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1 Inledning 
 

Syftet med den svenska miljörätten är att uppnå en hållbar utveckling som leder till en god 

miljö för nuvarande och kommande generationer, det är också ett mål som ska främjas av det 

allmänna. Genom miljöbalkens (MB) tillkomst 1998 kodifierades målet hållbar utveckling för 

första gången i svensk rätt.1 Sedan kodifierades målet även i grundlagen 2001.2 De flesta 

remissinstanser var positiva till att föra in miljömålet hållbar utveckling i grundlagen, några 

avstyrkte förslaget på grund av att det var oklart vilken effekt bestämmelsen skulle få vid 

tolkning av annan lagstiftning.3 Eftersom grundlagen ger uttryck för tankegångar om att 

främja en hållbar utveckling är det nödvändigt att se över hur lagstiftningen i stort är förenlig 

med målet om en hållbar utveckling.4 Integrering av miljöhänsyn i andra politikerområden är 

sedan länge ett centralt inslag i miljöpolitiken. Miljöhänsyn måste integreras i verksamheter 

inom de områden i samhället som påverkar miljön, vilket skapar bättre förutsättningar för 

beslut som är hållbara i såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.5 

 

Miljölagstiftningen har inte till syfte att se till att miljön är god till varje pris, utan att uppnå 

vad som uppfattas vara en rimlig avvägning mellan behovet av miljöskydd och den enskildas 

och samhällets intresse av olika typer av exploateringsföretag.6 Miljöbalken handlar därför till 

stor del om avvägningar av olika intressen, ofta vägs ekonomiska intressen mot miljöhänsyn. 

Det finns de som anser att det måste ske en förskjutning till miljöns fördel, för miljön kan 

man inte argumentera mot.7 Den följer sina egna lagar (naturlagarna), som därmed är de 

högsta lagarna.  

 

Man kan fråga sig om dagens utveckling är hållbar. Många hävdar att vi lever på ett ohållbart 

sätt och att vi måste förändra vårt sätt att leva. Om hållbarheten och utvecklingen anses 

oförenliga, vem av dem ska i det läget få företräde att gå vidare?  

                                                 
1 1 kap. 1 § MB ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 

insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 

ansvar för att förvalta naturen väl.” 
2 1 kap. 2 § 3 st. RF ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 

och kommande generationer.” 
3 Prop. 2001/02:72, Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 23.  
4 Bengtsson, Bertil, Miljöbalkens återverkningar, s. 26. 
5 Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 52.  
6 Nilsson, Annika, Rättssäkerhet och miljöhänsyn, s. 13.  
7 Nilsson, Annika, Antologin Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga perspektiv från en 

lundahorisont, s. 221.  
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Det borde vara självklart att hållbarheten ska få företräde framför utvecklingen eftersom 

resultatet blir absurt om hållbarheten sätts i andra hand, då utvecklingen ytterst är beroende av 

naturen och dess resurser. Om vi fortsätter att minska naturresursbasen minskar vi samtidigt 

förutsättningarna för själva utvecklingen och därmed försämras framtida generationers 

förutsättningar att tillgodose sina behov.8  

 

Staffan Westerlund ansåg bestämt att målet hållbar utveckling ska antas vara ett huvudmål, 

eftersom naturen och dess resurser är basen för all ekonomi och all välfärd. Om basen faller 

samman, faller allt annat också.9 Varken ekonomin eller socialt goda förhållanden kan 

uthålligt utvecklas utan en ekologisk bas, en naturresursbas. Westerlunds slutsats är att 

ekologisk hållbarhet inte kan vägas mot andra aspekter, inte ens sociala eller ekonomiska.10 

Staffan Westerlund ansåg även att traditionell juridik är otillräcklig, att ett miljörelaterat 

problem inte kan angripas av endast en intern juridikrelaterad metod utan att man måste 

beakta rättsordningens miljökonsekvenser.11 

 

Bertil Bengtsson skrev år 2001 att det knappast var möjligt att komma till Staffan 

Westerlunds slutsats (om att ekologisk hållbarhet inte kan vägas mot andra aspekter) genom 

att använda sig av traditionell juridisk metod, eftersom den slutsatsen hade begränsat stöd i 

lagstiftning, lagförarbeten och rättspraxis.12 Eftersom det inte framgår av förarbetena till MB 

om annan lagstiftning än den miljörättsliga ska omfattas av miljöprinciperna, har det varit 

oklart om domstolar och andra myndigheter ska ändra sin praxis i miljörättslig riktning.13 De 

framgår dock att MB ska tillämpas parallellt med annan lag och i den mån en regel i MB 

skulle stå i konflikt med en annan lagregel ska konflikten lösas genom allmänna 

rättsgrundsatser.14 

 

Enligt 1 kap. 1 § 1 st. Regeringsformen (RF) utgår all offentlig makt i Sverige från folket på 

grund av fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Den offentliga makten förverkligas 

genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 

Den kommunala självstyrelsen är betydelsefull. Det vore en utveckling i rätt riktning om det 

                                                 
8 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 25-26.  
9 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 167.  
10 Westerlund Staffan, Miljörättsliga grundfrågor 2.0, s. 25.  
11 Westerlund Staffan, Miljörättsliga grundfrågor 2.0, s. 15 
12 Bengtsson, Bertil, Miljöbalkens återverkningar, s. 45. 
13 Bengtsson Bertil, Miljöbalkens återverkningar, s. 40-41.  
14 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 189.   
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offentliga: kommuner och landsting, men också staten, kunde föregå med gott exempel i 

omställningsarbetet mot en hållbar utveckling. En viktig del i det sammanhanget är när det 

offentliga införskaffar (upphandlar) varor och tjänster enligt LOU. Den här uppsatsen handlar 

om målet hållbar utveckling i förhållande till offentlig upphandling.  

 

1.1 Syfte 

Uppsatsen utgår från tanken att rätten bör ses över och anpassas för att stämma överens med 

målet om en hållbar utveckling. En annan tanke är att globala hot kan hanteras med lokala 

lösningar, att kommunerna kan åstadkomma stora förändringar i miljövänlig riktning, bland 

annat genom offentlig upphandling som styrmedel.15  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Lagen om offentlig upphandling (LOU) förhåller 

sig till målet hållbar utveckling16 och redogöra för hur målet hållbar utveckling bör förstås.  

 

Upphandlingsreglerna är under utredning och i ljuset av de nya upphandlingsdirektiv som kan 

komma att antas i januari 2014, eller längre fram i tiden, är en av ambitionerna med förslaget 

att miljöhänsyn ska tas i större utsträckning i offentlig upphandling. I uppsatsen studeras 

därför det nya direktivförslaget, som kommer ligga till grund för LOU och den svenska 

utredning som gjorts med anledning av det kommande direktivet.  

  

1.2 Material och metod 

Uppsatsen innehåller inledningsvis en del doktrin som kan sägas behandla miljörättsteori och 

allmän miljörätt för att redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkt, vilket är hållbar 

utveckling. Den miljörättsteori som är utgångspunkten för uppsatsen är till övervägande del 

författat av Staffan Westerlund. Det är inte särskilt konstigt att denna uppsats utgår från 

Staffan Westerlunds tankegångar, eftersom den forskning som bedrivs idag inom miljörätten 

på många sätt är inspirerad av honom.17  

 

                                                 
15 Jag fick inspiration av att läsa på följande hemsida som handlar om omställningsrörelsens arbete i Alingsås 

http://www.omstallningalingsas.se/ och http://transitionsweden.ning.com/ som är en sida för 

omställningsrörelsen i Sverige. Läst 2013-10-11.  
16 Enligt 1 kap. 2 § 3 st. RF och 1 kap. 1 § MB. 
17 Gipperth Lena, Zetterberg Charlotta (Red.), Miljörättsliga perspektiv och tankevändor – vänbok till Jan Darpö 

och Gabriel Michanek, s. IX (första sidan i förordet).  

http://www.omstallningalingsas.se/
http://transitionsweden.ning.com/
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Uppsatsens material består av juridisk doktrin, men även en liten del doktrin innehållande 

miljöpsykologi. Därtill innehåller uppsatsen offentligt tryck i form av statliga offentliga 

utredningar (SOU:s) och propositioner (prop.). Även EU-rätt bestående av direktivförslag från 

EU-kommissionen utgör en väsentlig beståndsdel för uppsatsen.  

 

Praxis har fått ett marginellt utrymme för att exemplifiera hur rätten tillämpats i fall som har 

med offentlig upphandling och miljöhänsyn att göra. Anledningen till att praxis inte fått större 

utrymme beror på att syftet med uppsatsen är att undersöka hur rätten är avsedd att tillämpas 

och hur lagmotiven kan komma att förändras framöver samt hur rätten borde tillämpas i 

förhållande till målet hållbar utveckling. I uppsatsen redogörs därför inte detaljerat för på 

vilket sätt miljöhänsyn kan tas i offentlig upphandling, och hur långtgående kraven kan vara. 

För att få en rättvisande bild av verkligheten i det hänseende, krävs en genomgång av aktuell 

praxis. En praxis som visat sig vara motstridig.18 

 

Uppsatsen innehåller vidare material hämtat från olika webbsidor, såsom information från 

upphandlingsstödet och från en miljötidskrift, dessa källor har används för att skapa en ökad 

förståelse för miljöhänsyn i offentlig upphandling.  

 

Metoden för denna uppsats kan anses vara en rättsvetenskaplig metod, enligt hur Claes 

Sandgren beskriver den metoden. Eftersom uppsatsen i grunden är juridiskt på grund av 

uppsatsens juridiska syfte samt att annat material än de traditionella rättskällorna till viss del 

nyttjas för att öka förståelsen för den juridik som behandlas i uppsatsen.19 

 

I framför allt kapitel fem hänvisas i noterna till ”Uppsatsen”, vilket åsyftar denna uppsats, för 

att visa varifrån mina resonemang kommer. När en not hänvisar till mer än ett stycke anges 

det särskilt i noten.  

 

1.3 Avgränsningar  

Vad det gäller upphandlingslagstiftningen är det endast LOU och det EU-direktiv som ligger 

till grund för LOU som behandlas. Upphandlingsprocessen beskrivs inte i detalj, det finns till 

                                                 
18 Se till exempel: Informationsskrift från Konkurrensverket, juni 2011, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 4.  
19 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39.  
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exempel olika upphandlingsförfaranden20 som inte förklaras närmare då det inte är relevant 

för den här uppsatsens syfte. Upphandlare bör, enligt 1 kap. 9 a § LOU, beakta miljöhänsyn 

och sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar det. I uppsatsen bortses från sociala 

hänsyn, fokus ligger enbart på miljöhänsyn i syfte att uppnå en hållbar utveckling enligt 1 

kap. 1 § MB.  

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen är indelad i totalt sex kapitel. Kapitel ett innehåller inledning, syfte, material och 

metod, avgränsningar och disposition. Kapitel två är en miljörättslig teoridel bestående av 

följande delar: Något om miljörättens utveckling, målet hållbar utveckling och underliggande 

miljömål, rättens betydelse för miljön, miljöbalkens innehåll, olika typer av lagar och regler 

behövs, rättsprincipers och rättsgrundsatsers betydelse samt rättens förändring. I kapitel tre tar 

uppsatsen en ny vändning. Den kommunala självstyrelsen beskrivs och vilka begränsningar 

det finns för den. Därefter sker en övergång till offentlig upphandling enligt LOU och det 

beskrivs hur en offentlig upphandling går till. Sedan följer ett avsnitt om miljöhänsyn i 

offentlig upphandling, upphandlingsstöd och överprövning vid offentlig upphandling och 

slutligen kritik mot bör-regeln och LOU. Kapitel fyra handlar om den utredning som pågår av 

upphandlingsreglerna och består av två delar. Första delen handlar om EU-kommissionens 

direktivförslag om förändrade upphandlingsregler och andra delen om den statliga offentliga 

utredning som gjort i år (2013) med anledning av de förändringar av upphandlingsreglerna 

som är förestående på grund av direktivförslaget. Uppsatsen avslutas med sammanfattande 

slutsatser, åsikter och förslag i kapitel fem, följt av en källförteckning i kapitel sex.  

 

 

 

  

                                                 
20 Forsberg, Niclas, Upphandling enligt LOU, LUF, LUFS och LOV, se s. 71-85, om vilka 

upphandlingsförfaranden som finns i LOU.  
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2 Miljörättsteori och allmän miljörätt 
 

2.1 Något om miljörättens utveckling 

Ursprungligen och huvudsakligen präglas svensk rätt av ett exploateringstänkande samt av 

synsättet att den som tvingas frångå sina privaträttsliga intressen på grund av till exempel 

exploatering av naturresurser med mera ska ha rätt till ersättning. Utvecklingen från i alla fall 

1960-talet och framåt gjorde att perspektivet började förändras på grund av att man börjat 

analysera vad som händer med miljön till följd av människans agerande på olika sätt. 

Hänsynskrav infördes och det övervägdes att införa vissa förbud. Hänsynskraven blev dock 

underkastade vad respektive verksamhet kunde bära ekonomiskt, underkastade vad respektive 

företag tål. Man var på sätt och vis kvar i det gamla perspektivet.21 Det perspektivet är 

rådande än idag, se till exempel avvägningsregeln i 2 kap. 7 § MB, även om perspektivet 

verkar ha förskjutits ytterligare till miljöns fördel.  

  

FN:s generalförsamling tillsatte en kommission 1983 om miljö och utveckling, den så kallade 

Bruntlandkommissionen. Kommissionen presenterade 1987 sina slutsatser i en rapport (Our 

Common Future). Rapportens ledord var hållbar utveckling och det begreppet har sedan dess 

kommit att prägla den internationella miljödebatten och miljörätten.  

 

År 1992 hölls en global FN-konferens i Rio de Janerio om miljö och utveckling. Deltagarna 

enades vid konferensen om ett omfattande handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet, 

Agenda 21. Agenda 21 handlar om olika dimensioner av begreppet hållbar utveckling och 1 

kap. 1 § MB utgår från de mål som finns i Agenda 21. Syftet med Agenda 21 är att öka 

förståelsen för miljö- och utvecklingsproblem och därigenom förändra människors beteende 

till handlingar som leder till en hållbar utveckling. För att uppnå syftet vill man se ett 

internationellt samarbete och att alla samhällsgrupper och sektorer involveras i arbetet. 

Utbildningsinsatser på alla nivåer betonas.22 

 

För kommuners ansträngningar att engagera medborgarna i Agenda 21-arbetet är utbildning 

och information en viktig del. I en undersökning från 2002 om hur 273 kommuner arbetar 

med Agenda 21 framkom att kommunerna använde sig av information och erbjöd utbildning 

                                                 
21 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 14-15.  
22 Prop. 2001/02:72, Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 21-22. Noten hänvisar även till 

föregående stycke.  
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och seminarier. En del kommuner höll öppna möten eller diskussioner. Kommuner hade även 

medverkat till att starta Eco-Teams. Ett Eco-Team fungerar som en studiecirkel där deltagarna 

arbetar för att minska sin vatten- och elkonsumtion, sina transporter och anstränger sig för att 

handla miljövänliga varor.23 

 

År 1999 trädde Amsterdamfördraget i kraft i Sverige vilken medförde att hållbar utveckling 

blev ett övergripande mål för hela EU och kravet på att integrera hållbar utveckling på andra 

områden där EU bedriver politik lyftes fram. Det innebar en viktig utveckling av de 

grundläggande principerna för EU-politiken.24  

 

 

2.2 Hållbar utveckling och underliggande miljömål  

Vad innebär en hållbar utveckling, i rättsligt hänseende?  Hur ska begreppet uppfattas i 

konkreta fall? Det är oklart, omdiskuterat och omstritt. Det finns de som menar att begreppet 

inte kan fastställas. Andra menar att begreppet inte är mer än en målsättning. Det har också 

framhållits att det är resultatet av kompromisser i det internationella samarbetet. Det är inte 

ovanligt att forskare försöker forma om begreppet för att passa sin vetenskap i stället för att 

försöka utveckla sin vetenskap till att passa arbetet med en hållbar utveckling.25 

 

Miljöbalkens syfte ”hållbar utveckling” som finns kodifierat i MB och RF innebär att 

framtida generationers behov ska beaktas och att ekosystemets stabilitet inte får riskeras. 

Något som bör innebära att rättstillämparen alltid måste anlägga ett långsiktigt synsätt och ett 

försiktighetstänkande vid bedömningen.26 Målet hållbar utveckling gäller helheten och inte en 

och annan sektor, det är därför viktigt att målet om hållbar utveckling får genomslag i rätten i 

sin helhet och inte bara inom miljörätten. Den största svårigheten hör dock inte ihop med hur 

begreppet hållbar utveckling ska förstås, utan svårigheten är hur de delmål som begreppet står 

för ska genomföras.27 

 

1 kap. 1 § 1 st. MB anger att bestämmelserna i MB syftar till att främja en hållbar utveckling 

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

                                                 
23 Johansson Maria, Lindström Marianne, Antologin Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga 

perspektiv från en lundahorisont, s. 54-55.  
24 Prop. 2001/02:72, Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 22. 
25 Westerlund Staffan, Miljörättsliga grundfrågor 2.0, s. 24.  
26 Prop. 1997/98:45, del 1 Miljöbalk, s. 166f. om principerna för Miljöbalken. 
27 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 70 och 118.  
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miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 

människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen 

väl. Enligt samma paragrafs andra stycke ska MB tillämpas så att följande fem mål nås;  

 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell, och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp främjas.  

 

Dessa fem mål avser inte att vara uttömmande, utan ytterligare vägledning ges genom 

nationella miljömål som riksdagen antar. Riksdagen beslutade 1999 om 15 miljökvalitetsmål 

som angav det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot.28 År 2005 

tillkom ytterligare ett miljökvalitetsmål.29  

 

Genom en proposition från 2009 förändrades miljömålsarbetets struktur från att bestå av två 

målnivåer (miljökvalitetsmål och delmål) till tre målnivåer (ett övergripande generationsmål, 

miljökvalitetsmålen och etappmål). Generationsmålet innebär att miljömålsarbetet inom en 

generation ska leda till att miljökvalitetsmålen uppnås. Tidsperioden för vad som menas med 

en generation har fastställts till år 2025.30 För att underlätta möjligheterna att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen fastställer regeringen etappmål inom prioriterade 

områden. De tidigare fastställda miljömålen upphör när nya etappmål beslutas. Anledningen 

till att delmålen omvandlas till etappmål är dels att etappmålen avser att ha ett tydligare fokus 

på samhällsomställning än vad delmålen31 haft, etappmålen ska fungera som steg på vägen för 

att inom en generation skapa förutsättningar för att nå ett eller flera miljökvalitetsmål. En 

                                                 
28 Prop. 1997/98:145, Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart samhälle, s. 8 och avsnitt 4.2.1-4.2.15.  

Michanek, Gabriel och Zetterberg Charlotta, Den svenska miljörätten, s. 109.  
29 Prop. 2004/05:150, Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag, 203.  
30 Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 17-21 och 28.  
31 Riksdagen har fastställt 72 delmål till de 16 miljökvalitetsmålen.  
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annan orsak till att etappmålen ersätter delmålen är att flertalet av delmålen hade målår (det år 

då målet skulle vara uppfyllt) år 2010.32  

 

Nedan följer de sexton miljökvalitetsmålen: 

1. Frisk luft 

2. Grundvatten av god kvalitet 

3. Levande sjöar och vattendrag 

4. Myllrande våtmarker 

5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

6. Ingen övergödning 

7. Bara naturlig försurning 

8. Levande skogar 

9. Ett rikt odlingslandskap 

10. Storslagen fjällmiljö 

11. God bebyggd miljö 

12. Giftfri miljö  

13. Säker strålmiljö 

14. Skyddande ozonskikt 

15. Begränsad klimatpåverkan 

16. Ett rikt växt- och djurliv 
 

Dessa mål konkretiserar MB:s övergripande mål om en hållbar utveckling och avser att ge 

vägledning när MB ska tillämpas.33 De är dock inte juridiskt bindande då de inte är reglerade i 

lag.34 Men det finns en koppling mellan målet hållbar utveckling och dessa oreglerade mål 

eftersom förarbetena till MB hänvisar till dem.35 

 

På regional och kommunal nivå utformar länsstyrelserna och kommunerna egna miljömål 

med utgångspunkt i de miljömål som finns i lag och de miljökvalitetsmål och etappmål som 

beslutas. Därigenom anpassas miljömålen till regionala och lokala behov.36 Miljömålsarbetet 

består av ett samarbete på flera nivåer. Sju myndigheter har huvudansvaret för de nationella 

miljökvalitetsmålen och ytterligare cirka 25 myndigheter har ett utpekat ansvar inom 

miljömålssystemet.37 En redovisning av arbetet med miljökvalitetsmålen ska göras vart fjärde 

år av Regeringen och en utvärdering görs årligen av naturvårdsverket tillsammans med 

berörda myndigheter.38 

                                                 
32 Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 33-34.  
33 Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 11.  
34 Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 64.  
35 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 166.  
36 Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 58 och 62.  
37 Naturvårdsverkets rapport 6474, Synergimöjligheterna, målkonflikter och problem i miljömålsarbetet, Dec. 

2012, s. 13.  
38 Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 11 och 39.  
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2.3 Rättens betydelse för miljön 

Utgångsläget är att vi har en frihet att handla på ett sätt som motverkar hållbar utveckling när 

ingen bestämmelse om miljöhänsyn avseende det aktuella handlandet finns, det följer av att 

den offentliga makten utövas under lagarna39, den så kallade legalitetsprincipen.40 Lagen är 

därför en del av problemet, eftersom där lagen är tyst får man göra det man vill. Många tycker 

att det är något fint, att friheten är vacker. Men när friheten stått i vägen för exploatörer, 

samhällsplanerare och handelsmän har friheten fått ge vika.41  

 

För att uppnå en hållbar utveckling måste ett framtidsperspektiv antas, det handlar om att ta 

hänsyn även till framtida generationer. Framtidsperspektivet är svårt att få in i rätten eftersom 

rätten i stort bygger på ett horisontellt perspektiv. Vilket betyder att det i huvudsak är för 

tillfälligt levande personer (de samtida) som kan ha rättigheter, rättshandlingsförmåga, talerätt 

med mera. Rätten behandlar i begränsad omfattning frågor som inkluderar något vertikalt, 

vanligen i syfte att begränsa vertikala rättsföljder, till exempel ansvar för tidigare orsakade 

miljöskador. I det här sammanhanget har den motvilja som finns i rätten mot retroaktiva 

rättsregler men även preskriptionsregler betydelse, då det motverkar en hållbar utveckling.42   

 

Staffan Westerlund skrev år 1997 att miljömålen tidigare kretsat kring juridiken och 

ekonomin och att om människan ska försöka ta kontroll över sin framtid och ge framtida 

generationer nödvändiga livsförutsättningar, kommer juridiken och ekonomin att behöva 

kretsa kring hållbarheten och andra miljömål. Om vi behåller rättsordningen som den är i 

Sverige kommer negativa miljökonsekvenser uppstå.43  

 

2.3.1 Filtermodellen 

Staffan Westerlund redogör för att det finns tre olika slags barriärer, skyddsvallar eller filter 

som står mellan miljön (Jorden) och genomförandet av ett projekt eller marknadsförande av 

en produkt. Den första och vanligtvis svagaste filtret är moralen eller etiken. Den andra är 

ekonomin. Och det sista filtret är lagen. För att illustrera vilken betydelse juridiken har för 

miljön och målet hållbar utveckling kan denna filtermodell användas. Filtermodellen innebär 

att alla möjliga handlingar och projekt som skulle kunna hota förutsättningarna för en hållbar 

                                                 
39 1 kap. 1 § 3 st. RF. 
40 Samuelsson Joel, Melander Jan, Tolkning och tillämpning, s. 144.  
41 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 176-177.  
42 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 68 och 71. 
43 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 166. 
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utveckling, som inte hindras av etik eller sociala värderingar, och som inte hindras av 

ekonomin, genomförs om inte rätten förhindrar det. Filtermodellen motsvarar i huvudsak de 

tre slags styrmedel som man pratar om inom miljörättens styrmedelsforskning: rättsliga, 

ekonomiska och övriga (framför allt informativa styrmedel). Rättsliga styrmedel innebär lag 

och andra rättsregler. Ekonomiska styrmedel bygger på en påverkan av förhållandet mellan 

kostnad och utbyte för den vars handlande kan inverka på målets uppnående. Om 

verksamheten inte är lönsam, kommer den troligtvis inte att bedrivas. Exempel på 

ekonomiska styrmedel är avgifter eller skatter på åtgärden. Dessa ekonomiska styrmedel har i 

och för sig en rättslig grund men de kallas ändå för ekonomiska styrmedel. Informativa 

styrmedel innebär påverkan på människor genom information, argumentation och liknande, 

där effektiviteten är beroende av människors etik, värderingar och andra preferenser.44 

 

2.3.2 Andra rättsområdens betydelse 

Miljölagar motverkas av mycket som ligger inom andra rättsområden. Stora delar av 

civilrätten har utvecklats för att gynna ekonomisk utveckling och välfärd, sett utifrån en 

tidigare världsbild, innan det nya miljöparadigmet fanns. Det finns därför anledning att se 

över och omförstå rättsområdens grundläggande principer och tankesätt samt omvärdera olika 

rättspolitiska och rättstekniska lösningar. Ett annat exempel är att centrala delar av 

förvaltningsrätten och processrätten har utvecklats utifrån mål som effektivitet, den enskildes 

trygghet och välfärd.45 

 

Man kan fråga sig vilka rättsområden som inte har någon direkt eller indirekt betydelse ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Bolagsrätten, konkursrätten, patenträtten, konkurrensrätten och 

frihandelsrätten har alla betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. Processrätten och den allmänna 

förvaltningsrätten har betydelse på grund av att en betydande del av 

genomdrivandeunderskottet beror på dessa rättsområdens regler.  

 

Avtalsrätten har också betydelse, bland annat eftersom den begränsar möjligheterna att 

långsiktigt skydda naturen genom frivilliga åtaganden.46 Det finns inget som hindrar att parter 

till exempel avtalar om att en vara eller fastighet ska ha vissa miljövänliga egenskaper, frågan 

                                                 
44 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 18-21 och 152-153. Westerlund Staffan, Miljörättsliga 

grundfrågor 2.0, s. 50-55.  
45 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 166.  
46 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 216 i not 327. Noten hänvisar även till föregående stycke.  
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är hur ett sådant avtalsvillkor ska värderas om den överträds. Vidare skulle utfästelser som har 

med miljön att göra eventuellt kunna tolkas in i avtalet och miljörättsliga principer skulle 

kunna fungera som i övrigt gällande kontraktsrättsliga principer och därmed få en tvingande 

verkan. Det skulle kunna åstadkommas genom att miljöhänsyn fanns med och påverkade 

tillämningen av 36 § avtalslagen, 17 § konsumentköplagen eller 4 § 1 st. 

konsumenttjänstlagen.47 

 

2.4 Miljöbalkens innehåll  

MB innehåller utöver mål- och tillämpningsregler i 1 kap., allmänna hänsynsregler med mera 

i 2 kap. Det följer av 2 kap. 1 § MB att den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd 

som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet ska följa de allmänna hänsynsreglerna 

och vid fråga om tillstånd, godkännande av dispens och när sådana villkor prövas som inte 

avser ersättning eller tillsyn är alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta 

en åtgärd skyldiga att bevisa att de följt de allmänna hänsynsreglerna. De allmänna 

hänsynsreglerna ger uttryck för miljörättsliga principer, såsom försiktighetsprincipen i 2 kap. 

3 § som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd ska vidta de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra och motverka att 

åtgärden eller verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid 

rimlighetsbedömningen ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 

försöktightsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder enligt 2 kap. 7 § MB.  

 

Vidare rymmer MB hushållningsbestämmelser i 3-4 kap. Dessa bestämmelser handlar om 

hushållning av mark- och vattenområden, de ska användas för det eller de ändamål som de är 

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. En 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde enligt 3 

kap. 1 § MB. I sammanhanget har den kommunala planläggningen stor betydelse. Om det 

finns fastställda detaljplaner eller områdesbestämmelser, är frågan om markens användning 

redan avgjord.48 

  

I kap. 5 finns bestämmelser om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Dessa är 

viktiga, då rättsordningen inte kan förlita sig på endast avvägningsregler eller liknande regler 

                                                 
47 Bengtsson Bertil, Miljöbalkens återverkningar, s. 210.  
48 Prop. 1985/86:1, Med förslag till ny plan- och bygglag, s. 154.  
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som syftar till att dämpa miljöbelastningen. Det krävs avgörande gränser utifrån miljön och 

dess förutsättningar och inte utifrån de mänskliga verksamheterna och deras förutsättningar.49 

Därför är miljökvalitetsnormerna så viktiga för de fungerar som absoluta gränser (staket), 

innanför staketen får vi röra oss men inte utanför. Då spelar det ingen roll hur stor nytta de 

idag levande generationerna anser sig ha av att gå utanför dessa normer, vilket gör att de kan 

användas även för en vertikal dimension, eftersom miljökvalitetsnormer inte kan förändras av 

någon förutom lagstiftaren. 

 

Miljöskyddsutredningen förkastade idén med kvalitetsnormer när den först kom. Lagstiftaren 

jämförde med hur det fungerade i USA, att man där jämkat på normerna när svårigheter 

uppstått samt att man inte lyckats underkasta företagen i USA en mera effektiv prövning än i 

Sverige utan att det forskningsresultat som den svenska utredningen fått ta del av tydde på att 

det svenska systemet hittills varit mer effektivt. En förklaring till motviljan att införa 

miljökvalitetsnormer torde ha varit hela gränsidén i en kultur präglad av tillväxttänkande.50 

Begreppet hållbar utveckling är mångfaldigt på så sätt att många olika handlings- och 

utvecklingsmöjligheter kan vara hållbara. Men det gäller att undvika det ohållbara, att inte gå 

utanför staketet.51 Regeringen eller den eller de myndigheter som regeringen bestämmer får 

upprätta förslag till åtgärdsprogram om det behövs för att en miljökvalitetsnorm ska följas 

enligt 5 kap. 4 § MB. Det är myndigheter och kommunerna som ska ansvara för att 

miljökvalitetsnormerna följs enligt 5 kap. 3 § MB.  

 

 I kap. 6 finns bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt 6 kap. 1 § MB ska 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband med att en ansökan om tillstånd att anlägga, 

ändra eller driva verksamhet enligt vissa uppräknande paragrafer. Syftet med 

miljökonsekvensbeskrivningar anges i 6 kap. 3 § MB, det handlar om att direkta och indirekta 

effekter av en åtgärd eller verksamhet ska kunna identifieras. Vidare ska 

konsekvensbeskrivningsförfarandet bidra till att den negativa miljöpåverkan minimeras och 

till att allmänheten ges möjlighet att påverka och utöva inflytande på ett tidigt stadium.52 

Hur väl miljökonsekvensbeskrivningar fungerar som rättsligt verktyg för att uppnå en hållbar 

utveckling har undersökts av Christina Hörnberg Lindgren. Hon anser att det är mycket 

                                                 
49 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 151.  
50 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 108-110 och not 234 i Westerlunds bok, se s. 207. Denna not 

hänvisar även till stora delar av föregående stycke.  
51 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 42.  
52 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 282.  
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viktigt med granskning och kontroll av miljökonsekvensbeskrivningar då det annars kan leda 

till felaktiga beslut om miljökonsekvensbedömningar kommit till på fel sätt eller innehåller 

bristfällig information.53 

 

I MB följer därefter regler om skydd för natur, områden, djur och växter, bestämmelser om 

vissa verksamheter, om prövning av mål och ärenden, om tillsyn med mera, påföljder och 

slutligen regler om ersättning och skadestånd. Se kap. 7-32 MB. 

 

2.5 Olika typer av lagar och regler behövs  

Det behövs olika typer av lagar och regler för att uppnå en hållbar utveckling och motverka 

genomförandeunderskott. Genomdrivandeunderskott innebär att materiella regler ofta inte 

genomdrivs och efterlevs fullt ut i praktiken vilket leder till ett genomförandeunderskott. 

Orsaken till genomförandeunderskott beror till stor del på rättsordningarna som helheter. Det 

är därför viktigt att utveckla kunskapen om detta och även beakta vilken betydelse 

rättsgrundsatser och rättsprinciper har för en hållbar utveckling.54  

 

Bara för att en ny regel träder i kraft, betyder inte det att alla människor kommer att handla 

efter regeln direkt. Så är det nästan aldrig. Målregeln måste kompletteras med andra regler 

och instrument för att målregeln ska kunna genomföras/implementeras. Det behövs 

materiella/handlingsinriktade regler (kallas också kravregler eller tillåtlighetsregler). Dessa 

regler riktar sig till enskilda juridiska och fysiska personer för att uppnå en hållbar utveckling. 

Vidare behövs formella regler (som handlar om formalia), det kan vara tillståndsplikt, 

anmälningsplikt, utredningsplikt och talerätt. De formella reglerna har till funktion att 

genomdriva de materiella reglerna och se till att de efterlevs.55 

 

Det finns olika typer av sätt att lagstifta som har sina för- och nackdelar. De vanligaste typen 

av lagstiftning verkar vara ramlagstiftning eller avvägningslagstiftning, alternativt mycket 

detaljerade regler. Ramlagstiftning medför flexibilitet men ger också utrymme för andras 

värderingar, vilket medför problem. Detaljreglering skapar ett klart rättsläge till priset av dålig 

kostnadseffektivitet och med risk för att allt som lagstiftaren inte tänkt på faller utanför lagen 

                                                 
53 Hörnberg Lindgren Christina, Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling, 

Umeå 2005, s. 262.  
54 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 54 och 117. Läs mer om det i nästa avsnitt, 2.6.   
55 Westerlund Staffan, Miljörättsliga grundfrågor, s. 42-43 och 62.  
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och blir tillåtet.56 Oklara materiella regler medför att rättsläget inte alltid genomdrivs eftersom 

oklara regler lämpar sig dåligt för myndighetsbeslut och inte styr domstolar särskilt väl. 

Oklara regler kan bidra till genomförandeunderskott.57  Eftersom vi lever i en rättsstat, som 

bygger på att offentliga organ endast får hindra eller begränsa sådant som lagen medger, 

medför det, exempelvis att det är staten som har bevisbördan och inte företagaren för att en 

specifik verksamhet är laglig.58  

 

Vid vag lagstiftning finns det ofta förtydliganden och förklaringar i förarbetena till den 

aktuella lagen, vanligen i propositionen. Där finns på ett annat sätt än i lagen utrymme att 

exemplifiera vad lagstiftaren tänkt sig för användningsområden för den aktuella 

bestämmelsen. Det förekommer att det saknas tydliga riktlinjer även i förarbetena. Vid 

oklarhet ska det övergripande syftet med lagen beaktas, i det här fallet hållbar utveckling och 

dess delmål.59 

 

Att göra en bedömning utifrån MB:s syfte hållbar utveckling kan vara en komplex uppgift då 

hållbar utveckling många gånger är svårt att förena med andra värden, såsom de 

marknadsekonomiska tankegångarna, den tekniska utvecklingen, exploatering, äganderätten 

och den ökade konsumtionen som samhället eftersträvar att utveckla. Olika tankegångar i MB 

kolliderar också, ett exempel på det är naturskydd och friluftslivets intressen.60 Vid 

normkonflikter, alltså för att avgöra vilken av två parallellt tillämpliga lagregler som ska 

tillämpas, hänvisades det i propositionen till allmänna rättsgrundsatser.61  

 

2.6 Rättsprincipers och rättsgrundsatsers betydelse 

Rättsgrundsatser och rättsprinciper inverkar på den materiella rätten, vilket gör det nödvändigt 

att ta med hela rättsordningen in i bilden, när frågor om rättsligt målgenomförande 

aktualiseras. Proportionalitetsprincipen är ett exempel på en rättsprincip som tydligt påverkar 

det övergripande miljömålet om en hållbar utveckling. 62  

 

                                                 
56 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 74-75.  
57 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 160.  
58 Westerlund Staffan, Miljörättsliga grundfrågor, s. 51. 
59 Samuelsson, Joel och Melander Jan, Tolkning och tillämpning, s. 42-44 och 149.  
60 Bengtsson Bertil, Miljöbalkens återverkningar, s. 30.  
61 Bertil Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar, s. 89 och Prop. 1997/98:45 I s. 192.  
62 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 91-93.  
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Det finns flera allmänna rättsgrundsatser för att lösa en lagkonflikt. Till exempel att 

specialregel går före allmän regel, att normer med högre valör tar över de med lägre valör, det 

vill säga att grundlag tar över vanlig lag, lag tar över förordning, förordning tar över 

myndighets föreskrift samt att senare tar över tidigare stiftad lag. Dessa principer bör 

tillämpas då konflikter uppkommer mellan MB och annan lag.63 

 

Rättssäkerheten kan vara ett miljöproblem enligt Annika Nilsson. De traditionella rättsstats- 

och rättssäkerhetbegreppen utgår från att den enskilde behöver skydd från staten. Den 

enskilde ska skyddas genom principer om rättssäkerhet och rättigheter mot myndigheternas 

ingripanden i dennes förhållande. Nilsson menar att när man fokuserar på rättssäkerheten på 

det sättet riskerar man att glömma bort att miljölagarnas krav på miljöskyddsåtgärder i 

grunden syftar till att skydda andra medborgares intressen. Det kan hävdas att dessa andra 

medborgare fråntagits sin rättskapacitet att skydda sig själva i och med att staten formulerar 

miljöfrågorna som ”allmänna intressen” som myndigheterna ansvarar över.  

 

Då miljölagarna inte har till syfte att se till att miljön är god till varje pris (utan att uppnå vad 

som uppfattas vara en rimlig balans mellan å ena sidan behovet av miljöskydd och å andra 

sidan enskildas och även samhällets i stort intresse av olika typer av exploateringsföretag), 

finns det en uppenbar risk att myndigheter vid bedömningen för att finna denna ”rimliga 

balans” i enskilda fall kommer ”lägga exploatörens intressen i vågskålen en gång till” på 

grund av rättssäkerhetsöverväganden. Annika Nilsson anser därför att det finns anledning att 

låta rättssäkerhetsprinciperna färgas av materiella överväganden av olika slag. 64 

 

2.7 Rättens förändring  

Rätten i Sverige har, med sina lagar, regler, grundsatser och principer, funktioner som kan 

motverka en hållbar utveckling och medverka till genomförandeunderskottet. Grundsatserna 

och principerna är inga naturlagar och kan därför påverkas av människor, vilket de också har 

gjort. Den svenska rättsordningen är starkt präglad av någonting annat än grundläggande 

rättsprinciper, nämligen utveckling. Traditionell rättssäkerhet och äganderätt förefaller ha fått 

stå tillbaka till förmån för utvecklingen. Rätten har förändrats förr och borde därmed kunna 

genomgå en förändring för att eftersträva den hållbara utvecklingen.65  

                                                 
63 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del. 1, s. 191.  
64 Nilsson Annika, Rättssäkerhet och miljöhänsyn, s. 12-13. Noten hänvisar även till föregående stycke.  
65 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 122. 
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Om rätten var oföränderlig hade den hindrat utvecklingen. Vägar och järnvägar hade inte 

kunnat byggas om inte ägare till mark fått träda tillbaka, samma sak gäller för industrier. 

Äganderätten är ingen absolut rätt utan den har successivt anpassats till samhällets behov av 

ekonomisk utveckling. En särskilt tydlig förändring av äganderätten är införandet av 

expropriation och olika slags koncessioner. Rätten har också förändrats på grund av 

världshandeln och EU:s inre marknad, något som gjort att helt grundläggande folkrättsliga 

och demokratiska principer satts på ett slags undantag.66  

 

Vi måste utveckla en hållbar rättsstat. Staffan Westerlund menade att det som gör rätten 

ohållbar är att juridiken inte är anpassad för den vertikala dimensionen. Den horisontella 

dimensionen måste således utökas med den vertikala. Vidare behöver miljöskydd och hållbar 

utveckling bli en del i alla organs verksamhet, det behövs en helhetssyn.67 Rätten kan 

anpassas på flera sätt för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Utöver att införa 

särskilda miljölagar kan andra lagars materiella regler och de regler som har betydelse för 

genomdrivande av de materiella reglerna anpassas/förändras så att de inte motverkar målen, 

eller kanske till och med medverkar till att målen uppfylls. Regler som har betydelse för 

genomdrivande av de materiella reglerna kan anpassas i syfte att få dem att motverka målet så 

lite som möjligt och slutligen kan rättsgrundsatser och rättsprinciper omvärderas för att de 

inte ska motverka målen.68 Bertil Bengtsson har uttryckt att det knappast kan komma i fråga 

att låta allmänna regler om förfarandet vid domstolar och myndigheter generellt påverkas av 

miljöhänsyn, som ändå bara aktualiseras i ett fåtal ärenden. Han anser att det borde räcka att 

sådana hänsyn påverkar handläggningen vid miljödomstolar och miljömyndigheter och att 

man i övrigt får jobba för att förändra de materiella regler som påverkar miljön.69 

 

Slutsatsen är att eftersom rätten tidigare anpassats för att underlätta utvecklingen måste rätten 

också kunna anpassas så att utvecklingen blir hållbar. En sådan anpassning innebär att rätten 

från att avse utveckling i allmänhet ska utvidgas, eller kanske snarare begränsas, till en sådan 

utveckling som är hållbar.70 Staffan Westerlund menade att det vore en vacker utveckling av 

rätten om den kunde ge fler friheter än bara den personliga handlingsfriheten. Vad det skulle 

                                                 
66 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 126-127 och s. 130.   
67 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s 117-118.  
68 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 158-159.  
69 Bengtsson Bertil, Miljöbalkens återverkningar, s. 45-46.  
70 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 147.  



24 

 

vara för friheter bestämmer var och en själv. Men det är förstås frihet från hunger och fruktan. 

Eller helt enkelt frid. Därför kan hållbarhetsmålet inte avvägas bort.71 

3. Kommunalt självstyre, LOU och miljöhänsyn 

 

3.1 Den kommunala självstyrelsen 

Enligt 1 kap. 1 § 1 st. RF utgår all offentlig makt i Sverige från folket. Folkstyrelsen i Sverige 

bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Folkstyrelsen förverkligas genom ett 

representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Det finns 

kommuner på lokal och regional nivå, 1 kap. 7 § RF, dessa är våra kommuner och landsting 

och de sköter, på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter 

som anges i Kommunallagen (KL) eller i andra lagar och särskilda föreskrifter, enligt 14 kap. 

2 § RF och 1 kap. 1 § KL.  

 

Den kommunala självstyrelsen, som också kallas den kommunala självbestämmanderätten72, 

är väsentlig för hur vi har det på olika håll i landet, vilket kan skilja sig mellan olika 

kommuner, på grund av den kommunala självstyrelsen. Kommunerna förvaltar själva sin 

ekonomi, upprättar budget och bestämmer skattesats årligen samt kan ta ut avgifter för 

tjänster och andra nyttigheter som kommunen tillhandahåller, se 8 kap. KL om ekonomisk 

förvaltning och 14 kap. 4 § RF samt 2 kap. 5 § KL om att kommunerna får ta ut skatt för 

skötseln av sina angelägenheter. 

 

Kommunen får inte ta ut högre avgifter för de tjänster och annat som kommunen 

tillhandahåller än vad tjänsterna kostar (självkostnaden). Det följer av den så kallade 

självkostnadsprincipen som kommunerna måste förhålla sig till. Det finns inget avgiftstvång, 

utan kommunerna kan välja att kommunens tjänster helt och hållet skattefinansieras. 

Utgångspunkten är att kommunens medelsbehov ska täckas av kommunalskatt. Storleken på 

avgifterna för en prestation kan därför variera mellan olika kommuner. 

Självkostnadsprincipen är en av de principer73 som kommunen måste förhålla sig till enligt 

                                                 
71 Westerlund Staffan, En hållbar rättsordning, s. 178-179.  
72 Bohlin Alf, Kommunalrättens grunder, s. 22. Begreppet kommunal självstyrelse har inte definierats i RF eller 

KL, men om man utgår ifrån KL, kan det sägas röra sig om en princip som anger relationen mellan stat och 

kommun och som ger kommunerna en självständig och inom vissa gränser fri bestämmanderätt i förhållande till 

staten.  
73 Dessa principer återfinns i 2 kap. 1-3, och 7-8 §§ samt 8 kap. 3 c § KL och kallas för lokaliseringsprincipen, 

likställighetsprincipen, principen om förbud mot retroaktiva betungande beslut, principen om förbud mot 
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KL. Dessa grundläggande principer kan lämpligen kallas för kompetensbegränsande 

principer.74  

 

Anledningen till att kommunerna är skyldiga att följa LOU beror på självkostnadsprincipen, 

att kommuner inte får drivas eller agera i vinstsyfte.75 De åtgärder som en upphandlande 

myndighet, till exempel en kommun, är skyldiga att vidta enligt LOU för att tilldela ett 

kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader kallas 

offentlig upphandling, 2 kap. 13 § LOU.  

 

3.2 Offentlig upphandling 

Offentlig upphandling regleras i första hand av LOU och Lagen om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). LOU och LUF trädde i kraft den 

1 januari 2008 och ersatte den äldre lagen om offentlig upphandling. LOU och LUF bygger på 

EU-direktiv om offentlig upphandling.76  

 

Syftet med de regelverk som finns kring offentlig upphandling är primärt att främja fri 

rörlighet inom EU. Genom att följa de svenska upphandlingsbestämmelserna uppfyller 

upphandlande myndigheter de skyldigheter som följer av EU-rätten. Samtidigt syftar 

regelverket till att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel 

som finansierar upphandlingarna genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. 

Regelverket syftar också till att ge leverantörer lika möjligheter att konkurrera i varje 

upphandling.77 En offentlig upphandling kan delas upp i tre delar; förberedelse, 

genomförande och uppföljning av upphandlingen.  

 

3.2.1 Förberedelse 

Först ska den upphandlande myndigheten förbereda upphandlingen genom att definiera vilket 

behov verksamheten har, sedan ska en marknadsanalys göras och ett upphandlingsförfarande 

                                                 
spekulativ verksamhet, principen om förbud mot understöd åt enskilda företag (om det inte föreligger särskilda 

skäl) och slutligen självkostnadsprincipen.  
74 Bohlin Alf, Kommunalrättens grunder, s. 92.  
75 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 56. Se också 2 kap. 19 § LOU om vad som 

avses med upphandlande myndighet.  
76 Se: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG, om samordning av förfarandena vid offentlig 

upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (klassiska direktivet) och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/17/EG, om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster (försörjningsdirektivet).  
77 http://www.upphandlingsstod.se/regelverk 
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väljas. Vilket upphandlingsförfarande som väljs är beroende på om upphandlingens värde 

överstiger tröskelvärdet eller inte.78 Tröskelvärdenas storlek finns angivna i 3 kap. 1 § LOU 

och hur beräkningen av ett kontrakt ska göras anges i 3 kap. 3 § LOU. Det är viktigt att 

definiera behovet noga för det ska ligga till grund för förfrågningsunderlaget. En 

marknadsanalys bör innehålla information om vad marknaden erbjuder utifrån det behov som 

den upphandlande myndigheten har och vilka leverantörer det finns på marknaden. 

Marknadsanalysen bör även ta upp om de uppställda kraven är rimliga och om leverantörerna 

kan uppfylla de uppställda kraven samt om konkurrensen på marknaden sker genom pris eller 

kvalitet eller på annat sätt. Slutligen bör kostnaden för behovet uppskattas.79 

 

3.2.2 Genomförande 

Ett förfrågningsunderlag och en annons ska skrivas.80 Förfrågningsunderlaget ska kunna 

tillgodose verksamhetens behov, utnyttja konkurrensen på marknaden och säkerställa att 

upphandlingen genomförs rättssäkert och effektivt.  

 

Vanligen består förfrågningsunderlaget av följande delar: 

1. Allmän beskrivning av upphandlingen. 

2. Administrativa villkor för upphandlingens genomförande, alltså upphandlingens 

formella delar.  

3. Krav på leverantörerna. Uppgifter som kan ingå i den här delen är: obligatoriska 

uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 § LOU, frivilliga uteslutningsgrunder enligt 10 

kap. 2 § LOU och bevis på registrering enligt 11 kap. 6 § LOU. 

4. Krav på varan eller tjänsten (även benämnd teknisk specifikation eller 

kravspecifikation) som beskriver upphandlingsföremålet. 

5. Anbudsutvärdering (lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt anbud) samt 

tilldelningskriterier. När anbudsutvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet används kan andra aspekter än enbart priset beaktas och värderas, såsom 

exempelvis kvalitet och miljöegenskaper. På sikt kan det bli en mer kostnadseffektiv 

lösning än då enbart priset avgör valet av leverantör. Om den upphandlande 

                                                 
78 2011:9.2, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet, Upphandlingsprocessen steg för steg – vägledning för 

upphandlare, s. 3 och 6.  
79 2011:9.2, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet, Upphandlingsprocessen steg för steg – vägledning för 

upphandlare, s. 17-18.  
80 2011:9.2, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet, Upphandlingsprocessen steg för steg – vägledning för 

upphandlare, s. 3.  
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myndigheten avser att tillämpa lägsta pris som tilldelningsgrund kan krav på till 

exempel kvalitet och miljöegenskaper, finnas med i förfrågningsunderlaget men då i 

form av ska-krav, som alltså måste uppfyllas och inte utvärderas.  

6. Kommersiella villkor som ska gälla under avtalstiden.  

 

Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt så att leverantörerna förstår kraven och hur 

utvärderingen ska ske.  Det är viktigt att alla krav finns med i förfrågningsunderlaget för det 

är inte tillåtet att vid anbudsvärderingen beakta något annat än vad som finns angivet i 

förfrågningsunderlaget. De krav som ställs får inte vara mer omfattande än nödvändigt för den 

aktuella anskaffningen av varan eller tjänsten.  Samtliga krav (som brukar kallas ska-krav) 

måste uppfyllas för att anbudet ska kunna antas, medan tilldelningskriterier ska utvärderas. 

Leverantörerna måste kunna verifiera kraven på olika sätt. Den dokumentation och de 

handlingar som den upphandlande myndigheten begär in från leverantörerna ska alltid vara 

kopplade till ett krav eller tilldelningskriterium.  

 

Om den upphandlande myndigheten avser att tillämpa det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet som utvärderingsgrund ska de tilldelningskriterier som ska värderas definieras i 

förfrågningsunderlaget. Vidare ska det framgå vad som kommer beaktas vid värderingen och 

på vilka grunder bedömningen och poängsättningen kommer att ske.81 När 

tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet används måste den 

upphandlande myndigheten ange hur de efterfrågade kriterierna kommer att viktas inbördes 

vid bedömningen, eller ange i vilken ordning de prioriteras, enligt 12 kap. 2 § LOU. När 

tilldelningskriteriet det lägsta priset används ska det anbud som har det lägsta priset också 

antas förutsatt att anbudsgivaren uppfyller de obligatoriska kraven, ska-kraven, som mycket 

väl kan ha med miljöhänsyn att göra. 82  

 

Den upphandlande myndigheten ska annonsera upphandlingen i de flesta fall och när 

anbudstiden löpt ut ska anbuden värderas. När det är beslutat vilken anbudsgivare som ska 

tilldelas avtalet ska samtliga anbudsgivare underrättas om beslutet och skälen för beslutet. I 

underrättelsen ska även den eventuella avtalsspärren anges, så att anbudsgivarna vet under hur 

                                                 
81 2011:9.2, Kammarkollegiet, Upphandlingsstödet, Upphandlingsprocessen steg för steg – vägledning för 

upphandlare, s. 20-23. Noten hänvisar även till föregående stycken som saknar not. 
82 Informationsskrift från Konkurrensverket, juni 2011, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, 

s. 29.  
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lång tid de har på sig att överklaga. När avtalsspärren löpt ut kan upphandlingsavtalet tecknas, 

se 16 kap. 1-2 §§ LOU.  

3.2.3 Uppföljning  

Vid utformandet av förfrågningsunderlaget är det viktigt att vara medveten om att avtalet 

sedan ska följas upp, något som förutsätter att avtalsvillkoren formulerats tydligt så att 

missförstånd och olika tolkningsmöjligheter undviks. En konkret uppföljningsplan bör alltid 

upprättas. Utvärdering är viktigt för att kunna utveckla och förbättra upphandlingen. I 

utvärderingen kan olika aspekter av upphandlingen granskas, till exempel hur väl 

upphandlingen uppfyllt verksamhetens behov, hur tydligt förfrågningsunderlaget upplevts av 

anbudsgivarna samt hur effektiv konkurrensen varit.83  

 

3.3 Principer för offentlig upphandling  

De fem rättsprinciper som har störst betydelse för den offentliga upphandlingen återfinns i 1 

kap. 9 § LOU. Principerna innebär att alla leverantörer ska behandlas lika 

(likabehandlingsprincipen), det är förbjudet att diskriminera någon leverantör på grund av 

nationalitet (principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet). Den upphandlande 

myndigheten måste lämna tillräcklig information om upphandlingen och informationen får 

inte väsentligt ändras under upphandlingsförfarandet (principen om öppenhet). Intyg, 

certifikat med mera, som har utfärdats av en medlemsstats myndighet ska godtas även i övriga 

EU/EES-länder, om de motsvarar de handlingar som efterfrågas i upphandlingen (principen 

om ömsesidigt erkännande). Rättsprinciperna är viktiga vid tolkning av 

upphandlingsbestämmelserna. De fungerar som plastic padding för att lappa ihop de hål och 

ofullständigheter som oundvikligen blir följden när en lagstiftning till stor del består av 

kompromisser. Samma rättsprincip, till exempel likabehandlingsprincipen, kan betyda olika 

saker inom olika rättsområden, det är därför viktigt att läsa praxis för det rättsområde man är 

intresserad av.84  

 

3.4 Miljöhänsyn i offentlig upphandling  

Det framgår av upphandlingsdirektivet att miljökrav i offentliga upphandlingar får ställas 

under förutsättning att de är förenliga med de grundläggande EU-rättsliga principernas krav 

på icke-diskriminering, likabehandling, transparens (det vill säga öppenhet och 

                                                 
83 2011:9.2 Kammarkollegiet, Upphandlingsstödet, Upphandlingsprocessen steg för steg – vägledning för 

upphandlare, s. 38-39.  
84 Sundstrand Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 26-27.  
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förutsägbarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande.85 Dessa principer är således 

avgörande för vilka miljökrav som får ställas. Kraven måste dessutom vara relevanta och 

möjliga att kontrollera och följa upp.86 

 

Om till exempel en upphandlande myndighet vid en livsmedelsupphandling vill ställa krav på 

hur djuren har behandlats måste dessa krav utgå från upphandlingsreglerna och EU:s 

gemensamma normer, till exempel en frivillig förordning. Om de ställda kraven skulle gynna 

svenska producenter finns det risk för att en diskrimineringssituation uppstår. Det är i regel 

diskriminerande, och därmed otillåtet, att ställa krav på att korta transportavstånd vid 

varutransport eller kräva att varan ska vara ”närodlad” eller ”lokalproducerad”. Det är 

självklart möjligt att ingå avtal med lokala leverantörer, förutsatt att de vid utvärderingen 

visar sig ha det bästa anbudet.87 Att det är otillåtet att ta lokala hänsyn beror på att det strider 

mot principen mot icke-diskriminering och det framgår också av EU-domstolens praxis och 

avgöranden från svenska domstolar.88 

 

År 2010 tillkom en bestämmelse, 1 kap. 9 a § LOU, om att upphandlande myndigheter bör 

beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art 

motiverar det. Bör-regeln syftar till att skapa ett incitament för upphandlande myndigheter att 

integrera miljöhänsyn i sina upphandlingar. Denna bör-regel är endast ett 

målsättningsstadgande som införts i lagen eftersom direktivet förutsätter sådana målsättningar 

i vissa avseenden och att regeringen vill betona vikten av att sådana hänsyn integreras i 

upphandlingen. Bör-regeln gör det inte möjligt att med stöd av den kräva att miljökrav och 

sociala krav ska ställas eller att framgångsrikt klandra en upphandling på grund av att sådana 

krav inte funnits med i upphandlingen.89  

 

                                                 
85 Direktiv 2004/17/EG, se ingressen. Se också SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig 

upphandling, 386-387.  
86 SOU 2013:12, SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 386. 
87 Informationsskrift från Konkurrensverket, juni 2011, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, 

s. 21-22.  
88 I EU-målet C-368/10 från 2012 godtog domstolen ett krav på rättvisemärkt kaffe till kaffeautomater. 

Domstolen anförde i punkterna 91-92 att det i princip inte finns något hinder mot ett tilldelningskriterium som 

innebär att en vara ska komma från rättvis handel. Förutsatt att kriteriet är kopplat till föremålet för kontraktet.  

I ett svenskt rättsfall från Kammarrätten i Jönköping mål nr 4471-199 hade länsrätten bestämt att upphandlingen 

skulle göras om, vilket fastställdes av kammarrätten. Anledningen var att Gullspångs kommun vid en 

upphandling om skolskjuts inte antagit det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, utan i stället antagit ett anbud 

från ett företag som var beläget i kommunen och därför bidrog med arbetstillfällen och skatteintäkter.  
89 Prop. 2009/10:180, Nya rättsregler på upphandlingsområdet, s. 271-272.  

http://proxy.ub.umu.se:11776/document/abs/CLX_6_2010_CJ_0368?versid=146-1-2005
http://proxy.ub.umu.se:11776/document/abs/PROP_2009_2010_0180?versid=146-1-2005
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Det finns flera möjligheter att ställa miljökrav. Miljökrav kan ställas som kvalificeringskrav, 

alltså ska-krav i form av tekniska krav, 6 kap. 3 § LOU, särskilda kontraktsvillkor, 6 kap. 13 § 

LOU och som kriterium vid utvärderingen av varan eller tjänsten, 12 kap. 1 § LOU.90 Om en 

upphandlande myndighet anger miljöegenskaper i form av prestanda- eller funktionskrav 

enligt 6 kap. 3 §, får den hänvisa till detaljerade specifikationer eller delar av dessa som 

fastställs för miljömärken om följande tre förutsättningar är uppfyllda: 

1. Förutsättningarna eller specifikationerna ska vara lämpliga för att definiera 

egenskaperna hos de varor eller tjänster som ska upphandlas.  

2. Kraven för miljömärket ska ha utarbetats på grundval av vetenskapliga rön.  

3. Miljömärket ska vara tillgängligt för alla berörda parter.  

Upphandlande myndigheter får ange att varor eller tjänster som är försedda med ett efterfrågat 

miljömärke ska antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts i 

förfrågningsunderlaget men måste godta även andra lämpliga bevis för att så är fallet, enligt 6 

kap. 7 § LOU. Att specifikationerna för miljömärket är fritt tillgängliga innebär till exempel 

att de utan avgifter går att få tillgång till på en webbplats.91 

 

Miljöhänsyn beaktas ofta via krav i förfrågningsunderlaget eftersom de vid 

anbudsutvärderingen, bedöms enklare att hantera än som tilldelningskriterier eller särskilda 

kontraktsvillkor. Det finns miljökrav på olika nivå. Ofta ställs miljökrav på basnivå.92  

 

Det råder en stor osäkerhet bland upphandlande myndigheter om hur långtgående krav som är 

möjligt att ställa. Det kan vara så att miljökrav som går utöver kraven i EU:s harmoniserade 

lagstiftning är att betrakta som otillåtna handelshinder. För att bringa någon klarhet i detta gav 

utredningen (som arbetat fram SOU 2013:12, som behandlas i nästa kapitel) en expert på EU-

rätt, Jörgen Hettne, i uppdrag att författa en analys som sedan två professorer (Roberto 

Caranta och Peter Kunzlik) med inriktning på EU:s upphandlingslagstiftning fått 

kommentera. Vilket resulterade i att två olika synsätt framträtt som utredningen valde att 

benämna inremarknads- och multipolicyperspektivet. 

 

EU-lagstiftning som är helt harmoniserande innebär att medlemsstaten måste tillåta fri 

rörlighet för varor och tjänster som uppfyller de harmoniserade kraven och det finns ingen 

                                                 
90 Forsberg, Niclas, Upphandling enligt LOU, LUF, LUFS och LOV, s. 288.  
91 Informationsbroschyr från Konkurrensverket, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 25.  
92 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 434.  
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möjlighet att avvika från dessa bestämmelser, med undantag för det fall att de innehåller en 

säkerhetsventil (vilket är ett ovanligt undantag). Minimiharmoniserande EU-lagstiftning ger 

medlemsstaterna ett visst utrymme för nationella föreskrifter som går längre än EU:s 

reglering, men handlingsutrymmet begränsas av EUF-fördragets bestämmelser och de 

grundläggande principerna om bland annat likabehandling, ickediskriminering, ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet. Vid frivillig harmonisering måste medlemsstaterna tillåta 

varor och tjänster, från producenter etablerade i andra medlemsländer, som möter EU:s krav. 

Medlemsstaterna kan dock välja att behålla ett parallellt nationellt system med till exempel 

strängare bestämmelser som producenterna i det aktuella landet ska följa. Huruvida de 

harmonierande bestämmelserna även sätter gränser för vilka krav, villkor och kriterier som får 

användas i upphandlingar har blivit föremål för diskussion på grund av Jörgen Hettnes analys.  

 

Enligt inremarknadsperspektivet, som Hettne företräder, anses att EU-domstolen dom i 

Medipac93 stödjer tolkningen att fullt ut harmoniserande lagstiftning sätter ramarna för vilka 

krav som en upphandlande myndighet får ställa. På de områden där det inte finns 

harmoniserande lagstiftning får upphandlande myndigheter ställa sådana krav som uppfyller 

det så kallade inremarknadstestet som utvecklats i EU-domstolens praxis och, genom 

avgörandet i Contse94 utsträckts till att omfatta krav och kriterier också i offentliga 

upphandlingar. Testets syftar till att stoppa generella åtgärder inom icke-harmoniserade 

områden som på ett otillbörligt sätt hindrar varor och tjänsters fria rörlighet. Åtgärderna kan 

dock tillåtas om de klarar testet, vilket innebär att åtgärden ska vara motiverad av en 

tvingande hänsyn till allmänintresset och därtill icke-diskriminerande och proportionerlig i 

förhållande till målet med åtgärden.   

 

Enligt multipolicydirektivet, å andra sidan, bedöms det möjligt att upphandlande myndigheter 

kan ställa mer långtgående krav än vad den harmoniserade lagstiftningen medger. Denna 

inställning delas av utredningen som menar att det övergripande syftet med EUF-fördraget, 

inklusive de senaste årens politiska utveckling inom EU, inte minst sedan Lissabonfördraget, 

talar för att myndigheter som vill gå längre än EU:s harmoniserade regler för att uppnå 

miljömässiga eller sociala mål, i princip bör kunna göra det. Kunzlik, som företräder 

multipolicyperspektivet anser att inremarknadstestet ska tillämpas endast på krav inom icke-

harmoniserade områden när de begränsar potentiella leverantörernas faktiska tillträde till 

                                                 
93 EU-domstolens avgörande i mål C-6/05 Medipac.  
94 EU-domstolens avgörande i mål C-234/03 Contse. 
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upphandlingsförfarandet. Krav som syftar till att definiera vad den upphandlande 

myndigheten önskar att köpa ska enligt Kunzlik inte omfattas av inremarknadstestet.  

Utredningen anser att det finns goda argument som talar för Kunzliks teori och håller med 

Kunzlik i hans teori. Utredningen kan inte heller finna uttryckligt stöd i EU-domstolens 

avgöranden för att påstå att inremarknadstestet ska tillämpas också på sådana krav (eller andra 

åtgärder) som definierar köpet. Det har knappast varit EU-lagstiftarens eller EU-domstolens 

avsikt att ingripa i medlemsstaternas angelägenheter i en sådan utsträckning att varje 

upphandlingsåtgärd i princip måste vara motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset.   

 

Utredningen anser också att EU-domstolen och upphandlingsdirektiven ger uttryck för att 

myndigheterna har ett relativt stort utrymme att välja tilldelningskriterier, under förutsättning 

att de uppfyller de fyra kriterierna som framkom av Concordia Bus95. Dessa kriterier är att 

tilldelningskriterierna ska ha koppling till kontraktsföremålet, de får inte medföra obegränsad 

valfrihet, de ska vara transparenta och förenliga med unionsrättens grundläggande principer, 

särskilt med principen om ickediskriminering. Dessa krav ska enligt utredningen vara 

uppfyllda oavsett om det finns harmoniserande lagstiftning eller inte. Hettne argumenterar 

med stöd av Contse för att alla tilldelningskriterier, i alla fall de som inte omfattas av 

harmoniserande regler, ska klara inremarknadstestet. Dessutom ska de fyra kriterierna som 

följer av Concordia Bus tillämpas. Caranta och Kunzlik anser att den multipolicyapproach 

som visat sig i upphandlingsdirektiven och i EU-politiken talar för att en upphandlande 

myndighet får gå längre än harmoniserad lagstiftning vid utformningen av sina 

tilldelningskriterier. Kunzlik anser att tilldelningskriterier som definierar köpet inte ska 

omfattas av inremarknadstestet. Upphandlingsutredningen anser, i likhet med Kunzlik, att det 

i EU-domstolens avgöranden saknas ett uttalat stöd för att inremarknadstestet ska tillämpas på 

de tilldelningskriterier som definierar köpet. Samma argument kan användas gällande de krav 

som kan ställas, alltså det orimliga i att EU-rätten reglerar vad den upphandlande 

myndigheten får köpa.96 

 

3.5 Upphandlingsstöd 

Upphandlande myndigheter kan få hjälp i upphandlingsfrågor av upphandlingsstödet som är  

                                                 
95 EU-domstolens avgörande i mål C-513/99 Concordia Bus Finland. 
96 SOU 2013:12, SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s 386-391. Noten 

hänvisar till föregående stycken, efter not 92 och fram till denna not.  
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fördelat på Svenska Miljöstyrningsrådet (MSR), Kammarkollegiet och Verket för 

informationssystem (Vinnova). MSR arbetar med att förvalta och utveckla system för en 

hållbar och professionell offentlig upphandling, vilket i huvudsak består av 

upphandlingskriterier och uppgifter relaterade till dessa. Vinnova har i uppgift att vara ett 

metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling, det vill säga upphandling av nya 

lösningar som ännu inte finns på marknaden. Kammarkollegiet utvecklar och förvaltar ett 

upphandlingsstöd.97 Kammarkollegiet ger dels ut allmänna vägledningsdokument och har en 

helpdesk där de besvarar grundläggande frågor om upphandling, de går alltså inte in i 

enskilda ärenden.98 

 

En miljöanpassad offentlig upphandling är en del av EU:s strategi för att uppnå en hållbar 

utveckling, liksom att medlemsstaterna ska anta nationella handlingsplaner i syfte att uppnå 

miljöanpassade upphandlingar. Sedan 2007 har Sverige en handlingsplan som har resulterat i 

att upphandlingskriterier för vanligt förekommande varor och tjänster har utarbetats. 

Upphandlande myndigheter som ska utforma miljökrav kan ta hjälp av Europeiska 

kommissionens handbok: Att köpa grönt. Där finns konkreta exempel på miljökriterier för 

specifika produktgrupper.99 

 

Miljöstyrningsrådet började arbeta med att ta fram förslag till upphandlingskriterier redan 

2003 och sedan 2009 har Miljöstyrningsrådets verksamhet inriktats på att tillhandahålla 

konkret och detaljerad hjälp kopplat till upphandlingskriterier för olika produktgrupper till 

offentliga myndigheter.100 Miljöstyrningsrådets arbete med att utarbeta upphandlingskriterier 

utgår från en kvalitetssäkrad process som är certifierad enligt de internationella standarderna 

för miljö- och kvalitetsfrågor – ISO14001:2004 och ISO 9001:2009. Det betyder att 

Miljöstyrningsrådet måste se till att upphandlingskriterierna uppdateras och är aktuella.101 

Sedan 2004 har användningen av upphandlingskriterierna successivt ökat, vilket är 

betydelsefullt för att den offentliga upphandlingen i större utsträckning ska kunna bidra till att 

nå miljömålen.102  

                                                 
97 Nyhetsartikel på Regeringens hemsida (http://www.regeringen.se) om att upphandlingsstödet flyttas till 

Konkurrensverket, publicerat den 131128. (Läst 131217). 
98 Information från http://www.upphandlingsstod.se (Läst 131217). 
99 Kammarkollegiet, Upphandlingsstödet 2012:3, Att främja nytänkande – vägledning för innovationsvänlig 

upphandling, s. 29.  
100 Miljöstyrningsrådets remissvar på SOU 2012:32 – Upphandlingsstödets framtid, s. 2. Se också MSR:s 

kravbibliotek på Miljöstyrningsrådets hemsida: http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/ 
101 Miljöstyrningsrådets remissvar på SOU 2012:32 – Upphandlingsstödets framtid, s 8-9.  
102 Miljöstyrningsrådets remissvar på SOU 2012:32 – Upphandlingsstödets framtid, s. 3.   

http://www.regeringen.se/
http://www.upphandlingsstod.se/
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Den 28 november i år beslutade Regeringen att från den 1 juli 2014 ska allt upphandlingsstöd 

samlas hos Konkurrensverket. Beslutet syftar till att stöd, information och vägledning om 

offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, miljö- och sociala hänsyn ska 

koncentreras, förbättras och förstärkas. Beslutet innebär vidare att upphandlande myndigheter, 

enheter och leverantörer endast behöver vända sig till en myndighet för att få stöd och 

vägledning.103 

 

3.6 Överprövning  

Det finns tre olika typer av överprövningar. Dels kan själva upphandlingen överprövas, men 

även ett ingånget avtals giltighet och ett beslut om att avbryta en upphandling kan överprövas. 

För att det ska vara möjligt att överpröva en upphandling krävs att en upphandlande 

myndighet har brutit mot upphandlingsrättsliga principer eller någon annan bestämmelse i 

LOU och det ska ha medfört, eller ska kunna komma att medföra, att en leverantör lider 

skada. En ansökan om överprövning av en upphandling kan leda till att domstolen beslutar att 

upphandlingen ska göras om, att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts eller 

att ansökan om överprövning avslås, se 16 kap. 6 § LOU om förutsättningar för överprövning 

och 16 kap. 13 § LOU om överprövning av ett avtals giltighet.104  

 

3.7 Kritik mot bör-regeln och LOU 

Konkurrensverket föreslog 2011 att bör-regeln, 1 kap. 9 a § LOU, ska upphävas eftersom den 

ökat regelbördan och minskat tydligheten i upphandlingsregelverket. När krav ställs för att 

uppnå mål vid skilda politikerområden komplicerar det upphandlingsprocessen och det kan 

minska konkurrensen vid upphandlingen. Vidare måste de upphandlande myndigheterna 

avsätta nödvändiga resurser för att följa upp att leverantörer och produkter kan leva upp till de 

ställda kraven. Konkurrensverket ansåg i rapporten att LOU bör vara en ren 

förfarandelagstiftning.105 

 

                                                 
103 Nyhetsartikel på Regeringens hemsida (http://www.regeringen.se) om att upphandlingsstödet flyttas till 

Konkurrensverket, publicerat den 131128. (Läst 131217). 
104 2011:9.2 Kammarkollegiet, Upphandlingsstödet, Upphandlingsprocessen steg för steg – vägledning för 

upphandlare, s. 40.  
105 Konkurrensverkets rapport 2011:4, Mat och marknad – Offentlig upphandling, s. 151.  

http://www.regeringen.se/
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Christina Ramberg och IImar Reepalu har i höst i år (2013) föreslagit att LOU borde 

avskaffas. De menar att LOU visserligen syftar till fina saker, men att LOU inte fungerar som 

ett medel för att uppnå målsättningarna. Skattebetalarnas pengar slösas bort genom 

administrativt dyra och långsamma inköpsprocesser och på meningslösa juridiska tvister när 

LOU-upphandlingar överklagas. De skriver att upphandlare inom offentlig upphandling är 

livrädda för att göra fel.  

 

Ramberg och Reepalu anser att det är orimligt att regelverken för inköp ser så olika ut i privat 

och offentlig sektor. Eftersom när det gäller inköp är det ingen stor skillnad på att spara 

skattebetalarnas eller aktieägarnas pengar. De menar att i privat sektor sker inköp enligt 

professionella metoder som är anpassade till olika företags behov. Privata inköpare förväntas 

göra den bästa affären till det bästa priset, inte gynna sig själv, inte ta mutor och inte agera 

lokalpatriotiskt. Vidare skriver debattörerna att privata företag som ser möjligheter att öka sina 

vinster genom effektiva inköp har uppföljning och värdegrundsarbete som säkerställer att deras 

inköpare sköter sitt arbete. Vid problem är leverantörer till privat sektor ofta generösa och lusläser 

inte kontraktets alla villkor, eftersom de förstår att det är viktigt med give and take så att 

leverantörerna bygger förtroende inför nästa avtalsförhandling Genom smidigt samarbete kan 

parterna lösa problem flexibelt och kostnadseffektivt. Debattörerna skriver att: ”För 

leverantörerna till offentlig sektor lönar det sig att vara snål och ogin paragrafryttare.” Detta på 

grund av att en leverantör till offentlig sektor inte har någon anledning att vara smidig och generös 

då denne inte får någon fördel för det i nästa upphandlingsomgång. Något som medfört att om 

parterna avviker från något villkor i kontraktet, så klagar genast någon konkurrent.  

 

Då LOU utgår från ett EU-direktiv önskar debattörerna att Sverige ska få undantas från 

direktivet om offentlig upphandling och bli ett försöksområde som under tio år ska få bevisa 

för EU att Sverige kan spara mer av skattebetalarnas pengar och åstadkomma mer 

kostnadseffektiva, mindre lokalpatriotiska och mindre korrumperade inköp än vad som sker i 

dag enligt LOU. Avslutningsvis skriver de: ”Varför inte göra något radikalt i stället för att 

mesigt uttrycka glädje över en utredning (SOU 2013:12) som talar vackert om ”den goda 

affären” och endast föreslår små petändringar i LOU:s hundratals paragrafer?”106  

 

                                                 
106 http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingen-nytta/ Noten hänvisar till föregående 

två stycken som saknar not.  
 

http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingen-nytta/
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4. Utredning av upphandlingsreglerna  

 

4.1 Direktivförslaget om förändrade upphandlingsregler 

 

Offentlig upphandling är ett rättsområde under ständig förändring. Upphandlingsreglerna är 

under utredning på EU-nivå och i Sverige. EU-kommissionen presenterade i december 2011 

förslag på två nya upphandlingsdirektiv107 (ett för den klassiska sektorn och ett för 

försörjningssektorn) som enligt planerna skulle ha antagits under sommaren 2013, men det 

har skjutits fram gång efter gång och det senaste som är sagt är att direktiven ska antas i 

januari 2014. Men det finns inget officiellt datum utan det kan komma att flyttas fram 

ytterligare. Fortsättningsvis fokuseras endast på det klassiska direktivförslaget eftersom 

uppsatsen berör LOU. Direktivförslagen kommer att antas med vissa ändringar i enlighet med 

ett kompromissförslag från juli 2013.108 En del av de föreslagna artiklarna är i det slutliga 

kompromissförslaget borttagna och en del är ändrade.  

 

4.1.1 Motivet bakom direktivförslaget och dess syfte   

Inledningsvis tar kommissionen i sitt förslag upp att offentlig upphandling spelar en viktig 

roll i Europa 2020-strategin som ett av de marknadsbaserade instrument som ska användas för 

att uppnå strategins mål genom att förbättra företagsklimatet och villkoren för företagens 

innovationskapacitet samt genom att främja en mer utbredd användning av miljöanpassad 

upphandling som stöder övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi.109 

Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla bygger på ett direktiv110 som i sin 

tur bygger på tre sammankopplade prioriteringar som ömsesidigt förstärker varandra:  

                                                 
107 Se kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling 

[KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011] och kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

[KOM(2011)0895 slutlig, 20.12.2011]. 
108 Enligt Upphandlingsstödets helpdesk, den 5 december 2013.  
109 [KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om offentlig upphandling, s. 2 
110 [KOM(2010) 2020, slutlig, 3.3.2010], Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt.  
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Smart tillväxt – att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.  

Hållbar tillväxt – att främja en koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. 

Tillväxt för alla – att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och 

territoriell sammanhållning.111 

 

Direktivförslaget bygger på en möjliggörande metod som ger upphandlare de instrument som 

behövs för att uppnå målen i Europa 2020-strategin.112 I Europa 2020-strategin framgår 

tydligt att den offentliga upphandlingspolitiken måste se till att offentliga medel används så 

effektivt som möjligt och att marknaderna för offentlig upphandling måste förbli öppna inom 

hela unionen. Kommissionen betonar hur viktigt det är att ta tillvara de möjligheter som 

offentlig upphandling ger att uppnå målen i Europa 2020-strategin för hållbar tillväxt men på 

grund av de stora skillnader som finns mellan olika sektorer och marknader är det inte 

lämpligt att fastställa allmänna obligatoriska krav för miljörelaterad, social och innovativ 

upphandling.  

 

Det finns redan obligatoriska upphandlingskrav för att uppnå särskilda mål för 

vägtransportfordon (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 

om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon20) och kontorsutrustning 

(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett 

gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning21). Kommissionen 

menar att det är lämpligare att låta sektorslagstiftningen fastställa obligatoriska mål med 

hänsyn till den särskilda politiken för den berörda sektorn och de villkor som råder där.113  

 

För att uppnå Europa 2020-strategins mål anser kommissionen i förslaget att lagstiftningen 

om offentlig upphandling behöver ses över och moderniseras. Ett av målen med översynen av 

lagstiftningen är att öka effektiviteten i offentliga utgifter för att säkra bästa möjliga 

upphandlingsresultat när det gäller att få valuta för pengarna. Det handlar framför allt om att 

förenkla de nuvarande reglerna och göra dem mer flexibla, vilket är till fördel för alla aktörer 

och gör det lättare för små och medelstora företag och anbudsgivare från andra länder att 

                                                 
111 [KOM(2010) 2020, 3.3.2010], Meddelande från Kommissionen, Europa 2020 – En strategi för smart och 

hållbar tillväxt, s. 5.  
112  [KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om offentlig upphandling, s. 10.  
113  [KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om offentlig upphandling, s. 2 och 23. Noten hänvisar även till större delen av föregående stycke.  
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delta. Det andra målet är att upphandlare ska få bättre möjligheter att använda offentlig 

upphandling för att uppnå gemensamma samhälleliga mål, såsom skyddet av miljön, högre 

resurs- och energieffektivitet, kampen mot klimatförändringar, främjande av innovation, 

sysselsättning och social integration samt säkerställande av bästa tänkbara villkor för 

tillhandahållande av sociala tjänster av hög kvalitet. Fokus bör ligga på att främja 

utvecklingen och användningen av europeiska metoder för beräkning av livscykelkostnader 

för att ytterligare underbygga användningen av offentlig upphandling till förmån för en 

hållbar tillväxt.114 

 

4.1.2 Några av EU-kommissionens förslag  

 

4.1.2.1 Underlätta för små och medelstora företag 

Kommissionen vill underlätta för små och medelstora företag att delta på marknaden för 

offentlig upphandling och anser att upphandlande myndigheter bör uppmuntras att dela upp 

kontrakt i flera delar. Och om en upphandlande myndighet väljer att inte dela upp ett kontrakt 

i delar ska myndigheten behöva motivera varför.115 Om ett kontrakt delas upp i delar får den 

upphandlande myndigheten även begränsa antalet delar som en leverantör får lämna anbud på, 

De får också begränsa antalet delar som kan tilldelas en och samma leverantör.116 Enligt 

direktivförslagets artikel 44 ska offentliga kontrakt kunna delas upp i enhetliga eller 

olikartade delar. Om den upphandlande myndigheten inte anser det lämpligt att dela upp 

kontrakt av ett värde som motsvarar eller är högre än de tröskelvärden som anges i artikel 4, 

till exempel 200 000 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt enligt artikel 4 (c), men som 

minst uppgår till 500 000 euro i enligt med artikel 5, ska myndigheten särskilt motivera 

detta.117 

 

Förslaget om att dela upp kontrakt i delar kommer att antas enligt kompromissförslaget. I 

kompromissförslaget är denna bestämmelse mer utförligt beskriven och det framgår att de 

upphandlande myndigheterna är fria att själva välja om de vill dela upp kontraktet i delar och 

                                                 
114 [KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om offentlig upphandling, s. 2. 
115[KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 11.  
116 [KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om offentlig upphandling, s. 21, punkt 30.  
117 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 76.  
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de ska inte bli föremål för någon övervakning eller tillsyn över huruvida de faktiskt delar upp 

kontrakt i delar. Däremot ska de ange en indikation till varför de inte valt att dela upp 

kontrakten i delar. I kompromissförslaget framgår ingen beloppsgräns för när kontrakt bör 

delas upp i delar.118 De små och medelstora företagens ökade deltagande i offentliga 

upphandlingar är viktigt både för att gynna en ökad konkurrens men också för 

sysselsättningen.119 

 

Vidare anser kommissionen att det ofta ställs alltför stränga krav på ekonomisk och finansiell 

kapacitet, vilket utgör ett omotiverat hinder för de små och medelstora företagen. För att 

ytterligare underlätta för företagen föreslog Kommissionen att den administrativa bördan 

skulle kunna minska genom användandet av ett europeiskt upphandlingspass som ska 

godkännas av alla upphandlare120, artikel 59 i direktivförslaget. Detta förslag togs bort i det 

slutliga kompromissförslaget.121 

 

Kommissionen vill också utveckla det elektroniska system, e-Certis, som Kommissionen 

tillhandahåller och förvaltar och som nationella myndigheter uppdaterar och verifierar på 

frivillig basis som det ser ut idag. Syftet med e-Certis är att underlätta utbytet av certifikat och 

andra skriftliga bevis som upphandlande myndigheter ofta kräver. Den frivilliga 

uppdateringen och verifieringen har dock inte kunnat garantera att e-Certis uppnår sitt syfte, 

att förenkla och underlätta dokumentutbytet till fördel för speciellt de små och medelstora 

företagen. Underhållet bör därför i ett första steg göras obligatoriskt och i ett senare steg bör 

det bli obligatoriskt att använda e-Certis.122 Enligt artikel 58 i direktivförslaget ska 

upphandlande myndigheter endast begära in dokument och liknande som finns i e-Certis och 

det ska bli obligatoriskt att använda e-Certis två år efter direktivet trätt i kraft.123  Det här 

förslaget kommer att antas, men ”lättas upp” något eftersom tidsgränsen på två år tagits bort 

                                                 
118 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), se s. 99-102.  
119 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 19.  
120 [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 21-22, punkt 30.  
121 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 430.  
122 [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 22, punkt 33.  
123 [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 87.  



40 

 

och det slagits fast att upphandlande i huvudsak ska begära in den typ av dokument och 

certifikat som finns i e-Certis.124 

 

 

4.1.2.2 Ändrade tilldelningsgrunder och livscykelkostnadsmetoden 

De tilldelningsgrunder som i det ursprungliga direktivförslaget föreslås ska kunna väljas är 

”det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet” eller ”den lägsta kostnaden”, se artikel 66 i 

förslaget.125 Förändringen skulle således ha bestått i att tilldelningsgrunden lägsta pris ändras 

till den lägsta kostnaden. Vilket skulle ha inneburit att det blev möjligt att använda sig av ett 

livscykelperspektiv vid utvärderingen av anbud enligt båda tilldelningsgrunderna. Som det är 

idag är upphandlande myndigheter tvungna att välja tilldelningsgrunden det ekonomist mest 

fördelaktiga anbudet för att kunna använda sig av ett livscykelperspektiv. Möjligheten att 

tilldela anbud enligt lägsta pris utesluts emellertid inte enligt förlaget.126  

I det slutliga kompromissförslaget är tilldelningsgrunden den lägsta kostnaden borttagen, 

vilken bara lämnar en tilldelningsgrund kvar, nämligen det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet. För att avgöra vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska den 

upphandlande myndigheten använda ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt, till exempel 

använda sig av livscykelkostnadsanalyser enligt artikel 67. Det finns också en möjlighet att 

grunda tilldelningen av kontraktet på det bästa priset, förutsatt att det finns kriterier avseende 

exempelvis; kvalitet, miljömässiga, sociala aspekter, med mera, kopplade till föremålet för 

kontraktet. Det föreslogs att åtminstone ett av kriterierna måste inkluderas för att finna det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, men den delen av förslaget ströks. Vidare står det i 

kompromissförslaget att kostnadselementet också kan bestå av ett fast pris eller kostnad där 

leverantörerna konkurrerar genom kvalitetskriterier enbart. I det slutliga kompromissförslaget 

står det att läsa att: ”In order to encourage a greater quality orientation of public 

procurement, Member States should be permitted to prohibit or restrict use of price only or 

                                                 
124 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 429.  
125 [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 92-93.  
126 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 460 och 468.  
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cost only to assess the most economically advantageous tender where they deem this 

appropriate.” 127 

Sammanfattningsvis verkar syftet med att förändra tilldelningsgrunderna vara att öka 

användningen av livscykelkostnadsanalyser i offentlig upphandling och minimera att endast 

pris används som tilldelningsgrund. Medlemsstaterna får själva avgör om de vill förbjuda 

upphandlande myndigheter att använda endast pris som utvärderingsgrund.  

 

Begreppet livscykelkostnad innefattar alla kostnader under byggentreprenadens, varornas eller 

tjänsternas livscykel. Det innebär att både de interna kostnaderna (till exempel; utveckling, 

produktion, användning, underhåll och bortskaffande av uttjänta produkter) samt de externa 

kostnaderna (exempelvis kostnader för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen 

samt andra klimatanpassningskostnader), förutsatt att de kan beräknas i ekonomiska termer 

och övervakas. Kommissionen menar att gemensamma metoder bör utvecklas på unionsnivå 

för beräkning av livscykelkostnader för särskilda kategorier av varor och tjänster, och när 

sådana metoder har utvecklats bör det bli obligatoriskt att använda dem.128 Av 

kompromissförslaget framgår att artikel 67 om livscykelkostnader kommer att antas och att 

när unionen utarbetat en gemensam metod för hur livscykelkostnader ska beräknas ska den 

metoden användas när den typen av beräkning görs.129 

 

4.1.2.3 Villkor för fullgörande av kontrakt 

I tekniska specifikationer och i tilldelningskriterier bör upphandlande myndigheter få hänvisa 

till en särskild produktionsprocess, ett särskilt sätt att tillhandahålla tjänster eller en särskild 

process för något annat stadium av en produkt eller tjänsts livscykel, förutsatt att de är 

kopplade till kontraktet, se artikel 70.130 I kompromissförslaget står det kraven kan vara 

ekonomiska, innovationsrelaterade, miljömässiga, sociala eller arbetsmiljörelaterade.131 

 

                                                 
127 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 448-450 och s. 121.  
128 [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 10 och 93-94.  
129 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 457.  
130  [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om offentlig upphandling, s. 24, punkt 41.  
131 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 470.  
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4.1.2.4 Verkställighet  

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna bör utse en enda nationell myndighet som 

ansvarar för övervakning, genomförande och kontroll av offentlig upphandling.132 Denna 

”upphandlingsmyndighet” föreslogs få många uppgifter (som framgick i artikel 84 i 

direktivförslaget), erbjuda juridisk rådgivning till de upphandlande myndigheterna bland 

annat enligt artikel 84 3 (b) i direktivförslaget. Denna artikel togs bort i 

kompromissförslaget.133 

I direktivförslaget föreslogs att den upphandlingsstödjande myndigheten skulle åläggas att 

varje år upprätta en genomförande- och statistikrapport enligt artikel 86 som ska skickas till 

kommissionen senast den 31 oktober påföljande år.134 I kompromissförslaget är det förslaget 

modifierat till att en rapport ska göras åtminstone vart tredje år och denna rapport kan 

integreras med den rapport som ska skrivas enligt artikel 83 som har med verkställigheten av 

direktivet att göra.135 

 

Av artikel 83 i kompromissförslaget framgår att för att direktivet ska verkställas på ett 

tillfredsställande sätt ska medlemsstaterna åtminstone se till att de uppgifter som åläggs varje 

medlemsstat uppfylls av en eller flera myndigheter eller liknande. Kommissionen ska 

meddelas vilken eller vilka myndigheter som ansvarar för att fullgöra uppgifterna i artikel 83. 

Vilket i huvudsak är att övervaka hur den offentliga upphandlingen fungerar och rapportera 

resultatet vart tredje år till Kommissionen, samt att se till att det finns information, riktlinjer 

och tolkningshjälp för upphandlande myndigheter.136 

 

Ytterligare något som kan förbättra upphandlingarna är att medlemsstaterna lär av varandra. 

Enligt artikel 88 ska varje medlemsstat utse en eller flera kontaktpunkter, vars 

kontaktuppgifter ska förmedlas till de andra medlemsstaterna, tillsynsorganen och 

Kommissionen i syfte att skapa ett samarbete i form av informationsutbyte.137 

 

                                                 
132  [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], s. 26, punkt 50.  
133 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 511-518.  
134 [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 106-107.  
135 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s.524-525.  
136 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 502-507.  
137 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 530.  
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4.1.2.5 Rapporteringsskyldighet för upphandlare 

Vid varje upphandling ska den upphandlande myndigheten upprätta en skriftlig rapport som 

ska innehålla de punkter som anges i artikel 85, kompromissförslaget. Den ursprungliga 

tanken i direktivförslaget var att alla skeden i upphandlingsförfarandet skulle dokumenteras, 

all kommunikation, eventuella förhandlingar med mera, samt urval och tilldelning av 

kontrakt.138 Det blev dock inte så i det slutliga kompromissförslaget utan det ska i rapporten 

framgå en motivering till varför den upphandlande myndigheten valt och valt bort olika 

anbudsgivare. Rapporten ska tilldelas kommissionen eller det nationella tillsynsorganet, om 

de begär det.139 

  

I sammanhanget kan nämnas att upphandlande myndigheter redan idag måste meddela 

samtliga anbudsgivare som deltagit i upphandlingen om vem som vann upphandlingen och 

varför. Upphandlande myndigheter måste även meddela varje enskild leverantör som deltagit 

varför just dennes anbud inte antogs, om leverantören begär det skriftligen, se 9 kap. 9 § och 

15 kap. 19 § LOU.  

 

Vidare finns redan en sorts rapporteringsskyldighet för de statliga myndigheterna, det följer 

av Förordning (2009:907) om miljöledning för statliga myndigheter. 

Rapporteringsskyldigheten gäller således inte för kommuner. Denna förordning stadgar att 

myndigheten ska ta miljöhänsyn i sitt arbete på olika sätt, bland annat ska myndigheter arbeta 

för att miljöanpassa sina upphandlingar i den mån en sådan anpassning är möjlig, se 13 §. 

Myndigheterna ska följa upp sitt arbete och redovisa det årligen till det departement i 

Regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket. I rapporten ska det 

framgå i hur stor utsträckning miljökrav ställts i upphandlingarna, se 17-20 a §§ om 

uppföljning och redovisning.  

 

4.2 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling 

Rubriken ovan är hämtad från den statliga offentliga utredning som gjorts med anledning av 

direktivförslagen från EU-kommissionen om förändrade upphandlingsregler. Den svenska 

utredningen anser att offentlig sektor bör ”gå före” och utnyttja sin köpkraft för att bidra till 

                                                 
138 [KOM(2011)0896 slutlig 20.12.2011], Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, s. 106. 
139 Kompromissförslaget, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public 

procurement 2011/0438 (COD), s. 520-523.  
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sociala och miljömässiga mål i samhället.140  Genom offentlig upphandling vill man uppnå 

den goda affären som innebär att den upphandlande myndigheten föregår med gott exempel 

och tar ansvar för en utveckling som är hållbar både i miljöhänseende och socialt samt att de 

upphandlande myndigheterna tar tillvara nya och innovativa lösningar som motsvarar 

verksamheternas behov.141 

 

Med innovation avses förlopp där nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i 

samhället och sedan sprids där. Offentlig upphandling har mest potential inom 

innovationsområdet när det gäller framtagandet av helt nya idéer och koncept. Myndigheterna 

kan genom sin storlek och betydelse som lagstiftare, utöva påverkan genom att tydligt 

efterfråga tjänster utöver i dagsläget existerande kapacitet eller kvalitet. Vidare förefaller 

offentlig upphandling ha betydelse för att utveckla och kommersialisera innovativa gröna 

produkter för vilka det finns en latent privat efterfrågan. En situation som kan uppstå är att 

producenter inte vill börja producera nya lösningar som de utvecklat förrän de vet att det finns 

en efterfrågan. Det kan också vara så att köparna gärna vill ha bättre produkter men antingen 

inte visar tydligt vad de vill ha, eller vill se en ny produkt på marknaden innan de visar att 

efterfrågan finns. Då är det särskilt lämpligt att det offentliga går före.142  

 

4.2.1 Olika sätt att möta framtidens utmaningar på hållbarhetsområdet 

Det tillvägagångssätt som används mest frekvent för att möta framtidens utmaningar på 

hållbarhetsområdet innebär att specifika miljökrav ställs inom ramen för nu känd teknik. Det 

innebär oftast att miljöpåverkan reduceras endast marginellt. Ett annat sätt kan vara att 

upphandla en funktion, ställa krav på funktionens ändamålsenlighet och låta anbudsgivarna 

presentera lösningar på hur uppgiften bör utföras exempelvis. Det är också möjligt att 

upphandla ett innovationsarbete, det vill säga en lösning av ett specifikt problem, genom ett 

utvecklingsprojekt som utmynnar i en helt ny vara eller tjänst. Den upphandlande 

myndigheten kan även efterfråga transformativa lösningar.   

 

Transformativa lösningar kan sägas vara en form av tjänsteinnovation som tar sin 

utgångspunkt i behovet att utveckla produktions- och konsumtionsmönster som är hållbara på 

lång sikt. Det innebär att de produkter och tjänster upphandlas ska kunna ge samma eller 

                                                 
140 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 75.  
141 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 442.  
142 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 447.  



45 

 

bättre service som konventionell teknik men till ett energi- eller resursutnyttjande som är 

mycket lägre. Utgångspunkten är en förbättring av energi- och resursanvändning med minst 

80 procent i förhållande till hur en funktion/service tillhandahålls konventionellt. 

Upphandling av transformativa lösningar är en form av funktionsupphandling, men med en 

djupare behovsanalys, kopplat till mycket ambitiösa krav vad gäller miljö- och 

resurspåverkan. Transformativa lösningar bedöms vara ett effektivt sätt att möta framtidens 

utmaningar, genom att bidra till att utveckla nya och resurssnåla lösningar samt genom att 

stödja framväxten av ett hållbart näringsliv. Utvecklingen av transformativa lösningar kan ses 

som ett komplement till det traditionella kravställandet som det finns goda skäl att utveckla 

och skärpa.143 

 

Det är långt kvar (trots lagstiftning och handlingsplaner) tills Sverige lever upp till de 

nationella miljökvalitetsmålen som antagits av riksdagen. Enligt utredningens bedömning står 

våra samhällen inför ett flertal stora utmaningar i form av alltmer instabilt klimat, 

överutnyttjade ekosystem, föroreningar av luft, mark och vatten samt långsiktigt icke hållbara 

nivåer av användning av vissa naturresurser. På grund av snabbt växande ekonomier och 

befolkningar kan dessa problem inte lösas genom att fokusera på att förbättra nuvarande 

teknik och system. Världen behöver genomgripande systemförändringar i form av 

tekniksprång, ändrade konsumtionsvanor och ett helt nytt sätt att organisera både produktion 

och konsumtion. Transformativa lösningar omprövar i grunden synen på hur behov bäst kan 

tillgodoses och kan förutsättas leda till radikalt ändrade beteendemönster på flera viktiga 

områden. Ett exempel på en transformativ lösning är virtuella möten, som minskar behovet av 

resor. Utredningen betonar att en förutsättning för att transformativa lösningar ska blir 

verklighet är att den offentliga sektorn tar på sig en ledande roll i arbetet. Den offentliga 

sektorn kan med sin samlade köpkraft göra skillnad.144 

 

4.2.2  Är miljöhänsyn vid offentlig upphandling effektivt? 

Trots att upphandlingsforskningen är eftersatt anser utredningen anser mycket tyder på att 

offentlig upphandling är ett måleffektivt instrument när det gäller miljöhänsyn som kan bidra 

till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Kostnadseffektiviteten är 

emellertid mer svårbedömd. På de områden där det finns generella styrmedel som bedöms ge 

                                                 
143 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 442-443. Noten hänvisar även 

till föregående stycke.  
144 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 384-385. 
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god effekt ska miljöanpassad offentlig upphandling inte användas, såvida det inte innebär 

lägre kostnader totalt sett. Den offentliga upphandlingen ska ses som ett komplement till 

andra styrmedel.  Utredningen anser att livscykelkostnadsanalyser ofta leder till både 

minskande kostnader och mindre miljöpåverkan. Miljöanpassad upphandling har en 

betydande innovationspotential och möjlighet att främja utvecklingen av transformativa 

lösningar, vilket är bra i strävan efter en mera hållbar utveckling.145 Det största hindret för att 

upphandlande myndigheter ska ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling anses vara den 

betydande osäkerhet som finns hos många upphandlare om vilka möjligheter det finns rent 

juridiskt att ställa miljömässiga och sociala krav.146  

 

Arbetet med att miljöanpassa den offentliga upphandlingen bedöms ha bidragit till ett ökat 

engagemang kring miljö- och hållbarhetsfrågor på de flesta nivåer i samhället. Allt fler 

upphandlande myndigheter tar miljöhänsyn och sociala hänsyn i sina upphandlingar och 

många leverantörer är positiva till betoningen av miljö- och sociala frågor. Det finns flera 

goda exempel på samverkan mellan olika aktörer och Sverige ligger i topp i internationella 

jämförelser, såväl avseende miljöanpassad som socialt ansvarsfull offentlig upphandling.  

 

Negativt i sammanhanget är att det saknas en nationell handlingsplan för hållbar upphandling 

och att det finns begränsade ekonomiska och personella resurser, vidare finns det 

organisatoriska brister i upphandlingsstödet i och med att arbetet kring hela 

upphandlingsprocessen inte finns samlat. Det förekommer juridiska oklarheter och en 

tvetydig utveckling av rättspraxis. Livscykelperspektiv och innovativa upphandlingsverktyg 

används allt för sparsamt och det finns svårigheter att följa upp och verifiera ställda miljökrav 

samt att det finns för lite ”grön upphandlingsstatistik”.147 

 

4.2.2.1 Är miljöanpassad offentlig upphandling ett kostnadseffektivt styrmedel? 

Som framgick ovan är kostnaden svårbedömd.148 Kostnadseffektiviteten beror delvis på om 

den miljöanpassade upphandlingen påverkar flera olika miljömål. Exempelvis kan krav på 

energieffektivitet på en produkt samt att produkten inte ska innehåll vissa kemikalier, bidra 

till uppfyllelse av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. I en 

                                                 
145 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 419.  
146 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 430.  
147 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling,  
148 Uppsatsen, s. 43, från SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 419.  
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samhällsekonomisk analys bör kostnaderna för åtgärden fördelas på de olika effekter som 

uppstår.149 

 

I en rapport av ekonomisk natur, skriven av Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund på 

uppdrag av finansdepartementet, kommer de å andra sidan, fram till att det är lite som talar för 

att miljöhänsyn i offentlig upphandling är ett kostnads- och måleffektivt miljöpolitiskt 

styrmedel. Utfallet beror på att en grönare upphandlingspolicy från offentliga myndigheters 

sida kan få kontraproduktiva effekter i den privata konsumtionen, om antalet potentiella 

leverantörer är litet och om myndigheter och privata konsumenter är relativt priskänsliga leder 

ökad ”grön” efterfrågan från de offentliga upphandlarna till högre priser på gröna produkter 

för alla konsumenter. De privata konsumenternas efterfrågan kommer därmed att minska. När 

den offentliga sektorn byter ut konventionella produkter mot miljövänliga alternativ svarar 

åtminstone en del av de privata konsumenterna med att göra tvärtom.150 

 

Det övergripande syftet med rapporten är att utifrån ett välfärdsekonomiskt perspektiv 

analysera förutsättningarna för offentlig upphandling att verka som ett mål- och 

kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel.151 I rapporten tas upp att de politiska ambitionerna 

med offentlig upphandling bygger på tanken att upphandlande myndigheter som betydande 

marknadsaktörer via sina inköp kan påverka produktionen och konsumtionen i mer hållbar 

riktning och på så sätt bidra till att miljömål på nationell och EU-nivå kan nås. Tanken är 

alltså att när den offentliga sektorns ”gröna” inköp blir större skapas ett större utbud av 

miljövänligare produkter, vilket förväntas stimulera privata konsumenters efterfrågan på 

motsvarande produkter och förstärka producenternas incitament att bli mindre 

miljöbelastande.  För att förstå upphandlingens potential som styrmedel måste man sätta det i 

relation med hur marknaden fungerar, det vill säga hur privata konsumenter och producenter 

reagerar på effekterna av upphandlande myndigheters ökade inköp av mindre miljö- 

belastande produkter. Därför diskuteras i rapporten matchningen mellan politiska argument 

för offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel och de marknadsmekanismer som det 

hänvisas till. Vidare måste upphandlingens potential som styrmedel kopplas till själva 

upphandlingsprocessens olika faser, vilka bland annat inkluderar välfärdsekonomiska och 

                                                 
149 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 415-416.  
150 Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En 

ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner, 76 och 121.  
151 Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En 

ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner, s. 21.  
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juridiska aspekter.152 Marknadseffekterna avgörs bland annat av hur känsliga producenter och 

konsumenter är för ändrade marknadspriser.153  

 

Trots rapportens pessimistiska inställning till miljöhänsyn i offentlig upphandling står det i 

rapporten att även om den offentliga upphandlingen inte kan sägas vara ett kostnads- eller 

måleffektivt miljöpolitiskt styrmedel är det ändå tänkbart att den kan bidra till minskad 

miljöbelastning, förutsatt att upphandlarna tillämpar krav och kriterier som faktiskt leder till 

att minst en av de miljöbelastande leverantörerna finner det intressant att delta i 

upphandlingen och därmed är villig att ställa om till en miljövänligare produktion. 

I sammanhanget kan dock proportionalitetsprincipen utgöra en begränsning då det inte är 

förenligt med den principen att göra gällande krav och kriterier som leder till allt för dyra 

anpassningar för leverantörerna.  Det juridiska regelverket kring offentlig upphandling 

begränsar dess potential att fungera som ett effektivt styrmedel. Rapporten vill visa att en 

miljöpolitik via miljöhänsyn i offentlig upphandling riskerar att drabba skattebetalarna dels 

genom att miljöpolitiken blir ineffektiv och därmed kostsam, dels genom att det sannolikt 

kommer uppstå kostnader för upphandlande myndigheter i form av exempelvis ökade 

transaktionskostnader, sämre transparens och lägre konkurrensgrad. Därmed riskerar också 

myndigheterna att göra verksamhetsmässigt ineffektiva inköp. Avslutningsvis konstateras att 

det är mycket som tyder på att offentlig upphandling inte är det styrmedel som bör prioriteras 

och att direkta styrmedel bör övervägas i stället. Vilka dessa alternativa styrmedel skulle vara 

finns inte med i rapporten utan det anses vara ett uppdrag för framtida forskning.154  

 

4.2.3 I vilken omfattning ställs miljökrav i offentlig upphandling?  

Naturvårdsverket har genomfört enkätstudier rörande förekomsten av miljöanpassad 

upphandling i den offentliga sektorn och i den senaste studien från 2009 framkom följande: 

Över 80 procent av drygt 400 upphandlande myndigheter eller enheter som besvarade enkäten 

uppgav att de antingen har en policy eller riktlinjer för hur miljöhänsyn ska tas vid 

upphandlingar. Om en jämförelse görs över tid kan det konstateras att allt fler aktörer har 

antagit både en policy och specifika mål för miljöhänsyn vid upphandling. Myndigheter som 

                                                 
152 Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En 

ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner, s. 21-22.  
153 Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En 

ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner, s. 68-69.  
154 Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En 

ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner, 120 och 122-123.  
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har antagit klara policys/riktlinjer för miljöanpassad upphandling ställer i större utsträckning 

miljörelaterade krav. Det är knappt 60 procent av de upphandlande myndigheterna eller 

enheterna som alltid eller oftast ställer miljökrav vid upphandlingar. Bland de som 

myndigheter som mer sällan ställer miljökrav beror det främst på en osäkerhet i hur kraven 

ska ställas och en rädsla för att upphandlingen överprövas. Landstingen ställer mer frekvent 

miljökrav än vad kommuner och statliga myndigheter gör. Inköpsvolymen har också 

betydelse, de upphandlande myndigheter och enheter som köper mycket ställer i högre grad 

miljökrav. Dessa fakta är logiska då landstingen samt större kommuner och statliga 

myndigheter i regel har egna inköpsavdelningar eller enheter som är specialiserade på 

upphandling. 

4.2.4 Personalens kunnande och miljöengagemang 

Knappt hälften av de upphandlande myndigheterna och enheterna har uppgett att personalen 

fått utbildning i miljöanpassad upphandling men flertalet av myndigheterna menar att det 

finns miljökompetens inom organisationen som skulle kunna formulera miljökrav om det 

funnits tillgängliga verktyg och goda exempel att tillgå. En viktig faktor för om miljökrav 

övervägs i samband med en upphandling är det individuella (miljö)engagemanget hos 

personalen. 

 

4.2.5 Uppföljning av miljökrav görs sällan  

Uppföljning av de krav som ställs i offentliga upphandlingar är generellt sett är ett starkt 

eftersatt område. Inte mer än drygt 10 procent av de över 400 upphandlande myndigheterna 

eller enheterna som besvarade Naturvårdsverkets enkät uppgav att de alltid eller ofta följer 

upp upphandlingar ur miljösynpunkt. Cirka en fjärdedel angav att det förekommer att de följer 

upp medan drygt hälften av myndigheterna svarade att de sällan eller aldrig gör uppföljningar 

av de miljökrav som ställts.  På frågan hur de uppföljningar går till, som trots allt görs, visar 

enkäten att den vanligaste formen av uppföljning är ett avstämningsmöte med leverantören. 

Det finns ingen närmare information om vad som avhandlas vid dessa möten. Den näst 

vanligaste formen av uppföljning är att dokumentation eller data begärs in från leverantören, 

vilket i knappt hälften av fallen sker genom någon form av certifikat. 

Stickprovsundersökningar sker i ungefär 25 procent av upphandlingarna. Platsbesök är 

ovanliga, de sker bara i 13 procent av fallen.155  

 

                                                 
155 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 427-430 och 434-435. Noten 

hänvisar även till föregående två stycken utan not.   
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4.2.6 Livscykelkostnadsperspektiv 

Att anlägga ett livscykelkostnadsperspektiv innebär att innan anskaffningen genom 

upphandling görs, noga analysera vilka kostnader som inköpet kommer att generera under 

produktens livslängd. Dessa kommer givetvis att variera beroende på vilken typ av vara eller 

tjänst det rör sig om, vilken tidshorisont som anläggs samt, sist men inte minst, om externa 

kostnader tas med i beräkningen eller inte.156 Det finns fortfarande en allmän uppfattning att 

miljöanpassade och energieffektiva produkter generellt sett är dyrare än konventionella 

produkter. Men ett högre inköpspris kan i ett totalkostnadsperspektiv eller livscykelperspektiv 

löna sig genom lägre drift- och underhållskostnader samt längre livslängd. En myndighet kan 

genom att anlägga ett livscykelperspektiv på sin anskaffning av produkter både spara pengar 

och minska miljöbelastningen.157  

 

För att kunna anlägga ett livscykelkostnadsperspektiv krävs att den upphandlande 

myndigheten tydligt specificerar de uppgifter myndigheten behöver från leverantörerna för att 

kunna beräkna kostnaden för de olika komponenterna. Den upphandlande myndigheten måste 

beräkna det diskonterade nuvärdet av dessa kostnader. Det innebär att de framtida 

kostnaderna i form av exempelvis underhåll och bränsle måste diskonteras (räknas ned) för att 

kunna jämföras med traktorns inköpspris. Det behöver inte vara komplicerat. Något som inte 

är lika okomplicerat är valet av diskonteringsränta, det vill säga vilken ränta som ska ligga till 

grund när beräkningen av diskonterade nuvärden görs. Det finns olika teorier om vilken ränta 

som ska väljas och valet av diskonteringsränta är betydelsefull eftersom det påverkar balansen 

mellan kostnader som uppstår tidigt i livscykeln, främst inköpspriset, och kostnader som 

uppstår längre fram. En hög diskonteringsränta ger kostnader längre fram i tiden en låg vikt i 

totalkostnaden och vice versa. Det här blir viktigt när produkter som skiljer sig åt vad det 

gäller hållbarhet, energi- och bränsleförbrukning, underhållskostnader och andrahandsvärde 

ska jämföras.158  

 

Användningen av livscykelperspektiv är komplicerad och särskilt svårt blir det när även 

externa kostnader ska beaktas. Till saken hör också att i de vägledningar och kalkylmodeller 

som i dag finns att tillgå, ingår inte externa kostnader. Utredningen bedömer att det främsta 

hindret för att förmå myndigheter att i större utsträckning beakta livscykelperspektiv vid 

                                                 
156 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 462.  
157 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 459-460. 
158 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 463-464. 
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upphandling är att många myndigheter inte vet vad det går att tjäna på det och att de är osäkra 

på hur man går tillväga rent kalkylmässigt. Myndigheternas budgethantering är ett annat 

hinder eftersom kostnaderna för investeringar och drift- och underhållskostnader hänförs till 

olika konton, vilket kan leda till att helhetsperspektivet tappas bort.159 

 

4.2.7 Utredningens sammanfattande iakttagelser och förslag 

Det finns ett starkt engagemang för att ställa miljökrav i upphandlingar och många 

upphandlande myndigheter ställer i dag miljökrav i upphandlingarna. Men det finns mycket 

som behöver förbättras. Samordningen mellan olika statliga aktörer, med uppgifter inom 

upphandlingsområdet, behöver förbättras och att mer och bättre stöd behöver ges till 

upphandlande myndigheter. En utökad förordningsstyrning inom utvalda produktområden 

skulle kunna vara en möjlig väg framåt liksom en förbättrad uppföljning av ställda miljökrav 

och ett större inslag av livscykelkostnadsanalyser.160  

 

Offentlig upphandling präglas i dag av en kultur där nytänkande anses utmanande och 

förknippas med ett risktagande. Risken för att en upphandling kan bli överprövad har lett till 

att många upphandlingar rymmer konventionella val för att vara på den säkra sidan. Det 

utrymme för förhandling och dialog som finns används som regel inte. I policydokument 

framställs innovationer som något viktigt, men upphandlingarna är sällan innovativa, och det 

som kallas för innovation fokuserar i huvudsak på marginella förbättringar inom nuvarande 

system och teknik.   

 

Transformativa lösningar har stor potential att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling 

jämfört med den traditionella miljöanpassade upphandlingen. De nya lösningarna förutsätter 

nytänkande och ett mer långsiktigt perspektiv. Myndigheterna måste tillåta sig att 

förutsättningslöst pröva olika alternativa vägar för att möta ett visst behov. Det ställer vidare 

höga krav på att medarbetarna har nödvändig kompetens för att uppnå denna goda affär.161 

 

Utredningen anser att direktivförslagets bestämmelser om hur upphandlande myndigheter kan 

använda ett livscykelperspektiv vid utvärderingen av anbud utgör en marginell förändring 

                                                 
159 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 472.   
160 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 428. 
161 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 456-457. Noten hänvisar även 

till föregående stycke.  
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formellt jämfört mot hur det är idag, eftersom det sedan länge möjligt att använda sig av ett 

livscykelperspektiv. För att göra det måste den upphandlande myndigheten i dagsläget välja 

tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. En hel del myndigheter gör 

också det, men hälften av de upphandlande myndigheterna gör det inte och går därmed miste 

om besparingar som de skulle kunna göra genom att använda sig av ett livscykelperspektiv.162 

I det slutliga kompromissförslaget föreslås att det endast ska finnas en tilldelningsgrund, det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Med den ändringen vill man antagligen komma ifrån 

att endast priset är avgörande vid tilldelning av kontrakt och öka användningen av 

livscykelskostnadsanalyser vid offentlig upphandling.163   

Det är svårt för de upphandlingsansvariga att veta vilka miljökrav som får ställas. När 

miljöhänsyn övervägs är det även viktigt att veta i vilken utsträckning det redan finns andra 

styrmedel och hur verksamma dessa är. Det är för de flesta upphandlande myndigheter en 

omöjlig uppgift att få klarhet i detta på egen hand. Inte heller kan det anses rimligt att de 

upphandlande myndigheterna alltid ska ha den kompetens som krävs, vilket talar starkt för att 

det bör finnas en central instans som ansvarar för kriteriearbetet med mera. 

Upphandlingsutredningen föreslog att en ny upphandlingsstödjande myndighet skulle inrättas. 

Regeringen kom dock att i stället besluta att allt upphandlingsstöd ska samlas hos 

Konkurrensverket.164  

 

Det ligger ett värde i att de miljökrav som den offentliga sektorn ställer inom olika områden 

är så standardiserade som möjligt, då det blir mer förutsägbart för leverantörerna vilka krav 

som gäller. Det är också viktigt att kravnivån anpassas efter den aktuella marknadens 

förutsättningar: på större och mer utvecklade marknader kan högre krav ställas. Redan idag 

arbetar MSR med att utforma krav. Det finns olika kravnivåer, kraven tas fram i samverkan 

med företrädare för beställar- och leverantörssidan. En databas med kriterier är under 

utveckling för att göra det lättare att hitta krav för specifika produkter.  

 

Utredningen menar att detta arbete skulle kunna tas ett steg framåt genom att miljökravpaket 

utformas för de vanligast förekommande produktområdena som efterfrågas i 

upphandlingarna. Dessa paket bör bestå av de viktigaste och mest relevanta kraven inom de 

aktuella områdena och även innehålla tydliga instruktioner på hur kraven bör följas upp. Det 

                                                 
162 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 472. 
163 Uppsatsen, s. 38. 
164 Se s. 30-32, under rubriken 3.5 Upphandlingsstöd.  
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skulle innebära att upphandlarna inte behöver fundera på vilka krav som ska ställas utan de 

kan välja de relevanta paketen och lita på att upphandlingen blir optimalt miljöanpassad. 

Detta förslag ska inte tolkas som att utredningen anser att upphandlande myndigheter alltid 

eller oreflekterat ska ställa miljökrav. Utredningen önskar uppnå att krav ställs på 

miljöhänsyn där det är befogat och att största möjliga verkan skapas med så lite ansträngning 

och resursåtgång som möjligt. Det skulle förenkla upphandlingen av miljöanpassade varor 

och tjänster och skapa en ökad tydlighet gentemot leverantörsmarknaderna. 

 

Det finns en risk att miljökravspaket innebär en sådan standardisering att det konserverar, 

snarare än utvecklar, den offentliga upphandlingen i miljövänlig riktning. För att motverka 

den risken måste kravnivåerna löpande revideras, till exempel, vartannat eller vart tredje år. 

Kravnivåerna måste vara tillräckligt höga för att de upphandlande myndigheterna med gott 

samvete kan säga sig bedriva en miljöanpassad upphandling och det ska vara en utmaning för 

marknadens leverantörer att möta kraven, för att resultatet ska bli en kontinuerlig förbättring 

av miljöprestanda. Men kraven får inte vara så höga att endast ett fåtal företag klarar av att 

möta dem vilket leder till att konkurrensen på marknaden försvagas.165 

 

Utredningen föreslår att den upphandlingsstödjande myndigheten ska ansvara för att utveckla 

vägledningar om hur livscykelkostnader i offentliga upphandlingar ska beaktas. I uppdraget 

bör ingå att reda ut i vilka situationer och för vilka varor och tjänster det är viktigt att beakta 

även externa kostnader och utveckla vägledningar för hur dessa kostnader ska kunna beaktas. 

Fokus bör ligga på områden där de externa effekterna bedöms som extra stora, som byggande 

och infrastruktur, energi och transporter, energirelaterad utrustning, livsmedel, kemikalier och 

textilier.166 

 

Den främsta anledningen till att uppföljningen av miljökrav brister bedöms vara brist på 

resurser och organisationer som inte är anpassade för uppgiften. Många företag är leverantörer 

till ett flertal kommuner, landsting och statliga myndigheter. Det skulle kunna underlätta 

uppföljningen av vissa miljökrav att leverantörernas uppgifter kring produkters 

miljöprestanda, certifikat, med mera, fanns samlade i en gemensam databas. MSR bör därför 

ges i uppdrag att genomföra en förstudie om och hur landstingens databas för uppföljning av 

                                                 
165 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 437-439. Noten hänvisar även 

till föregående två stycken, som saknar not.  
166 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 472-473. 
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sociala krav kan utvecklas i syfte att underlätta uppföljningen av miljökrav. Statens 

inköpscentral i samråd med den upphandlingsstödjande myndigheten bör ansvara för att 

upphandla ramavtal för uppföljning av miljökrav. Regeringen bör även ta initiativ till ett 

utökat nordiskt samarbete kring kriterieutformning och uppföljning av miljökrav. 167 

 

För att minska antalet överprövningar föreslår utredningen att en medlingsfunktion inrättas på 

de upphandlingsstödjande myndigheten. Vidare föreslår utredningen att upphandlingsmålen 

koncentreras till ett fåtal domstolar i förhoppning om att det ska leda till kortare 

handläggningstider och en mer enhetlig rättspraxis.168 

5. Sammanfattande slutsatser, åsikter och förslag 

 

5.1 Westerlunds tankar som utgångspunkt 

Miljön och naturen är basen för all utveckling, utan en naturresursbas faller allting annat 

samman. Utvecklingen måste vara hållbar, annars upphör utvecklingen. Rätten är skapad av 

oss människor och kan därför förändras av oss, något den också med tiden har gjort. Det 

övergripande syftet med rätten har tidigare varit utveckling, men det krävs förändringar av 

rätten för att uppnå en hållbar utveckling. Det skulle krävas att miljölagarna ges en dignitet 

över all annan lagstiftning och eller att den övriga rättens grundvalar anpassas till det 

övergripande miljömålet. Vidare ansåg Staffan Westerlund att ett miljörelaterat problem inte 

kan angripas av endast en intern juridikrelaterad metod utan att man måste se till 

rättsordningens miljökonsekvenser169 Det behövs en helhetssyn utan undantag, 

hållbarhetsperspektivet måste in i alla rättsområden170  

 

5.2 Det är svårt att avgöra vad som är bäst för miljön 

En viktig aspekt är att det, både för privatpersoner och offentliga myndigheter, är svårt att 

veta vad som är det bästa valet för miljön. En spanskodlad tomat kan till exempel vara ett 

bättre alternativ för miljön än en svensk, enligt en rapport från institutet för livsmedel och 

bioteknik (SIK).171 Det är därför inte helt lätt för upphandlande myndigheter att ställa bra 

miljökrav i offentlig upphandling.  

                                                 
167 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 440-441.  
168 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 36 och 31-32.  
169 Uppsatsen, s. 6.  
170 Uppsatsen, s. 21.   
171 http://miljo-utveckling.se/svenska-tomater-inte-alltid-gronast/ SIK kom fram till att odlingssättet/jordbruket 

generellt sett spelar större roll för klimatpåverkan än transporterna i sig. Men den finns också skillnader mellan 

http://miljo-utveckling.se/svenska-tomater-inte-alltid-gronast/
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Som framhävs i både direktivförslaget och SOU:n är det viktigt att det finns stöd och 

vägledning att få för både upphandlare och leverantörer vilket kan leda till färre 

överprövningar av upphandlingarna men framför allt åstadkomma att offentlig upphandling 

blir ett mål- och kostnadseffektivt styrmedel. Det torde vara positivt att allt upphandlingsstöd 

samlas hos en och samma enhet då det blir lättare för alla som behöver hjälp, dels för att de 

bara behöver vända sig till en myndighet och de slipper också att deras ärende ”hamnar 

mellan stolarna”, alltså att ingen av de upphandlingsstödjande myndigheterna kan eller vill 

svara utan hänvisar till varandra. 

  

5.3 Målet med översynen av upphandlingslagstiftningen 

Ett av målen med översynen av upphandlingslagstiftningen är att öka effektiviteten i 

offentliga utgifter för att säkra bästa möjliga upphandlingsresultat när det gäller att få valuta 

för pengarna. Det handlar framför allt om att förenkla de nuvarande reglerna och göra dem 

mer flexibla, vilket är till fördel för alla aktörer och gör det lättare för små och medelstora 

företag och anbudsgivare från andra länder att delta. Det andra målet är att upphandlare ska få 

bättre möjligheter att använda offentlig upphandling för att uppnå gemensamma samhälleliga 

mål, såsom skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet, kampen mot 

klimatförändringar, främjande av innovation, sysselsättning och social integration samt 

säkerställande av bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av sociala tjänster av hög 

kvalitet. Fokus bör ligga på att främja utvecklingen och användningen av europeiska metoder 

för beräkning av livscykelkostnader för att ytterligare underbygga användningen av offentlig 

upphandling till förmån för en hållbar tillväxt.172  

 

Man kan fråga sig om målen med översynen av LOU uppnås genom det nya direktiv som är 

på väg att antas. Är det rimligt att förenkla reglerna och samtidigt göra det möjligt att använda 

offentlig upphandling för att uppnå gemensamma samhälleliga mål? Jag tror att vi måste 

                                                 
olika transportsätt. Studien utgår från ett kilo tomater som odlas i Alicante och fraktas på olika sätt till 

Falköping. Det jämförs med exempel på svenskodlade tomater, som baseras på den genomsnittliga 

energiåtgången för tomatodling i Sverige. Lägst utsläpp i studien har spanskodlade tomater som fraktas med tåg. 

Näst lägst har tomater som fraktas med båt och på tredje plats kommer lastbilstransport. Men mest utsläpp ger de 

växthusodlade svenskodlade tomaterna. Den största skillnaden mellan svensk och spansk tomatproduktion är att 

den svenska produktionen kräver uppvärmning under stora delar av året. Det är därför den har större 

klimatpåverkan än den spanska, även om man räknar med transporterna. Det bästa för miljön är att välja tomat 

efter säsong – spanska tomater under vinterhalvåret och svenska på sommaren. 
172 Uppsatsen, s. 34-35.  
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acceptera att det är en komplex uppgift att uppnå olika samhällsmål som har med miljön att 

göra, därmed är det svårt att förenkla reglerna. Det vi måste fokusera på är att upphandlare 

och leverantörer förstår upphandlingslagstiftningen och att den ska kunna tillämpas på ett sätt 

som leder till minsta möjliga antal överprövningar och att ”goda affärer” ska kunna uppnås. 

Transformativa lösningar bedöms till exempel kunna skapa goda affärer, men det kan 

knappast göra varken upphandlingslagstiftningen eller upphandling i praktiken enklare.173 

Därmed menar jag inte att jag är negativ till transformativa lösningar. Jag hoppas att 

utvecklingen kommer ske i den riktningen att transformativa lösningar blir allt mer 

förekommande i offentlig upphandling.  

 

 

5.4 Förslag som framkommit för att förbättra LOU  

Att upphäva LOU, som Ramberg och Reepalu föreslår,174 är inget rimligt alternativ. Deras 

förslag förefaller verklighetsfrånvänt då det knappast kan komma i fråga att frångå LOU, på 

grund av vårt medlemskap i EU. Då upphandling finansieras av skattepengar är det rimligt att 

den offentliga upphandlingen regleras genom en särskild lag, att det finns en ram för hur en 

offentlig upphandling får gå till. Det är viktigt att upphandlingar sker på ett så bra och 

effektivt sätt som möjligt då den offentliga upphandlingen är en viktig del av 

samhällsekonomin, med en omsättning på ca 600 miljarder kronor årligen.175 

 

LOU har fått kritik för att fungera dåligt på grund av många överprövningar. Det framgår av 

SOU:n att många upphandlingar rymmer konventionella val för att vara på den säkra sidan.176 

Om osäkra offentliga upphandlare tog hjälp av Upphandlingsstödet och eventuellt utnyttjade 

färdiga miljökravspaket kunde det leda till att miljökrav skulle ställas i större utsträckning i 

offentlig upphandling samt att det kunde leda till färre överprövningar. Det skulle leda till att 

miljökraven blev mer förutsebara för leverantörerna, vilket är bra då förutsebarhet  är 

förknippat med rättssäkerhet. 

 

En del jurister skulle antagligen kritisera miljökravspaketen, dels för att det inte utgör någon 

rättskälla i rättsdogmatiskt hänseende. Vilket har betydelse med tanke på att den offentliga 

                                                 
173 Uppsatsen, s. 42.  
174 Uppsatsen, s. 32-33.  
175 http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/229446 
176 Uppsatsen, s. 49.  

http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/229446
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makten ska utövas under lagarna enligt 1 kap. 1 § RF. Vidare kan miljökravspaketen kritiseras 

för att det gör juridiken stelbent. Jag anser dock att i det här fallet är kritik mot 

miljökravspaketen inte befogat. Vi kan inte vara fast i det rättsdogmatiska tänket om vi vill 

göra det bästa för miljön, vi måste se till vilka möjligheter det finns att uppnå en hållbar 

utveckling, och de alternativ som bedöms ha potential att bidra till målet måste få en chans att 

prövas.  

 

Både EU-kommissionen och den svenska utredningen i SOU 2013:12 anser att det är 

eftersträvansvärt att använda sig av ett livscykelperspektiv i upphandlingar. Att välja det 

alternativ som har den lägsta livscykelkostnaden är det bästa ur ett strikt ekonomiskt 

perspektiv.177 Men frågan är om det verkligen är det bästa för miljön. Det skulle kunna vara 

det178 men att anta ett livscykelperspektiv är framför allt ett sätt att finna den ekonomiskt 

bästa lösningen.  

 

Enligt det nya direktivförslaget ska alla offentliga upphandlare bli skyldiga att skriftligt 

rapportera varje upphandling, i rapporten ska framgå en motivering på vilka grunder den 

upphandlande myndigheten valt och valt bort de olika anbudsgivarna. Jag tycker att alla 

upphandlare borde vara tvungna att motivera varför de tagit eller inte tagit miljöhänsyn i 

offentlig upphandling. En tanke jag har är att Förordning (2009:907) om miljöledning i 

statliga myndigheter borde göras om så att även landets kommuner omfattas av den.179 Det 

skulle kunna förstärka miljöhänsynens betydelse i offentlig upphandling.  

 

5.5 EU-arbetet mot en hållbar utveckling  

Inom EU ansågs det länge att miljöfrågorna var varje medlemsstats angelägenhet. Med tiden 

insåg man att miljöproblemen måste hanteras i alla fall delvis med en gemensam lagstiftning 

då miljöeffekterna kan vara gränsöverskridande. Det första direktivet reglerade skyddet för 

ytvatten och för dricksvatten (1975). Under 1980- och 1990-talet utökades den EU-rättsliga 

lagstiftningen kraftigt (som på den tiden kallades EG-rätt).180 År 1999 blev hållbar utveckling 

ett övergripande mål för hela EU.181 Då miljöproblemen många gånger inte är lokala utan 

snarare globala är det positivt att EU arbetar för att målet hållbar utveckling ska bli ett 

                                                 
177 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 463.  
178 Uppsatsen, s. 47-48.  
179 Uppsatsen s. 40-41.  
180 Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, s.83-84.  
181 Uppsatsen s. 11.  
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övergripande, eller integrerat mål, inom alla EU:s rättsområden. Det betyder att miljön kan 

förbättras inom hela EU, vilket självklart är bra även för Sverige.  

 

Vad det gäller EU-samarbetet trollas motsättningar mellan länderna ofta bort genom sinnrika 

formuleringar som kan göra de överenskomna texterna, till exempel direktiv, alltför vaga eller 

motsägelsefulla för att verkligen kunna tillämpas. Men det kan vara nödvändigt med sådana 

överenskommelser för att skapa förutsättningar för att skapa mer specifika överenskommelser 

längre fram.182 

 

Något som är mindre positivt med EU-samarbetet är att det juridiska regelverket kring 

offentlig upphandling, förhindrar upphandlare att köpa ekologiska livsmedel som även är 

närproducerade, då det strider mot principen om icke-diskriminering, som syftar till att det 

ska vara fri rörlighet av varor inom EU. Det finns även en princip som begränsar hur högt 

ställda eller hur långtgående kraven får vara, den så kallade proportionalitetsprincipen. Frågan 

är hur man ser på proportionalitetsprincipen, om man har målet om en hållbar utveckling i 

tankarna när man bedömer vad som är proportionerligt.  

 

5.6 Orimligt att ställa samma miljökrav på alla länder 

I direktivförslaget uttrycks att det på grund av de stora skillnader som finns mellan olika 

sektorer och marknader inte är lämpligt att fastställa allmänna obligatoriska krav för 

miljörelaterad, social och innovativ upphandling, utan att det är lämpligare att låta 

sektorslagstiftningen fastställa obligatoriska mål med hänsyn till den särskilda politiken för 

den berörda sektorn och de villkor som råder där.183  Det stämmer säkert att det är på det på 

det sättet, eftersom miljöpolitiken och miljörätten (juridik kan ses som fryst politik) är 

välståndsrelaterade. De länder som har en högre materiell standard kan även förväntas ha en 

mer restriktiv miljölagstiftning än mindre utvecklade länder. Det här gör också att det är svårt 

att ställa samma miljökrav på till exempel alla EU-länder, då länderna har olika 

förutsättningar för att kunna ta miljöhänsyn på olika sätt.  

 

Även om det inte är rimligt att ställa samma miljökrav på alla länder borde ett lands offentliga 

upphandlare kunna ställa högre miljökrav än vad EU-rätten fastställt som någon sorts 

                                                 
182 Kjellén Bo, Antologin Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga perspektiv från en 

lundahorisont, s. 10.  
183 Uppsatsen, s. 35.  
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obligatorisk grundnivå, förutsatt att det fortfarande finns leverantörer som kan uppfylla de 

ställda kraven. I en sådan situation bör en hållbarhetsbedömning göras vid tveksamhet om de 

ställda kraven ska anses stå i överensstämmelse med EU-rätten. Jag anser att kraven inte bör 

anses vara diskriminerande om andra leverantörer skulle kunna uppfylla kraven men att de 

inte gör det på grund av att deras lands lagstiftning inte ställer dessa krav samt att de ställda 

kraven bedöms kunna bättre leda till en hållbar utveckling. Detta för att målet hållbar 

utveckling bör anses vara det mest angelägna målet/syftet med lagstiftningen.  

 

 

 

Det är oklart hur långtgående krav på miljöhänsyn som upphandlande myndigheter får ställa.  

Utredningen i SOU 2013:12, kommer fram till att mycket talar för att upphandlande 

myndigheter under vissa förutsättningar kan ta miljöhänsyn som går längre än EU-

lagstiftningen på det aktuella området.184 Utredningen ansluter sig således till det så kallade 

multipolicyperspektivet. 185 Jag tror och hoppas att multipolicyperspektivet får genomslag för 

det perspektivet stämmer bättre överens med en hållbar utveckling.  

 

5.7 Den ekonomiska aspekten  

Eftersom miljöpolitiken är välståndsrelaterad och påverkas av ekonomin är det ekonomiska 

perspektivet högts väsentligt. Miljöhänsyn vid offentlig upphandling i form av ett ökat 

kravställande är förenat med kostnader för att följa upp och kontrollera så att leverantörer 

lever upp till de ställda kraven.186 Uppföljning är viktigt för att säkerhetsställa att 

leverantörerna lever upp till de ställda kraven, både för miljöns skull men även för de 

anbudsgivare som inte blev tilldelade kontraktet i upphandlingen.  

 

Det finns för lite forskning kring den offentliga upphandlingen som samhällspolitiskt 

styrmedel, vilket gör att politiken bedrivs på basis av ett bristfälligt empiriskt underlag. Denna 

situation är i och för sig inte unik för just upphandlingsområdet. I SOU:n anser man dock att 

det bristfälliga kunskapsläget inte innebär att vi famlar i mörkret utan att det finns ett antal 

robusta insikter från den forskning som finns. Utredningen menar att mycket tyder på att 

offentlig upphandling är ett måleffektivt instrument när det gäller miljöhänsyn – det kan 

                                                 
184 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 35.  
185 Uppsatsen, s. 28-30.  
186 Uppsatsen, s. 27.  
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verksamt bidra till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålen och generationsmålet – medan 

kostnadseffektiviteten är mer svårbedömd. När generella styrmedel finns på plats som bedöms 

ge god effekt bör miljöanpassad offentlig upphandling inte användas, såvida det inte innebär 

lägre kostnader totalt sett. Upphandling bör ses som ett komplement till andra styrmedel. 

Livscykelkostnadsanalyser kan många gånger leda till både minskande kostnader och mindre 

miljöpåverkan. Miljöanpassad upphandling anses ha en betydande innovations- potential och 

därmed möjlighet att främja utvecklingen av transformativa lösningar, till fördel för att uppnå 

en mer hållbar utveckling.187 Den finns enligt min mening all anledning att ta fasta på dessa 

insikter och utnyttja offentlig upphandling i enlighet med den kunskap som finns. I stället för 

att undersöka huruvida offentlig upphandling är ett kostnadseffektivt styrmedel eller inte för 

att uppnå angelägna samhällsmål, såsom hållbar utveckling, bör forskningen fokusera på att 

undersöka hur offentlig upphandling kan bli ett mer kostnadseffektivt styrmedel i det 

hänseendet. 188 Det vore betydligt mer givande med en sådan forskningsinriktning. 

 

5.8 Avslutningsvis 

I slutet av 1960-talet började miljöfrågorna uppmärksammas på allvar, vilket inte är särskilt 

länge sedan, och sedan dess har miljömedvetenheten i samhället ökat. Fler och fler företag 

arbetar för att bli mer miljövänliga, något som ofta görs helt utan rättsliga krav.189 Juridiken 

har förändrats förut och är under ständig förändring. Ny lagstiftning och förändrad praxis 

förändrar kontinuerligt rätten. Som jag ser det är målet om en hållbar utveckling på väg att få 

genomslag i rätten i stort. Hållbar utveckling bör vara det övergripande målet i Sverige, EU 

och världen. Det är viktigt att vi förstår betydelsen av att målet hållbar utveckling uppnås, då 

det är en förutsättning för vårt framtida välstånd och vår existens. Det kräver omfattande 

förändringar av rätten, både den svenska rätten men även EU-rätten måste förändras så att ett 

nytt sätt att se på rätten blir verklighet.  

 

För egen del är jag övertygad om att offentlig upphandling bör användas för att uppnå 

samhällsmål som hållbar utveckling. Offentlig upphandling som styrmedel för att uppnå en 

hållbar utveckling har stor potential eftersom det kan bidra till att uppfylla flera 

miljökvalitetsmål samtidigt.190 Sannolikt skulle det bidra till positiva miljöeffekter men 

                                                 
187 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 418-419.  
188 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 416.  
189 Hydén Håkan, Fågelperspektiv på rättsordningen - Vänbok till Staffan Westerlund, s. 112.  
190 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 416. Se också s. 44 i uppsatsen 

under rubriken 4.2.2.1. Är miljöanpassad offentlig upphandling ett kostnadseffektivt styrmedel? 
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framför allt skulle set sända ut goda signaler – att det offentliga visar vägen och går före. För 

det är inte konsekvent av kommunerna att å ena sidan proklamerar för att enskilda ska agera 

miljövänligt på olika sätt (med anledning av till exempel Agenda 21191) och att å andra sidan 

vid upphandling låta bli att agera miljövänligt vid exempelvis anskaffning av varor enligt 

LOU. 

 

Det är många människor i världen som känner oro för miljöproblem.192 Som enskilda 

människor är det inte konstigt att vi känner oss små och oförmögna att göra skillnad i den 

stora världen med globala miljöproblem som måste lösas. Det kan kännas meningslöst att 

göra något alls, även om alla små åtgärder sägs ha betydelse (särskilt om alla skulle vidta 

samma åtgärder). Antagligen skulle människor känna sig mer motiverade att anstränga sig för 

miljön om de känner ett stöd från samhället. Om det offentliga visar vägen kan allmänheten 

följa efter och börja känna sig hoppfulla i stället för förtvivlade.  

 

Som privatpersoner har vi friheten att själva välja vilken mat och vilka produkter vi köper. I 

den bästa av världar är vi alla miljömedvetna och villiga att betala lite extra för ekologisk mat, 

och andra miljövänliga varor. Men det är inte alla människor som gör vad som är bäst för 

miljön.193 Det är inte heller alla som har råd med miljövänliga alternativ. De offentliga 

myndigheterna är inte fria att välja och vraka som vi konsumenter när de upphandlar varor 

och annat, de måste förhålla sig till upphandlingsreglerna, på gott och ont. 

Upphandlingsreglerna sätter nämligen en viss standard på upphandlingarna, en standard som 

skulle kunna vara högre ur miljösynpunkt. 

 

Framtidens miljölagar kommer sannolikt att reglera vårt handlande mer i miljövänlig riktning, 

vilket kommer begränsa människors frihet, men samtidigt göra att det känns mer meningsfullt 

för oss att agera mer miljövänligt, när man vet att andra också gör det. Människor kan 

nämligen vara motvilliga att agera för gruppens bästa om de inte är övertygade om att andra 

också gör det.194 I det här sammanhanget vill jag relatera till Staffan Westerlunds tankar om 

att det vore en vacker utveckling av rätten om det kunde ge fler friheter än bara den personliga 

                                                 
191 Uppsatsen, s.10.  
192 Johansson Maria, Lindström Marianne, Antologin Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga 

perspektiv från en lundahorisont, s. 45.  
193 ”Vore alla rättrådiga, då vore ingen lag av nöden.” Ur förordet till Upplandslagen. 
194 Johansson, Maria, Lindström Marianne, Antologin Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga 

perspektiv från en lundahorisont, s. 48.  
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handlingsfriheten, till exempel frid. Många människor som känner sig oroliga och rädda på 

grund av miljöförändringarna skulle kanske känna hopp och frid om de upplevde att vi 

människor är på rätt väg mot en hållbar utveckling. Jag tror att det är viktigt att samhället, det 

allmänna, vidtar åtgärder för att få människor att känna sig trygga.  

 

Det är hoppfullt för framtiden att samhället på EU-nivå och i Sverige anstränger sig för att 

miljöhänsyn i offentlig upphandling ska kunna tas i större utsträckning. Det är dock viktigt att 

beakta hur det påverkar marknaden och ekonomin. Det finns mycket att ta hänsyn till för att 

uppnå den goda affären. Möjligheten att utnyttja offentlig upphandling för att uppnå miljömål 

och andra samhällsmålmål bör tas tillvara på bästa sätt, i stället för att inta en negativ 

inställning och hänvisa till att miljöhänsyn bör tas genom andra styrmedel. Miljöhänsyn bör 

tas där det bedöms kunna gynna miljön, även om det kan bli både dyrare och krångligare 

inledningsvis, ett längre perspektiv bör beaktas, ett framtidsperspektiv, tänk på 

generationsmålet, tänk på yngre och kommande generationer.  

 

Det kan antagligen verka naivt av mig, men jag tror att globala miljöhot kan hanteras med 

lokala lösningar.195 Om alla Sveriges kommuner bestämde sig för att anstränga sig för att bli 

mer miljövänliga skulle det förändra Sverige, som i sin tur kan förändra EU, som kan 

förändra världen. Det skulle kunna sprida sig som ringar på vattnet. I det sammanhanget vill 

jag föreslå en ny bestämmelse till Kommunallagen, en bestämmelse med innebörden att vid 

alla kommunala beslut bör hänsyn tas till om beslutet kan anses hållbart för framtiden. Den 

bestämmelsen kan sedan utvecklas till att bli en obligatorisk regel där miljöhänsyn ska 

övervägas i samband med alla kommunala beslut och en motivering till varför miljöhänsyn 

tagits eller inte i beslutet ska finnas med. Min erfarenhet är nämligen att kommunpolitikerna 

kan sin Kommunallag bättre än någon annan lag.    

 

Viljan att få den offentliga upphandlingen att fungera som ett mål- och kostnadseffektivt 

styrmedel verkar vara stor både i Sverige och på EU-nivå, vilket är glädjande och hoppfullt 

för framtiden. Vi får inte ge upp i vår strävan bara för att det finns hinder på vägen. Det gäller 

att lära sig att ta sig över hindren på bästa sätt för att uppnå det önskade, och livsviktiga, målet 

om en hållbar utveckling.  

 

                                                 
195 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 415.  
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”Att spå undergång är inte fruktbart. Att hoppas undgå ett hot utan att göra något är 

dåraktigt.”                                                                           

Georg Henrik von Wright 1982 
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