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Förord 
Den offentliga sektorn har ett ansvar för att bidra till att generationsmålet 
och de 16 nationella miljökvalitetsmålen uppnås. För att nå dessa mål har 
miljöanpassade inköp av varor, tjänster och byggentreprenader identifierats 
som ett viktigt styrmedel. 

Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett 
avfallsförebyggande program. Programmet ska innehålla mål, åtgärder och 
indikatorer som mäter hur bra det går att minska mängden avfall och farliga 
ämnen. Det ska också innehålla en utvärdering av redan genomförda 
åtgärder. Naturvårdsverket ska enligt avfallsförordningen ta fram det 
svenska programmet, som då blir Sveriges avfallsförebyggande program.  

Syftet med programmet är att det ska vägleda och inspirera svenska aktörer 
att avfallsförebyggande åtgärder vidtas så att det blir mindre avfall och 
produkter utformas utan innehåll av farliga ämnen.  

Syftet med att ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder vid inköp av 
varor, tjänster och byggentreprenader är att minska miljöbelastningen och 
bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Naturvårdsverket har genomfört en enkätundersökning i syfte att undersöka 
hur statliga myndigheter, kommuner, landsting, landstingsägda bolag samt 
kommunala bolag arbetar med att ställa krav på avfallsförebyggande 
åtgärder i samband med inköp av varor, tjänster och byggentreprenader.  

Rapporten är framtagen av Kristina von Oelreich och Annika Kleen från 
Naturvårdsverket i samarbete med Sofia Hultåker Hammarström från 
SKOP-research AB. 

Stockholm 2016 
Naturvårdsverket 
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Sammanfattning 
Naturvårdsverket har regelbundet genomfört enkätundersökningar för att följa upp i 
vilken utsträckning miljökrav ställs vid offentlig upphandling i Sverige. 
Enkätundersökningar har genomförts under åren 2004, 2007, 2009 och 2013. 
Målgruppen för undersökningarna har varit upphandlingsansvariga inom kommuner, 
landsting, myndigheter, statliga bolag och ambassader tillhörande Utrikesdepartementet.  
 
Naturvårsverket har genomfört en ny enkätundersökning under år 2015 som har 
fokuserat på i vilken utsträckning och på vilket sätt upphandlande myndigheter ställer 
krav på avfallsförebyggande åtgärder i upphandling.  
 
Slutsatserna som dras från resultatet av undersökningen och en efterföljande  
workshop är att det varierar mellan olika upphandlingsområden i vilken utsträckning  
det ställs krav på avfallsförebyggande åtgärder och att arbetet med att ställa denna  
typ av krav behöver förbättras.  
 
Enkäten visar bland annat att flera av de organisationer som svarat på enkäten har 
styrande dokument som t.ex. inköpspolicys som ställer krav på att inköpen ska 
miljöanpassas. Trots att dessa styrdokument finns så visar undersökningen att det inte 
ställs i någon större utsträckning krav på avfallsförebyggande åtgärder i inköpen och att 
det saknas kunskap hur dessa krav kan ställas. En slutsats är att ledningen på olika 
nivåer i organisationen behöver bli bättre på att följa upp och efterfråga att krav på 
avfallsförebyggande åtgärder verkligen ställs i inköpen och hur de hanteras under 
avtalsperioden.  
 
Undersökningen visar också att flertalet av organisationerna har både en centraliserad 
och decentraliserad inköpsorganisation, vilket också kan få betydelse för hur kraven 
ställs i samband med inköpen. Det finns en tendens att många tror att det kostar mer och 
tar längre tid att genomföra inköp om krav på avfallsförebyggande åtgärder ställs. Trots 
detta vill flertalet av organisationerna ställa sådana krav och det som efterfrågas är fler 
och enklare verktyg, d.v.s. konkret hjälp i enskilda fall med att formulera krav för olika 
typer av inköp. 
 
För att nå dit krävs bättre utbildningar för upphandlare/inköpare och att de som 
tillhandahåller utbildningarna har rätt bakgrund och kompetens. Det krävs också ett 
bättre internt samarbete inom organisationen mellan miljökunnig personal och inköpare. 
För att bidra till en minskad miljöpåverkan bör organisationer ställa krav på avfalls-
förebyggande åtgärder i första hand utifrån några prioriterade områden som t.ex. inom 
energi, byggsektorn, transporter, livsmedel, kemikalier, IT och textil. 
 
Miljöanpassade inköp där krav ställs på avfallsförebyggande åtgärder är ett viktigt 
styrmedel för att bidra till Generationsmålet och till att de nationella miljökvalitets-
målen uppnås. För att miljöanpassade inköp med krav på avfallsförebyggande åtgärder 
ska få den genomslagskraft som önskas så behöver frågan följas upp och efterfrågas på 
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den politiska nivån och myndigheter med centralat ansvar för upphandlingsfrågor 
behöver utarbeta vägledning och erbjuda utbildningar inom området.  

De viktigaste resultaten från aktuell undersökning är följande: 

Inköpsmetod 
En majoritet (59 procent) av organisationerna gör egna upphandlingar och har egna 
ramavtal. 

Hur inköpen är organiserade 
En stor majoritet (61 procent) av organisationerna har decentraliserat inköpen i organisationen. 

Vilka modeller för kvalitet/miljö som organisationen styrs av 
Drygt två av fem (45 procent) svarar att organisationen styrs av ett processorienterat arbetssätt. 

Miljöutredning 
En av fyra (27 procent) har genomfört en miljöutredning som omfattar arbetet med 
miljöanpassade inköp.  

Inköps/upphandlingspolicy 
En tredjedel (32 procent) svarar att deras organisation har en inköps-/upphandlingspolicy eller 
centrala riktlinjer som inkluderar miljöhänsyn vid inköp.  

Krav på avfallsförebyggande åtgärder 
Två av fem (42 procent) av organisationerna ställer miljökrav på avfallsförebyggande åtgärder 
inom byggande och rivning.  

Typ av krav på avfallsförebyggande åtgärder 
Drygt hälften (56 procent) brukar ställa generella krav. Nästan lika många (54 procent) brukar 
ställa krav på att det finns ett miljöledningssystem. 

Krav på minskad avfallsmängd 
Drygt två av fem organisationer (43 procent) har ställt krav på minskad avfallsmängd när det 
gäller bygg- och rivningsentreprenader.  

Krav på minskad mängd farligt avfall 
Nästan hälften (49 procent) har ställt krav på minskad mängd farliga avfall när det gäller bygg- 
och rivningsentreprenader.  

Hur man ställer krav 
De flesta (83 procent) av organisationerna som ställer krav vid inköp gör det som obligatoriska 
krav/ska-krav.  

Utslagsgivande vid tilldelning 
Några få (tre procent) av organisationerna svarar att användning av avfallsförebyggande 
kriterier har varit utslagsgivande vid tilldelning av kontrakt under 2014. 
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Kriterier kopplade till Sveriges 16 miljökvalitetsmål 
En tredjedel av organisationerna (33 procent) har under 2014 använt något eller några kriterier 
som är kopplade till Sveriges 16 miljökvalitetsmål.  

Mer vägledning om hur kriterier kan kopplas till de 16 miljökvalitetsmålen 
En stor majoritet (69 procent) tycker att deras organisation behöver mer vägledning om hur 
ställda kriterier kan kopplas till de 16 miljökvalitetsmålen. 

Användning av verktyg och vägledningar 
En majoritet (54 procent) av organisationerna använder Miljöstyrningsrådets utarbetade 
kriterier. 

Användning av totalkostnads/livscykelkostnadsberäkningar 
Två av fem organisationer (43 procent) brukar använda totalkostnads-/livscykelkostnads-
beräkningar när det är relevant.  

Avfallsförebyggande åtgärder i ett livscykelperspektiv 
De flesta (89 procent) av organisationerna anser att avfallsförebyggande åtgärder måste ses i ett 
livscykelperspektiv. 

Innovationsupphandlingar 
Nästan två av fem (38 procent) tycker att innovationsupphandlingar är att föredra framför 
vanliga upphandlingar för att stimulera nya koncept för avfallsförebyggande åtgärder.  

Uppföljning av ställda krav på avfallsförebyggande åtgärder 
En av fem (21 procent) följer i stor utsträckning upp de krav på avfallsförebyggande åtgärder 
som ställts i samband med inköp under avtalsperioden. 

Mätning om kriterierna minskat miljöpåverkan 
Mycket få organisationer (två procent) har i någon större utsträckning haft möjlighet att mäta 
om användningen av avfallsförebyggande kriterier minskat miljöpåverkan i de inköp 
organisationen har gjort.  

Behovet av avfallsförebyggande åtgärder 
Tre av tio organisationer (30 procent) tycker att behovet av avfallsförebyggande åtgärder är 
stort. 

De största hindren för att ställa avfallsförebyggande krav 
En mycket stor majoritet (76 procent) svarar att det största hindret för att ställa krav på 
avfallsförebyggande åtgärder  är bristande kunskap om hur man ställer kraven.  

Hur kan man ställa mer krav på avfallsförebyggande åtgärder? 
En fjärdedel av organisationerna (24 procent) har svarat att de i större utsträckning skulle ställa 
miljökrav på avfallsförebyggande åtgärder om de fick hjälp att formulera kraven. 
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Summary 
The Environmental Protection Agency has carried out regular questionnairebased 
surveys in order to monitor the extent to which environmental requirements are imposed 
in connection with public procurement in Sweden. Questionnaire-based surveys have 
been carried out in 2004, 2007, 2009 and 2013. The target group for the surveys has 
been procurement officers within municipal authorities, county councils, government 
agencies, state-owned companies and embassies belonging to the Ministry of Foreign 
Affairs.  

The Environmental Protection Agency carried out another questionnairebased survey 
during 2015 which focused on the extent to which and the way in which purchasing 
government agencies impose requirements concerning waste prevention measures in 
procurement.  

The conclusions that are drawn from the results of the survey and a subsequent  
workshop are that the extent to which requirements are imposed concerning waste 
prevention measures varies between different procurement areas, and that the work to 
impose this type of requirement needs to be improved.  

Among other things, the survey shows that many of the organizations that responded to 
the questionnaire have governing documents such as procurement policies which 
impose requirements to ensure that procurements are environmentally compatible. 
Despite these government documents, the survey shows that no significant requirements 
concerning waste prevention measures are imposed in procurements and that there is a 
lack of knowledge of how these requirements are imposed. One conclusion is that the 
management at various levels within the organization need to become better at 
monitoring and requiring the imposition of waste prevention measures in connection 
with procurement and the way in which they should be handled during the agreement 
period.  

The survey also shows that the majority of the organizations have both a centralized and 
decentralized procurement organization, which may also be of significance as regards 
the way in which the requirements are imposed in connection with procurement. There 
is a tendency for many people to believe that it costs more and takes longer to carry out 
procurements if requirements concerning waste prevention measures are imposed. In 
spite of this, the majority of the organizations will impose such requirements and there 
is demand for more and simpler tools, i.e. concrete assistance in individual cases for 
formulating requirements for different types of procurement. 

In order to achieve this, better training of procurement officers/buyers is needed, and 
those who provide the courses must have the right background and competence. Better 
internal collaboration is also needed within the organization between staff with a 
knowledge of environmental matters and buyers. In order to contribute to a reduction in 
the environmental impact, organizations should impose requirements concerning waste 
prevention measures in the first instance on the basis of a number of prioritized areas, 
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such as energy, the construction sector, transport, food products, chemicals, IT and 
textiles.  
 
Environmentally compatible procurement where requirements are imposed concerning 
waste prevention measures is an important instrument for contributing to achievement 
of the generational goal and the national environmental quality objectives. In order to 
environmentally compatible procurements with requirements concerning waste 
prevention measures to achieve a breakthrough as desired, the issue needs to be 
monitored and brought up at political level and government agencies with central 
responsibility for procurement issues need to prepare guidance and offer courses within 
the area.  
 
The most important results from the present survey are as follows: 
 
Procurement method 
A majority (59 percent) of the organizations carry out their own procurements and have 
their own framework agreements. 
 
The way in which procurements are organized 
A large majority (61 percent) of the organizations have decentralized procurements in 
the organization. 
 
The quality/environment models by which the organization is governed 
Just over two out of every five (45 percent) replied that the organization is governed by 
a process-oriented working method. 
 
Environmental review 
One in four (27 percent) have carried out an environmental review which covers the 
work relating to environmentally compatible procurement.  
 
Procurement policy 
One third (32 percent) replied that their organization has a procurement policy or central 
guidelines which include environmental considerations in connection with procurement.  
 
Requirements concerning waste prevention measures 
Two in five (42) of the organizations impose environmental requirements concerning 
waste prevention measures within construction and demolition.  
 
Types of requirements concerning waste prevention measures 
Just over half (56 percent) usually impose general requirements. Almost as many (54) 
usually require an environmental management system to be in place. 
 
Requirement for a reduction in volumes of waste 
Just over two in five organizations (43 percent) have imposed a requirement for waste 
volumes to be reduced as regards construction and demolition contracts.  
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Requirement for reduction in volumes of hazardous waste 
Almost half (49 percent) have imposed a requirement to reduce the volumes of 
hazardous waste generated as regards construction and demolition contracts.  

How requirements are imposed 
Most organizations (83 percent) which impose requirements in connection with 
procurement impose them as obligatory requirements/shall requirements.  

Decisive in connection with contract awards 
A few of the organizations (three percent) replied that the use of waste prevention 
criteria was decisive in connection with the awarding of contracts during 2014. 

Criteria linked to Sweden’s 16 environmental quality objectives 
During 2014, one third of the organizations (33 percent) used one or more criteria 
linked to Sweden’s environmental quality objectives.  

More guidance on how criteria can be linked to the 16 environmental quality 
objectives 
A large majority (69 percent) believe that their organization needs more guidance on 
how criteria that have been imposed can be linked to the 16 environmental quality 
objectives. 

Use of tools and guidelines 
A majority (54 percent) of the organizations use the criteria prepared by the 
Environmental Management Council. 

Use of total cost/life-cycle cost calculations 
Two in five organizations (43 percent) usually use total cost/life-cycle cost calculations 
where relevant.  

Waste prevention measures in a life-cycle perspective 
Most organizations (89 percent) believe that waste prevention measures must be viewed 
in a life-cycle perspective. 

Innovation procurements 
Almost two out of every five (38 percent) think that innovation procurements are 
preferable to ordinary procurements in order to stimulate new concepts for waste 
prevention measures.  

Follow-up of requirements concerning waste prevention measures 
One in five (21 percent) extensively follow up the requirements concerning waste 
prevention measures that are imposed in connection with procurement during the 
agreement period. 
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Measurements to determine whether the criteria have reduced the environmental 
impact 
Very few organizations (two percent) have been able to any significant degree to 
measure whether the use of waste prevention criteria have reduced the environmental 
impact in the procurements that the organizations have carried out.  
 
The need for waste prevention measures 
Three in ten organizations (30 percent) think that there is a strong need for waste 
prevention measures. 
 
The biggest obstacles to the imposition of waste prevention requirements 
A very large majority (76 percent) replied that the biggest obstacle to imposing 
requirements concerning waste prevention measures is a lack of awareness concerning 
how to impose requirements.  
 
How can more requirements concerning waste prevention measures be imposed? 
A quarter of the organizations (24 percent) replied that they would impose 
environmental requirements concerning waste prevention measures if they received help 
to formulate the requirements. 
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Metodbeskrivning 
Frågeformulär 
Frågorna har utformats i samverkan mellan Naturvårdsverket och SKOP. 
 
Population 
Statliga myndigheter, statliga bolag, landsting, landstingsägda bolag, kommuner, 
kommunala bolag samt utlandsmyndigheter. 
 
Urval 
Ett totalurval av statliga myndigheter, statliga bolag, landsting, landstingsägda bolag, 
kommuner, kommunala bolag samt utlandsmyndigheter. 
 
Datainsamlingsmetod 
Undersökningen har genomförts som en webbenkät. 
 
Datainsamlingsperiod 
Datainsamlingen har genomförts under januari, februari och mars 2015. 
 
Svarsfrekvens och bortfall 
I urvalet har ingått 885 organisationer. 
 
Totalt har 460 statliga myndigheter, statliga bolag, landsting, landstingsägda bolag, 
kommuner samt kommunala bolag besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 45 
procent.  
 
Utlandsmyndigheter har angett att de inte har möjlighet att besvara enkäten på grund av 
att de inte gör egna upphandlingar. Även domstolarna har angett att de avstår från att 
besvara enkäten på grund av att större delen av deras inköp görs av Domstolsverket.  
 
 
Viktning 
Resultaten har viktats (poststratifierats) med avseende på typ av organisation så att varje 
organisation har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av det 
sammanlagda antalet organisationer. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6729 
Avfallsförebyggande kriterier i offentlig upphandling 

 
 

 14 

Tolkning av resultatet 
I undersökningen ingår statliga bolag, landsting och landstingsägda bolag som tre av de 
sex olika organisationstyperna. Antalet svar från vardera av dessa tre är mycket lågt. 
 
Skillnaderna i svar mellan de olika organisationstyperna måste tolkas med stor 
försiktighet om/i de fall de inte är statistiskt säkerställda. 
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Fakta om organisationerna och deras 
inköp 
Lagar 
De flesta (91 procent) av organisationerna som valde att besvara webbenkäten lyder 
under lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Ytterligare 25 procent lyder 
under lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (LUF). En av tio (12 procent) har svarat att de lyder under lag (2008:962) 
om valfrihetssystem (LOV) och några (6 procent) lyder under lag (2011:1029) om 
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Två procent har svarat med något annat 
alternativ. 
 
Bland kommunerna har samtliga svarat att de lyder under LOU, 52 procent av 
kommunerna har svarat att de lyder under LUF och 43 procent av kommunerna lyder 
under LOV.  
 
Bland de kommunala bolagen har 78 procent svarat att de lyder under LOU och  
45 procent lyder under LUF. 
 
De statliga myndigheterna lyder i större utsträckning under lagen om offentlig 
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet än övriga organisationer. 
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Genomför upphandlingar enligt LOU, LUF, LOV eller 
Lag om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet 
70 procent av organisationerna har svarat att de genomför upphandlingar enligt LOU, 
LUF, LOV eller Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 

Typ av organisation 
41 procent av de organisationer som valt att besvara enkäten är statliga myndigheter. 
Tre av tio (30 procent) är kommuner och en av fyra (25 procent) är kommunalt ägda 
bolag. Några (två procent) är landsting och en procent är landstingsägda bolag. 

Antal anställda 
En tredjedel (33 procent) av organisationerna har färre än 100 anställda. 25 procent har 
mellan 101 och 500 anställda och ytterligare 14 procent har mellan 501 och 1000 
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anställda. En av fem organisationer (20 procent) har svarat att de har mellan 1001 och 
5000 anställda och några (sju procent) har fler än 5000 anställda. 

Nästan hälften av de statliga myndigheter som har besvarat enkäten (46 procent) har 
färre än 100 anställda.  

Bland de kommuner som har besvarat enkäten är det 49 procent som har mellan 1001 
och 5000 anställda.  

Bland de kommunala bolag som har besvarat enkäten är det 52 procent som har färre än 
100 anställda. 

Årlig inköpsvolym 
Drygt en fjärdedel (27 procent) av organisationerna har en årlig inköpsvolym på  
10 miljoner svenska kronor eller mindre. Något fler (28 procent) köper in varor och 
tjänster för mellan 11 och 100 miljoner. En av tre (33 procent) har en årlig inköpsvolym 
på mellan 101 och 1000 miljoner och 12 procent har mer än 1000 miljoner.  

Bland de kommuner som har besvarat enkäten är det 56 procent som har en årlig 
inköpsvolym som ligger mellan 101 och 1000 miljoner svenska kronor. Det är bara två 
procent av kommunerna som har en årlig inköpsvolym som är mindre än en miljon 
svenska kronor. 
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Bland de statliga myndigheter som har besvarat enkäten är det 20 procent som har en 
årlig inköpsvolym som är mindre än en miljon, nästan lika många (19 procent) av de 
statliga myndigheterna har en årlig inköpsvolym mellan 101 och 1000 miljoner svenska 
kronor. 

Inköpsmetod 
En majoritet (59 procent) av organisationerna gör egna upphandlingar och har egna 
ramavtal. En av tre (34 procent) gör avrop på samordnade ramavtal och några (fem 
procent) genomför direktupphandlingar. En procent gör inköp utanför LOU/LUF/LOV 
eller Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och två procent har svarat 
att de använder sig av någon annan inköpsmetod. 

De statliga myndigheterna gör avrop på samordnade ramavtal i större utsträckning än 
övriga organisationer.  

Bland de kommuner och kommunala bolag som har besvarat enkäten är det många som 
genomför egna upphandlingar och egna ramavtal. 
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Hur inköpen är organiserade 
En stor majoritet (61 procent) av organisationerna har decentraliserat inköpen i 
organisationen. En av sex (17 procent) har en centraliserad inköpsfunktion och nästan 
lika många (16 procent) har svarat att inköpen är både centraliserade och 
decentraliserade. Fem procent har organiserat inköpen som en samverkan mellan flera 
organisationer. 

De statliga myndigheterna har inköpen decentraliserade i organisationen i större 
utsträckning än övriga organisationer. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6729 
Avfallsförebyggande kriterier i offentlig upphandling 

20 

Ledning och styrning 
Vilka modeller för kvalitet/miljö styrs organisationen 
av 
Drygt två av fem (45 procent) svarar att organisationen styrs av ett processorienterat 
arbetssätt. Knappt en tredjedel (32 procent) styrs av förordningen om miljöledning i 
statliga myndigheter och färre (25 procent) styrs av ISO 14001 (internationella 
standarden för miljöledning). Några (3 procent) har svarat att de styrs av Europeiska 
förordningen för miljöledning och intern miljörevision (EMAS). 14 procent har svarat 
med något annat alternativ. 

Kommunerna arbetar med ett processorienterat arbetssätt i större utsträckning än övriga 
organisationer.  

Miljöutredning 
En av fyra (27 procent) har genomfört en miljöutredning som omfattar arbetet med 
miljöanpassade inköp.  

Kommunerna har genomfört en miljöutredning som omfattar arbetet med 
miljöanpassade inköp i mindre utsträckning än övriga organisationer. 
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Inköps-/upphandlingspolicy 
En tredjedel (32 procent) svarar att deras organisation har en inköps-
/upphandlingspolicy eller centrala riktlinjer som inkluderar miljöhänsyn vid inköp. 
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Kravställande 
Ställer krav på avfallsförebyggande åtgärder 
Två av fem (42 procent) av organisationerna ställer miljökrav på avfallsförebyggande 
åtgärder inom byggande och rivning. En av tre (32 procent) ställer sådana krav inom 
elektronik och några (4 procent) ställer det inom textil. 10 procent har svarat med något 
annat alternativ. Relativt många (41 procent) ställer inte sådana miljökrav inom något 
av ovanstående områden. 
 
Det är 50 procent av de statliga myndigheter som besvarat enkäten som inte ställer 
några krav på avfallsförebyggande åtgärder inom något av de uppräknade områdena. 
 
De kommunalt ägda bolagen ställer i större utsträckning krav på avfallsföre-byggande 
åtgärder när det gäller byggande och rivning än övriga organisationer. 
 
Kommunerna ställer krav på avfallsförebyggande åtgärder inom livsmedel i större 
utsträckning än övriga organisationer. 
 

 
 
Typ av krav på avfallsförebyggande åtgärder 
Drygt hälften (56 procent) brukar ställa generella krav. Nästan lika många (54 procent) 
brukar ställa krav på att det finns ett miljöledningssystem. Tre av tio (29 procent) brukar 
ställa specificerade krav och några (fyra procent) av organisationerna ställer andra krav. 
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Avfallsförebyggande kriterier vid upphandling under 
2014 
Minskad avfallsmängd 
Drygt två av fem organisationer (43 procent) har ställt krav på minskad avfallsmängd 
när det gäller bygg- och rivningsentreprenader. En av tre (33 procent) har ställt krav på 
minskad avfallsmängd när det gäller bygg- och rivningsmaterial. Färre har ställt krav på 
minskad avfallsmängd när det gäller mat (25 procent) och elektronik (24 procent). 
Några (sju procent) har ställt krav på minskad avfallsmängd när det gäller textil. 

De statliga myndigheterna har ställt krav på minskad avfallsmängd under 2014 när det 
gäller upphandlingar av elektronik i större utsträckning än övriga organisationer.  

Bland de kommuner som har besvarat enkäten är det 56 procent som ställt krav på 
minskad avfallsmängd när det gäller upphandlingar av bygg- och rivningsentreprenader. 
44 procent av kommunerna har gjort det när det gäller mat och 42 procent har gjort det 
när det gäller bygg- och rivningsmaterial. 
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Minskad mängd farliga avfall 
Nästan hälften (49 procent) har ställt krav på minskad mängd farliga avfall när det gäller 
bygg- och rivningsentreprenader. Drygt två av fem (43 procent) har ställt krav på 
mindre mängd farliga avfall när det gäller elektronik och nästan lika många (41 procent) 
har gjort det när det gäller bygg- och rivningsmaterial. Färre har ställt krav på minskad 
mängd farliga avfall när det gäller textil (19 procent) och mat (15 procent).  

Bland de statliga myndigheterna är det 40 procent som har ställt krav på minskad mängd 
farliga avfall när det gäller bygg- och rivningsentreprenader. Motsvarande andel bland 
de kommunala bolagen är 64 procent. 

Bland de statliga myndigheterna är det 34 procent som har ställt krav på minskad mängd 
farliga avfall när det gäller bygg- och rivningsmaterial. 
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Utvecklat egna kriterier 
En av sju organisationer (14 procent) har utvecklat egna kriterier. De kommunala 
bolagen har utvecklat egna kriterier i större utsträckning än övriga organisationer. 

De organisationer som har utvecklat egna kriterier har även fått beskriva dem, se 
tabellbilagan. 
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Hur man ställer krav 
De flesta (83 procent) av organisationerna som ställer krav vid inköp gör det som 
obligatoriska krav/ska-krav. Tre av tio (31 procent) gör det som utvärderings-
kriterier/bör-krav och en av fyra (26 procent) gör det som särskilda kontrakts-
/avtalsvillkor. Fyra procent har svarat med något annat alternativ. 
 

 
 
Utslagsgivande vid tilldelning 
Några få (tre procent) av organisationerna svarar att användning av avfallsförebyggande 
kriterier har varit utslagsgivande vid tilldelning av kontrakt under 2014. 
 

 
 
Kommentarer från anbudsgivare 
Några (sex procent) av organisationerna har svarat att anbudsgivare någon gång har 
kommenterat eller haft synpunkter på kriterierna. De organisationer som haft 
anbudsgivare som någon gång har kommenterat eller haft synpunkter på kriterierna fick 
svara på frågan vilka synpunkter som anbudsgivarna haft, se tabellbilagan. 
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Bland kommunerna är det 13 procent som har haft någon anbudsgivare som har 
kommenterat eller haft synpunkter på kriterierna. 
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Miljökvalitetsmål 
Använt kriterier kopplade till Sveriges 16 
miljökvalitetsmål 
En tredjedel av organisationerna (33 procent) har under 2014 använt något eller några 
kriterier som är kopplade till Sveriges 16 miljökvalitetsmål. 25 procent har gjort det 
flera gånger. 

De organisationer som har använt miljökvalitetsmål fick besvara frågan vilka 
miljökvalitetsmål de har använt och hur de har använt miljökvalitetsmålen, se 
tabellbilagan. 

Mer vägledning om hur ställda kriterier kan kopplas 
till Sveriges 16 miljökvalitetsmål 
En stor majoritet (69 procent) tycker att deras organisation behöver mer vägledning om 
hur ställda kriterier kan kopplas till de 16 miljökvalitetsmålen. 

Bland de kommuner som har besvarat enkäten är det 80 procent som tycker att de 
behöver mer vägledning om hur ställda kriterier kan kopplas till Sveriges 16 
miljökvalitetsmål. 
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Användning av verktyg/vägledningar 
En majoritet (54 procent) av organisationerna använder Miljöstyrningsrådets utarbetade 
kriterier. Drygt två av fem (43 procent) använder Upphandlingsstödets vägledningar och 
en av tre (35 procent) använder vägledningar från Konkurrensverkets upphandlingsstöd. 
Därefter följer kriterier från en miljömärkning (31 procent), samarbete med andra 
organisationer (30 procent), egna lathundar/handledningar (23 procent), konsultstöd  
(22 procent), systemstöd i form av IT (12 procent) och EU:s kriterier för miljöanpassad 
offentlig upphandling (11 procent). Nio procent har svarat att de använder något annat 
verktyg eller någon annan vägledning. 
 
Bland de statliga myndigheterna är det 57 procent som använder de vägledningar som 
det före detta upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet tagit fram. 40 procent av de 
statliga myndigheterna använder före detta Miljöstyrningsrådets utarbetade kriterier. 
 
Bland kommunerna är det 76 procent som använder före detta Miljöstyrningsrådets 
utarbetade kriterier.  
 
Bland de kommunala bolagen är det 43 procent som använder egna lathundar eller 
handledningar och 38 procent som använder före detta Miljöstyrningsrådets utarbetade 
kriterier. 
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Användning av totalkostnads-
/livscykelkostnadsberäkningar 
Två av fem organisationer (43 procent) brukar använda totalkostnads-
/livscykelkostnadsberäkningar när det är relevant.  

Kommunerna brukar använda totalkostnads-/livscykelkostnadsberäkningar i större utsträckning 
än kommunala bolag och statliga myndigheter. 
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Avfallsförebyggande åtgärder i ett livscykelperspektiv 
De flesta (89 procent) av organisationerna tycker att avfallsförebyggande åtgärder måste 
ses i ett livscykelperspektiv. 

Innovationsupphandlingar 
Nästan två av fem (38 procent) tycker att innovationsupphandlingar är att föredra 
framför vanliga upphandlingar för att stimulera nya koncept för avfallsförebyggande 
åtgärder.  
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Uppföljning av ställda krav på avfallsförebyggande 
åtgärder 
En av fem (21 procent) följer i stor utsträckning upp de krav på avfallsförebyggande 
åtgärder som ställts i samband med inköp under avtalsperioden, fem procent gör det i 
mycket stor utsträckning. En av fyra (25 procent) gör det inte alls. 

De kommunala bolagen följer upp de krav på avfallsförebyggande åtgärder som ställts i 
samband med inköp i större utsträckning än övriga organisationer. 

Typ av uppföljning 
En majoritet (58 procent) av organisationerna har avstämningsmöten med sina 
leverantörer. Drygt två av fem har uppföljningar i form av stickprovskontroller eller 
leverantörsförsäkran (45 procent vardera). Färre (42 procent) begär in 
data/dokumentation som är verifierad av eller kan verifieras av tredje part och en 
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tredjedel (33 procent) gör besök på plats. Fem procent har svarat med någon annan typ 
av uppföljning. 

Mätning om kriterierna minskat miljöpåverkan 
Mycket få organisationer (två procent) har i någon större utsträckning haft möjlighet att 
mäta om användningen av avfallsförebyggande kriterier minskat miljöpåverkan i de 
inköp organisationen har gjort. En majoritet (54 procent) har inte alls haft möjlighet att 
mäta det. 

Statliga myndigheter svarar att de inte alls haft möjlighet att mäta om användningen av 
avfallsförebyggande kriterier minskar miljöpåverkan. 
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Behovet av avfallsförebyggande kriterier 
Tre av tio organisationer (30 procent) tycker att behovet av avfallsförebyggande 
kriterier är stort, 11 procent tycker att det är mycket stort. En av tre (32 procent) tycker 
att behovet är litet. 

De statliga myndigheterna tycker att behovet av avfallsförebyggande kriterier är mindre 
än övriga organisationer. 

Någon marknadsaktör som påtalat behovet 
Drygt var tionde (11 procent) av organisationerna har av någon marknadsaktör fått 
påtalat behovet av avfallsförebyggande åtgärder i samband med inköp. 4 procent har fått 
det påtalat flera gånger.  

Organisationerna fick även svara på inom vilka produktområden de i första hand skulle 
vara betjänta av tillgång på avfallsförebyggande kriterier, se tabellbilagan. 
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De största hindren för avfallsförebyggande krav 
En mycket stor majoritet (76 procent) svarar att det största hindret för att ställa 
avfallsförebyggande krav är bristande kunskap om hur man ställer kraven. På andra 
plats kommer bristande intresse inom organisationen (27 procent). Därefter följer att det 
tar längre tid (23 procent), det är krångliga regler (22 procent), det kostar mer och att det 
finns en rädsla för överprövning (17 procent vardera). 14 procent har svarat med något 
annat alternativ. 

Bristande kunskap om hur man ställer avfallsförebyggande krav upplevs vara det största 
hindret.  
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Ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder i större 
utsträckning 
En fjärdedel av organisationerna (24 procent) har svarat att de i större utsträckning 
skulle ställa miljökrav på avfallsförebyggande åtgärder om de fick hjälp att formulera 
kraven. På andra plats kommer tillgängliga verktyg för miljöanpassad upphandling (21 
procent). Därefter följer information om hur miljöhänsyn kan tas genom användning av 
olika upphandlingsförfaranden (12 procent), starkare stöd från ledning och information 
om upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljöhänsyn (10 procent vardera), 
tillgång till miljökompetens (nio procent) och information om produkters miljöpåverkan 
(sju procent). Sex procent har svarat med något annat alternativ. 
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Slutsatser och kommentarer 

1. Inledning 
Naturvårdsverket har vid tre tidigare tillfällen genomfört undersökningar kring 
miljöanpassade upphandlingar. Den nu aktuella undersökningen har omfattat  i vilken 
utsträckning som upphandlande myndigheter ställer avfallsförebyggande krav i sina 
upphandlingar. I urvalet har ingått 885 organisationer; statliga myndigheter, statliga 
bolag, landsting, landstingsägda bolag, kommuner samt kommunala bolag. Totalt har 
460 upphandlande myndigheter besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 45 
procent.  
 
Undersökningen har adresserats till inköparna som är de som genomför inköpen i 
praktiken. Utlandsmyndigheter har angett att de inte har möjlighet att besvara enkäten 
på grund av att de inte gör egna upphandlingar. Även domstolarna har angett att de 
avstår från att besvara enkäten på grund av att större delen av deras inköp görs av 
Domstolsverket. 

 
Naturvårdsverket och SKOP-research AB strävar efter att läsaren av denna rapport ska 
bilda sig en egen uppfattning av resultatet och nå egna slutsatser. Därför har samtliga 
frågors resultat redovisats var och en för sig. 

 
Naturvårdsverket har genomfört en workshop med experter inom området där 
enkätundersökningen låg till grund för diskussionerna. I workshopen deltog Kristina 
von Oelreich, Annika Kleen, Sven-Olof Ryding, Erika Nygren, Catarina Östlund, 
Annica Carlsson och Maria Ivarsson, samtliga från Naturvårdsverket, Laurence 
Brännström från Kammarkollegiet, Josefin Sporrong från Upphandlingsmyndigheten, 
Peter Nohrstedt från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Kristian Hemström 
och Lisa Borgh från Stockholms läns landsting (SLL). 
 
I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen och workshopen att sammanfattas. 
 
2. Ledning och styrning 
Enligt enkätundersökningen så arbetar 45 procent av organisationerna med ett 
processorienterat arbetssätt för att styra organisationens kvalitets- och miljöarbete. 
32 procent anger att de styr sitt miljöarbete utifrån förordningen om miljöledning i 
statliga myndigheter. 25 procent anger att de styr sitt miljöarbete utifrån ISO 14001 
(internationella standarden för miljöledning). Några (3 procent) har svarat att de styrs av 
Europeiska förordningen för miljöledning och intern miljörevision (EMAS). 14 procent 
har svarat med något annat alternativ. Kommunerna arbetar med ett processorienterat 
arbetssätt i större utsträckning än övriga organisationer.  
 
En tredjedel (32 procent) av de som svarat på enkäten uppger att deras organisation har 
en inköps-/upphandlingspolicy eller centrala riktlinjer som inkluderar miljöhänsyn vid 
inköp. Trots att dessa styrdokument finns så visar undersökningen att det inte 
ställs miljökrav i inköpen i den utsträckning som kan önskas. 
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En stor majoritet (61 procent) av organisationerna har decentraliserat inköpen i 
organisationen. En av sex (17 procent) har en centraliserad inköpsfunktion och nästan 
lika många (16 procent) har svarat att inköpen är både centraliserade och decentrali-
serade. Fem procent har organiserat inköpen som en samverkan mellan flera organi-
sationer. De statliga myndigheterna har inköpen decentraliserade i större utsträckning 
 än övriga organisationer. 
 
Val av organisationsform kan påverka hur miljöanpassningen av inköpen slår igenom. I 
kommunerna genomför vissa förvaltningar självständigt stora upphandlingar inom t.ex. 
bygg- och kollektivtrafik. Förvaltningarna och den centrala upphandlingsfunktionen 
samspelar inte alltid med varandra, vilket i sin tur kan leda till att miljökraven i inköpen 
inte ställs enhetligt. 
 
En av fyra (27 procent) har genomfört en miljöutredning som omfattar arbetet med 
miljöanpassade inköp. Kommunerna har genomfört en miljöutredning som omfattar 
arbetet med miljöanpassade inköp i mindre utsträckning än övriga organisationer. 
En miljöutredning genomförs för att identifiera vilka miljöaspekter som har en 
betydande miljöpåverkan, som t.ex. inköp av varor och tjänster. 
 
Riksdagen har antagit ett generationsmål och 16 nationella miljökvalitetsmål för 
genomförandet av den svenska miljöpolitiken. Under workshopen diskuterades 
frågan om hänsyn tagits till de 16 nationella miljökvalitetsmålen i samband med att 
en miljöutredning genomförts.  
 
En tredjedel av organisationerna (33 procent) har under 2014 använt något eller några 
kriterier som är kopplade till Sveriges 16 miljökvalitetsmål. 25 procent har gjort det 
flera gånger. En stor majoritet (69 procent) tycker att deras organisation behöver mer 
vägledning om hur ställda kriterier kan kopplas till de 16 miljökvalitetsmålen. 
Bland de kommuner som har besvarat enkäten är det 80 procent som tycker att de 
behöver mer vägledning om hur ställda kriterier kan kopplas till Sveriges 16 miljö-
kvalitetsmål. 
 

3. Kompetens 
En mycket stor majoritet (76 procent) svarar att det största hindret för att ställa 
avfallsförebyggande krav är bristande kunskap om hur man ställer kraven. På andra 
plats kommer bristande intresse inom organisationen (27 procent). Därefter följer att det 
tar längre tid (23 procent), det är krångliga regler (22 procent), det kostar mer och att det 
finns en rädsla för överprövning (17 procent vardera). 14 procent har svarat med något 
annat alternativ. 
 
En fjärdedel av organisationerna (24 procent) har svarat att de i större utsträckning 
skulle ställa miljökrav på avfallsförebyggande åtgärder om de fick hjälp att formulera 
kraven. 21 procent har svarat att de behöver mer tillgängliga verktyg för miljöanpassad 
upphandling (21 procent). Flera har svarat att de skulle behöva mer information från sin 
ledning om hur dessa krav kan ställas (tio procent).  
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Miljöstyrningsrådets verksamhet och kriteriearbete, som nu har övertagits av 
Upphandlingsmyndigheten, fyller en viktig roll då flertalet av de offentliga 
verksamheterna (54 procent) använder sig av dessa miljökriterier. Det finns också  
ett stort stöd i form av framtagna vägledningar. Vissa av organisationerna använder 
sig av kriterier från miljömärkning, samarbete med andra organisationer, egna  
lathundar/handledningar, konsultstöd, systemstöd i form av IT-stöd samt EU:s 
kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling.  
 
Bland de statliga myndigheterna är det 57 procent som använder de vägledningar som 
det före detta upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet tagit fram. 40 procent av de 
statliga myndigheterna använder före detta Miljöstyrningsrådets utarbetade kriterier. 
 
Bland kommunerna är det 76 procent som använder före detta Miljöstyrningsrådets 
utarbetade kriterier.  
 
Vid workshopen fördes en diskussion om att det finns få kurser och utbildningar om  
hur avfallsförebyggande kriterier kan användas i upphandlingar. Det finns många kurser 
i upphandling med fokus på regelverket men få som handlar om hur miljökrav kan 
ställas. Det finns dock vissa upphandlingskonsulter som erbjuder särskilt stöd med 
miljökriterier. De rådande utbildningar som finns på marknaden för offentlig 
upphandling och inköp skulle kunna förbättras. Interna utbildningar inom en 
organisation är också ett alternativ som fungerar bra. En inköpare har inte alltid god 
kännedom om den vara eller tjänst som ska köpas. Samarbetet mellan beställaren och 
med den miljöansvarige inom samma organisation måste fungera bra. 
 
En fråga som diskuterades var om begreppet ”kvalitet” också ska inkludera 
”miljökvalitet”. På så sätt skulle inte miljö behandlas separat utan ses som ett viktigt 
kvalitetskrav som leverantören har att följa. 
 
Att höja kvalitetskraven i upphandlingar ansågs i workshopen vara en väg att gå. Det är 
viktigt att ha ett helhetsperspektiv – om man ställer bra kvalitetskrav på giftfria material 
och bra energiprestanda så minskar avfallet. Det är svårt att veta hur mycket avfall som 
uppstår vid ett bygge innan själva bygget är färdigställt.  
 
För att få leverantören att aktivt arbeta med miljöfrågan kan ett alternativ vara att 
leverantören ger ett lösningsförslag istället för att upphandlaren ställer alltför precisa 
miljökrav. På Upphandlingsmyndigheten arbetar man med en vägledning om 
innovationsupphandlingar där det behövs mycket stöd och hjälp. Innovationsvänliga 
upphandlingar kan utföras även i formen av en ”vanlig” upphandling men det kan 
ibland behövas en vetenskaplig studie innan man kan börja arbeta med en innovations-
vänlig upphandling.  
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Förslag lämnades vid workshopen på att kostnaden för att ta hand om avfall ska räknas 
med i utvärderingen av anbudet, till exempel kan en excelfil skapas där anbudsgivaren 
ska lämna uppgifter om kostnader för olika stadier i varans eller tjänstens livscykel.  
 
Förslag lämnades även på att ställa krav på att det ska finnas vissa tilläggstjänster såsom 
möjligheter till reparationer av upphandlade objekt.  
 
Det är viktigt med avtalsuppföljningar för att kontrollera att företagen följer ställda 
krav. Kammarkollegiet har förenat sina kontrakt med viten om de inte följs. 
Det vore bra om Uppföljningsportalen som landstingen använder även skulle kunna 
användas för miljökrav. Vid Naturvårdsverket pågår redan nu ett projekt som 
undersöker denna möjlighet. Deltagarna i workshopen diskuterade även hur långt 
inköparen ska gå i leverantörskedjan när det gäller uppföljning. 
 
Det går att upphandla ramavtal avseende kontrollering av miljökrav som ställts i 
upphandlingar, till exempel genom att utföra stickprov hos leverantörer. Detta skulle 
kunna innefatta miljörevisioner av hur olika sorters avfall hanteras. Stockholms 
landsting har ett sådant ramavtal. Alla landsting har en uppförandekod och de har ett väl 
utvecklat samarbete.  
 
4. Sammanfattning 
Flertalet av de organisationer som besvarat enkäten vill ställa krav på avfallsföre-
byggande åtgärder och det som efterfrågas är fler och enklare verktyg, d. v. s. konkret 
hjälp i enskilda fall med att formulera krav på avfallsförebyggande åtgärder.  
 
För att nå dit krävs bättre utbildningar och att de som tillhandahåller utbildning har 
rätt bakgrund och kompetens. Det krävs också ett bättre internt samarbete mellan 
miljökunnig personal och inköpare.  
 
En viktig fråga som diskuterats är hur miljö-anpassade inköp ska kunna bidra till att 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen uppnås. För att bidra till en minskad 
miljöpåverkan bör organisationer ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder i första 
hand utifrån några prioriterade områden som t.ex. inom energi, byggsektorn, 
transporter, livsmedel, kemikalier, textil och IT. Inköp med krav på avfallsförebyggande 
åtgärder är ett viktigt styrmedel för att bidra till generationsmålet och till att de 
nationella miljökvalitetsmålen uppnås. För att miljöanpassade inköp ska få den 
genomslagskraft som önskas så behöver frågan följas upp och efterfrågas på den 
politiska nivån i betydligt större utsträckning an vad som sker idag. 
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Frågeformulär 
Fakta om organisationen och dess inköp 
 

1. Lyder din organisation under någon eller några av följande lagar?  
Flera svar får anges. 
Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (LUF) 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 
Annat, Vilken eller vilka? Öppet svar 

 
2. Genomför din organisation upphandlingar enligt LOU, LUF, LOV eller Lag om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029)? 
Ja, i egen regi eller i samarbete 
Nej 

 
3. Är din organisation en … 

Statlig myndighet 
Statligt bolag 
Landsting  
Landstingsägt bolag 
Kommun 
Kommunalt bolag 

 
4. Ungefär hur många anställda har din organisation? 

Färre än 100 anställda 
101-500 anställda 
501-1000 anställda 
1001-5000 anställda 
5001-10000 anställda 
fler än 10000 anställda 

 
5. Ungefär hur stor är din organisations årliga inköpsvolym räknat i svenska 

kronor? 
Mindre än 1 miljon 
1-10 miljoner 
11-100 miljoner 
101-1000 miljoner 
Mer än 1000 miljoner 
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6. Vilken är den huvudsakliga inköpsmetoden i din organisation? 

Avrop på samordnade ramavtal (statliga eller andra, t.ex SKI:s ramavtal) 
Egna upphandlingar och ramavtal 
Direktupphandlingar 
Inköp utanför LOU/LUF/LOV eller Lag om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet 
Annat, Vad? Öppet svar 

 
7. Hur är din organisations inköp organiserade? Har ni … 

En centraliserad inköpsfunktion 
Decentraliserat det i organisationen 
Både centraliserat och decentraliserat 
Samverkan mellan flera organisationer, t.ex. kommuner 
Annat, Vad? Öppet svar 

 
Ledning och styrning 
 

8. Styrs din organisation utifrån någon av följande modeller för kvalitet och/eller 
miljö?  
Flera svar får anges. 
Processorienterat arbetssätt 
Europeiska förordningen för miljöledning och intern miljörevision (EMAS) 
ISO 14001 (internationella standarden för miljöledning) 
Förordning om miljöledning för statliga myndigheter 
Annat, Vad? Öppet svar 

 
9. Har din organisation genomfört en miljöutredning som omfattar arbetet med 

miljöanpassade inköp, varav krav på avfallsförebyggande åtgärder är en del? 
Nej 
Ja 
  

10. Har din organisation någon inköps/upphandlingspolicy eller några centrala 
riktlinjer som inkluderar hur hänsyn ska tas till avfallsförebyggande åtgärder  vid 
inköp?  
Nej 
Ja   



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6729 
Avfallsförebyggande kriterier i offentlig upphandling 

 
 

 44 

 
Kravställande 
 

11. Inom vilka av följande områden ställer ni krav på avfallsförebyggande åtgärder?  
Flera svar får anges. 
Byggande och rivning 
Livsmedel 
Elektronik 
Textil 
Något annat område, Vilket eller vilka? Öppet svar 
Inget av ovanstående 

 
12. Vilken typ av krav på avfallsförebyggande åtgärder brukar ni ställa? Är det…  

Flera svar får anges. 
Generella krav 
Specificerade krav 
Miljöledningssystem 
Något annat, Vilken eller vilka? Öppet svar 

 
13. Vilka av följande typer av avfallsförebyggande kriterier har ni ställt under 2014 

när det gäller upphandling av nedanstående områden? 
Flera svar får anges. 
 Minskad avfallsmängd Minskad mängd farliga avfall 
Textil 
Mat 
Elektronik 
Bygg- och rivningsentreprenader 
Bygg- och rivningsmaterial 

 
14. Från vem har ni fått dess kriterier? 

Öppet svar 
 

15. Har din organisation utvecklat egna kriterier? 
Nej 
Ja 
 

16. Om ja, Vilka? 
Öppet svar 

 
17. Hur brukar ni ställa era krav?  

Flera svar får anges. 
Som obligatoriska krav/ska-krav 
Som utvärderingskriterier 
Som särskilda kontraktsvillkor 
Annat, Vad? Öppet svar 
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18. Har användning av avfallsförebyggande kriterier varit utslagsgivande vid 
tilldelning av kontrakt under 2014?  
Nej 
Ja 

 
19. Har någon anbudsgivare någon gång kommenterat eller haft synpunkter på era 

kriterier? 
Nej 
Ja 
 

20. Om ja, Vilka? 
Öppet svar 

 
Miljökvalitetsmål 

 
21. Har din organisation under 2014 använt kriterier som är kopplade till något eller 

några av Sveriges 16 miljökvalitetsmål? 
Nej 
Ja, en gång 
Ja, flera gånger 

 
22. Om ja, Vilka miljökvalitetsmål har ni använt? 

Öppet svar 
 

23. Om ja, Hur har ni använt miljökvalitetsmålen? 
Öppet svar 
 

24. Tycker du att din organisation behöver mer vägledning om hur ställda kriterier 
kan kopplas till Sveriges 16 miljökvalitetsmål? 
Ja  
Nej 

 
25. Använder din organisation något/några av följande verktyg eller vägledningar 

som hjälp för att främja avfallsförebyggande åtgärder i era inköp?  
Flera svar får anges. 
Systemstöd i form av IT 
Miljöstyrningsrådets utarbetade kriterier 
EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 
Upphandslingsstödets vägledningar 
Kriterier från en miljömärkning 
Egna lathundar eller handledningar 
Vägledningar från Konkurrensverkets upphandlingsstöd 
Konsultstöd 
Samarbete med andra organisationer 
Annat, Vad? Öppet svar 
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26. Brukar din organisation använda total-/livscykel-kostnadsberäkningar när det är 
relevant? 
Ja 
Nej 

 
27. Tycker du att avfallsförebyggandeåtgärder måste ses i ett livscykelperspektiv? 

Ja  
Nej 

 
28. Tycker du att innovationsupphandlingar är att föredra framför vanliga 

upphandlingar enligt LOU, LUF, LOV eller Lag om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet (2011:1029) för att stimulera nya koncept för 
avfallsförebyggande åtgärder? 
Ja  
Nej 
 

29. I vilken utsträckning följer din organisation upp de krav på avfallsförebyggande 
åtgärder som ställts i samband med era inköp under avtalsperioden? 
Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket stor utsträckning 

 
30. Vilka typer av uppföljningar gör din organisation?  

Flera svar får anges. 
Begär in data/dokumentation som är verifierad av eller kan verifieras av tredje part 
Stickprovskontroller 
Besök på plats 
Avstämningsmöte med leverantör 
Leverantörsförsäkran 
Annat, Vad? Öppet svar 

 
31. I vilken utsträckning har din organisation haft möjlighet att mäta om 

användningen av avfallsförebyggande kriterier minskat miljöpåverkan i de inköp 
ni har gjort?  
Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket stor utsträckning 

 
32. Hur stort är behovet av avfallsförebyggande kriterier? 

Skala mellan 1=mycket litet och 5=mycket stort 
 

33. Har någon marknadsaktör påtalat behovet av avfallsförebyggande åtgärder i 
samband med inköp?  
Nej 
Ja, en gång 
Ja, flera gånger 
 

34. Vilka produktområden tycker du i första hand skulle vara betjänta av tillgång på 
avfallsförebyggande kriterier? 
Öppet svar 
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35. Vilka är de största hindren för att ställa avfallsförebyggande krav i din 
organisation?  
Flera svar får anges. 
Det tar längre tid 
Det kostar mer 
Bristande intresse inom organisationen 
Bristande kunskap om hur man ställer avfallsförebyggande krav 
Krångliga regler/lagstiftning 
Rädsla för överprövning 
Annat, Vad? Öppet svar 

 
36. Vad tror du i första hand skulle få din organisation att i större utsträckning ställa 

krav på avfallsförebyggande åtgärder?  
Information om upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljöhänsyn 
Tillgängliga verktyg för miljöanpassad upphandling 
Information om produkters miljöpåverkan 
Information om hur miljöhänsyn kan tas igenom användning av olika 
upphandlingsförfaranden 
Hjälp att formulera kraven 
Starkare stöd från ledningen 
Tillgång till miljökompetens 
Annat, Vad? Öppet svar 
 

 
Övriga kommentarer 
 

37. Övriga kommentarer och synpunkter som du vill framföra till Naturvårdsverket. 
Öppet svar 
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