en neddragning av andra 

utgifter. Hon efterfrågar därför en särskild miljöpeng i budgeten som avsätts för sådana 

situationer (anställd upphandlingsenheten, kommun B, 101213).   

Även för Örebro kommun har den direkta ekonomiska aspekten inflytande över kraven som 

ställs. Miljösamordnaren menar att eftersom det är offentliga medel så måste det finnas 

legitimitet i form av betalningsvilja hos medborgarna. Kraven som ställs ska vara pådrivande 

men kan inte medföra alltför ökade kostnader (miljösamordnaren 101013). Hon återkommer 

till ämnet även i ett av telefonsamtalen då hon menar att kommunen av detta skäl inte kan 

ställa krav som ligger i absolut framkant. Däremot är målsättningen att gå längre än vad lagen 

kräver (miljösamordnaren 110328). Miljöstyrningsrådet arbetar efter samma princip (anställd 

Miljöstyrningsrådet 110216).  

När det gäller upphandlingar av textila produkter kan även andra aspekter bli föremål för 

överväganden. För arbetskläder finns det t ex rena säkerhetskrav som måste tas hänsyn till 

(miljösamordnaren 110328). Upphandlaren i Örebro kommun tar även upp möjliga krockar 

vad gäller arbetsklädernas funktionella egenskaper. Hon beskriver hur viktigt det är att 

plaggen uppfyller funktionella krav, som ställs av användarna, och att kraven samtidigt inte 

står i konflikt med miljösamordnarens kriterier. Vid ett tillfälle i upphandlingen av 

arbetskläder uppstod en mindre krock mellan funktion och miljöaspekter. Det gällde 

denimplagg vilket resulterade i att produkten uteslöts ur det sortiment som skulle upphandlas. 

Dessa produkter var dock klassade som referenssortiment, vilket innebar att de enligt den 

tidigare statistiken sällan beställdes. Att utesluta produkten gav således inte upphov till några 

svåra ställningstaganden (upphandlaren 100927).  
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Krockar kan även uppstå i form av att olika miljökriterier står emot varandra. I 

Miljöstyrningsrådets textilgrupp diskuteras bland annat just detta problem (miljösamordnaren 

100927). Ett exempel på det framkom i arbetet med de nya textilkriterierna. På 

rekommendation från en representant för ett medverkande företag, bestämde sig 

arbetsgruppen för att godkänna en högre inblandning av polyester i sängkläder än vad 

miljömärkningen tillåter. Detta med hänvisning till att textilierna måste tvättas ofta. 

Miljövinsten blir istället att produkternas livslängd, genom en högre andel polyester, förlängs 

(anställd Miljöstyrningsrådet 110216).  

 

4.3.8 Sammanfattande kommentarer/reflektioner  
Det framkommer tydligt att drivkrafter finns på olika nivåer för att ställa miljö- och sociala 

krav i upphandlingar. Ett ökat tryck och intresse för dessa frågor kan skönjas bland 

kommuner. Örebro kommun har höga ambitioner att ligga i framkant på området. Politikerna 

visar uttryckligen att dessa frågor ska prioriteras, vilket verkar vara viktigt i sammanhanget 

för att skapa legitimitet för upphandlingsarbetet. I kommun B blir det tydligt att just denna 

politiska prioritering efterfrågas från de anställda. En egen reflektion är att skillnader i 

ekonomi mellan de båda kommunerna kan påverka möjligheterna att satsa på dessa frågor 

vilket i så fall är kopplat till systemmöjligheterna. 

Tjänstemannens egna drivkrafter och motiv kopplade till viljedimensionen framstår också 

tydligt som viktiga i sammanhanget. På upphandlingsenheten i Örebro kommun kan ett 

engagemang för miljö- och sociala frågor identifieras hos miljösamordnaren, vilket öppnar 

upp för samarbeten med andra aktörer som kan gynna kravställandet. 

Krockar kan uppstå i upphandlingsarbetet mellan olika mål. Konflikt mellan ekonomiska 

aspekter och hänsynstagande till miljö- och sociala frågor har inte varit framträdande i de 

textila upphandlingarna. Miljösamordnaren menar dock att legitimitet i form av 

betalningsvilja är viktigt i sammanhanget och att alltför högt ställda krav motverkas av att det 

handlar om offentliga medel. 
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4.4 Kunskap 

Avsnittet går igenom vilka kunskapskällor som är aktuella och bedöms som viktiga i 

sammanhanget samt hur kunskapsarbetet formas genom de möjligheter som finns för att 

inhämta kunskap. Avslutningsvis redogörs för SKL Kommentus planerade upphandling av 

leverantörsinspektioner.  

 

4.4.1 Kunskapsarbete 
Kunskap om miljöfrågor framstår som viktigt för att kunna ställa långtgående krav i en 

upphandling, varvid individen – eller i detta fall tjänstemannen – blir betydelsefull i 

sammanhanget. I Miljöstyrningsrådets nya kriteriedokument finns tre nivåer med krav; en 

basnivå, en avancerad och en spjutspetsnivå. Målet när det gäller baskraven är att alla 

upphandlare, oavsett kunskaper i miljöfrågor, ska kunna använda kriterierna i en upphandling. 

Kraven på de övriga nivåerna förutsätter dock mer kunskaper hos upphandlarna.  

”Ställer man krav på avancerad och spjutspetsnivå då kräver det kanske lite mer utav 

upphandlarna. Antingen man kanske klarar det själv eller man kanske måste ta in hjälp 

också, miljöresurser på nåt sätt. Det är ju det som nivåerna också handlar om. Det är ju hur 

lätt det är att göra uppföljning. Baskraven ska ju va lätt att följa upp men avancerad och 

spjutspetsnivå kanske kräver lite mer av uppföljning också” (anställd Miljöstyrningsrådet 

110216). 

När det gäller kunskapsarbete är nätverkande det mest användbara verktyget enligt 

miljösamordnaren. Hon värdesätter kontakter med andra aktörer och framhåller betydelsen av 

informella nätverk. Främst handlar det om kunskapsutbyten med anställda i andra kommuner 

vilka arbetar med liknande frågor. Det är inte ovanligt att hon kontaktar dessa för att 

undersöka om de har erfarenheter att dela med sig av från specifika upphandlingar. 

Utbildningar förekommer, men syftet med att anmäla sig till dessa är främst att utöka 

nätverket. Miljösamordnaren ser det som ett tillfälle att hinna prata med personer som hon vet 

kommer att närvara och som hon gärna vill utbyta erfarenheter med. Även engagemanget i 

Miljöstyrningsrådet ger möjlighet till kunskapsutbyten (miljösamordnaren 100927).  

Miljösamordnaren har även kontakt med de personer inom kommunen som är insatta och 

arbetar med miljöfrågor (miljösamordnaren 101013) och hon menar att hon tar tillvara den 

kompetens som finns inom organisationen (miljösamordnaren 100927). 
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Även Internet har stor betydelse för kunskapsinhämtandet. Miljösamordnaren använder sig av 

flera olika databaser för att kunna ta del av EU-dokument och forskarrapporter. Respondenten 

ser även över vad som står på de olika miljömärkningarnas kriterier (miljösamordnaren 

100927).  

Miljösamordnaren menar att REACH kan ge mer kunskap om hur kemikalierisker kan 

hanteras. Här kommer producentansvaret in; att tillverkarna har en skyldighet att veta att de 

uppfyller lagkraven och lämna teknisk bevisning ifall detta efterfrågas. Förfrågningsunderlag 

innehåller vanligtvis inte krav på lagefterlevnad men det förekommer emellertid att Örebro 

kommun gör undantag från denna regel just när det gäller REACH. Miljösamordnaren menar 

att lagstiftningen är så ny att en del leverantörer saknar kunskap om hur lagen fungerar 

(miljösamordnaren 100927). Hon tror även att de flesta upphandlare anser att lagen är svår att 

tolka och tillämpa. För att öka kunskapen om REACH arrangeras relativt många utbildningar 

och seminarier i ämnet (miljösamordnaren 101013). Örebro kommun är dock ingen arrangör 

av sådana evenemang (miljösamordnaren 110328).  

 

4.4.2 Kunskap om branschen 
Kunskap om branschen förefaller vara centralt när det gäller kunskapsdimensionen. Samtliga 

respondenter framhåller att en aktiv dialog med företagen är av betydelse. Genom sådan 

kommunikation kan en offentlig aktör inhämta kunskap om branschen och på så vis få en 

insikt i vilka krav som är rimliga att ställa i en upphandling. Detta för att inte hamna i en 

situation med alltför få – eller inga – anbud. 

Ett forum för dialog mellan olika sektorer är Miljöstyrningsrådet. Här har det privata 

näringslivet möjlighet att uttala sig i utarbetandet av kriterier (miljösamordnaren 101013). Via 

ett remissförfarande har även en större mängd aktörer tillfälle att redogöra för sina synpunkter 

(anställd Miljöstyrningsrådet 2010). 

SKL Kommentus har en nära dialog med sina leverantörer och respondenten där menar att det 

är viktigt att ha en god relation till företagen. Inför en ny upphandling utvärderas de gamla 

avtalen tillsammans med den tidigare kontrakterade leverantören. SKL Kommentus har då 

möjlighet att få veta hur företaget upplevt avtalsperioden och kan på så vis få en bild av ifall 

kraven bör ändras i kommande upphandling (anställd SKL Kommentus 110118).  
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Respondenterna på miljökontoret i kommun B har en positiv inställning till en utökad dialog 

med leverantörerna och de menar att det krävs en väl fungerande relation mellan aktörerna för 

att kommunen ska kunna driva en fråga (anställda miljökontoret kommun B, 101125). 

Respondenten på upphandlingsenheten i kommun B är av samma uppfattning och vill därför 

se ett utökat samarbete med leverantörerna inför upphandlingarna. Respondenten talar om att 

bygga kunskap om leverantörer och deras marknad. Enligt henne är det företagen som sitter 

inne med all kunskap. Som det ser ut idag så har upphandlingsfunktionen kontakt med sina 

leverantörer men respondenten anser att dialogen bör utökas (anställd upphandlingsenheten, 

kommun B, 101213). 

Även miljösamordnaren i Örebro kommun menar att det ska finnas en dialog med företag för 

att på så vis få kunskaper om branschen och hon ser positivt på sådana erfarenhetsutbyten 

(miljösamordnaren 110328). När det gällde en annan upphandling, dock ej av textilt slag utan 

av en tryckeritjänst, så bjöds olika leverantörer in i och med marknadsanalysen inför 

upphandlingen. Syftet var att få ökade kunskaper om branschen och att diskutera rimligheten i 

eventuella miljökriterier. Varje leverantör fick träffa arbetsgruppen enskilt för att svara på 

redan fastställda frågor. En sådan strategi skulle enligt miljösamordnaren kunna användas 

även i andra upphandlingar, till exempel när det gäller textila produkter, och hon tycker att 

tillvägagångssättet är bra eftersom det ger tillgång till mycket information (miljösamordnaren 

100927).  

Örebro kommun har även ett webbaserat upphandlingsverktyg där man som upphandlare har 

möjlighet att simulera anbud utifrån den marknadsanalys som genomförts. På det sättet kan 

man få en uppfattning om rimligheten i krav som planeras. Detta är emellertid ännu inte något 

som gjorts när det gäller upphandling av textilier (miljösamordnaren 101013). 

På frågan om man litar på sina leverantörer menar miljösamordnaren att det är en 

nödvändighet i en affärssituation. Ett annat förhållningssätt skulle bli ohållbart enligt henne. 

”… man måste ha ett ömsesidigt förtroende, det fungerar ju inte annars. Man kan ju inte 

bygga en relation på misstroende. Så är det i alla affärssituationer, man kan inte utgå från att 

de luras. Det skulle bli väldigt tråkigt i så fall” (miljösamordnaren 100927). 

 Hon menar dock att vid misstanke om oegentligheter så måste detta undersökas. Några 

sådana indikationer har dock inte varit fallet när det gäller miljökriterierna (miljösamordnaren 

100927). Samtidigt menar hon att det finns en risk för att leverantörerna själva inte har full 
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kunskap om sina underleverantörer, när det gäller kemikalieanvändning vid textiltillverkning, 

med anledning av produktionskedjornas komplexitet (miljösamordnaren 101013). Det finns 

således en tillit till att leverantörerna inte medvetet för kommunen bakom ljuset, men däremot 

en misstanke om att de inte alltid har den kunskap som krävs. 

 

4.4.3 Faktorer som begränsar dialogen med leverantörerna 
Även om kunskap om branschen, som erhålls genom dialog med företagen, anses vara 

nödvändig för upphandlingsprocessen finns faktorer som kan begränsa kommunikationen 

med leverantörerna.  

Respondenterna på upphandlingsenheten i Örebro kommun menar att det inte finns någon 

direkt dialog med leverantörerna under avtalsperioden. Kontakt sker endast vid särskilda 

omständigheter, d v s vid prisjusteringar eller ifall en produkt försvinner ur sortimentet och 

ska ersättas av annan vara. Ytterligare kontakt kan ske vid uppföljning av krav. I övrigt är det 

endast beställarna ute i kommunens enheter som kommunicerar med företagen 

(miljösamordnaren 100927).  

Miljösamordnaren tror att offentlig sektor antagligen bör ägna mer tid åt avtalsvård, vilket 

hon definierar som både kontroller och en mer utökad dialog med leverantörer. Det finns dock 

flera orsaker till att det inte ser ut så idag. En av anledningarna är tidsbristen 

(miljösamordnaren 100927). Även respondenterna på miljökontoret i kommun B anger detta 

som skäl och hänvisar till att det rör sig om många olika produktgrupper. Ett annat skäl som 

anges är att det sedan tidigare inte finns en kultur inom kommunen att arbeta på detta vis. 

Istället finns en tradition att kommunen som aktör är en ”stram beställare” (anställda 

miljökontoret kommun B, 101125).  

Även respondenten på SKL Kommentus tror att en begränsad dialog mellan kommuner och 

leverantörer kan bero på hög arbetsbelastning och tidsbrist, vilket leder till att man endast har 

möjlighet att ha kontakt med de större leverantörerna (anställd SKL Kommentus 110118).  

Systemmöjligheterna sätter därmed begränsningar för vilka möjligheter som finns att inhämta 

kunskap. Med andra ord formas kunskapsdimensionen av de möjligheter som tjänstemannen 

har utefter hur det administrativa systemets är uppbyggt. Samtidigt kan även viljedimensionen 

– i form av tjänstemannens prioriteringar – vara viktig i sammanhanget. 



47 

 

Upphandlaren i Örebro kommun tror att privata aktörer har en mer utbredd kontakt med sina 

leverantörer medan offentliga aktörer begränsas av krav på neutralitet, något som hon anser 

resulterar i betydande avvägningar i arbetsprocessen (upphandlaren 100927). Vid 

telefonsamtalet med miljösamordnaren återkommer vi till samma ämne. Hon menar att en 

alltför nära dialog riskerar att inte längre uppfattas som affärsmässig. Det uttrycks en rädsla 

för att andra aktörer kan missuppfatta eller feltolka en situation och tro att det handlar om 

mutor.  Miljösamordnaren menar att korta möten på rummet därför föredras framför 

lunchmöten (miljösamordnaren 110328). Intervjupersonen på SKL Kommentus anknyter 

också till detta ämne. Han menar att många upphandlare kan känna sig osäkra på vilken 

dialog som är tillåten mellan representanter för offentlig sektor och företagen. I samband med 

en upphandling ska kommunikationen vara så begränsad som möjligt. Ett vanligt 

missförstånd, enligt respondenten, är att detta även gäller under avtalsperioden, där inga 

restriktioner i själva verket finns för en sådan kommunikation. Samtidigt menar han att det 

inte är någon stor anledning till en begränsad dialog mellan en kommun och dess leverantörer. 

Från leverantörernas sida spekulerar han i om det finns en rädsla för att förknippas med mutor 

och att man därför t ex inte vågar bjuda en anställd inom den offentliga sektorn på affärslunch 

(anställd SKL Kommentus 110118). 

 

4.4.4 Kunskap om produktionskedjan 
Miljösamordnaren anser att de största riskerna i produktionen av textilier beror på den 

utbredda användningen av kemikalier. Hon menar vidare att det faktum att det konstant 

tillkommer nya ämnen försvårar för olika leverantörer att ha kontroll och översikt över 

tillverkningskedjan (miljösamordnaren 110328). 

När hon får frågan om vilka risker, när det gäller textilier, som är svåra att få kunskap om och 

att kunna hantera svarar hon att det är komplext. Det faktum att kommunen generellt inte har 

möjlighet att besöka leverantörer på plats påverkar möjligheterna till inhämtande av kunskap 

om förhållanden i tillverkningsskede (miljösamordnaren 101013). En liknande situation finner 

vi i kommun B där respondenterna på miljökontoret anser att det varken finns resurser eller 

tillräcklig kunskap för att titta på hela kedjan med leverantörer och underleverantörer 

(anställda miljökontoret kommun B, 101125). Systemmöjligheterna blir därmed begränsande 

för kunskapsdimensionen. 
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Miljösamordnaren menar även att det är enklare för privata aktörer, som i många fall har 

möjlighet till större insyn i produktionen, genom att de kan äga sina egna fabriker. Örebro 

kommun som offentlig aktör däremot, handlar för det mesta från grossister vilket innebär att 

det kan finnas många led bakåt i produktionskedjan. Detta medför, vilket tidigare nämnts, 

problem när det gäller att ställa krav bakåt i kedjan. 

”… vi handlar ju ofta från grossister som i sin tur har flera flera steg. Och där är det ju också 

att eftersom att vi har svårt att ställa krav längre bak i kedjan/../, de kraven vi ställer måste vi 

säkerställa att de har koll bakåt” (miljösamordnaren 101013). 

Även respondenten på Miljöstyrningsrådet beskriver problemet som just komplext när det 

gäller textilier. Han definierar kemikalieanvändningen som den mest betydande miljöaspekten 

när det gäller produktområdet. Risker finns över hela kedjan men främst i produktion och 

odling med anledning av den höga kemikalieanvändningen. För en upphandlare, som måste 

använda kriterier som går att utvärdera, blir det emellertid svårt att ställa krav långt bak i 

kedjan. Möjligheten till spårbarhet blir mer komplicerad ju längre tillbaka i produktionskedjan 

man går. Respondenten menar, liksom miljösamordnaren, att en upphandlare ofta köper av en 

återförsäljare som under sig har ett långt led av olika tillverkare.  

”Det kan vara väldigt svårt att utvärdera hur bomullsproduktionen har gått till och hur man 

har gjort i tidiga faserna när man har vävt och så där. Det är ju kanske extremt svårt för en 

upphandlare att kunna få den informationen. Så det är väldigt viktigt att man tänker på det 

hela tiden; hur ska man kunna utvärdera och/…/ det gör ju att dom miljömärkningar som 

finns det blir ju ganska mycket fokus på dom då. För det är ju ändå /…/ ett verifikat som går 

att använda” (anställd Miljöstyrningsrådet 110216). 

 

4.4.5 Leverantörsinspektioner 
En slutsats som kan dras av de resultat som redovisats ovan är att ökad kunskap, som 

inhämtats genom kontroller av tillverkningsskedet, skulle kunna möjliggöra mer långtgående 

krav.  

Örebro kommun har än så länge inte genomfört några leverantörsinspektioner av 

textilproducenter. Kontroll av tillverkningsprocesser har emellertid gjorts när det gäller 

gatustenar. Leverantörsinspektioner av gatustensproducenter upphandlades av Göteborgs 
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stad26- där Örebro tillsammans med flera andra kommuner gick med och delade på kostnaden. 

Inspektionerna gjordes av Goodpoint – ett företag som utför både annonserade och 

oannonserade besök hos tillverkarna med uppgift att undersöka hur de sociala kriterier, som 

ställts i kontraktet, efterlevs. Upphandlingsenheten får sedan ta del av den rapport som 

sammanställs efter inspektionen (miljösamordnaren 100927).  

Miljösamordnaren tror att det framöver kommer att bli aktuellt med denna typ av 

uppföljningar även när det gäller tillverkningen av textilier eftersom leverantörsinspektioner 

verkar bli alltmer vanligt förekommande. En mindre kommun har dock inte möjlighet att 

ensam stå för kostnaderna. Samarbete mellan olika kommuner är således nödvändigt. När det 

gällde uppföljningen av gatustenstillverkningen delades kostnaden upp baserat på 

kommunernas respektive befolkningsmängd. I den första genomförda intervjun med 

miljösamordnaren är hon av den uppfattning att utifall liknande samarbeten blir aktuella 

framöver kommer de, i alla fall i ett inledningsskede, att ske inom ramen för det nätverk som 

redan finns idag i regionen. Det är just genom informella kontakter som kommunen blev 

inbjuden till att delta i upphandlingen för kontroll av gatustenstillverkarna. Miljösamordnaren 

anser att ett mer formellt samarbete kan resultera i en tröghet i processen (miljösamordnaren 

100927). 

 I det andra samtalet med miljösamordnaren nämner hon dock att hon ska delta i SKL 

Kommentus arbetsgrupp för en förstudie av intresset för en samordnad upphandling av 

leverantörsinspektioner (miljösamordnaren 101013). Genom att genomföra en samordnad 

upphandling kan priserna för inspektionerna förhandlas ned. SKL Kommentus räknar med att 

en normalstor kommun kommer att få betala ca 50 000 kronor per år för 15-20 inspektioner. 

Respondenten på SKL Kommentus menar att om en kommun gör upphandlingen på egen 

hand rör det sig istället om en kostnad runt 100 000 kr per inspektion. Vid tiden för intervjun 

hade SKL Kommentus ännu inte hämtat in information om vilka produktgrupper som 

kommunerna vill genomföra inspektioner på. Respondenten menar dock att de områden där 

man sedan tidigare brukar ställa sociala krav är vid tillverkning av t ex textilier, 

kontorsmaterial och leksaker. Den samordnade upphandlingen handlar endast om inspektioner 

av etiska och sociala krav. Att inspektera rena miljökrav på plats har ännu inte diskuterats 

inom SKL Kommentus. Som svar på en fråga menar respondenten emellertid att det skulle 

vara en naturlig fortsättning på arbetet; antingen som ett tillägg till den aktuella 

                                                           
26 Genom Göteborgs upphandlingsbolag 
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upphandlingen eller alternativt att det blir föremål för en egen separat upphandling (anställd 

SKL Kommentus 110118). 

 

4.4.6 Sammanfattande kommentarer/reflektioner  
Kunskap om lagstiftning och om branschen framstår i undersökningen som viktiga för en 

upphandlares arbete. För att kunna ställa långtgående miljökrav blir den enskilda 

upphandlarens kunskaper i miljöfrågor viktiga i sammanhanget. Kunskaps- och 

viljedimensionen interagerar så att de drivkrafter som påverkar viljeaspekten kan leda till ett 

aktivt inhämtande av kunskap, vilket i sin tur ökar möjligheten att ställa långtgående krav. 

Individens vilja och drivkrafter är således betydelsefulla. Genom tjänstemannens engagemang 

kan samarbeten med andra aktörer gynna kriterieutvecklingen på området. 

Kunskapsdimensionen tycks till stor del formas utefter vilka systemmöjligheter som finns. 

Den begränsade insynen i tillverkningskedjan sätter premisserna för kunskapsinnehållet. 
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5 Diskussion  
Under arbetet med att dela upp resultatdelen i tre delar har det varit påtagligt att detta inte har 

låtit sig göras utan många gånger stora övervägningar, vilket jag ser som ett bevis på hur nära 

de tre analytiskt åtskilda dimensionerna ligger varandra och hur de i den praktiska 

verkligheten inte är möjliga att skiljas åt. Kopplingen och interaktionen mellan de tre 

dimensionerna i Hydéns normmodell har därmed varit tydlig.  

Uppsatsens titel hänvisar till faktorer som kan inverka på en kommun när det gäller att ställa 

krav på miljö- och social hänsyn i en upphandlingsprocess. En del av de faktorer som 

framkommit är av avgörande betydelse för möjligheten att ställa denna typ av krav. Samtidigt 

finns andra aspekter som kan hävdas vara mer öppna för tolkning när det gäller deras 

betydelse.  

Undersökningen visar att systemmöjligheterna blir betonande för upphandlingsenhetens 

arbetssätt. Det är ingen slump att avsnittet placerades före vilje- och kunskapsdimensionen i 

resultatdelen. Systemmöjligheter, främst i form av en omfattande lagstiftning, reglerar 

upphandlingsprocessen vilket således sätter ramarna för arbetet. Möjligheten att kunna ställa 

krav på tillverkningsprocesser ter sig mycket angeläget när det gäller textila varor eftersom 

många miljö- och hälsorisker är kopplade just till produktionen. Emellertid uttrycker 

respondenterna att komplexiteten i kedjan påverkar upphandlingsarbetet med anledning av de 

begränsade möjligheter som finns för insyn i tillverkningsskedet – något som även 

framkommit i tidigare studier (se Boström et al. 2011). Svårigheterna att följa tygets väg 

bakåt i kedjan – d v s den så kallade spårbarhet - medför att krav på tillverkningsprocesser 

riskerar att bli oproportionerliga. Krav på bästa tillgängliga teknik förhindras således av 

branschens – och lagstiftningens – utformning. Det ekonomiska systemet och dess strukturella 

normer för vad som är rationellt har lett till att ett stort antal aktörer är involverade i 

tillverkningsprocessen och att produktionen mestadels sker i länder utanför Europa. Det 

ekonomiska systemet inverkar därmed på möjligheten att ställa krav på tillverkningen och får, 

som Håkan Hydén uttrycker det, övertaget över de andra systemen (Hydén 2002b). Samtidigt 

har en större medvetenhet om de problem som tillverkningen skapar, i takt med att de 

ekologiska normerna blivit alltmer tydliga, inneburit att företag satsar på att miljömärka sina 

produkter. Anledningen till detta kan vara ett större hänsynstagande till miljön men även att 

det, i och med det tryck som konsumenterna ställer på branschen, nu har blivit ekonomiskt 

lönsamt för företagen att använda detta som försäljningsargument. Från företagens sida 
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innebär det i så fall inte att det ekonomiska systemets normer har fått en minskad status, utan 

istället att denna strategi nu kan ses som rationell ur ett ekonomiskt perspektiv. Från offentlig 

sektors sida tycks däremot finnas en möjlighet till ett större hänsynstagande till de ekologiska 

och sociala normerna, jämfört med tidigare, vilket blir tydligt i och med det faktum att det inte 

endast är den faktiska kostnaden som har betydelse. Istället finns nu legitimitet att köpa 

dyrare produkter för att säkerställa att de tillverkats under socialt godtagbara förhållanden.  

Konsumentmakten spelar med andra ord en viktig roll för att förmå branschen att arbeta med 

dessa frågor och därför framstår det för mig som av yttersta betydelse att det finns aktörer 

inom offentlig upphandling – som Örebro kommun – vilka driver arbetet framåt.  

Ett återkommande tema i undersökningen är möjligheten att kunna kontrollera krav. Detta 

beskrivs, av tre av de fyra respondenter som berörde ämnet i intervjuerna, som avgörande för 

kravställandet. Intressant är att respondenten på upphandlingsenheten i kommun B emellertid 

menade att lagen inte kräver uppföljning av skallkrav. Detta skulle man kunna se som ett 

bevis på bristande kompetens hos respondenten, men samtidigt ger hon intrycket av att vara 

kunnig om lagens innehåll. Kan det istället vara så att lagstiftningen på området ger stort 

utrymme för olika tolkningar? Vilka faktorer påverkar i så fall lagtolkningen? Dessa 

frågeställningar skulle kunna vara intressanta för fortsatt forskning. Det jag kan konstatera är 

att om lagen kräver att kriterier ska kunna verifieras så framstår 

Miljömärkningsorganisationernas arbete som mycket viktigt för den miljöanpassade 

upphandlingen, med anledning av den tredjepartkontroll som kan ge verifikation åt ställda 

krav.    

När det gäller vilja och drivkrafter så är det tydligt att det finns politiska incitament från olika 

nivåer och därmed en uppmuntran utifrån att arbeta med dessa frågor, något som även 

framgick i Carlsson och Åströms undersökning (Carlsson & Åström 2006). Intressant i 

sammanhanget är den ändring av lagtexten där ordet ”får”  byttes mot ”bör”  när det gäller 

miljö- och sociala krav. Denna förändring ser jag som en tydlig signal från det politiska 

systemets sida att dessa frågor ska prioriteras. Samtidigt som kommunerna är en del av staten 

så har de här en möjlighet att själva välja ambitionsnivå. När det gäller Örebro kommun blir 

det tydligt att kommunen ställer sig bakom dessa värden. Intressant är att kommunen i sin 

budgetplan gör kopplingen att ekonomi även handlar om en ren miljö. Denna insikt gör 

troligen kommunen till en föregångare på området. Örebro kommunen uttrycker även explicit 

sin vision om att vara en förebild i detta avseende.  
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Drivkrafterna för kommunen tycks vara ett ansvarstagande och ett hänsynstagande till miljö 

och andra medmänniskor. Självklart kan även andra motiv ligga bakom viljan att vara en 

förebild – t ex kan det vara en strategi för att locka företagare och studenter till orten. Att ge 

några sådana förklaringar har dock inte varit fokus för denna uppsats eftersom det är 

irrelevant för syftet. Det viktiga är vilka signaler som skickas till upphandlingsenheten och 

dess personal om frågornas relevans. I Örebro kommun finns stöd och legitimitet för 

upphandlingsenhetens arbete som enligt min tolkning utgör en avgörande faktor i 

sammanhanget. Den politiska prioriteringens betydelse framstår som särskilt viktig vid 

jämförelsen med kommun B där just detta efterfrågas av respondenterna på kommunens 

miljökontor. 

Tjänstemannens egen vilja, drivkraft och kunskap ska inte förringas utan har betydelse i 

sammanhanget. Här kommer jag således till samma slutsats som Carlsson och Åström 

presenterade i sin undersökning (Carlsson & Åström 2006). Även om policydokument anger 

kommunens mål och visioner så är det fortfarande upp till den anställde att omsätta målen till 

konkret handlande. Miljösamordnaren i Örebro kommun visar på ett engagemang, genom 

hennes medverkan i Miljöstyrningsrådet, för kriterieutveckling på området vilket är särskilt 

intressant att notera. Viljedimensionen är här nära sammanbunden med 

kunskapsdimensionen. Den kunskap som erhålls genom kontakter och samarbete med andra 

aktörer ökar möjligheten till mer långtgående krav. Miljöstyrningsrådets baskriterier är tänkta 

att kunna användas av alla upphandlare, men de högre kraven förutsätter kunskap om 

miljöfrågor. På detta sätt blir således kunskapsdimensionen viktig i sammanhanget. 

Kriterierna på avancerad och spjutspetsnivå ställer även högre krav på uppföljningen, vilket 

innebär att det också måste finnas resurser för detta; både i form av tid, kunskap och ekonomi.  

I de tidigare studier som presenterades i teoriavsnittet framkom att främst ekonomiska 

aspekter prioriteras i upphandlingarna (Boström et al. 2011; Carlsson & Åström 2006). I 

Örebro kommun kan ekonomiska faktorer påverka upphandlingsarbetet och förhindra alltför 

långtgående krav med hänvisning till att kommunen handlar med skattepengar. Det handlar 

däremot enligt min tolkning inte om någon generell prioritering av ekonomiska aspekter utan 

här belyses återigen hur viktig viljedimensionen är i detta sammanhang, samtidigt som 

kommunens ekonomi också ger möjlighet till att arbeta på detta sätt. 

Något som kan diskuteras när det gäller Håkan Hydéns normmodell är hur andra tjänstemän 

kan påverka individens handlande genom egna önskemål och/eller krav. Inom Örebro 
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kommun, och bland de kommuner som Örebro samarbetar med, tycks stor tillit sättas till 

miljösamordnarens kompetens. Hennes arbete verkar därmed inte påverkas av stora 

meningsskiljaktigheter. Det är emellertid intressant att fundera över hur andra personer ändå 

kan påverka miljösamordnarens handlande och var någonstans detta kommer in i 

normmodellen. Det behöver således inte röra sig om några stora kompromisser utan mer om 

subtil påverkan genom kommunikation med andra människor. Kanske kan det här finnas 

utrymme för att förtydliga detta som en bakomliggande förklaring till handlandet i 

normmodellen. 

När det gäller kunskapsdimensionen blir systemmöjligheterna avgörande för vilken sorts 

kunskap som är relevant. Det handlar således om den sekundära socialisation som Berger och 

Luckmann tar upp där yrkesrollen formas och där systemmöjligheterna blir betydelsefulla för 

kunskap och kognition (Hydén 2002b). Kunskap om lagstiftningen är centralt för en 

upphandlare inom offentlig sektor. Det är även viktigt att vara insatt i hur branschen ser ut. 

Vid för högt ställda krav finns risk för att anbuden uteblir. Kunskap om branschen blir därmed 

essentiellt för att kunna avgöra hur hårda krav som kan ställas. Samtliga respondenter 

poängterar värdet i att ha en dialog med leverantörer och en av respondenterna i kommun B 

menar att det krävs en sådan kommunikation för att kunna driva en fråga. Emellertid tycks det 

i Örebro kommun finnas en oro för att som offentlig aktör ha en för nära relation med 

leverantörerna. Indirekt skulle detta kunna påverka kravställandet. Samtidigt kanske en viss 

distans är av godo. En för stark tilltro till att all kunskap finns hos leverantörerna kan enligt 

mig riskera att ge aktörer i branschen ett för stort inflytande över de krav som ställs. Det 

förutsätter också att upphandlarna har kunskap och erfarenhet för att kunna avgöra ifall t ex 

ett företags påpekande vid utvärdering av kriterier är relevanta att ta hänsyn till. Kontakter 

även med andra aktörer ter sig för mig därmed betydelsefulla för att få en bred kunskap och 

översikt över olika aspekter som är relevanta i sammanhanget. 

Ett stort kontaktnät mellan olika aktörer inom offentlig upphandling är emellertid inte endast 

föremånlig för ett direkt kunskapsutbyte. Det kan även möjliggöra samarbeten i form av t ex 

leverantörsinspektioner, vilket innebär att kommunerna kan kontrollera ifall de krav som 

ställs verkligen efterlevs i praktiken. I och med det bör det finnas ökade möjligheter att också 

kunna ställa mer långtgående krav. Ett annat exempel på hur samarbete kan vara gynnsamt i 

sammanhanget är hur samordning av krav kan motverka att ett långsiktigt arbete mot 

leverantörerna förhindras av korta avtalsperioder. Genom samarbete av detta slag finns det 

således möjlighet att kunna arbeta mot de begränsningar som systemen hittills har medfört.  
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6 Slutsats  
Undersökningen visar tydligt att samtliga dimensioner i Hydéns normmodell har betydelse för 

– och inverkar på – kommunens möjligheter att ställa krav på miljö- och social hänsyn vid 

upphandling av textila produkter.  

Systemmöjligheterna i form av lagstiftningen på området ger generellt upphandlare utrymme 

att ställa miljö- och sociala krav i upphandlingsprocesser. När det gäller textil produktion 

kompliceras emellertid bilden av de begränsade möjligheter som finns för insyn i 

produktionskedjan. Textiltillverkningens komplexa uppbyggnad – och det faktum att 

kommunen som offentlig aktör befinner sig långt från tillverkningen – innebär att krav på 

produktionen inte är möjlig med hänvisning till proportionalitetsprincipen och svårigheten att 

verifiera krav. Kunskapsdimensionen påverkas därmed av det ekonomiska systemet genom 

det sätt på vilket branschen är uppbyggd. Emellertid kan en upphandlare indirekt ställa krav 

på kedjan genom att plocka ut några produktkriterier från miljömärkenas kravdokument till 

förfrågningsmaterialet. Miljömärket får sedan fungera som verifikat.  

Kunskap om miljöfrågor är betydelsefulla för att kunna ställa långtgående krav i 

upphandlingarna. Här blir individen – d v s upphandlaren som tjänsteman – viktig i 

sammanhanget. Vilja och kunskap hos denne har betydelse eftersom tjänstemannen ska 

omsätta politikernas målregler i praktiken. Kunskapsutbytet sker till stor del genom kontakter 

med andra aktörer. Kännedom om branschen är essentiellt för att kunna veta vilka krav som är 

rimliga att ställa i en upphandling. En nära dialog med leverantörerna tycks dock förhindras 

av tidsaspekter, ekonomiska aspekter och – som i Örebro fall – en försiktighet att som 

offentlig aktör ha en nära relation med företagen. Systemmöjligheterna kan därmed påverka 

kunskapsarbetet samtidigt som samarbete med andra aktörer kan öppna upp för möjligheter. 

Drivkrafter finns på olika nivåer för att aktivt uppmuntra krav på miljö- och social hänsyn i 

upphandlingar. Kommunens definiering av problemet tycks vara betydelsefullt för att ge 

legitimitet till upphandlingsenhetens arbete med dessa frågor. En politisk prioritering 

identifieras således som viktig i sammanhanget. I Örebro kommun framhålls tydligt 

upphandlingsenhetens relevans för att öka andelen miljömärkta varor.  

Avslutningsvis är det intressant att påpeka hur en kommun som Örebro som ligger i framkant 

på området, genom samarbete med andra aktörer, kan arbeta för att påverka de begränsningar 

som finns i systemen. 
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7 Tack 
Ett stort tack vill jag rikta till samtliga respondenter som deltagit i undersökningen och 

bidragit med värdefull kunskap. Jag vill även tacka min handledare Magnus Boström för stor 

hjälp genom bra vägledning i arbetet med uppsatsen. Icke att förglömma ett tack till Gunilla 

Reisner och Olov för värdefull support och ändlöst bollande.  
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Bilaga – ChemTex-projektets intervjumanual 
 

A. Basfakta 

 

Hur textilier kommer in i organisationens verksamhet och produkter; hur stor del av 

verksamheten som rör textilier, (kärna-periferi, funktioner, volym). Inom vilka delar av 

kommunens verksamhet finns det gott om textilier?  

 

Organisationen (avdelningen) bakom inköpsfunktionen; vilka och hur många jobbar med 

detta; jobbar man enskilt eller i samarbete med någon annan avdelning, t.ex. 

miljöavdelningen? Hur är i så fall samarbetet organiserat? 

 

Beskrivning av organisationens policys som påverkar inköp. Det kan röra sig om 

inköpspolicy, CSR-policy, hållbarhetspolicy, miljöpolicy; policy för intern och/eller extern 

kommunikation. 

 

Vid intervjuer: lite basfakta om informanten (position, roll i organisationen, bakgrund)  

 

B. Kunskapsarbete, prioritering kring kemikalier i textilier 

 

Hur ser organisationen/informanten på riskbilden runt kemikalier?  

• risker längs produktkedjan (var i kedjan?) 

• vilka risker, vilka typer av risker: ekonomiska, miljömässiga, sociala… 

 

Hur skaffar sig organisationen/informanten kunskaper om kemikalierisker kopplade till 

organisationens verksamhet? Internets betydelse?  
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Finns kunskap över den egna produktkedjan? Hur arbetar man med att samla in 

kunskap?(inventering, kartläggning, analys, bedömning, studieresor, riskanalys – och vad 

vägs i så fall in i deras riskanalys etc) 

 

Vilken organisation, arbetsprocedur, arbetsdelning, metoder används vid detta 

kunskapsarbete? Tar man hjälp av experter (anställda, konsulter, forskare…)? 

 

På vilket sätt används den kunskap som inhämtas?  

 

Vilka risker verkar vara svårt att få kunskap om och att kunna hantera?  

Hur hanterar/minimerar man risker? Finns det ett särskilt åtgärdsprogram för ändamålet? 

Någon uttalad strategi? Ex: proaktivt (förebygga) eller reaktivt (reagera på larm) 

 

Görs prioriteringar och i så fall hur 

 

1. av vissa kemikalier? Vilka kemikalier? Varför? Hur (t.ex. med hjälp av kemikalielistor 

eller principer som försiktighetsprincipen, substitutionsprincipen eller andra modeller, 

manualer) 

2. av olika delar av produktkedjan? Del i varukedjan, t.ex. färgning, sömnad etc 

3. av aktörer inom olika delar av produktkedjan? (t.ex. fokuserar man bara på ett led före 

inköp eller fokuserar man på fler delar; och i så fall på vilket sätt fokuseras de olika 

delarna)  

 

Hur ser organisationen/informanten på osäkerhet? Används principer såsom 

försiktighetsprincipen?  
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Finns det krockar mellan mål att minska kemikalierisker och andra prioriteringar 

(funktionalitet, pressa priser, mode, bibehålla leverantörer, andra miljömål, social hållbarhet, 

etc etc) 

 

Görs kontroller av leverantörer/underleverantörer? Hur görs dessa (t.ex. stickprov på kläder, 

anmälda eller oanmälda besök på fabriker: stickprov på produktionsprocessen…)? Vilka 

svårigheter upplever man att kontrollera och ställa krav? Litar man (för mycket) på sina 

leverantörer?  

 

Jobbar man på att utveckla relationer med leverantörer/underleverantörer, för att få kunskaper 

och kunna kontrollera kedjan? På vilket sätt? (här kan man fråga kring långsiktighet i 

affärsrelationerna, utveckling av tillit, om det förkommer samarbete med andra inköpare…) 

 

C. Kommunikation kring kemikalier i textilier 

Finns någon informations-, kommunikationsstrategi och/eller policy kring kemikalierisker? 

(vilka målgrupper, kanaler) Om ja, varför upprättas en kommunikationsstrategi? Vem ligger 

bakom denna strategi (vilka avdelningar etc)? 

 

Avser kommunikationsstrategin den interna och/eller den externa kommunikationen? 

 

Hur jobbar organisationen med intern kommunikation ift kemikalier i textilier?  

• Med vilka verktyg, kanaler? Personlig och/eller medierad kommunikation? Vilken 

betydelse har nya medier som internet och intranät? 

• Anpassar man kommunikationen beroende på målgrupp och i så fall hur? Vilken 

betydelse har t.ex. olika kunskapsnivåer i organisationen för kommunikationen? 

• Förekommer det även informell kommunikation vid sidan av de officiella kanalerna 

och i så fall: i vilken form, mellan vilka och vilken betydelse har denna 

kommunikation? 
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• proaktivt vs i reaktion på händelser, ”larm” 

• I vilken utsträckning arbetar man med internutbildningar? 

 

Hur tycker informanten att den interna kommunikationen kring kemikalierisker fungerar? 

Förklaringar/lösningar till eventuella problem? 

 

Förekommer motstånd, oenighet, kulturkrockar mellan avdelningar/personer; t.ex. mellan 

miljöavdelning och inköpsavdelning (såvida sådana uppdelningar finns), eller mellan olika 

förvaltningar inom kommunen? 

 

Hur och varför jobbar organisationen med extern kommunikation?  

• Med vilka verktyg, kanaler? För vilka målgrupper? Personlig vs medierad 

kommunikation? Vilken betydelse har nya medier som internet (t.ex. den egna 

hemsidan) och intranät? 

• Betydelse för varumärke, image? 

• proaktivt vs i reaktion på händelser, ”larm” 

 

Hur tycker informanten att den externa kommunikationen kring kemikalierisker fungerar? 

Förklaringar/lösningar för eventuella problem? Finns det t.ex. något allmänt missförstånd runt 

hur organisationen hanterar kemikalierisker? 

 

Har kommunikationen kring kemikalierisker internt och externt förändrats de senaste åren och 

i så fall på vilket sätt? Möjliga orsaker till detta? 

 

Vilken betydelse har medierna? Arbetar man med mediekontakter och i så fall hur? 
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Kommunikation längs produktkedjan; hur jobbar organisationen med kommunikation till 

leverantörer, underleverantörer? Hur fungerar den? Finns det program för (ömsesidig) 

utbildning, kunskapsutbyte? Upplevda svårigheter med sådan kommunikation? Med vilka 

medier sker kommunikationen? Mellan vilka led i produktionskedjan är kommunikationen 

viktigast? Var finns de största kommunikationsproblemen? 

 

Nätverkar organisationen/informanten kring frågeområdet? Med vilka? (med andra experter, 

med andra organisationer i branschen, med konsulter, med aktörer längs produktkedjan, 

andra…). I vilket syfte sker nätverkandet? 

 

D. Styrmedel kring kemikalier i textilier 

 

Vilka externa styrmedel måste/vill organisationen följa? Särskilt intressant gäller den 

Europeiska lagstiftningen kring kemikalier (REACH) och Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) när det gäller en offentlig organisation som en kommun. Eventuella svårigheter att 

tillämpa och tolka dessa? Eller hjälper de till med att få kunskap och kunna hantera 

kemikalierisker?  

 

Vilka restriktioner ger LOU upphov till när det gäller att ställa krav på 

leverantörer/underleverantörer? Vilka möjligheter ger LOU? 

 

Vilka egna styrmedel använder organisationen? Finns någon uppförandekod? Vad i så fall 

bygger dess kriterier på? Andra frivilliga, externa styrmedel som organisationen använder? 

(t.ex. miljömärkning, begränsningslistor från t.ex. textilimportörerna )  

 

Hur fungerar styrmedlen i relationen (kommunikation, styrning, kontroll, tillit…) till 

leverantörer, underleverantörer? Vilka regler/kriterier/program el. dyl. tycker 
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leverantörer/underleverantörer är svårt/lätt att implementera? Kan leverantörernas 

kunskaper/erfarenheter/önskemål påverka styrmedlens utveckling, innehåll och tolkning? 

 

Finns det exempel på krockar mellan inköpares styrmedel/krav och den nationella 

lagstiftningen (eller andra regler) som producenter har i sitt land?  

 

Används principer såsom försiktighetsprincipen, substitutionsprincipen, andra principer? 

 

Följer man upp sina krav? Hur fungerar uppföljningen av leverantörer, ställda kriterier? Vad 

finns det för rutiner? Svårigheter; möjligheter? 

 

Hur ser organisationen/informanten på ansvar? Hur långt sträcker sig deras ansvar och vilket 

ansvar bör leverantörer/underleverantörer själva ta på sig?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


