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Sammanfattning 
 
Grön offentlig upphandling (GPP) används som styrmedel för att myndigheter genom inköp 

ska kunna påverka marknader att bli mer miljövänliga. GPP innebär att den upphandlande 

myndigheten inför miljökrav i upphandlingen som leverantören måste uppfylla. Miljökraven 

kan vara obligatoriska eller användas som grund för utvärdering av anbuden. I denna uppsats 

har jag undersökt hur anbudspriser och antal anbudsgivare som deltar i upphandlingarna 

påverkas av de miljökrav som ställs av myndigheter vid offentliga upphandlingar av lokalvård.  

Underlaget utgörs av information från offentliga upphandlingar av lokalvård i Sverige mellan 

åren 2015 och 2017 och för analysen används en hedonisk prismetod. Huvudhypotesen i 

uppsatsen är att den upphandlande myndigheten betalar ett premiumpris för att leverantören ska 

uppfylla miljökraven. Miljökraven antas också fungerar som en inträdeskostnad för de 

potentiella anbudsgivarna vilket i sin tur kan påverka antalet faktiska anbudsgivare. Resultatet 

tyder på att miljökraven som ställs i upphandlingarna har ingen eller mycket liten påverkan på 

anbudspriserna och antal anbudsgivare.  
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1. Introduktion 

Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgick år 2016 till ett värde av 683 miljoner kronor 

vilket motsvarar ungefär 17 procent av Sveriges BNP. Inom EU köper årligen 250 000 

offentliga myndigheter tjänster via offentlig upphandling till ett sammanlagt värde av ca 14 

procent av EUs totala BNP (Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Eftersom den offentliga upphandlingen står för en betydande del av konsumtionen betraktas 

offentlig upphandling som en bra utgångspunkt för att implementera miljömål genom så kallad 

grön offentlig upphandling (GPP)1.  Det innebär att den upphandlande myndigheten2 ställer 

krav på att leverantören ska uppfylla vissa miljökriterier, till exempel att alla kemikalier som 

används ska ha en viss miljömärkning, att leverantören är miljöcertifierad eller en begränsning 

gällande utsläpp av koldioxid. Intentionen med GPP är att påverka de olika marknaderna till att 

bli mer miljövänliga och nå de miljömål som är satta inom den offentliga sektorn. EU anser att 

GPP är ett viktigt politiskt instrument och använder det som styrmedel för att klara sina 

miljömål (Tukker et al, 2008). Vidare anser EU att GPP ska leda till en hållbar produktion och 

konsumtion genom att fler företag väljer att producera mer miljövänliga varor och tjänster (EU, 

2019).   

Syftet med denna uppsats är att analysera hur anbudspriser och antal anbudsgivare påverkas av 

miljökrav vid upphandling av lokalvård. Huvudhypotesen är att den upphandlande 

myndigheten betalar ett högre pris för att leverantören ska uppfylla miljökraven. Vidare antas 

miljökraven fungerar som en inträdeskostnad för de potentiella anbudsgivarna vilket i sin tur 

kan påverka antalet faktiska anbudsgivare negativt. För analys av anbudspriser används en 

hedonisk prismetod som teoretiskt ramverk (Lundberg & Marklund, 2018b) och 

utgångspunkten för analysen av antal anbudsgivare är den slutna lägstaprisauktionen (Li & 

Zheng, 2009). Datamaterialet består av uppgifter från offentlig upphandling av städtjänster i 

Sverige mellan år 2015 och 2017.   

 

 
1 Green public procurement (GPP) 
2 En upphandlingsmyndighet är en statlig eller kommunal myndighet, vissa kommunala och statliga bolag samt 
beslutande församling i kommun och landsting. Försörjningssektorerna kallas istället för upphandlande enheter. 
(Konkurrensverket, 2019) 
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1.2 Bakgrund   

EU har utsett några marknader som särskilt viktiga för tillämpning av GPP och upphandling av 

lokalvård är en av dem3. Lokalvård är en förhållandevis enkel tjänst att upphandla och relativt 

okomplicerad att utföra. Det krävs inte heller några stora tekniska förändringar för att 

lokalvårdsföretagen ska bli mer miljövänliga, vilket är nödvändigt för till exempel 

tillverkningsindustrin (Hyoung et al., 2016). Sammantaget gör detta att upphandling av 

lokalvård är en bra utgångspunkt för en empirisk studie om hur miljökrav i upphandlingar 

påverkar anbudspriserna och antal anbudsgivare.    

Ett rimligt antagande är att det innebär ökade kostnader för företagen att bli miljöcertifierade 

eller byta till miljövänliga kemikalier. Därför är det motiverat att anta att anbudspriserna i 

upphandlingar som har krav med avseende på miljö är högre än när det inte ställs några 

miljökrav. Denna prisökning kan tolkas som betalningsviljan för de miljökrav den 

upphandlande myndigheten föreskriver (Lundberg & Marklund, 2018b). Om det inte innebär 

någon ekonomisk vinning för potentiella anbudsgivare att investera i grön produktion finns 

inget incitament för leverantörerna att uppfylla ställda miljökrav. Valet för den potentiella 

anbudsgivaren blir därför att avstå från att delta i upphandlingen. 

Trots att de huvudgrupper av varor och tjänster som upphandlats i princip varit konstanta har 

antalet anbud per upphandling i Sverige minskat för varje år. År 2017 var det genomsnittliga 

antalet anbudsgivare per upphandling 4,1 jämfört med 2012 då motsvarande siffra var 4,8 

(Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten, 2018) 4. En möjlig orsak till det minskade 

antalet anbudsgivare är att inträdeskostnaderna har blivit för höga, med andra ord, det är för 

kostsamt för företagen att delta i upphandlingen (Klemperer, 2004). Om miljökrav utformas 

som ett ska-krav5 är det möjligt att tänka sig att miljökravet fungerar som en inträdeskostnad 

 
3 Övriga marknader avser upphandling av; datorer och bildskärmar, tryck- och kopieringspapper, elektrisk och 
elektronisk utrustning inom hälso- och sjukvårdssektorn, elektricitet, livsmedel och cateringtjänster, möbler, 
trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster, kopieringsutrustning, utformning, byggande samt förvaltning av 
kontorsbyggnader, färger, lacker och vägmarkeringsprodukter, projektering, underhåll och byggande av vägar, 
sanitetsarmaturer, vägbelysning och trafiksignaler, textilier, vattentoaletter och urinaler, vägtransport, 
avloppsinfrastruktur, vattenvärme. (Konkurrensverket, 2019). 
4 För år 2012 saknas uppgifter från 30 procent av upphandlingarna och för åren 2013-2015 saknas information 
från 28 procent. Motsvarande siffra för år 2016 och 2017 är 26 respektive 24 procent. Tolkning av statistiken bör 
därför göras med viss försiktighet. (Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten, 2018). 
5 Ett ska-krav är ett obligatoriskt krav anbudsgivaren måste uppfylla för att anbudet inte ska diskvalificeras.  
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eftersom anbudsgivarens anbud inte kommer att beaktas om denne inte uppfyller miljökraven. 

Den potentiella anbudsgivaren måste därför ta ställning till om det är motiverat att göra de 

investeringar som krävs för att uppfylla miljökraven.  

Potentiella anbudsgivares beslut om att delta i upphandlingen eller inte beror delvis på hur 

upphandlingen är utformad. En inträdeskostnad, till exempel ett miljökrav, kan påverka antalet 

anbudsgivare negativt. Om antalet anbudsgivare är stort leder det till en avtagande 

vinstmarginal och sannolikheten för den enskilde anbudsgivaren att vinna kontraktet minskar 

vilket också påverkar anbudsgivarens beslut att delta. Beslutet att delta eller inte kan därför 

betraktas som endogent (Levin & Smith, 1994). Samhällsekonomiskt optimum uppnås när den 

sista anbudsgivarens inträdeskostnad är densamma som den förväntade vinsten. Det vill säga 

när nettoeffekten är lika med noll, givet symmetriska anbudsgivare och antagande om privata 

kostnader (Milgrom, 2004). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör offentliga upphandlingar 

vara effektiva för att resursfördelningen ska vara optimal. Det innebär att den upphandlande 

myndigheten nyttomaximerar och att det råder perfekt konkurrens på marknaden.     

Inledningsvis kommer uppsatsen att redogöra för de förutsättningar och lagar som påverkar 

myndigheter och anbudsgivare i en offentlig upphandling. I den andra delen görs en kortare 

genomgång av tidigare studier. Efterföljande avsnitt behandlar teorin bakom inträdeskostnader 

och anbudsgivarnas budgivningsstrategier, upphandlande myndighets nyttomaximering och 

hur miljökriterier påverkar anbudspriserna. I den empiriska delen analyseras hur 

anbudspriserna och antalet anbudsgivare påverkas av miljökrav i upphandlingen.  

1.3 Upphandling  

När en myndighet är i behov av en vara eller tjänst kan behovet fyllas genom att köpa in varan 

eller tjänsten internt eller externt. Många gånger är det mer lönsamt för myndigheten att köpa 

in den aktuella varan eller tjänsten externt jämfört med att producera den själv. Ett skäl till detta 

kan vara att myndigheten inte drivs av vinstintresse och inte heller utsätts för konkurrens. Men 

även att produktionen av varan eller tjänsten i det flesta fall inte är myndighetens 

kärnverksamhet. Därmed saknas viktiga mekanismer för att producera varan eller tjänsten lika 

effektivt som den mest effektiva producenten som finns på marknaden. Av den anledningen har 

myndigheten ofta en kostnadsnackdel jämfört med företag som verkar på en konkurrensutsatt 

marknad och har en mer kostnadseffektiv produktion. De varor som är mest lönsamma att 

upphandla är allmänna varor som saknar egenskaper särskilt anpassade efter den upphandlande 
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myndigheten, till exempel kontorsmaterial, el och bilar (Bergman & Lundberg, 2009).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figur 1. Flödesschema över upphandlingsprocessen  

 

När myndigheten har identifierat ett behov och beslutat att införskaffa varan eller tjänsten 

externt sammanställer upphandlande myndighet ett förfrågningsunderlag utifrån rådande lagar 

och direktiv samt myndighetens krav. Det kan till exempel vara önskad kvalitet, 

produktegenskaper, krav på hur tjänsten ska utföras, miljökrav eller krav på att leverantören 

Myndigheten identifierar ett 
behov och utformar ett 

förfrågningsunderlag utifrån sina 
krav och gällande lagstiftning. 

Potentiella anbudsgivare tar ställning till 
att delta eller avstå. Beslutet baseras på 
inträdeskostnaden, privata kostnaden 
och antalet potentiella anbudsgivare.  

Avstår från att delta om 
kostnaderna för att delta 
eller genomföra kontraktet 
är för höga. 

Anbudsgivarna utformar anbud 
utifrån sina privata kostnader och 
den förväntade konkurrensgraden.  

Myndigheten kontrollerar att ska-
kraven uppfylls och utvärderar 

anbuden. 

Kontraktet tilldelas den anbudsgivare som 
erbjuder mest fördelaktiga pris, kostnad 
eller bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet. 

De anbudsgivare som inte uppfyller 
ska-kraven diskvalificeras. 
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ska inneha en viss kreditvärdighet (Upphandlingsmyndigheten, 2019). Utifrån 

inträdeskostnaden och den privata kostnaden tar potentiella anbudsgivare ställning till om att 

delta i upphandlingen eller avstå. Anbudsgivarna kommer att delta i upphandlingen fram till 

dess att den förväntade vinsten från att delta i upphandlingen är lika med inträdeskostnaden 

(Meyer, 1993). De anbudsgivare som beslutar sig för att delta i upphandlingen utformar ett 

anbud baserat på inträdeskostnaden, anbudsgivarens privata kostnader för att utföra kontraktet 

samt den förväntade konkurrensgraden. När anbudstiden har utgått kontrollerar upphandlande 

myndighet att anbudsgivarna uppfyller ställda ska-krav och de anbudsgivare som inte har 

uppfyllt ska-kraven diskvalificeras. Anbuden utvärderas och kontraktet tilldelas den 

anbudsgivare som uppfyller samtliga ska-krav och erbjuder bästa pris, kostnad eller bästa 

förhållandet mellan pris och kvalitet (Konkurrensverket, 2019).  Se figur 1 för flödesschema 

över upphandlingsprocessen. 
 

1.3.1 Lagar och direktiv  

I Sverige regleras den offentliga upphandlingen främst av två lagar, lag (2016: 1145) om 

offentlig upphandling (LOU) samt lag (2016:1146) om upphandling inom 

försörjningssektorerna (LUF), som i sin tur bygger på direktiv från EU. När en myndighet 

upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av annan upphandlingslag 

tillämpas LOU. För upphandlingar som utförs av försörjningssektorerna, vatten, energi, 

transporter och posttjänster, gäller istället LUF.6  För upphandlingar som genomförs inom 

försvars eller säkerhetsområdet tillämpas lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet. Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner reglerar upphandling av 

byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. De två sistnämnda kommer inte att behandlas 

närmare i denna uppsats.   

 Upphandlingens värde styr vilka delar av lagarna som ska användas och för att veta vilken del 

som är aktuell används de så kallade tröskelvärdena. Tröskelvärdet varierar beroende på vilken 

typ av myndighet som gör upphandlingen och revideras vartannat år. Under år 2018 var 

tröskelvärdet för statliga myndigheter 1 365 782 SEK och 2 096 097 SEK för övriga 

myndigheter. När en upphandling ska genomföras måste upphandlande myndighet/enhet göra 

 
6 Kontrakt som är undantagna från LOU och LUF; köp eller hyra av fastighet, upphandling inom radio- och tv-
området, skiljemanna- eller förliknings- uppdrag, vissa juridiska respektive finansiella tjänster och 
anställningsavtal. (Konkurrensverket, 2019) 
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en bedömning av det totala värdet på upphandlingen. Om det uppskattade värdet överstiger 

tröskelvärdet gäller de direktivstyrda delarna av LOU och LUF. Dessa direktiv gäller för 

samtliga medlemsstater inom EU. Är värdet i stället lägre än tröskelvärdet tillämpas 19 kap 

LOU alternativt LUF som reglerar de nationella bestämmelserna. Det finns även en möjlighet 

för upphandlande myndighet eller enhet att genomföra en så kallad direktupphandling istället 

för en offentlig upphandling om värdet av upphandlingen understiger 

direktupphandlingsgränsen. Under år 2018 var beloppsgränsen för direktupphandling enligt 

LOU 586 907 SEK (Konkurrensverket, 2019). 

 

 1.3.2 Upphandlingsförfarande   

  

Den upphandlande myndigheten måste inför en upphandling välja vilket ramverk 

upphandlingen ska följa, det vill säga vilket upphandlingsförfarande som ska användas. För 

upphandlingsvärden över tröskelvärdet kan upphandlande myndighet använda sig av öppet, 

selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. Det finns ytterligare två 

möjligheter vid värden över tröskelvärdet; konkurrenspräglad dialog eller ett förfarande för 

inrättande av innovationspartnerskap men dessa kommer inte presenteras närmare i denna 

uppsats. För värden under tröskelvärdet används istället förenklat förfarande, urvalsförfarande 

eller direktupphandling.   
  

Öppet förfarande är det vanligaste förfarandet vid upphandlingsvärden över tröskelvärdet och 

innebär att alla potentiella anbudsgivare som vill har möjlighet att lämna anbud. Utvärderingen 

sker oftast i ett steg där utvärdering av pris och krav på leverantören görs samtidigt. 

Myndigheten har även möjlighet att först utvärdera priset och sedan kontrollera att vinnande 

anbud med avseende på priset uppfyller ställda krav. Vid selektivt förfarande får istället 

intressenterna först ansöka om att delta i upphandlingen och de leverantörer som uppfyller 

ställda krav bjuds sedan in till att lämna anbud. Förhandlat förfarande med föregående 

annonsering är något mer komplext jämfört med föregående förfaranden. Den upphandlande 

myndigheten bjuder in utvalda intressenter att lämna anbud. Utvalda anbudsgivare har sedan 

möjlighet att förhandla och förbättra sina anbud. Detta kan ske i flera steg men myndigheten 

får även tilldela kontrakt utifrån det ursprungliga anbudet förutsatt att den informationen 

framgått i annonseringen. Upphandlande enheter har alltid möjlighet att använda sig av 

förhandlat förfarande medan myndigheter måste uppfylla vissa kriterier. Det kan till exempel 
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vara att myndigheten inte kan precisera tekniska specifikationer eller om upphandlingen gäller 

formgivning samt nyskapande lösningar.   

  

Vid förenklat förfarande har, precis som vid öppet förfarande, alla intressenter möjlighet att 

lämna anbud.  Den upphandlande myndigheten måste annonsera om upphandlingen i en 

elektronisk databas som är tillgänglig för allmänheten. Tillämpas LUF får annonsering ske i 

annan form förutsatt att det inte förhindrar effektiv konkurrens. Urvalsförfarande innebär att 

alla intressenter först får ansöka om att lämna anbud. Även här krävs att upphandlingen 

publiceras i en elektronisk allmänt tillgänglig databas. Vid nästa steg bjuds några av 

intressenterna in för att lämna anbud och myndighet/enhet har möjlighet att förhandla med 

anbudsgivarna. Direktupphandling får som tidigare nämnts användas när upphandlingsvärdet 

understiger direktupphandlingsgränsen men även när kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. 

Exempelvis om myndigheten har möjlighet att köpa in en produkt till ett ovanligt fördelaktigt 

pris till exempel vid en auktion (Upphandlingsmyndigheten, 2019). 

 

1.3.3 Upphandlingsdokument  

  

När det är utrett vilket förfarande som ska tillämpas tar upphandlande myndighet/enhet fram 

ett underlag till upphandlingen. Detta underlag kallas för upphandlingsdokument och syftet 

med upphandlingsdokumenten är att se till att upphandlingen blir rättssäker och effektiv, 

verksamhetens behov tillgodosedda och att den upphandlande myndigheten drar nytta av 

konkurrensen på den aktuella marknaden. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram förslag på 

punkter som kan ingå i upphandlingsdokumenten. Nedan följer en kortfattad genomgång av 

punkterna (Upphandlingsmyndigheten, 2019). 

 

Allmän orientering – Generell information om upphandlande myndighet eller enhet och varan 

eller tjänsten som ska upphandlas. Förutsättningar för upphandlingens genomförande, om det 

finns ett eller flera kontrakt (delupphandling), upphandlingens omfattning och volymer samt 

om det är aktuellt med optioner.  

  

Administrativa villkor – Uppgifter om vilket språk som ska användas i upphandlingen, hur 

anbudet ska lämnas (elektroniskt, via post, mail etc.) och anbudets giltighetstid.  Information 

om var och hur frågor kommer att besvaras, vilket förfarande som ska användas, om 
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förhandling är aktuellt, tilldelningsbeslut och information gällande upphandlingssekretess. 

 

Krav på leverantören – Upplysningar om möjlighet att utesluta anbudsgivare om denne eller 

företrädare har blivit dömd för brott eller gjort sig skyldig till annan överträdelse. Information 

gällande krav på att anbudsgivaren ska inneha tillräckligt med resurser och kapacitet för att 

leverera varan eller tjänsten med avseende på kompetens och personal, ekonomiska 

förutsättningar och att leverantören inte har obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter. 

Uppgifter om krav med avseende på miljö och/eller kvalitet som den upphandlande 

myndigheten ställer på leverantören.  

 

Krav på varan eller tjänsten – Det bör finnas en detaljerad beskrivning av varan eller tjänsten 

som till exempel varans egenskaper eller hur tjänsten ska utföras.  

  

Grund för utvärdering – Beskrivning av hur anbuden ska utvärderas, det vill säga om grund 

för utvärdering kommer vara bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller enbart 

pris. 

 

Avtalsvillkor – Information om vilka parter som ingått avtal, avtalsperiod och eventuell 

möjlighet till förlängning. Leveransvillkor, priser och betalning, obligatoriska försäkringar, vite 

vid försening eller brister, möjlighet till hävning av avtal och force majeure bör också ingå i 

avtalsvillkoren.  

 

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar även att den upphandlande myndigheten bifogar en 

checklista för alla dokument anbudsgivarna ska bifoga samt ett separat anbudsformulär där 

samtliga krav framgår och anbudsgivaren ska svara om på kravet uppfylls eller inte. 

Sammantaget är det en avsevärd mängd information anbudsgivaren ska ta del av, besvara och 

bifoga med anbudet. I en undersökning gjord av Företagarna svarade 40 procent av de 

tillfrågade småföretagen7 att det har blivit krångligare att delta i offentliga upphandlingar och 

25 procent av företagen uppgav att de avstod från att delta i offentliga upphandlingar på grund 

av att det är för komplicerat och tar för mycket tid (Företagarna, 2016).   

 

7 Totalt deltog 1 132 småföretag (1–49 anställda) i undersökningen.  
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1.3.4 Utvärdering av anbud  

  

För bedömning av anbuden har upphandlande myndighet tre utvärderingsgrunder att välja 

mellan enligt LOU; enbart pris, kostnad eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Vid 

enbart pris är det bara priset som är den avgörande faktorn. I detta fall kan även kvalitet och 

miljöegenskaper värderas men dessa tillämpas istället som ska-krav, till exempel att 

anbudsgivaren ska inneha ett miljöcertifikat eller använda sig av miljövänliga kemikalier men 

kan även gälla till exempel kvalitet eller ekonomiska förutsättningar. När det istället är 

kostnaden som används som bedömningsgrund utvärderas anbudets kostnadseffektivitet, dvs 

kostnaden för varan eller tjänsten under dess livstid. Bästa förhållandet mellan kvalitet och pris 

används när myndigheten vill värdera andra aspekter än bara pris som miljöegenskaper, kvalitet 

och/eller produktivitet (Upphandlingsmyndigheten, 2019).  

     

2. Tidigare studier   
  

Användningen av GPP ökar inte bara inom EU utan även i bland annat USA (Fischer, 2010) 

och Asien (Qiao & Conghu, 2011). Trots det är GPP ett relativt nytt och outforskat område och 

den forskning som finns är begränsad till vissa ämnen och geografiska områden (Cheng et al. 

2018). De empiriska studier som har gjorts handlar till stor del om vad som påverkar 

implementering av GPP. Geng och Dobstein (2008) har i en studie undersökt 

implementeringen, utvecklingen och möjligheterna för GPP i Kina. Enligt dem är GPP ett 

viktigt instrument för Kinas möjligheter att bli en cirkulär ekonomi och moderniseras. I en 

studie om införandet av grön upphandling i sjukvårdssektorn i Australien fann författarna att 

de största utmaningarna var avsaknaden av lagstiftning, stöd från beslutsfattare, att det saknades 

finansiellt stöd och brist på statliga incitament för miljövänliga inköp (Ahsan & Rahman, 2015).   

    

Stage och Arvidsson (2012) har analyserat effekten av teknikneutrala upphandlingar, det vill 

säga när utvärderingen av anbuden utgår ifrån exempelvis mängden miljöskadliga utsläpp och 

inte vilken teknik som används. De fann att teknikneutrala upphandlingar blir ineffektiva när 

miljöeffekterna viktas vid utvärderingen och föreslår att monetära tillägg för miljöeffekter ska 

användas istället för vikter. Swanson et al (2005) har undersökt en femstegsmetodik för att 

identifiera vilka produkter som ska prioriteras vid användande av GPP för att uppnå största 

möjliga effektivitet. Enligt studien är de avgörande faktorerna vid prioritering av produkter; 
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inköpsvolym, relativa miljöpåverkan, förbättringspotentialen för varje produktkategori och 

institutionella faktorer som existerande policys och politiska prioriteringar. I en analys av vilka 

faktorer som påverkar utvecklingen av GPP som praxis har Testa et al. (2016) studerat 

upphandlingar i italienska kommuner. De fann att för de kommuner som inte redan använde 

gröna upphandlingar är medvetenhet och kunskap om förfarandet kring GPP den viktigaste 

faktorn för driva fram utvecklingen av GPP, till och med en viktigare än ekonomiska resurser 

och en flexibel budget. Vidare menar författarna att kunskap om vad en GPP orienterad strategi 

på sikt kan leda till gör att de upphandlande myndigheterna inte bara fokuserar på inköpspris 

utan på hela livscykelkostnaden. Resultaten visade också att enbart införandet av ett 

miljöledningssystem hos kommunerna inte resulterade i någon utveckling men om 

miljöledningssystemen däremot kombinerades med ökad kunskap och utbildning ökade 

utvecklingen av GPP som praxis (Testa et al., 2016).  

 

Det finns få studier som jämför GPP med andra politiska verktyg med avseende på effektivitet 

och de studier som gjorts med fokus på GPP som politiskt instrument tyder på att GPP är 

ineffektivt både när det gäller att få fler företag att anpassa sig efter de miljökrav som ställs och 

ur ett kostnadseffektivt perspektiv (Lundberg & Marklund, 2013) och (Lundberg, Marklund 

och Strömbäck, 2016). En empirisk studie som analyserat upphandlingar av lokalvård kunde 

inte påvisa att miljökrav har någon påverkan på priset vilket ger svaga incitament för företag 

att uppfylla de miljökrav som ställs för att kunna delta i upphandlingen (Lundberg et al, 2015). 

En teoretisk studie som undersökt upphandling av ekologisk mat med syftet att öka antalet 

certifierade ekologiska jordbruk visade på samma resultat (Lundberg & Marklund, 2018a). I en 

annan teoretisk studie menar författarna på att ekonomiska verktyg så som skatter eller 

subventioner är mer effektiva än GPP och föreslår att beslut om att implementera GPP ska 

föregås av en samhällsekonomisk analys och bara användas om nettoeffekterna är fördelaktiga 

(Brännlund, Marklund & Lundberg, 2009). Den sammantagna bilden av den forskning som 

finns idag tyder på att GPP inte har någon eller liten effekt på potentiella anbudsgivare att 

investera i en mer miljövänlig produktion. En alternativ tolkning skulle kunna vara att de 

marknader som analyserats redan uppfyller kraven och att kraven därför måste bli hårdare för 

att ge någon effekt (Lundberg & Marklund, 2018b). 
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3. Teori  
  

Teoridelen inleds med en övergripande genomgång av auktionsmodeller med fokus på den 

slutna förstaprisauktionen. Efterföljande delar består av en redogörelse för hur 

inträdeskostnader påverkar de potentiella anbudsgivarnas anbudsstrategi följt av en kortare 

genomgång av myndighetens nyttomaximering. Avsnittet avslutats med en beskrivning av 

hedonisk prissättning.  

 

3.1 Auktionsmodeller   

 
Auktionen används som ett allokeringsinstrument vid både försäljning och upphandling. Den 

fungerar som en jämviktsmekanism där utbud är lika med efterfrågan och är ett spel där 

budgivarna saknar fullständig information. Vid en försäljning tävlar köparna om att lägga det 

högsta budet medan det vid en upphandling istället är säljarna (minst två) som konkurrerar om 

att bjuda ut sin produkt eller tjänst till lägsta pris. En öppen auktion innebär att säljarna kan 

observera de andra anbuden men om de inte kan observera de andra anbuden kallas det för en 

sluten auktion. (Andersson, 2006) De vanligaste slutna auktionstyperna är den slutna första- 

och andraprisauktionen.  

 

Den slutna förstaprisauktionen innebär att samtliga anbudsgivare simultant lämnar ett förslutet 

bud utan att ha kännedom vad de andra anbudsgivarna har lagt för bud. Vinnaren blir den 

anbudsgivare som har lagt det högsta budet och det är även det priset som betalas. Förfarandet 

är detsamma vid sluten andraprisauktion (även kallad Vickrey-auktion) men med skillnaden att 

den som har lagt det högsta budet istället bara behöver betala priset som motsvarar det näst 

högsta budet. En annan egenskap som skiljer de olika auktionsmodellerna åt är om 

prisauktionen är stigande eller fallande. I den engelska auktionsmodellen, som dominerar när 

det gäller öppna auktioner, startar budgivningen vid det lägsta pris säljaren kan tänka sig och 

budgivarna lägger bud till dess att ingen vill lägga något högre bud. Vinnaren är den som lagt 

det högsta budet och betalar säljaren motsvarande pris. Den holländska auktionsmodellen 

startar istället med ett högt pris som sedan sänks allt eftersom. Auktionen avslutas när någon 

av budgivarna accepterar priset (Menezes & Monteiro, 2004).  Vid offentlig upphandling 

används främst en omvänd sluten förstaprisauktion. Vinnaren av upphandlingen är den 

anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav och lägger det lägsta anbudet. Med detta som 
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utgångspunkt antas en sluten lägstaprisauktion ha samma teoretiska ramverk som en sluten 

förstaprisauktion (Andersson, 2006) och ligger till grund för det fortsatta teoretiska 

resonemanget i denna uppsats.   

  

Den slutna förstaprisauktionen kan delas in i tre olika modeller; privata kostnadsmodellen,  

gemensamma kostnadsmodellen och sammanbundna kostnadsmodellen. I den privata  

kostnadsmodellen känner den potentiella anbudsgivaren till sin egen kostnad för att genomföra 

kontraktet men saknar kännedom om konkurrenternas kostnader. De potentiella anbudsgivarnas 

typer kan vara beroende eller oberoende av varandra.8 För den gemensamma kostnadsmodellen 

är den faktiska kostnaden okänd men lika för alla anbudsgivare. Däremot saknar samtliga 

potentiella anbudsgivare information om kontraktets omfattning och/eller kvantitet. Vinnaren 

av en sådan upphandling tenderar att vara den anbudsgivare som har underskattat kontraktets 

kostnad mest, även kallat vinnarens förbannelse. Den sammanbundna kostnadsmodellen utgår 

ifrån att den potentiella anbudsgivarens värdering bygger på en privat del men även påverkas 

av konkurrenternas värdering av upphandlingen (Menezes & Monteiro, 2004).  

  

I de upphandlingar av lokalvård som ligger till grund för den empiriska analysen i denna uppsats 

får företagen i de allra flesta fall uppgifter om golvyta, hur ofta städningen ska utföras och 

vilken städteknik som ska användas. Denna information borde vara ett tillräckligt gott underlag 

för att de potentiella anbudsgivarna ska kunna göra en uppskattning av kostnaden för att utföra 

tjänsten enligt kontraktet utan att avvikelsen från den faktiska kostnaden blir allt för stor. 

Däremot har anbudsgivarna ingen kännedom om konkurrenternas kostnader utan utgår ifrån 

sina egna kostnader när de konstruerar sina anbud. Utifrån dessa förutsättningar kan den 

oberoende privata kostnadsmodellen fungera som en del av det teoretiska ramverket i denna 

uppsats.  

 

3.2 Inträdeskostnader och anbudsgivarens anbudsstrategi  
 
Storleken, i termer av antal anbudsgivare, på en auktionsmarknad med inträdeskostnad bestäms 

endogent av den förväntade vinsten. Det innebär att antalet anbudsgivare bör betraktas som en 

endogen variabel. En hög inträdeskostnad antas resultera i en mindre marknad där 

 
8 Oberoende privata kostnadsmodellen förutsätter att anbudsgivarna genom oberoende dragningar drar sin 
värderingstyp från en fast fördelning. För beroende privata kostnadsmodellen förutsätts istället värderingarna 
vara beroende av varandra. (Menezes & Monteiro, 2004). 
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anbudsgivarna kommer att välja att delta fram till dess att den genomsnittliga lönsamheten är 

lika med eller mindre än inträdeskostnaden (Meyer, 1993).  

   

Li och Zheng (2009) har utifrån tre olika spelteoretiska modeller studerat offentliga 

upphandlingar av gräsklippning längs motorvägen i Texas. I den första modellen antas 

inträdeskostnaden vara identisk för alla potentiella anbudsgivare som antar en symmetrisk 

mixad strategi. Modellen är indelad i två steg, där de potentiella anbudsgivarna först tar 

ställning till om de ska delta eller inte. Beslutet grundar sig på antalet potentiella anbudsgivare 

(N), uppgifter om kontraktet, inträdeskostnaden och den förväntade vinsten om de tilldelas 

kontraktet. I nästa steg lär sig anbudsgivarna om sina privata kostnader för att genomföra 

kontraktet och utformar därefter ett anbud. Den andra modellen är i stort identisk med den första 

modellen men med skillnaden att de potentiella anbudsgivarna drar olika inträdeskostnader från 

samma fördelning och har en ren strategi.  Den tredje modellen har samma uppbyggnad som 

den första modellen men med skillnaden att anbudsgivaren har lärt sig om sina privata 

kostnader innan beslut om inträde. Utifrån antagandet att potentiella anbudsgivare har olika 

inträdeskostnader till följd av att några redan uppfyller miljökraven helt, andra till viss del och 

vissa inte alls utgår analysen av hur antal anbudsgivare på verkas av GPP fortsättningsvis från 

Li och Zhengs modell nummer två.   

 

Antag att en myndighet ska upphandla en tjänst och att det finns N antal potentiella 

anbudsgivare. Varje potentiell anbudsgivare är riskneutral och har en onytta motsvarande sin 

privata kostnad c. Den potentiella anbudsgivaren har innan anbudsgivningen kännedom om hur 

många andra potentiella anbudsgivare det finns men saknar information om antalet 

konkurrenter som faktiskt kommer att delta i upphandlingen. Anbudsgivare i antar dock att det 

kommer att vara minst två anbudsgivare inklusive sig själv. För att kunna delta i upphandlingen 

har varje potentiell anbudsgivare en inträdeskostnad (k) som utgörs av kostnaden att lära sig 

om sin privata kostnad för att utföra kontraktet och vilket anbudspris som ska läggas samt 

förberedelser inför anbudsgivningen. De potentiella anbudsgivarna antas ha olika 

inträdeskostnader (ki) som dras från fördelningen H(×) inom intervallet (𝑘, 𝑘"). Fördelningen har 

densiteten h(×) som är två gånger kontinuerligt deriverbar och är strikt positiv. 

Inträdeskostnaden är privat information för den potentiella anbudsgivaren men denne har 

kännedom om att konkurrenterna drar sina inträdeskostnader från samma fördelning.   

Anbudsgivare med samma maximeringsproblem kommer att anta samma budgivningsstrategi. 
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Vinsten maximeras givet anbudsgivarnas antaganden om konkurrenternas information och 

budgivningsstrategin är en funktion av den egna informationen som i jämvikt utgör en 

symmetrisk Bayesisansk Nashjämvikt. Om anbudsgivaren använder en Bayesiansk 

jämnviktsstrategi finns det i jämvikten en unik brytpunkt för inträdeskostnaden k. Överstiger 

den potentiella anbudsgivarens inträdeskostnad brytpunkten, ki > k*,  kommer denne att avstå 

från att delta i upphandlingen. Detta innebär att den anbudsgivare vars inträdeskostnad ki = k* 

är indifferent mellan att delta i upphandlingen eller avstå. Givet sin egen kostnad, tron på att 

det kommer att vara minst två anbudsgivare, att denne kommer att vinna kontraktet och den i 

jämnvikt unika inträdeskostnadens brytpunkt k* kan den potentiella anbudsgivarens förväntade 

vinst uttryckas som Eπ (bi,c | k*). Värdet på k* återfinns i jämvikten där den förväntade vinsten 

ex ante är lika med brytpunkten för inträdeskostnaden; 

(1)           ∫ 𝐸𝜋(𝑏𝑖, 𝑐	|	𝑘 ∗	)𝑓(𝑐)𝑑𝑐	 = 	𝑘 ∗	2
2  

Sannolikheten att delta i upphandlingen (q*) motsvarar sannolikheten att den potentiella 

anbudsgivaren drar en privat inträdeskostnad som är lägre än k* och definieras enligt    

(2)          Pr(ki < k*) = H(k*).  

I följande steg lär sig anbudsgivarna om sina privata kostnader ci för att genomföra kontraktet. 

Kostnaderna dras oberoende av varandra från fördelningen F(×) inom intervallet (c, 𝑐̅  ). 

Fördelningen F(×) är två gånger kontinuerligt deriverbar och har densiteten f(×) som är strikt 

positiv. Anbudsgivare i utformar sitt anbud bi givet sina privata kostnader ci under 

förutsättningen att denne kommer att vinna kontraktet och att åtminstone ytterligare en 

anbudsgivare kommer att delta i upphandlingen. Inom ramen för den privata kostnadsmodellen 

saknar anbudsgivaren kännedom om sina konkurrenters kostnader när denna konstruerar sitt 

bud. Men på grund av att alla anbudsgivare vet att konkurrenternas privata kostnader kommer 

att dras från samma fördelning är de på förhand identiska och spelet symmetriskt. 

Anbudsgivare i optimerar sitt anbud bi givet sina privata kostnader ci och antagandet om att 

denne är vinnaren av kontraktet. Den förväntade vinsten blir således; 

	(3)												𝐸𝜋(𝑏𝑖, 𝑐5	|𝑞∗	) = 	7 (𝑃9,:∗;(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2)(𝑏5 − 𝑐5)Pr(𝑏B ≥ 𝑏5, ∀	𝑡	 ≠ 𝑖|𝑛 = 𝑗)	
G

HIJ
 

 = (𝑏5 − 𝑐5)∑ (𝑃9,:∗;(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2)[1 − 𝐹(𝑆PQ(𝑏5|𝑞∗))]G
HIJ 	j-1 



 15 

 

där F(S-1( 𝑏5| q*) motsvarar sannolikheten att anbud bt är högre än anbud bi och är 

budgivningsstrategin i jämvikt givet sannolikheten för inträde q*. Uttrycket 

	(4)																				𝑃9,:∗;(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2) =
(	TUV	
WUV)	(:;

∗)TUV	(QP:;
∗)WUT

QP(QP:;
∗)WUV

    

motsvarar sannolikheten att minst två anbudsgivare deltar i upphandlingen från anbudsgivare 

i’s perspektiv och att q* = H(k*). Det vill säga att sannolikheten för inträde är lika med 

sannolikheten att anbudsgivare i drar en privat inträdeskostnad ki som är lägre än k*. Givet att 

anbudsgivare i gör antagandet om att minst två anbudsgivare kommer att delta i upphandlingen 

härleds den Bayesianska Nashjämvikten genom följande första ordningsvillkor;  

(5) 

			
𝜕Y𝑆(𝑐|𝑞∗)∑ (𝑃9,:∗;	(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2)(1 − 𝐹(𝑐))HPQG

HIJ )Z
𝜕𝑐  

=	−𝑐	7 (𝑃9,:∗	(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2)(𝑗 − 1)(1 − 𝐹(𝑐))HPJ𝑓(𝑐)
G

HIJ
 

där  (1 − 𝐹(𝑐))HPQ	 motsvarar sannolikheten att anbudsgivare i är den enda anbudsgivaren som 

deltar i upphandlingen. Givet randvillkoret Si( 𝑐̅  ) = 𝑐̅  med avseende på den övre 

kostnadsgränsen får ekvation 5  en unik lösning. 

(6) 

S(c	|𝑘∗) = 𝑐 +
∑ (𝑃9,:∗;(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2)	∫ 1 − 𝐹(𝑏))HPQ2

2
G
HIJ 𝑑𝑥)
∑ (𝑃9,:∗;	(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2)(1 − 𝐹(𝑐))HPQG
HIJ )

 

 

där c är anbudsgivarens sanna kostnad för att genomföra kontraktet. Givet inträdesstrategin är 

S(c|𝑘∗)  jämviktsstrategin som är strikt tilltagande i c. Uttrycket (1 − 𝐹(𝑥))HPQ  motsvarar 

sannolikheten att en konkurrent har en kostnad som är lägre än anbudsgivare is anbudspris bi 

och  (1 − 𝐹(𝑐))HPQ	 motsvarar sannolikheten för att inga andra anbudsgivare deltar i 

upphandlingen. Skillnaden mellan anbudsgivarens kostnader och budstrategi ger ett uttryck för 

storleken på vinsten i jämvikt i den privata kostnadsmodellen.  Den andra delen i högerledet 

kan därför ses som vinstmarginalen som påverkas av antalet anbudsgivare. Om anbudsgivare i 
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tror att det är få faktiska anbudsgivare som deltar i upphandlingen kommer vinstmarginalen att 

vara större jämfört med om anbudsgivare i tror att konkurrensen kommer att vara stor. 

 

Från ekvation (4) och (6) kan brytpunkten för inträdeskostnaden k* istället uttryckas som; 

 

(7) 

																																	∫ ∑ 𝑃9,:∗;(𝑛 = 𝑗	|𝑛	³	2)	∫ (22
G
HIJ

2
2 1 − 𝐹(𝑥))HPQ𝑑𝑥)𝑓(𝑐)𝑑𝑐 = k*   

  

där den vänstra sidan är strikt avtagande i q* (se ekvation 2) och eftersom  

qi* = H(k*) = Pr k < k* är den även avtagande i k*. Detta tyder på att det finns en unik brytpunkt 

för inträdeskostnaden. Om anbudsgivare i’s inträdeskostnad ökar, till exempel om 

upphandlande myndighet ställer krav på att anbudsgivaren ska inneha ett miljöcertifikat som 

anbudsgivaren inte har, minskar sannolikheten för inträde. Detta sker eftersom  

qi* = H(k*) = Pr k < k* och när k ökar minskar sannolikheten för att anbudsgivare i’s 

inträdeskostnad ki är mindre än k*. Ett rimligt antagande är således att en ökad inträdeskostnad 

på grund av miljökrav i upphandlingen leder till ett minskat antal faktiska anbudsgivare.  

 

Antalet faktiska anbudsgivare är okänt för anbudsgivaren vid tidpunkten när denne lägger sitt 

anbud. Ett ökat antal potentiella anbudsgivare höjer konkurrensgraden vilket leder till en 

negativ konkurrenseffekt på anbuden,  _`
_G
< 0. Ett stort antal potentiella anbudsgivare innebär 

samtidigt även att sannolikheten för inträde minskar. Om det förväntade antalet potentiella 

anbudsgivare N är oförändrat men sannolikheten för inträde q* är avtagande minskar antalet 

faktiska anbudsgivare vilket i sin tur ger en positiv effekt på anbuden. Konkurrenseffekten och 

inträdeseffekten påverkar således anbuden åt motsatta håll och det som avgör om antalet 

potentiella anbudsgivare har en negativ eller positiv effekt på anbuden är det relativa 

förhållandet mellan dem.  

  

När Li och Wang simulerade den totala effekten av inträdeseffekten och konkurrenseffekten 

fann de att den positiva effekten svagt dominerar när N ≥ 7. Resultatet tyder på att med en 

endogen inträdeskostnad blir anbuden mindre offensiva. Det förväntade vinnande budet var 

lägst när antalet potentiella anbudsgivare var tre vilket kan tolkas som att relationen mellan 

priset och antalet potentiella anbudsgivare inte är monotont avtagande. De fann även att en del 
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av inträdeskostnaden kompenseras av anbudskostnaden och om inträdeskostnaden halverades 

minskade priset med ca 28.18% i genomsnitt (Li & Zheng, 2009). 

 

 

3.3 Upphandlande myndighets nyttomaximering 
 

Vid upphandling av en vara eller tjänst är det rimligt att anta att myndigheten nyttomaximerar, 

det vill säga att de strävar efter att få en så hög kvalitet (Q) till ett så lågt pris (C) som möjligt 

inom restriktionen av rådande budget (B). Vidare antas en högre kvalitet innebär en högre 

kostnad för leverantören. Produktionskostnadskurvan i figur 2 visar att när kvalitén ökar stiger 

även kostnaden vilket leder till ett högre pris för den upphandlande myndigheten. (Lundberg & 

Marklund 2013). Indifferenskurvorna i figur 2 är en illustration av myndighetens preferenser 

för pris och kvalitet. Varje indifferenskurva visar kombinationer av pris och kvalitet som ger 

myndigheten samma nytta och den indifferenskurva som ligger längst åt höger ger högst nytta. 

Myndighetens största nytta uppnås genom att välja kombinationen av pris och kvalitet i punkten 

där produktionskostnadskurvan tangerar indifferenskurvan vilket ger Q* och C* i figuren. Om 

myndigheten inte är villig att betala ett pris motsvarande kostnaden C* får denne räkna med en 

lägre kvalitet. Detta teoretiska resonemang antas även vara applicerbart på den upphandlande 

myndighetens preferenser gällande miljökriterier.   

 

 
Figur 2. Produktionskostnadskurvan och myndighetens preferenser   
med avseende på pris och kvalitet (Bergman & Lundberg, 2013). 

 

Ett vanligt antagande är att den marginella substitutionskvoten är avtagande. I detta fall innebär 

det att värdet av kvalitetsökningarna till slut kommer att minska. Det vill säga att till slut 



 18 

kommer nyttan av ytterligare en ökning av kvalitén inte motsvara den prisökning som följer. 

Givet inkomsteffekten antas konsumenten (myndigheten) öka sin konsumtion av varor, eller 

som i det här fallet, efterfråga en högre kvalitet. De flesta upphandlingar är dock små i 

förhållande till myndigheternas totala budget. (Bergman & Lundberg, 2009) Som en följd av 

detta antas nyttofunktionen vara kvasilinjär, vilket innebär att rangordningen mellan olika 

kvalitet-priskombinationer är oberoende av budgetens storlek. Kostnaden för städtjänster antas 

utgöra en mindre del av myndigheternas budget. Utgångspunkten i denna uppsats är därför att 

marginalvärdet av pengar är ungefär konstant och att det inte finns någon inkomsteffekt.  

  

Bergman och Lundberg (2009) definierar upphandlande myndighets nytta, givet pris  

och kvalitet, enligt följande indirekta nyttofunktion;   

 

(8)     U (Q,C) = V(Q) + B – C  

  

V(Q) representerar den nytta myndigheten får om kontraktet genomförs med kvalitetsnivå Q. I 

denna uppsats används samma indirekta nyttofunktion som Bergman och Lundberg (2009) men 

utöver kvalitet beror upphandlande myndighets nytta även på miljökriterier (e). Funktionen får 

då istället följande utryck;   

 

(9)          U (E,C) = V(Q) + V(e) + B – C    

  

I fallet med GPP där den upphandlande myndigheten ställer krav på en viss miljökvalitet (e) 

ges den högsta nyttan (U) genom ett så lågt pris som möjligt för den givna miljökvalitén. Om 

den upphandlande myndigheten istället uppger ett pris och anbudsgivarna konkurrerar med den 

högsta miljökvalitén kommer den upphandlande myndigheten att föredra en högre miljökvalitet 

framför en lägre, det vill säga e1 < e2 < e3 (Lundberg & Marklund, 2013). Det senare alternativet 

är dock inte lika vanligt förekommande vid offentlig upphandling av städtjänster och 

fortsättningsvis kommer utgångspunkten vara en lägstaprisauktion.  

 

 3.4 Miljökravens påverkan på anbudspriset 
 

Hedonisk prismetod används ofta för att analysera hur olika egenskaper hos fastigheter 

påverkar huspriserna. I en studie av Nelson et al (1992) framgick det att huspriserna steg desto 

längre ifrån en deponianläggning husen låg (dock avtog effekten efter ett par mil).  Liknande 
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studier har gjorts med fokus på rekreationsområden. Resultatet från dessa studier tyder på att 

köparna är villiga att betala ett högre pris för en fastighet som ligger i närheten av en park eller 

vatten och att priset minskar när avståndet till rekreationsområdet ökar (Sander & Polasky, 

2009). Prisskillnaden mellan två likvärdiga objekt som har en egenskap som skiljer dem åt, tex 

läge, kan tolkas som betalningsviljan för den specifika egenskapen.   

   

Om ett företag inte redan uppfyller de miljökriterier som krävs för att delta i en upphandling är 

ett rimligt antagande att det innebär en kostnad för företaget att nå upp till dessa kriterier. 

Lundberg och Marklund (2018b) har använt en omvänd hedonisk prissättning för att analysera 

hur priset för tjänsten myndigheten upphandlar förändras om den upphandlande myndigheten 

använder sig av GPP. Prisökningen antas motsvara den ökade kostnaden det innebär för 

företaget uppfylla ställda miljökrav. Den prisökning, eller det så kallade premiumpriset, som 

den upphandlande myndigheten är villig att betala kan tolkas som myndighetens betalningsvilja 

för GPP. För analysen av hur priset påverkas av olika miljökriterier används i denna uppsats en 

omvänd hedonisk prismetod vilket innebär att den som erbjuder varan eller tjänsten är 

budgivare istället för köpare. Följande redogörelse utgår ifrån Taylors (2003) och Lundberg 

och Marklunds (2018b) resonemang om hedonisk prissättning.   

 

 När en myndighet använder sig av grön upphandling vid köp av en vara eller tjänst (x) 

signalerar denne att miljöegenskapen (e) önskas eller krävs (beroende på om miljöegenskapen 

ingår i utvärderingen eller är ett ska-krav). Det pris myndigheten kommer att betala för själva 

miljöegenskapen (e) kan uttryckas som premiumpriset P(e). Den del av budgeten som blir över 

efter att P(e) har betalats kan ses som en sammansatt vara (v) av alla övriga varor och tjänster 

samt offentligt arbete som den upphandlande myndigheten måste ta hänsyn till i sin budget. 

Nyttan för myndighet i att konsumera en (1) enhet av varan x ges av följande uttryck; 

 

(10)         Ui = (e, v;	𝛼5)   

  

där α är myndighetsspecifika egenskaper. Myndigheten maximerar nyttan i ekvation (10) givet 

budgetrestriktionen. Förutsatt att den upphandlande myndigheten bara konsumerar en enhet av 

varan x kan budgetrestriktionen för myndighet i uttryckas som;    

 

(11)          Bi = v + P(e)     
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Antag en betalningsfunktion θ som uttrycker relationen mellan priset myndigheten är villig att 

betala för e när en eller flera egenskaper ändras, allt annat lika. Vid antagande om att  

 θ5 = 𝑃(𝑒)	kan budgetrestriktionen istället uttryckas som Bi = v + θ5  ®   Bi – θ5	= v. 

Den totala budgeten Bi minus priset θ är den del av budgeten som finns kvar för myndigheten 

att spendera på den sammansatta varan v. Ekvation (10) kan därför skrivas om enligt följande; 

 

(12)      Ui (𝐵" i -	θ5, e, αh) ≡	𝑈ki  

  

Ekvation (12) tyder på att myndighetens optimala pris varierar som svar på förändringar i 𝑒, 

allt annat lika. Genom att lösa ut θ fås ett explicit uttryck för den upphandlande myndighetens 

betalningsfunktion; 

 

(13)        θh = θl𝑒, Bnk , Unk , αhp 

 

som är konkav med avseende på miljöegenskapen e vilket innebär att priset ökar med 

miljöegenskapen med en avtagande hastighet.   

 

Jämvikten för den hedoniska prisfunktionen med avseende på miljöegenskapen en återfinns i 

den punkt där marginalpriset  ∂θh ∂es⁄ sammanfaller med det vinnande budets marginalkostnad 

för att leverera eu . Det är i denna punkt som premiumpriset P(e)* i jämvikt motsvarar 

myndighetens betalningsvilja för es. I figur 3 kan detta ses i punkten där P och e sammanfaller. 

Observera att figuren illustrerar en auktion under perfekt konkurrens (Lundberg & Marklund, 

2018b). Premiumpriset upphandlande myndighet får betala kan uttryckas enligt följande; 

 

(14) 

Ph = P(eQ, … , es; αh, βy, n) 

 

och denna funktion är utgångspunkten för uppsatsens analys av hur priset påverkas av att 

upphandlande myndigheter ställer miljökrav i upphandlingen.   
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Figur 3. Jämvikten för den hedoniska prisfunktionen med avseende på miljöegenskapen en  

återfinns i den punkt där P och e sammanfaller (Bergman & Lundberg, 2013). 

    

4. Data  
 
Datamaterialet som används i denna uppsats består av offentliga upphandlingar av lokalvård 

mellan år 2015 och 2017.9 Materialet är inhämtat från Sveriges största upphandlingsdatabas 

Visma Opic som publicerar alla svenska offentliga upphandlingar. I databasen finns 

förfrågningsunderlagen, upphandlingsdokument och tilldelningsbeslut. Tyvärr saknades 

uppgifter om anbudspriser och ytor i många upphandlingar. Materialet har därför kompletterats 

med information som inhämtats från respektive upphandlande myndighet. Dessa 

kompletteringar har främst gjorts via mail. Övrigt datamaterial har hämtats från SCB.   

 

4.1 Deskriptiv statistik     
 
Anbudspris samt vinnande anbudspris definieras som pris för städning per kvadratmeter per 

dag i svenska kronor (SEK). Antal anbudsgivare varierar mellan 1 och 22 anbudsgivare per 

kontrakt med ett medelvärde av nära 8 anbudsgivare per kontrakt. Yta är den area som 

anbudspriserna baseras på (yta). Den minsta observerade ytan är 110 kvm och den största  

 
9 Datamaterialet är insamlat av Anna Edlund (uppsatsförfattaren) och Samielle Drake inom ramen för ett projekt 
under ledning av Johan Lundberg och Sofia Lundberg, Nationalekonomi, Umeå Universitet. Projektet är 
finansierat av Konkurrensverket. Projektledarna har lämnat tillstånd att använda datamaterialet till denna 
uppsats.  
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170 000 kvm med ett genomsnitt på ca 1548 kvm per kontrakt. Genom att inkludera arean som 

en variabel är det möjligt att kontrollera för möjliga skalfördelar. Variabeln storlek baseras på 

antal delkontrakt varje företag har lagt ett anbud på av de kontrakt som förekommer i materialet.  

Det minsta företaget har bara lagt anbud på ett kontrakt medan det största har lagt anbud på 283 

kontrakt. Ett större företag antas ha den ekonomiska kapacitet som krävs för att uppfylla de 

miljökrav som ställs i upphandlingen samt besitta stordriftsfördelar för att kunna pressa ner sitt 

anbudspris och inkluderas därför som kontrollvariabel. Kvalitetskontroll innebär att 

upphandlande myndighet regelbundet kontrollerar att leverantören uppfyller kvalitetskraven. 

Variabeln kvalitetssystem innebär att leverantören måste arbeta efter ett kvalitetssystem som 

till exempel ISO9001 eller INSTA800. Både kvalitetskontroll och kvalitetssystem antas ha en 

positiv effekt på priset då det innebär ett ökat krav på att upprätthålla önskad kvalitet. Däremot 

förväntas en negativ effekt på antalet anbudsgivare.    

 Följande variabler är av sådan art att de förväntas ha en positiv effekt på priset medan effekten 

på antal anbudsgivare är mer osäker. Lokaler som har höga krav på kvalitet och/eller ytor som 

blir hårt belastade som sjukhus, skolor, flyktingboenden, reningsverk eller kriminalvårdens 

lokaler kräver en större arbetsinsats. För att kontrollera för detta inkluderas dessa typer av 

lokaler i dummyvariabeln lokaler och förekommer i ungefär 46 procent av kontrakten i 

datamaterialet. I variabeln tider ingår de upphandlingar där städning ska utföras utanför 

kontorstid som kvällar, nätter och helger. Behov av städning utanför kontorstid krävs i ungefär 

14 procent av de observerade kontrakten. För resurskrävande objekt samt arbete som ska utföras 

på obekväma arbetstider behöver leverantören ha tillräckligt med arbetskapacitet vilket skulle 

kunna innebära att små företag avstår från att delta. Variabeln optioner kontrollerar för de 

arbeten som skall utföras utanför ordinarie städning som fönsterputs, flyttstädning samt 

rengöring av entrémattor som i vissa upphandlingar ingår i kontraktet. Det är möjligt att 

optioner påverkar antal anbudsgivare negativt då det kräver både extra kapacitet och 

specialutrustning men samtidigt kan det vara positivt för leverantören att få fler 

arbetsbeställningar. En skurmaskin (maskinstäd) ska användas i vissa lokaler och krav på det 

förekommer i ca 32 procent av upphandlingarna. För de potentiella anbudsgivarna som inte har 

någon skurmaskin kan det vara en alltför kostsam investering om det är ett mindre företag och 

därför kan krav på skurmaskin innebära en negativ effekt på antalet anbudsgivare. Referenser 

ska i många fall bifogas med anbudet vilket innebära att nyetablerade företag inte kan delta i 

upphandlingen vilket rimligtvis ger en negativ effekt på antal anbudsgivare. I mer än hälften av 

kontrakten i datamaterialet kräver upphandlande myndighet kontroll av att leverantörerna har 
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fullgjort sina skyldigheter gällande skatter och socialförsäkringsavgifter. För att kontrollera för 

detta inkluderas variabeln skatteverket.  

 
Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Variabel                                Obs            Medel                          Std. fel    Min   Max 

 

Pris/kvm/dag               2 551 1.21 2.97  .014 52.38 
Vinnande pris 359 1.00 2.60 0.014 36.490 
antal anbudsgivare     3 426            7.99      4.41      1                 22 
städyta                 2 551           13702.83      2 2244.45 110 170 000 
storlek företag             3 426           99.66     92.45 1 283 
ISO                 3,426            .51     .50 0 1 
EMAS                  3,426          .24      .43      0          1 
Mkem                  3,426           .49      .50      0            1 
KEM  3,426     .48     .50      0           1 
mford      3,426     .18     .39      0           1 
tider   3,426     .27     .44       0           1 
lokal   3,426     .45     .50      0           1 
maskinstäd   3,426     .35     .48      0           1 
optioner   3,426     .83     .38      0           1 
kvalitetssystem 3 426 .83 .38 0 1 
kvalitetskontroll  3,426     .81     .39      0           1 
referenser   3,426     .83     .38      0           1 
skatteverket   3,426      .58     .49      0           1 
miljöutvärdering  3,426     .034     .182      0           1 
 
 
 

 

Samtliga miljövariabler, förutom kem, förväntas ha en positiv påverkan på anbudspriser med 

avseende på premiumpriset för den aktuella miljöegenskapen samtidigt som de har en negativ 

effekt på antal anbudsgivare i och med högre inträdeskostnader. Variabeln kem består av 

miljökrav som grundar sig på miljöbalken, kemikalieinspektionens begränsningsdatabas, 

Reach-förordningen samt kemikalieinspektionens föreskrifter. Dessa miljökrav är reglerade 

enligt lag (Kemikalieinspektionen, 2019) men förekommer ändå som miljökrav i 

upphandlingar. På grund av att de är tvingande enligt lag förväntas de inte ha någon påverkan 

på priset eller antal anbudsgivare.  ISO 14000 samt ISO 14001 (ISO) är frivilliga 

miljöledningssystem med internationell standard och utfärdas av privata aktörer (EU 2015). 

EMAS är också ett frivilligt miljöledningssystem som baseras på ISO 14001 men har 
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ambitiösare krav och företag som är certifierade enligt EMAS registreras hos Naturvårdsverket 

(Naturvårdsverket, 2019). Variabeln mkem infattar miljömärkning av kemikalier enligt bra 

miljöval, svanen eller EU blomman samt användande av kemikalier enligt 

kemikalieinspektionens PRIO-databas.  Variabeln mfordon är miljökrav så som krav på bränsle 

eller fordon, ecodriving eller plan för att minska beroendet av fossila bränslen.  

I upphandlingar som kräver ett miljöledningssystem eller kvalitetsledningssystem accepterar 

många gånger upphandlande myndigheter ett av leverantören eget framtaget miljö- eller 

kvalitetsledningssystem som motsvarar exempelvis ISO14001 eller ISO 9001. På grund av att 

certifikaten är något leverantörerna måste betala för är ett rimligt antagande att ett eget miljö- 

eller kvalitetsledningssystem innebär en mindre kostnad för företaget vilket kan komma att 

påverka resultatet. Vid utvärdering av optioner i upphandlingen ingår inte alltid kostnaden för 

hela optionen i utvärderingspriset varför även den variabeln bör tolkas med försiktighet. Det 

kan vara värt att notera att det i de upphandlingar som ingår i datamaterialet i princip aldrig 

framgår att upphandlande myndighet kommer att genomföra regelbundna kontroller för att 

säkerställa att miljökraven uppfylls under hela kontraktstiden. 

 

5. Empirisk modell och metod  

Syften med denna uppsats är att analysera om GPP har någon påverkan på anbudspriserna och 

antal anbudsgivare som deltar i upphandlingen. Utifrån det teoretiska resonemanget i uppsatsen 

antas en prisökning bero på att den upphandlande myndigheten betalar ett premiumpris för en 

miljöegenskap em. Kraven på att anbudsgivarna ska uppfylla vissa miljökriterier antas även 

resultera i en ökad inträdeskostnad vilket antas påverkar antalet faktiska anbudsgivare negativt. 

Nollhypotesen testas mot den alternativa hypotesen att 

 
_{
_|}

 > 0 och   
_G
_|}

 < 0. 

  
5.1 Ekonometrisk modell  
   

För en linjär hedonisk prisfunktion är marginalpriset av en marginalökning av en specifik 

egenskap konstant för alla nivåer av egenskapen. Det innebär till exempel att marginalpriset för 
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städning av en yta på 50 m2 är samma som marginalpriset för en yta på 1000m2. I denna uppsats 

antas istället ett avtagande samband, det vill säga att en större yta ger ett lägre kvadratmeterpris. 

Vidare antas att fler anbudsgivare ger ett lägre anbudspris på grund av konkurrenseffekten och 

att de större företagen har en lägre marginalkostnad än de mindre företagen och kan därför 

lägga ett lägre anbudspris. För att den hedoniska prismodellen inte ska anta en linjär form 

logaritmeras samtliga kontinuerliga variabler, det vill säga den funktionella formen som 

används är dubbel logform (Taylor, 2012).   

 Regressionsmodellen för skattning av hur miljökriterierna påverkar anbudspriserna ges enligt 

följande;   

log Pi = β~  + βQ5 emi + 𝑙𝑜𝑔βJ𝑛  + β�5Q�5  + 𝑙𝑜𝑔β� yta +  𝑙𝑜𝑔β� storlekföretag + β� lokal + 

β�𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟 + β�𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑠𝑡ä𝑑 + β�referenser + βQ~skattekontroll + βQQ𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 + βQJzk + ui 

där Pi är det logaritmerade anbudspriset för anbudsgivare i och n är antal faktiska anbudsgivare. 

Miljökriterierna är inkluderade i vektorn emi och kontrollvariablerna för kvalitet är inkluderade 

i vektorn Q�5 . Övriga kontrollvariabler som ingår i modellen är yta, företagets storlek, 

dummyvariabler för typ av lokal, tider, maskinstäd, referenser, skattekontroll och optioner. 

Instrumentvariablerna är inkluderade i zk och u är slumptermen. För skattning av hur antalet 

anbudsgivare påverkas av miljökrav i upphandlingar används följande regressionsmodell; 

log n = β~  + βQ� emi + βJ�Q�5  + 𝑙𝑜𝑔β� yta +  𝑙𝑜𝑔β� storlekföretag + β� lokal + β�tider  

+ β�maskinstäd + β�referenser + β�skattekontroll +	βQ~𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 + βQQzk + ui  

där antal faktiska anbudsgivare (n) är den beroende logaritmerade variabeln. 

 
5.2 Instrumentvariabler  
 

Som tidigare nämnts betraktas antalet faktiska anbudsgivare (n) som en endogen variabel (Li 

& Zheng, 2009). Korrelationen mellan n och feltermen antas därför inte vara noll. För att lösa 

problemet med den endogena variabeln behövs ytterligare minst en variabel som är korrelerad 

med n men inte med u, en så kallad instrumentvariabel. Det är även viktigt att 

instrumentvariabeln inte är direkt korrelerad med priset för om så vore fallet borde variabeln 

varit inkluderad i modellen från början. De instrumentvariabler (z) som används i denna uppsats 

är arbetslösheten och andelen mandat som innehas av socialdemokraterna, vänsterpartiet och 

miljöpartiet i kommunfullmäktige i den kommun tjänsten ska utföras i. Dessa två 
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instrumentvariabler antas korrelera med antalet företag i området och där med även korrelera 

med antalet potentiella anbudsgivare och antal faktiska anbudsgivare. Vidare antas de vara 

oberoende av felterment (u) och inte heller direkt korrelerade med priset. Det vill säga att de 

uppfyller kraven om instrumentrelevans (zi , xi ) ≠  0 samt exogenitet (zi, ui ) = 0 (Greene, 2012).  

 

 
5.3 Generella Momentmetoden  
  

Vid förekomst av heteroskedasticitet är tvåstegs generaliserade momentmetoden (GMM) en 

bättre estimator än tvåstegs minstakvadrat metoden (TSLS). Det beror på att TSLS bara är 

effektiv när provet består av en uppsättning oberoende och likafördelade stokastiska variabler 

(iid) (Greene, 2012).  För att kontrollera för heteroskedasticitet används Pagan-Hall test. 

Resultatet tyder på heteroskedasticitet då det går att förkasta nollhypotesen att variansen är 

konstant vid 99 procents signifikansnivå, se tabell 2. Utifrån detta resultat används tvåstegs 

GMM för den empiriska analysen.  

 

Tabell 2. Resultat Pagan-Hall test. H0: Variansen är homoskedastisk. 

 

Pagan-Hall 𝜒J(18) Pris_kvm Pris_kvm1 
98.931 
(0.000)  
 

 

GMM bygger på analogprincipen som innebär att det är möjligt att skatta en parameter genom 

att ersätta ett momentvillkor för populationen med motsvarande för provet. Antag en oberoende 

och likafördelad population med ett medelvärde 𝜇 så att det första populationsmomentet är noll. 

Om y är en slumpmässig dragning från populationen får vi 	E(y − 𝜇) = 0 . För att få en 

skattning av 𝜇, det vill säga 𝜇	� , är det möjligt att med analogprincipen ersätta det förväntade 

värdet från populationen med skattningen av provet;  
 

				(15)																						𝐸(𝑦 − 𝜇) = 0	 ⟶	 Q
¢
	∑ (𝑦 −	 �̂�) = 0	 ⟶	 �̂� = Q

¢
	∑ 𝑦5	¢

5IQ 	¢
5IQ   

där momentvillkoret utgörs av 𝐸(𝑦 − 𝜇) = 0 och n är storleken på provet. 

I föregående exempel används ett momentvillkor, 𝐸(𝑦 − 𝜇) = 0,	och en skattad parameter, �̂�. 
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Om det finns lika många momentvillkor som parametrar i en modell existerar det en unik 

lösning. Antag att en modell har fler instrumentvariabler än endogena variabler vilket innebär 

att en endogen variabel skattas med hjälp av minst två instrumentvariabler. Varje 

instrumentvariabel ska uppfylla momentvillkoret E(ziui) = 0. Konsekvensen av detta är att det 

bara finns en skattad parameter men minst två momentvillkor vilket resulterar i att modellen 

har fler momentvillkor än parametrar. Det betyder att modellen är överidentifierad och att det 

inte finns en unik lösning. För att lösa detta problem väljer GMM estimatorn ett värde på 𝛽¥  som 

minimerar en kvadratisk funktion av momentvillkoren. Antag en regressionsmodell  

(16)  𝑦5 = 𝒚𝒊𝛽Q + 𝒙5	𝛽J +	𝑢5  

där 𝑦5  är den beroende variabeln för den i:e observationen, 𝒚𝒊   är endogena variabler, 𝒙5	 

exogena variabler och 	𝑢5  är en felterm med medelvärde noll. På grund av de endogena 

variablerna 𝒚𝒊  inkluderas en vektor 𝒛 med instrumentvariabler i modellen. Momentvillkoret 

för instrumentvariablerna är E(ziui) = 0 och vid skattning av 𝛽Q och 𝛽J	 försöker estimatorn få 

momentvillkoren så när noll som möjligt. 𝛽Q  och 𝛽J  kan definieras som;  

 

𝛽Q	«, 𝛽J« 	≡ argminV® ¯
1
𝑛7𝒛5𝑢5	

¢

5IQ

° ′ ¯
1
𝑛7𝒛5𝑢5	

¢

5IQ

° 

där 𝑢5 ( 𝛽) =  𝑦5 −	𝒚𝒊𝛽Q −	𝒙5𝛽J . Denna estimator applicerar lika stor vikt vid varje 

momentvillkor. För att skattningen ska bli mer effektiv inkluderas en viktmatris som är positivt 

definit och viktar momentvillkoren olika mycket. Målfunktionen definieras enligt följande 

(17) 

𝐺(𝛽Q𝛽J) 	≡ 	 ¯
1
𝑛7𝒛5𝑢5	

¢

5IQ

° ′	𝑾 ¯
1
𝑛7𝒛5𝑢5	

¢

5IQ

° 

där 𝑾 är en positivt definit viktmatris som har lika många rader och kolumner som det finns 

instrumentvariabler. Vid skattning av 𝛽Q  och 𝛽J	 försöker estimatorn få momentvillkoren så 

nära noll som möjligt givet 𝑾.  

För att estimatorn ska resultera i så liten varians som möjligt givet momentvillkoret E(ziui) = 0 

definieras matrisen S som kovariansen av 𝒛5𝑢5	och 𝑾  sätts lika med S-1. Notera att S-1 är 

inversen av S. Om feltermen ui är oberoende bland observationerna men heteroskedastisk är  
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S = E(𝒛𝒊𝑢5𝑢5𝒛𝒊′) = 𝐸(𝑢5J𝒛𝒊𝒛𝒊′). Enligt analogprincipen kan S för populationen ersättas av 𝑺µ för 

provet. Detta kan göras genom att först skatta 𝛽Q och 𝛽J	från målfunktionen (17) genom 2SLS 

och på så sätt få residualerna 𝑢n� . Sedan utvärderas 𝑆¥ enligt  

𝑺	µ = 	
1
𝑛	7𝑢¶5J

5

𝒛5𝒛5′ 

och därefter substitueras W med  𝑺µ  i målfunktionen (17) som skattar 𝛽Qoch 𝛽J. Det är denna 

metod som ligger bakom tvåstegs GMM estimatorn som används i denna uppsats (Cameron & 

Trivedi, 2010; Green, 2012). 

  

6. Resultat 

 
I detta avsnitt presenteras resultaten från den empiriska analysen och inleds med en redovisning 

av hur gröna krav i upphandlingar påverkar anbudspriserna när samtliga anbud har inkluderats 

i regressionen. Resultat där enbart vinnande anbud har använts presenteras inte närmare utan 

har inkluderats i tabell 3 som jämförelse. Resultaten från första steget i skattningen med 

avseende på hur antalet anbudsgivare påverkas av miljökrav i upphandlingarna presenteras i 

tabell 4.  

Tabell 3 visar att antal anbudsgivare inte har någon statistisk säkerställd effekt på anbudspriset. 

Li och Zheng (2009) fick samma resultat i sin empiriska studie när de undersökte hur antalet 

potentiella anbudsgivare påverkar anbudspriserna. Ett rimligt antagande är att det finns ett 

samband mellan antalet anbudsgivare och potentiella anbudsgivare, ett ökat antal potentiella 

anbudsgivare bör resultera i ett ökat antal faktiska anbudsgivare. Däremot verkar varken antalet 

potentiella anbudsgivare eller faktiska anbudsgivare påverka anbudspriserna. Koefficienten för 

krav på ISO certifiering hos leverantören är signifikant inom ett 99% konfidensintervall men är 

anmärkningsvärt nog negativt. Detta skulle kunna förklaras av att kontrakten har en eller flera 

egenskaper som inte fångas upp av de kontrollvariabler som är inkluderade. Krav på certifiering 

enligt EMAS, som är en striktare miljömärkning än ISO, ger inget signifikant resultat vilket 

kan ses i tabell 3. Att den inte är signifikant skulle kunna tyda på att de anbudsgivare som deltar 

i upphandlingen redan har en miljömärkning enligt EMAS sedan tidigare och de potentiella 

anbudsgivare som inte har någon miljömärkning avstår från att delta. För de leverantörer som 
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redan har ett certifikat med avseende på EMAS innebär det inte någon extra kostnad gällande 

miljökravet att delta i upphandlingen och påverkar därmed inte anbudspriset. 

 

 

Tabell 3. Resultat från GMM-skattning. Miljökravens påverkan på anbudspriserna  

 Alla anbud    Vinnande  anbud 
logPris /kvm         Koef. Std Fel Koef. Std Fel 
 
Antal anbudsgivare 0.218    0.143 0.190 0.258 
ISO  -0.263***    0.063 -0.369 0.163**  
EMAS  -0.039 0.069 -0.164 0.178 
kem  0.090 0.059 0.142 0.126 
mkem  0.163**    0.058 0.122 0.144 
mford  0.334***    0.099 0.163 0.196 
miljö  0.09 0.082 0.217 0.263 
logYta  -0.274***    0.026 -0.324 0.069*** 
logStorlek  -0.058***  0.017 -0.042 0.063 
tider  0.131**    0.055 0.153 0.137 
optioner  -0.414*     0.289 -0.282 0.446 
lokal  0.103*     0.059 0.014 0.154 
kvalitetskontroll 1.423***    0.120 1.593 0.268***  
kvalitetssystem 0.329***     0.102 0.298 0.184 
maskinstädning 0.389***  0.061 0.476 0.126*** 
skatteverket  -0.254***    0.056  -0.130 0.136 
referenser  -0.166*    0.089 0.130 0.215  
Justerat R2   0.465  0.684 
Observationer 1054  182 
 
 
   
 

 

Koefficienten för variabeln kem är inte signifikant enligt förväntan då dessa krav inte är på 

frivillig basis utan tvingande enligt lag vilket innebär att alla leverantörer är skyldiga att följa 

dem. Däremot har mkem en positiv påverkan på priset inom 95 procents signifikansnivå och 

likaså mfordon men inom 99 procents signifikansnivå. Den positiva påverkan på priset skulle 

kunna vara en indikation på att miljökrav gällande kemikalier (som inte är tvingande enligt lag) 

och fordon har en positiv miljöeffekt på marknaden. Detta eftersom prisökningen som 

myndigheten får betala kan ses som premiumpriset för miljömärkta kemikalier och miljövänliga 

fordon eftersom de kan antas vara dyrare för företagen än konventionella kemikalier och 

fordon. De företag som uppfyller miljökraven gällande kemikalier och fordon har gjort 

bedömningen att det är lönsamt att göra dessa investeringar. Ett skäl till detta skulle kunna vara 
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att de då har möjlighet att delta i upphandlingar som ställer dessa krav. Den positiva effekten 

är dock så liten att en tolkning bör göras med försiktighet. Att miljökravet införs som 

utvärderingsgrund istället för ska-krav verkar inte ha någon effekt då koefficienten för miljö 

inte är signifikant.   

 
Koefficienterna för variablerna tider och maskinstädning är enligt förväntan signifikanta och 

positiva. Koefficienterna för kvalitetskontroll och kvalitetssystem är båda signifikanta och har 

en positiv effekt på priset. Om den upphandlande myndigheten kräver kvalitetskontroller ökar 

priset med 1.42 procent, allt annat lika, vilket tyder på att det är den av de inkluderade 

variablerna som har störst påverkan på priset. Detta skulle kunna tolkas som det premiumpris 

upphandlande myndighet betalar för att få efterfrågad kvalitet och att krav på kvalitet har en 

effekt på marknaden. Koefficienterna för kontroll av skatter samt sociala avgifter (skatteverket) 

och referenser är signifikanta men negativa vilket skulle kunna vara en effekt av att det finns 

en egenskap hos kontrakten som det inte kontrolleras för. Optioner är inte signifikant vilket 

som tidigare nämnts kan bero på att den totala kostnaden för optionerna inte alltid inkluderas i 

anbudspriserna.   

 

För antal anbudsgivare, vars resultat redovisas i tabell 4, tyder resultatet på att ISO har en 

signifikant men oväntat nog positiv påverkan på antalet anbudsgivare vilket ytterligare 

indikerar att det finns egenskaper hos kontrakten som det inte kontrolleras för, se tabell 4. 

Koefficienten för miljöklassade kemikalier (mkem) har däremot som förväntat en negativ 

påverkan på antal anbudsgivare vid 95 procents signifikansnivå. Varken koefficienten för 

miljökrav som utvärderingsgrund (miljö) eller miljökrav gällande fordon (mfordon) är 

signifikanta. Att miljö som utvärderingsgrund inte är signifikant kan tyda på att det precis som 

för anbudspriset inte har någon betydelse om miljökriteriet läggs in som ett ska-krav eller som 

grund för bedömning i utvärderingen.  

 

Koefficienten för ytan som skall städas är signifikant och positiv vilket kan tolkas som att större 

objekt som upphandlas får fler anbud i genomsnitt. Däremot tyder koefficientens storlek på att 

när stora företag deltar i upphandlingen minskar antalet anbudsgivare med 0,03 procent i 

genomsnitt, allt annat lika. Möjlighet till optioner ökar antalet anbudsgivare, resultatet ska dock 

tolkas med försiktighet enligt tidigare nämnda problematik gällande datamaterialet. 

Koefficienterna för kvalitetskontroll och kvalitetssystem är signifikanta och positiva vilket är 
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förvånande men en möjlig tolkning är att fler leverantörer har valt att bli kvalitetscertifierade 

vilket skulle kunna förklara det högre priset som framgår i tabell 3.  

 

 

Tabell 4. Resultat GMM-skattning. Miljökravens påverkan på antal anbudsgivare 

 GMM  
logAntal 
anbudsgivare 

Koefficienter Std. Errors 

 
ISO  0.170 *** 0.045    
EMAS  0.003 0.045  
kem  0.004 0.041 
mkem  -0.097 ** 0.042 
mfordon  0.007 0.073 
miljö  -0.03 0.091 
logYta  0.104*** 0.014 
logStorlek  -0.031** 0.012 
tider  0.034 0.038 
optioner  0.478 *** 0.130 
lokal  -0.059 0.038 
kvalitetskontroll 0.113** 0.054 
kvalitetssystem 0.295*** 0.071 
maskinstäd  -0.186 *** 0.037 
skatteverket  0.032 0.042 
referenser  -0.152** 0.062 
logred  -0.693*** 0.079 
logarbetslöshet 0.075*** 0.013 

 Justerat R2   0.246 
 Observationer 1 054 
 F(18)  34.99*** 

   

 

Ett F-värde under 10 tyder på svaga instrument vilket innebär en låg korrelation mellan 

instrumentvariabeln och den endogena variabeln. F-värdet i regressionens första steg är större 

än tio både när alla anbud är inkluderade och när enbart vinnande anbud är skattade, se  

tabell 4. Resultatet tyder på att instrumentvariablerna uppfyller kravet om instrumentrelevans, 

det vill säga (zi , xi ) ≠  0. Sargan-Hansen test kan inte förkasta nollhypotesen att samtliga 

instrumentvariabler är giltiga när alla anbud är inkluderade, se tabell 5. Differens-in–Sargan 

test kontrollerar om instrumentvariablerna är endogena, det vill säga att instrumentvariablerna 

är oberoende av feltermen, (zi, ui ) = 0. Som visas i tabell 5 kan nollhypotensen att 

instrumentvariablerna är exogena förkastas vid 95 procents signifikansnivå när alla anbud är 
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inkluderade och vid 90 procents signifikansnivå för enbart vinnande anbud. Sammantaget tyder 

dessa test på att instrumentvariablerna uppfyller kraven för validitet.  

 

  

Tabell 5. Resultat Sargan Hansen test, Differens-in–Sargan test och Wald chi2 test 
 

Hansen J 𝜒J(1)         Pris_kvm Pris_kvm1 
2.316 8.8e-08   
(0.128) (0.999)  

 
 

9.521 3.375 
(0.002) (0.066) 
 

Wald 	𝜒J(6)         Pris_kvm Pris_kvm1 

70.76 17.43 
(0.000) (0.008)  
 

 

För att testa om miljövariablerna är signifikanta eller om de kan exkluderas utan att det påverkar 

modellen används Wald chi2 test. Nollhypotesen är att miljövariablerna simultant är lika med 

noll. Testet visar att nollhypotesen kan förkastas vid 99 procents signifikansnivå för alla anbud 

och 95 procents signifikansnivå för vinnande anbud, se tabell 5. Utfallet indikerar att 

miljövariablerna bör inkluderas i modellen.   

  

 

7. Diskussion 
 
Denna uppsats har analyserat om användning av GPP i offentliga upphandlingar av lokalvård 

har någon påverkan på anbudspriser och antal anbudsgivare som deltar i upphandlingen. 

Hypotesen gällande priset är att när GPP tillämpas vid offentliga upphandlingar betalar 

myndigheten ett högre pris och prisökningen kan ses som myndighetens betalningsvilja för att 

miljökravet ska uppfyllas. För antal anbudsgivare är hypotesen att miljökraven fungerar som 

en inträdeskostnad, och om den är för hög kommer vissa potentiella anbudsgivare att avstå från 

att delta i upphandlingen. Resultatet från den empiriska analysen av anbudspriserna tyder på att 

krav på miljöcertifiering så som ISO och EMAS inte resulterar i någon prisökning och att 

C- statistics 𝜒J(1) Pris_kvm Pris_kvm1 



 33 

miljökrav gällande miljömärkning av kemikalier och fordon enbart har en svag påverkan på 

priset. Detta resultat är samstämmigt med de resultat Lundberg och Marklund fick i sina studier 

(Lundberg & Marklund, 2015) och (Lundberg & Marklund, 2018b). I deras resultat var dock 

ISO-certifiering inte signifikant.  

 

Att krav på ISO-certifiering har en signifikant negativ påverkan kan som tidigare nämnts bero 

på att det finns en egenskap hos kontrakten som inte kontrolleras för. En sådan egenskap kan 

vara det geografiska området där kontraktet ska utföras. Eftersom en marknad inte 

nödvändigtvis är begränsad till en kommun bör en mer djupgående analys gällande 

marknadernas geografiska område göras; en sådan analys ryms dock inte inom tidsramen för 

denna uppsats. Det faktum att myndigheten många gånger accepterar miljöledningssystem som 

är likvärdiga med ISO eller EMAS innebär att anbudsgivarna har möjlighet att själva ta fram 

ett eget miljöledningssystem till en lägre kostnad vilket också skulle kunna vara en förklaring 

till resultatet.  

 

Analysen av hur miljökrav i upphandlingar påverkar antal anbudsgivare tyder på att krav på 

miljömärkning av kemikalier har en svagt negativ påverkan medan ISO-certifiering har en 

positiv påverkan på antal anbudsgivare. Att ISO har en positiv påverkan kan som ovan nämnts 

bero på en egenskap hos kontrakten som det inte kontrolleras för och bör därför tolkas med 

försiktighet. En möjlig tolkning av resultaten är att miljökraven inte fungerar som en 

inträdeskostnad för anbudsgivarna vid offentlig upphandling av lokalvård i Sverige. Möjliga 

orsaker till det kan vara att anbudsgivarna utformar sina egna miljöledningssystem och därmed 

blir inte inträdeskostnaden för hög eller att leverantörerna på marknaden redan uppfyller 

miljökraven.  

 

Det sammantagna resultatet i denna analys är samstämmig med tidigare studier som tyder på 

att miljökrav i upphandlingar har inga eller små effekter på anbudspriserna (Lundgren & 

Marklund, 2015). I Lundgren och Marklunds studie (2015) användes datamaterial från 

upphandlingar av lokalvård under åren 2009 och 2010 och variablerna för miljökrav är i princip 

desamma i denna uppsats så miljökraven har över lag förblivit oförändrade från 2009 till 2017. 

En alternativ förklaring skulle därför kunna vara att marknaden redan har anpassat sig efter 

rådande miljökrav och att det därför krävs striktare krav för att kunna påvisa någon effekt på 

dagens lokalvårdsmarknad.  
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Jämför man variablerna för miljökrav med resultaten från krav att inneha kvalitetssystem och 

kvalitetsuppföljning ser man att kvalitetsvariablerna har en positiv påverkan på priset. 

Kvalitetskontroll ger den största prisökningen medan enbart kvalitetcertifiering ger en svag 

ökning av priset. Prisökningen kan tolkas som betalningsviljan hos myndigheten för att få 

önskad kvalitet. Om myndigheterna som använder sig av GPP inför miljökontroller är det 

möjligt att effekten på priset för miljökraven blir större eftersom leverantören kontinuerligt 

måste uppfylla miljökraven, till exempel under hela kontraktstiden använda sig av miljömärkta 

kemikalier och förnya miljöcertifikatet.  

 

 Förslag på framtida forskning är studier av marknader där GPP inte förekommit under någon 

längre tid för att se vilka effekter GPP har i ett tidigt stadium. Det behövs även fler empiriska 

studier av olika typer av produkt- och tjänstemarknader inom olika geografiska områden för att 

analysera om GPP är ett fungerande styrmedel. EUs mål med GPP är en hållbar produktion och 

konsumtion genom att fler företag ska välja att producera miljövänliga varor och tjänster. 

Eftersom EU arbetar för att GPP ska vara ett utbrett politiskt styrmedel bör det som Brännlund, 

Lundberg och Marklund (2009) föreslår göras en samhällsekonomisk analys av grön 

upphandling i förhållande till andra politiska styrmedel innan GPP implementeras som 

förstahandsval.  
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