
 

Juridiska institutionen  

Vårterminen 2015 

 

 

Examensarbete i förvaltningsrätt, särskilt offentlig upphandling 

30 högskolepoäng 

 

 

Strategisk upphandling av livsmedel 
 

Möjligheterna att upphandla närproducerat 

 

Författare: Nathalie Elenius 

Handledare: Professor Jan Darpö 

 



 2 

 



 3 

Innehållsförteckning  

 

1. Inledning           s. 7 

1.1 Syfte           s. 8 

1.2 Metod           s. 8 

1.3 Avgränsning          s. 10 

1.4 Disposition          s. 10 

1.5 Definitioner av begrepp          s. 11 

 

2. Samhällsproblem som hänger samman med konsumtionsval    s. 14 

2.1 Närproducerade livsmedel        s. 14 

2.2 Små och medelstora företags svårigheter      s. 15 

2.3 Miljöproblem och klimathot         s. 16 

 

3. Grundläggande rättslig ram för upphandling      s. 18 

3.1 Svensk rätt          s. 18 

3.1.1 Svensk tillämplig lag         s. 18 

3.1.2 Generalklausulen          s. 18 

3.1.3 Upphandlingsprocessen         s. 18 

3.1.3.1 Formen för avtal          s. 20 

3.1.3.2 Metoder för tilldelning av kontrakt        s. 20 

3.1.3.3 Olika förfaranden          s. 21 

3.1.3.3a Öppet förfarande          s. 22 

3.1.3.3b Förenklat förfarande         s. 23 

3.1.3.3c Direktupphandling          s. 24 

3.1.3.4 Rätten att få beslut överprövade samt rätt till skadestånd    s. 26 

3.1.3.5 Olika regler för olika nivåer inom offentlig sektor     s. 27 

3.2 EU-rätt            s. 28 

3.2.1 Den inre marknaden         s. 28 

3.2.2 Förfarandedirektiv          s. 30 

3.2.2.1 Metoder för tilldelning av kontrakt        s. 30 

3.2.3 Soft law            s. 31 

3.3 Närproducerat respektive principen om ickediskriminering    s. 32 



 4 

3.3.1 Direktiven           s. 32 

3.3.2 Geografisk preferens enligt EU-domstolens praxis      s. 32 

3.3.3 Säsongsprodukter          s. 33 

3.3.4 Strategi för vilka livsmedel en upphandlande myndighet köper in    s. 34 

3.3.5 Kontrakt med lokala producenter genom undantag från ramavtal    s. 35 

3.4 Påverkar val av förfarande möjligheterna att upphandla närproducerat?  s. 36 

 

4. Strategier vid offentlig upphandling       s. 37 

4.1 Strategisk upphandling         s. 37 

4.2 Små och medelstora företag         s. 37 

4.2.1 Utvecklingen av rätten att ta hänsyn till små och medelstora företag   s. 37 

4.2.2 Förberedelsefasen          s. 39 

4.2.3 Underleverantörer          s. 40 

4.2.4 Ekonomisk kapacitet          s. 40 

4.2.5 Splittra kontrakt i mindre delar        s. 41 

4.2.6 Minska den administrativa bördan        s. 42 

4.3 Miljö och klimat           s. 43 

4.3.1 Grön upphandling          s. 44 

4.3.1.1 EU-rättens inställning till miljöhänsyn i offentlig upphandling    s. 44 

4.3.1.2 Utvecklingen i EU-praxis         s. 44 

4.3.1.3 Strategisk grön upphandling         s. 46 

4.3.1.4 Svensk reglering av miljöhänsyn i offentlig upphandling     s. 47 

4.3.2 Miljöhänsyn angående produktionsmetoder      s. 48 

4.3.2.1 Svensk rätt för miljöhänsyn angående produktion     s. 48 

4.3.2.1.1 Konkurrensverkets verktyg        s. 48 

4.3.2.2 EU-rätt för miljöhänsyn angående produktion     s. 49 

4.3.2.2.1 Livscykelberäkning          s. 49 

4.3.2.2.2 Märken           s. 52 

4.3.3 Transporternas miljö- och klimatpåverkan       s. 53 

4.3.3.1 Livscykelberäkning          s. 53 

4.3.3.2 Ekologiskt fotavtryck         s. 56 

4.3.3.3 Fordonens miljöstandard        s. 58 

4.3.3.4 Skillnader på produktkategori        s. 59 

 



 5 

5. Samspelet mellan olika strategier        s. 61 

5.1 Hänsyn till SMF kombinerat med miljöhänsyn      s. 61 

5.2 Hänsyn till SMF kombinerat med klimathänsyn      s. 62 

5.3 Hänsyn till både miljö och klimat        s. 62 

5.4 Kan man kombinera alla tre strategierna?      s. 63 

5.5 Proportionalitetsbedömning angående strategi för närproducerat    s. 64 

 

6. Sammanfattning och avslutande diskussion      s. 67 

 

Källförteckning           s. 69 

 



 6 



 7 

1. Inledning  

 

I den globaliserade marknaden för livsmedel transporteras mat från jordens alla hörn till svenska 

konsumenter. Dels handlar det om att vi vill äta vissa livsmedel som inte kan produceras i Sverige 

på grund av vårt kalla klimat. Men det handlar också om att vi köper de billigaste varorna som finns 

i butik. Detta urval med hänsyn främst till det lägsta priset gör att vi får vissa sorters mat på våra 

tallrikar. Livsmedelsprodukter som framställts på ett sätt som kanske inte alltid är så bra för miljön 

eller klimatet, och som premierar multinationella grossister framför en konkurrens mellan mindre 

företag, blir resultatet.  

 Många konsumenter i Sverige har börjat reagera på hur den allmänna marknaden för 

livsmedel ser ut och de negativa samhällseffekter det får. Därför har de börjat köpa livsmedel som 

är ekologiskt märkta eller som de på annat sätt vet är bättre alternativ för miljön. Somliga köper 

matvaror som är svenska eller producerade i ett närmare geografiskt område i syfte att minska 

klimatpåverkan av transport av livsmedel. Många konsumenter efterfrågar svenska produkter, även 

om de inte är producerade i närområdet, av miljöskäl och andra skäl.  

 Vissa konsumenter vill samtidigt stödja små och medelstora företag av olika skäl. Bland 

annat för att öka livskraften av företag på landsbygden, och motverka den urbanisering som pågår i 

landet. Ett annat skäl är att öka antalet företag och därmed valmöjligheter bland utbudet av 

produkter. Valmöjligheter i ett större utbud med produktion i mindre skalor har framhållits som en 

säkerhetsfråga. Fokus på att stödja småskalig produktion stöds med syftet att motverka skandaler av 

matförgiftning där stora partier från grossister måste dras tillbaka, till stora kostnader både för 

producenten och för de drabbade individerna.1 Andra konsumenter vill köpa från mindre 

producenter i närområdet för att de får insyn i produktionsmetoderna och ser att dessa stämmer 

överens med den egna etiska uppfattningen.  

 Denna rörelse i opinionen har lett till en efterfrågan på närproducerade livsmedel. Frågan är 

dock hur mycket privata enskilda konsumenter kan göra för att påverka det de ser som 

samhällsproblem orsakade av den globaliserade marknaden för mat. Varje enskild konsument har 

liten påverkan på den totala livsmedelsmarknaden. Däremot kan offentlig sektor ställa större krav 

på marknaden. I Sverige konsumeras livsmedel för totalt ca 225 miljarder kronor per år, varav ca 

8,7 miljarder konsumeras inom offentlig sektor.2 Genom att myndigheter köper in sådana stora 

mängder mat så kan de också ställa krav på marknaden och påverka marknaden i stor utsträckning. 

                                                 
1 Se Elanor Starmer, Mathlessons for Budiansky: Industrial concentration vs. Local choice, 26 augusti 2010.  

2 Olle Ryegård Agroidé AB rapport 2012-10-02 till LRF, Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import till 

aktörer i offentlig sektor, s. 2 f.  



 8 

Klassiskt sett har myndigheter främst utnyttjat denna köpkraft genom att gå samman för att pressa 

priser på marknaden. Detta har goda skäl då målet är att använda offentliga medel så effektivt som 

möjligt. Men det är inte allt som offentlig sektor kan använda sin köpkraft till. Den kan också 

användas för att öka miljömedvetenheten i produktion och transport och för att stödja ett småskaligt 

jordbruk. Möjligheten att ställa krav på miljöstandard och att underlätta för små och medelstora 

företag har funnits en tid, men uppmärksammats mer de senaste åren. Nya EU-regler öppnar också 

nya dörrar för att ställa strategiska krav i offentliga upphandlingar.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska rätten och EU-rätten kring offentlig 

upphandling förhåller sig till svenska myndigheters inköp av närproducerade livsmedel. Skäl för 

och emot upphandling av närproducerade livsmedel diskuteras, de grundläggande rättsliga 

förutsättningarna presenteras och strategier för att öka mängden närproducerade livsmedel 

undersöks. De strategier som undersöks är strategier för att underlätta för små och medelstora 

företag att delta i offentliga upphandlingsförfaranden, samt miljö- och klimathänsyn vid utformning 

av upphandlingar. Dessa strategier har blivit tillåtna i syfte att motarbeta vissa erkända 

samhällsproblem vad gäller små och medelstora företags situation på marknaden samt miljöproblem 

och klimathot.  

 

 

1.2 Metod 

 

Metoden i uppsatsen är delvis rättsdogmatisk i och med att den beskriver möjligheter inom gällande 

rätt och diskuterar förändringar av rätten i ny lagstiftning. Men uppsatsen tar även ett bredare grepp 

om de samhällsproblem som diskuteras och diskuterar hur möjligheter inom rätten kan användas för 

att lösa dessa samhällsproblem. Ett inslag av tolkning de lege ferenda ingår också då det diskuteras 

vad Sverige kan göra vid implementering av ny EU-rätt på området, för att ytterligare driva på 

möjligheten att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att lösa angivna 

samhällsproblem. Uppsatsen utgår ifrån ett visst perspektiv som innebär att det ses som en god sak 

om offentlig upphandling används som ett verktyg för att minska miljö- och klimatpåverkan från 

livsmedelsindustrin, samt att upphandlingar med fördel kan formas på ett sådant sätt att de 

underlättar för mindre företag att delta i anbudsförfaranden. Uppsatsens perspektiv utgår också ifrån 
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en potentiell önskan hos upphandlande myndigheter att öka mängden närproducerade livsmedel. 

Efterfrågan på närproducerade livsmedel finns bland flera svenska myndigheter, främst bland 

kommunerna.3  

 Det material som används för att belysa rättsläget och utvecklingen av detta är dels rättsliga 

källor såsom svenska och Europeiska Unionens lagtexter, rättsfall och förarbeten. Den lag som är 

mest aktuell är lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). De direktiv som jag ska 

diskuterar mest är direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling 

av byggentreprenader, varor och tjänster (som vår LOU bygger på) och direktiv 2014/24/EU som 

ersätter detta direktiv. Det nya direktivet ska implementeras i svensk rätt till nästa år, varför jag 

också diskuterar svenska överväganden angående implementering. Att notera är att det nya 

direktivet ger flera valmöjligheter vid implementeringen, vilket gör att Sverige kan finjustera 

implementeringen utefter svenska behov. Utöver detta används offentliga utredningar, rapporter från 

olika svenska myndigheter, soft law från EU-kommissionen i form av målstadganden och 

handböcker. Viktigt att notera är att EU-kommissionens dokument med politiska mål (till exempel 

2020-målen4) och de handböcker för grön upphandling,5 som nämns och diskuteras i texten är del 

av EU:s soft law och därmed inte har lika hög rättskällestatus som primärrätt, sekundärlagstiftning 

och EU-domstolens praxis. Målsättningarna och handböckerna ska ändå diskuteras för att belysa 

olika synsätt på miljövänlig upphandling och upphandling av närproducerat inom EU:s 

organisationer. Juridisk litteratur används också för att belysa olika tolkningar av rättsläget och 

rättsutvecklingen.  

 Dessutom berörs diskussioner och debatt kring frågan genom hänvisning till artiklar, varav 

flera är Internetkällor, samt vissa rapporter från organisationer som kan ha ett visst intresse i frågan. 

Samhällsproblem som hänger ihop med frågeställningen och utredningen beskrivs och diskuteras 

genom hänvisning till statistik och debatt. Den senare typen av källor används för att visa på 

relevans av undersökningen.  

 Svenska förarbetens juridiska ställning är inte lika stark när gällande rätt bygger på EU-rätt. 

Våra förarbeten är dock värdefulla för att se hur regeringen resonerat vid implementeringen av EU-

direktiv. Vad gäller det utrymme som Sverige har frihet att utforma fritt så har förarbetena större 

tyngd än de delar som vi varit tvungna att implementera i detalj från EU:s sekundärlagstiftning. Vad 

förarbetena anger om regleringen av upphandling till värden under tröskelvärdet har därför stor vikt, 

                                                 
3 Tillväxtverkets rapport Affärer och attityder – Lärande om upphandling skapar tillväxt och ökad service, 2012.  

4 Communication from the Commission, Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

Brussels 3.3.2010 COM (2010) 2020 final.  

5 Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, Europeiska kommissionen, 2005, samt andra 

utgåvan 2011.  
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exempelvis angående direktupphandling och förenklat förfarande.  

 Det finns en mängd praxis kring offentlig upphandling i och med den vidsträckta rätten för 

anbudsgivare och andra ekonomiska aktörer som har ett intresse i offentliga upphandlingar att 

ansöka om överprövning av beslut.6 Denna praxis har dock inte varit direkt relevant för uppsatsens 

syfte. Det har varit svårt att finna svensk praxis som handlar om rätten att upphandla närproducerat. 

Litteraturen har i denna fråga istället konsekvent hänvisat till EU-rätt,7 varför EU-rätten får stort 

utrymme i uppsatsen.  

 

 

1.3 Avgränsning  

 

Uppsatsen behandlar den grundläggande rättsliga ramen för offentlig upphandling i Sverige och hur 

den påverkas av EU-rätt. Den fokuserar också på vissa utvalda strategier vid offentlig upphandling, 

nämligen strategier för närproducerat, små och medelstora företags tillgång till 

upphandlingsförfaranden samt miljö- och klimathänsyn i utformningen av upphandlingar.  

 Uppsatsen behandlar inte djurskydd eller sociala hänsynstaganden såsom krav på lägst lön 

för inblandade arbetare eller rättvis handel, trots att dessa kan sägas ha med närproducerat att göra. 

Den går heller inte särskilt in på politik eller juridik specifikt angående fiskeri eftersom fiskeri 

väcker många särskilda frågor och förtjänar mer utrymme för sig. Detta av utrymmesskäl samt för 

möjligheten att fördjupa diskussionen mer kring de utvalda strategierna som uppsatsen fokuserar på.  

 

 

1.4 Disposition  

 

I avsnitt 2 behandlas grundläggande samhällsproblem som är relevanta att ta hänsyn till vid 

upphandling. Sambandet mellan konsumtion, inköpares val av varor på marknaden och vissa 

samhällsproblem såsom lokalsamhällens utsatthet på landsbygden, små och medelstora företags 

ekonomiska problem samt miljö- och klimatproblem belyses. Avsnittet kan sägas visa på relevansen 

för den undersökning som görs i avsnitt 4 nedan där olika strategiska metoder för att ta hänsyn till 

dessa samhällsproblem beskrivs och diskuteras.  

 Avsnitt 3 beskriver de grundläggande rättsliga ramarna för offentlig sektors inköp av 

livsmedel, vilka lagar som är tillämpliga och grundläggande principer ur praxis. Detta avsnitt 

                                                 
6 Se avsnitt 3.1.  

7 Se exempelvis Christoffer Stavenov och Lisa Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 57.  
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beskriver både svensk rätt och EU-rätt som är tillämplig vid offentlig upphandling och visar på 

rättsliga skillnader som beror på kontraktets värde. Här beskrivs och diskuteras också de rättsliga 

grundläggande principer som berör frågan om upphandling av närproducerat och de rättsliga 

möjligheterna att explicit begränsa en upphandling till att gälla närproducerade livsmedel.  

 Det fjärde avsnittet går mer i detalj in på vilka strategier som kan användas enligt gällande 

rätt. De strategier som texten fokuserar på är strategier för att öka mängden närproducerade 

livsmedel, genom att underlätta för små och medelstora företag att delta i anbudsförfaranden eller 

på annat sätt sälja sina varor till inköpare i offentlig sektor, samt genom strategier för att värna om 

miljö och klimat. Avsnittet beskriver också skillnader mellan det gamla och nya förfarandedirektivet 

angående varje strategiskt hänsynstagande samt diskuterar hur Sverige kan implementera vissa 

tillåtna förändringar för att öka möjligheterna att använda strategierna i större utsträckning.  

 Avsnitt 5 hänger starkt samman med det föregående avsnittet då möjligheter att kombinera 

de ovan nämnda strategierna diskuteras. Här diskuteras vilka svårigheter och dilemman som kan 

finnas vid vissa kombinationer samt fördelar med andra kombinationer. Ambitionen är att skissa 

upp en metod för vilka strategier som kan kombineras om en upphandlande myndighet eller enhet 

vill köpa in maximal mängd närproducerat utan att gå över gränsen för vad som är tillåtet. I detta 

avsnitt diskuteras också begränsningar i strategisk upphandling med hänsyn till proportionalitet.  

 I avsnitt 6 sammanfattar jag slutligen diskussionen och olika resultat från undersökningen. 

Avsnittet innehåller också en avslutande diskussion kring upphandling av närproducerat.  

 

 

1.5 Definitioner av begrepp 

 

Det som uppsatsen fokuserar på är myndigheter och enheter inom offentlig sektor som köper in 

livsmedel genom offentlig upphandling. För att förtydliga ska jag här definiera vissa grundläggande 

begrepp.  

 De inköpare som uppsatsen syftar på är myndigheter och enheter på alla nivåer inom den 

svenska offentliga sektorn. Det kan alltså röra sig om statliga verk, landsting, kommuner och 

kommunala mindre enheter som köper in mat till sina verksamheter. I den grundläggande 

beskrivningen av de rättsliga ramarna i avsnitt 3 beskrivs vilka olika regler som är tillämpliga på de 

olika nivåerna av offentlig verksamhet.  

 Livsmedel klassas som en specifik grupp varor av samma slag. Vid offentliga upphandlingar 

brukar därför livsmedel upphandlas genom ett specifikt kontrakt, skilt från andra varor eller tjänster 

som den aktuella myndigheten köper in. Vid beräkning av värdet av inköp av samma slags vara 
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under ett budgetår ska också alla kontrakt som rör livsmedel inköpta av samma myndighet räknas 

ihop, vilket beskrivs i avsnitt 3.  

 Inköp till offentliga verksamheter kan göras genom olika metoder varav de två mest 

grundläggande är direktupphandling, som också kan kallas direktinköp, och offentlig upphandling. 

Vid offentlig upphandling läggs ett förfrågningsunderlag ut offentlig så att alla intresserade företag 

kan se det och komma in med anbud om att få leverera i enlighet med kontraktet, något som kallas 

ett anbudsförfarande. Förfrågningsunderlaget ska innehålla all information om vad myndigheten 

vill köpa in: vilka kvantiteter och typer av livsmedel. Förfarandena beskrivs i avsnitt 3.  

 Inköp av livsmedel innebär främst ett köp av en vara: själva livsmedlen. Utöver detta ingår 

även transporten av livsmedlen från producenten eller grossisten till den plats där livsmedlen ska 

konsumeras, exempelvis en skola, ett äldreboende eller ett fängelse. annars räknas den oftast in som 

en mindre del i köpet, varför hela köpet behandlas som inköp av vara och reglerna för inköp av vara 

är tillämpliga. Transporten utgör en tjänst om den upphandlas separat. Vid diskussionen om 

möjligheter att splittra upp inköp i mindre delar för att gynna små och medelstora företag blir 

diskussionen om inköp av transporttjänster relevant, se avsnitt 4.3.2. I övrigt fokuserar texten främst 

på köp.  

 Närproduktion är ett begrepp som har många olika definitioner. Det finns inte en 

standardiserad legal definition av begreppet närproducerat i varken svensk eller EU-lagstiftning. 

Inte heller de som använder begreppet på marknaden har alltid en gemensam syn på vad 

närproducerat innebär. En uppsats från kostvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 

utreder hur begreppet definieras på olika håll, och anger att det kan röra sig om en radie av allt från 

4,8 mil till 25 mil, eller att en vara är producerad i samma län, landskap, kommun eller region.8 

Marknadsdomstolen har i domen MD 2010:9 genom en språklig tolkning av begreppet 

”närproducerat” kommit fram till att det antagligen rör sig om något lokalt eller regionalt snarare än 

nationellt, eftersom det är vad prefixet ”när-” brukar betyda i andra ord. Å andra sidan kan man dra 

gränsen för närproducerat i form av avstånd, och i så fall kan import från närliggande områden i 

andra länder också bli aktuellt.9 Exempel på en flexibel definition av närproducerat finns hos en 

svensk kommun: “Mat som produceras och konsumeras inom ett visst område där avsändaren 

framgår tydligt.”10 En sak att förtydliga är också att livsmedel inte måste vara ekologiskt 

producerade eller producerade i mindre skala för att få kallas närproducerat, utan det kan vara 

konventionellt odlat och/eller vara producerat av större företag i närområdet. Frågeställningen är att 

                                                 
8 Lisa Eriksson och Mikaela Forsgren, Närproducerat – ett begrepp i den redan komplexa grytan, s. 5.   

9 Lisa Eriksson och Mikaela Forsgren, s. 14.  

10 Lisa Eriksson och Mikaela Forsgren, s. 16.  
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utreda om och hur det är juridiskt möjligt att upphandla närproducerat, oavsett exakt var den 

geografiska gränsen dras.  

 Små och medelstora företag är företag som har färre än 250 anställda och en årlig 

omsättning på maximalt 50 miljoner euro. Detta definieras och beskrivs närmare i avsnitt 4.3.  

 I uppsatsen beskrivs miljöhänsyn och klimathänsyn delvis som separata hänsyn. Med 

miljöhänsyn menas främst miljöpåverkan på närområden av produktion av livsmedel. Påverkan på 

biologisk mångfald är ett exempel på sådant. Klimathänsyn anspelar däremot på de delar av 

livsmedelsproduktionen och transport som leder till utsläpp av växthusgaser och därmed har en 

effekt på den globala uppvärmningen. Undersökningen fokuserar på klimathänsyn i relation till 

transportfasen av livsmedelsleveranser, då transporterna ofta släpper ut växthusgaser som påverkar 

klimatet. Olika former av livsmedelsproduktion har dock olika stor klimatpåverkan: animalie-

produkter har en stor klimatpåverkan redan i produktionsfasen, medan en mindre del av 

animalieprodukters klimatpåverkan består av själva transporten. Detta diskuteras i avsnitt 4.4.  

 I uppsatsen diskuteras också livscykelkostnad och livscykelanalys samt en metod som EU 

infört i det nya förfarandedirektivet (2014/24/EU) som härstammar ur dessa begrepp. Båda är 

beräkningsmetoder som visar på miljö- och klimatpåverkan vid inköp av specifika varor eller 

tjänster. Kärnan i båda beräkningsmetoderna är att hela produktens livscykel ska räknas in, vilket i 

livsmedels fall blir från jord till bord. Skillnaden är att livscykelkostnad handlar om att dolda 

ekonomiska kostnader bortom inköpspriset ska tas med i beräkningen vilket underlättar en 

jämförelse av faktiskt lägsta totala pris. Kostnader från miljösanering och klimatkompenserande 

åtgärder kan därför räknas in i en livscykelkostnad. Livscykelanalys är däremot en metod som 

beräknar total miljö- och klimatpåverkan under en produkts hela livscykel, utan koppling till priser. 

Mer om dessa begrepp och om hur EU använder dem i avsnitt 4.4. 

 



 14 

2. Samhällsproblem som hänger samman med konsumtionsval 

 

2.1 Närproducerade livsmedel 

 

I dagsläget importeras ungefär hälften av alla livsmedel som konsumeras inom offentlig sektor.11 

Det finns flera samhällsproblem kopplat till detta.12 Denna uppsats fokuserar på de som är 

relaterade till en önskan att bevara jordbruket i närområdet, lokalt näringsliv, hänsyn till små och 

stora företags situation, miljö och klimat.  

 Situationen för livsmedelsproducenter i Sverige är i dagsläget utsatt. Svenska bönder har en 

ekonomiskt svår situation. Många gör investeringar för att minska energiförbrukningen eller öka 

miljövänligheten, investeringar som skulle ha lönat sig i längden. Men det visar sig ofta olönsamt 

under dagens förhållanden. Bland mjölkbönderna går en bonde i konkurs varje dag i Sverige.13 

Situationen för svenska bönder är utsatt på grund av hård priskonkurrens med bönder från övriga 

EU. De miljöregler som gäller för svenskt jordbruk bygger på harmoniserande EU-rätt, vilket borde 

innebära att miljöstandarden inte skiljer sig nämnvärt mellan svenskt och övrig europeiskt 

jordbruk.14 Däremot måste svenska jordbruksprodukter uppfylla strängare krav på djurskydd än vad 

den harmoniserande djurskyddsregleringen kräver av medlemsländerna.15 Detta leder till att 

svenska jordbruksprodukter i allmänhet blir dyrare än de flesta europeiska.16 I och med att många 

inköpare av livsmedel fortfarande fattar beslut om inköp främst baserat på pris, så missgynnas 

svenska produkter.17 Det finns därför ett växande missnöje angående omständigheten att svenska 

myndigheter kräver att jordbrukare ska uppfylla höga kvalitetskrav, men sedan inte köper dessa 

produkter utan istället köper importerade produkter som är billigare.18 

 Det finns en dock en motsättning i diskussionen om lägsta pris. Å ena sidan kan inköp av 

svenska produkter (eller närproducerade produkter) innebära en högre kostnad med hänsyn till 

                                                 
11 Olle Ryegård Agroidé AB rapport 2012-10-02 till LRF, Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import till 

aktörer i offentlig sektor, s. 2.  

12 För den nyfikne är här en samling av debattinlägg i ämnet: http://grist.org/article/food-fight-do-locavores-really-

need-math-lessons/full/.  

13 http://www.svt.se/ug/sverige-forlorar-en-mjolkbonde-om-dagen.  

14 Svenska lagar och förordningar för miljöhänsyn i jordbruket har inledningsstadganden om gällande EU-

förordningar, se exempelvis förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsåtgärder 1 kap 1 §, lag (2013:363) om 

kontroll av ekologisk odling 1 §, samt förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion 1 kap 1 §.  

15 Svenska djurhälsovårdens rapport Schysst kött, För djuren, för människorna och för miljön, s. 4. Se även 

Jordbruksverkets rapport 2012:28, Sveriges 15 första år som medlem i EU, Djurskydd.  

16 SOU 2004:119 Hållbara laster, s. 87 ff. Även andra faktorer inverkar på priset, såsom löner. Detta är dock inte 

centralt för uppsatsen, varför det lämnas därhän. 

17 Konkurrensverkets rapport 2014:1, Siffror och fakta om offentlig upphandling – Statistik om upphandlingar som 

genomförts under 2013, s. 43.  

18 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-mat-ska-inte-valjas-bort_4237629.svd.  

http://grist.org/article/food-fight-do-locavores-really-need-math-lessons/full/
http://grist.org/article/food-fight-do-locavores-really-need-math-lessons/full/
http://www.svt.se/ug/sverige-forlorar-en-mjolkbonde-om-dagen
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-mat-ska-inte-valjas-bort_4237629.svd
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inköpspriset. Men om man ser till helheten av till exempel en kommuns ekonomi så ser man att det 

gynnar kommunen att köpa från sina egna producenter, eftersom det innebär att producenterna kan 

fortsätta med sin verksamhet, kan fortsätta betala skatt i kommunen och inte tvingas flytta därifrån 

på grund av konkurs eller för låg lönsamhet av verksamheten.19 Detta kan kallas att närområdet 

uppnår en cirkulär ekonomi.20 På så vis blir den ökade kostnaden vid själva inköpet inte ett 

ekonomiskt problem för kommunen i det långa loppet utan kan bli en fördel då man stödjer det 

lokala jordbruket och därmed lokalsamhällets fortlevnad.  

 Några argument emot upphandling av närproducerade livsmedel är att det försämrar 

förutsättningarna för den gränsöverskridande handeln inom EU, att det kan drabba svenska 

producenter som inte har sin verksamhet i närområdet, samt att inköp av närproducerade livsmedel 

minskar möjligheten att påverka utländsk produktion. En strategi för att köpa in närproducerade 

livsmedel drabbar de producenter som inte befinner sig i samma region eller närområde.21 Vid en 

proportionalitetsbedömning måste dessa fördelar och nackdelar vägas in.  

 

 

2.2 Små och medelstora företags svårigheter  

 

Små och medelstora företag har haft problem med att konkurrera med större företag och stora 

grossister. Detta eftersom grossisterna utövar en prispress mot sina underleverantörer som gör att 

slutprodukterna blir billigare. De större företagen får stordriftsfördelar som att de kan köpa in säd 

eller djurfoder billigare eftersom de får mängdrabatt. Om en myndighet köper in varor från en 

grossist så slipper den också själv utforma ett samarbete mellan producenter och transportörer, 

eftersom grossisten ofta har ett utarbetat system för leverans.22  

 Ett system för offentliga inköp som missgynnar små och medelstora företag till fördel för de 

större företagen riskerar dock att leda till arbetslöshet. Om myndigheter bara köper in varor från 

större företag så finns en risk att de mindre företagen går i konkurs. Med hänsyn till den 

ekonomiska krisen som fortfarande skapar stor arbetslöshet bland de europeiska medlemsstaterna så 

är åtgärder för att gynna arbetstillfällen prioriterad politik.23 EU ser små och medelstora företag som 

den ekonomiska ryggraden inom unionen. Dessa företag bidrar med en stor del av den totala 

                                                 
19 SOU 2004:119 Hållbara laster, s 87 ff.  

20 Se SVT: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasternorrland/satsning-pa-svenskt-kott. Se även den finska guiden av 

Lähiruokaa ammattikeittiöihin: http://www.ruokasuomi.fi/oppaat/oppaat_julkisen_ruokahankinnan_swe.pdf.  

21 Proposition 2013/2014:133 s. 13. Se även fördjupning i dessa frågor i avsnitt 3.  

22 Tillväxtverkets rapport Affärer och attityder – Lärande om upphandling skapar tillväxt och ökad service, 2012, s. 30.  

23 Communication from the Commission, Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

Brussels 3.3.2010 COM (2010) 2020 final, s. 5.  

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasternorrland/satsning-pa-svenskt-kott
http://www.ruokasuomi.fi/oppaat/oppaat_julkisen_ruokahankinnan_swe.pdf
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europeiska sysselsättningen. Hur många som är anställda inom små och medelstora företag varierar 

i de olika medlemsländerna.24 I Sverige är runt 60 % av den arbetande befolkningen sysselsatta 

inom sådana företag.25 För att värna om dessa sysselsättningar har politiken börjat gå mot att 

myndigheter ska köpa in produkter från små och medelstora företag, alternativt reglera 

underleverantörers villkor i avtal med grossister. De allra flesta svenska företag inom jordbruket är 

mindre företag,26 vilket innebär att sådana åtgärder kommer dem till nytta.  

 

 

2.3 Miljöproblem och klimathot 

 

Vad vi äter, hur och varifrån har stor påverkan på både närmiljöer och globala utmaningar som 

klimatet. Jordbruk kan ha påverkan på lokala miljöer och på djurs och människors hälsa, beroende 

på hur det bedrivs. Handeln med livsmedel har också stor påverkan. Här ska några aspekter av 

jordbrukets och livsmedelshandelns miljö- och klimatpåverkan nämnas som introduktion eller 

relevans inför de diskussioner som förs i senare avsnitt. Sverige har en rad miljömål,27 varav några 

som är relevanta för livsmedelshandel och jordbruk diskuteras här.  

 Bekämpningsmedel används för att hålla ohyra borta och syftar till att öka skörden per yta 

odlingsmark. Enligt Miljöbalken (1998:808) 14 kap 2 § är bekämpningsmedel en kemisk eller 

biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer 

orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Innan ett 

bekämpningsmedel tas i bruk i Sverige måste det godkännas av Kemikalieinspektionen.28 Det är bra 

för miljön att öka mängden skörd per odlad yta, då mindre ytor för jordbruk kan ge större utrymme 

åt naturskyddsområden som berikar den biologiska mångfalden.29 Enligt Livsmedelsverket är det 

ingen hälsofara att äta besprutade livsmedel som uppfyller kraven i form av gränsvärden som har 

satts upp inom EU, men studier pågår fortfarande om hälsoeffekterna av den så kallade cocktail-

effekten när människor samtidigt får i sig flera olika bekämpningsmedel från olika livsmedel.30 

Ekologiska produkter besprutas mindre och konsumtion av sådana produkter ger därför mindre 

rester av besprutningsmedel i kroppen. Bekämpningsmedels påverkan på omgivande miljöer är 

                                                 
24 Martin Trybus, i Modernising Public Procurement. The New Directive, s. 257.  

25 http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/September/Smaforetagslandet-Sverige/.  

26 Jordbruksverkets rapport 2014, Sysselsättning i jordbruket 2013, s. 5.  

27 http://www.miljomal.se/.  

28 https://www.kemi.se/Start/Bekampningsmedel/.  

29 Verena Seufert, Navin Ramankutty & Jonathan A. Foley, Comparing the yields of organic and conventional 

agriculture, doi:10.1038/nature11069.  

30 http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/.  

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/September/Smaforetagslandet-Sverige/
http://www.miljomal.se/
https://www.kemi.se/Start/Bekampningsmedel/
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/
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också till viss del ännu okänd.31 Ekologisk odling kan därför vara fördelaktigt för hälsan och för 

omgivande miljöer. Landsbygdsprogrammet har som mål att 20 % av svensk odling ska vara 

ekologisk, 2013 var 16,5 % av svenskt jordbruk certifierat ekologiskt.32 

 Övergödning är ett problem då sjöar och hav förstörs. Östersjön lider av svår övergödning, 

vilket har orsakat de stora algblomningar som vi sett och som förstör den biologiska mångfalden i 

innanhavet. Försurning av sjöar är också ett problem för de fiskar och andra arter som tidigare trivts 

i dessa miljöer. Jordbrukets övergödning bär en väsentlig del av ansvaret.33  

 Öppna landskap är också en viktig aspekt för bevarandet av vissa typer av närmiljöer. 

Lantbruk och betande djur bidrar till att hålla landskapen öppna.34 I de öppna landskapen finns 

många växter som inte klarar sig i andra typer av biotoper. Detta hänger samman med frågan om 

biologisk mångfald.35 Flera arter av växter, ormar, ödlor, fjärilar, fåglar och däggdjur är beroende av 

de lite mindre näringsrika markerna där betesdjur genom tiderna har gått.36 Upphandling av kött och 

mjölkprodukter från djur som gått på naturbetesdrift är därför ett sätt att bevara ängsmarker.37 

Ansvaret för det svenska statliga miljömålet om öppna landskap ligger på Jordbruksverket. I 

Sverige är betesdrift obligatoriskt i större utsträckning än i andra EU-länder, men inköp av specifikt 

naturbetesprodukter bidrar mest till de öppna landskapen.  

 I själva handeln med livsmedel orsakas också miljöpåverkan och klimatpåverkan. Sverige 

importerar nu större mängder mat över långa distanser.38 Det påverkar klimatet i negativ riktning i 

och med att fordonen totalt sett släpper ut stora mängder växthusgaser. Att satsa på att minska 

transporterna eller att de ska göras med mer miljövänliga metoder skulle därför i någon mån bidra 

till att stävja den globala uppvärmningen. Ett förslag som lagts fram är därför att basvaror (som 

kött, mjölkprodukter, potatis, rotfrukter och spannmål) som upphandlas ska vara producerade i 

regionen. Detta för att minska de klimatförstörande transporterna av livsmedel.39  

                                                 
31 http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/risker-och-effekter-av-bekampningsmedel.  

32http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2014/ekologisktodladmarkokarmenfarrestallerom.5.37

e9ac46144f41921cd1fe7d.html.  

33 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Forsurning/.  

34 SOU 2005:51 Bilen, Biffen, Bostaden, s. 50 och 60.  

35 Naturvårdsverkets rapport 6461, Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik – Syntes av 18 rapporter om påverkan av 

jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige, 2011, s. 30 f.  

36 SOU 2005:51 Bilen, Biffen, Bostaden, s. 184.  

37 SOU 2005:51 Bilen, Biffen, Bostaden, s. 62.  

38 Olle Ryegård Agroidé AB rapport 2012-10-02 till LRF, Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import till 

aktörer i offentlig sektor, s. 2.  

39 SOU 2005:51 Bilen, Biffen, Bostaden, s. 79 ff. Se även SOU 2004:119 Hållbara laster s. 177.  

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/risker-och-effekter-av-bekampningsmedel
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2014/ekologisktodladmarkokarmenfarrestallerom.5.37e9ac46144f41921cd1fe7d.html
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2014/ekologisktodladmarkokarmenfarrestallerom.5.37e9ac46144f41921cd1fe7d.html
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Forsurning/
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3. Grundläggande rättslig ram för offentlig upphandling 

 

3.1 Svensk rätt 

 

I detta avsnitt ska svensk gällande rätt för offentlig upphandling av livsmedel beskrivas.  

 

 

3.1.1 Svensk tillämplig lag  

 

När offentlig sektor köper in varor, tjänster eller byggentreprenader kallas det offentlig upphandling 

om det sker till vissa värden. Det finns olika lagar för upphandling av olika typer av produkter: 

lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091), lagen om upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster (LUF 2007:1092), lagen om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet (LUFS 2011:1029) samt lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). Livsmedel 

är en sådan typ av vara där LOU är den tillämpliga lagen enligt 1 kap 2 §. Denna lag är införd som 

implementering av det klassiska direktivet 2004/18/EG. Förvaltningslagen (1986:223) reglerar 

handläggning av ärenden under upphandlingar. Vid överprövningar är förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) tillämplig och vid skadeståndsärenden skadeståndslagen (1972:207).  

 

 

3.1.2 Generalklausulen 

 

I hela processen för offentlig upphandling måste vissa grundläggande rättsprinciper respekteras. 

Dessa anges i generalklausulen 1 kap 9 § LOU: icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och 

transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Dessa principer är grundläggande 

rättsprinciper från EU-rätten.40  

 

 

3.1.3 Upphandlingsprocessen  

 

Processen för att köpa in livsmedel kan beskrivas kortfattat som följande. Myndigheten börjar med 

att inventera sina behov. Vad gäller upphandling av livsmedel är det kostenheten som gör denna 

                                                 
40 Se fördjupad diskussion i avsnitt 3.2 samt i avsnitt 4.2.  
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inventering, ledd av en kostchef. Därefter gör den marknadsundersökningar för att undersöka vilka 

ekonomiska aktörer som kan vara intressanta eller vilka produkter som finns på marknaden. 

Därefter utformar myndigheten ett förfrågningsunderlag (6 kap LOU). I förfrågningsunderlaget 

skrivs detaljerat ner vad den upphandlande myndigheten efterfrågar: typer av livsmedel, kvantiteter, 

kvalitetsaspekter, hur produkten ska ha producerats,41 miljöhänsyn, sociala hänsyn och andra 

strategiska hänsyn, leveranssätt, plats för leverans, frekvens av leverans och allt annat som kan vara 

relevant för kontraktet. Ett standardformulär används vid upphandlingar över tröskelvärdet.42 

Förfrågningsunderlaget läggs ut offentligt tillsammans med en mer kortfattad annons, så att 

intresserade leverantörer kan ge anbud. Detta anbudsförfarande varar under en viss begränsad tid (8 

kap LOU). Det är inte ovanligt att anbudsförfarandet görs elektroniskt på internet.  

 Därefter värderar den upphandlande myndigheten de inkomna anbuden utefter hur väl de 

uppfyller krav och önskemål som fastställts i förfrågningsunderlaget. Det eller de anbud som bäst 

uppfyller förutsättningarna i förfrågningsunderlaget vinner kontrakt (12 kap LOU). Urvalet av den 

vinnande ekonomiska aktören görs ofta automatiserat utefter en i förväg bestämd viktning av de 

olika kriterier som ingår i förfrågningsunderlaget (12 kap 2 § LOU). När den upphandlande 

myndigheten fått fram vilket eller vilka anbud som ska vinna kontrakt så meddelas detta till alla 

anbudsgivare. En avtalsspärr gäller därefter under en viss tid som innebär att den upphandlande 

myndigheten inte får sluta avtal med den vinnande parten omedelbart. Detta för att anbudsgivare 

som inte vunnit ska ha en chans att överklaga beslutet innan ett civilrättsligt gällande avtal sluts.43 

Avtalsspärren är som huvudregel 10 dagar (se 16 kap 1 § som hänvisar till 9 kap 9 § respektive 15 

kap 19 § LOU, beroende på om öppet eller förenklat förfarande använts). Om någon av de 

deltagande ekonomiska aktörerna är missnöjd med beslutet om tilldelning av kontrakt så kan denne 

ansöka om överprövning av beslutet hos allmän förvaltningsdomstol (16 kap 4 och 5 § LOU).  

 I förfrågningsunderlaget kan så kallade kvalificeringskrav i form av både krav och 

tilldelningskriterier ingå. Kraven utgör den tekniska specifikationen, som anger exakt vad den 

upphandlande myndigheten vill köpa in (se 6 kap LOU). En teknisk specifikation måste alltid ingå i 

ett förfrågningsunderlag och kan vara utformad på olika sätt (6 kap 1 § LOU). Tilldelningskriterier 

är kriterier som går utöver kraven i den tekniska specifikationen och som kan ge extra poäng vid 

valet av leverantör (12 kap 1 § 2 st.). Förfrågningsunderlaget kan också innehålla särskilda 

avtalsvillkor (6 kap LOU).  

 

                                                 
41 Produktionsmetod är en särskild fråga som ännu inte är införd i LOU, men som efter vissa förändringar i direktiv 

2014/24 kommer att vara tillåtet att ta in. Se nedan avsnitt 3.2 samt avsnitt 4.  

42 För nuvarande Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 842/2011.  

43 Prop. 1992/93:88 s. 101.  
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3.1.3.1 Formen för avtal  

Ramavtal är den vanligaste formen för avtal inom offentlig upphandling, särskilt när leveranser ska 

ske löpande under en längre tid, vilket är typiskt för livsmedelsleveranser. 5 kap LOU reglerar 

ingående av ramavtal samt hur avtal får ingås mellan de parter som har del i ett ramavtal. Ramavtal 

ska som huvudregel slutas för en tid på maximalt 4 år (5 kap 3 § LOU). Ett ramavtal kan ingås med 

en eller flera ekonomiska aktörer (5 kap 4 § respektive 5-7 §§). I båda fallen gäller att avtal inom 

ramavtalet måste överensstämma med de huvudsakliga överenskommelserna i ramavtalet. Om det 

har slutits med flera aktörer företas en förnyad konkurrensutsättning som fungerar som en mindre 

upphandlingsprocess bland de parter som har del i ramavtalet (5 kap 6 och 7 §§ LOU).  

 

 

3.1.3.2 Metoder för tilldelning av kontrakt  

Det finns två huvudsakliga metoder för en upphandlande enhet i hur den ska utforma 

förfrågningsunderlaget. Baserat på hur förfrågningsunderlaget är utformat bildas två medföljande 

metoder för hur en anbudsgivare väljs ut för att tilldelas kontraktet. De två metoder som finns enligt 

nuvarande LOU är det ekonomiskt mest fördelaktiga priset och lägst pris (12 kap 1 § LOU).44  

 Enligt metoden lägst pris skriver den upphandlande myndigheten in krav som de 

ekonomiska aktörerna måste uppfylla för att kunna vinna del i kontraktet (12 kap 1 § st. 1 p. 2). 

Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera kontraktsföremålet utifrån sina behov.45 

Kraven ingår i den tekniska specifikationen. Dessa minimikrav kan inkludera kvalitetshänsyn, 

miljökrav och sociala krav eller krav som gynnar små och medelstora företag.46 Men kraven måste 

inte innehålla några sådana hänsyn och kan därför resultera i en upphandling som inte tar några 

särskilda hänsyn. En upphandling med metoden lägst pris kan därför leda till att den upphandlande 

myndigheten får in produkter som är de billigaste i sitt produktslag på marknaden. Denna metod 

kan också vara oflexibel om den upphandlande myndigheten vill ta särskilda strategiska hänsyn. 

Om den till exempel ställer höga krav på miljöhänsyn hos produkterna så kanske det inte finns 

någon anbudsgivare som lever upp till dessa krav. Eftersom kraven är en miniminivå för att få 

kontrakt så skulle upphandlingen därför riskera att misslyckas och behöva göras om, till ökade 

kostnader, utdragen tid för upphandlingsprocessen och andra nackdelar för både den upphandlande 

myndigheten och de företag som gett anbud.47  

 Metoden för det ekonomiskt mest fördelaktiga priset är en mer flexibel tilldelningsmetod (12 

                                                 
44 För en analys av förändringar av rättsläget i och med implementeringen av direktiv 2014/24/EU: se avsnitt 3.2.2.1.  

45 Se Regeringsrättens dom i mål 7957.09 (Triclosan-domen).  

46 Särskilt efter vissa förändringar i tillämplig EU-rätt, se avsnitt 4.  

47 Stavenov och Sennström, s. 95.  
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kap 1 § st. 1 p. 1, samt samma § st. 2 LOU). I denna metod används minimikrav som skrivs in i den 

tekniska specifikationen, precis som vid det lägsta priset. Därutöver används också tilldelnings-

kriterier. Dessa kriterier innebär att anbud som kommer in ges extra poäng beroende på hur väl de 

uppfyller de angivna önskemålen. Tilldelningskriterierna är viktade enligt någon av ett fåtal 

metoder, på så vis att de inkomna anbuden kan poängsättas av ett datoriserat program och 

tilldelningen på så vis görs baserat på ett i förväg bestämt beräkningssätt (12 kap 2 § LOU). 

Tilldelningen enligt metoden för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är därför inte på något 

sätt mer subjektivt, utan anbud väljs ut enligt beräkningsmetoden i viktningen. Genom att använda 

denna metod kan upphandlande myndigheter få in anbud som uppfyller olika nivå av miljöhänsyn 

eller andra hänsyn som av strategiska skäl placerats i tilldelningskriterierna och därefter väljs den ut 

som bäst uppfyller kriterierna. Genom att placera spjutspetskrav i tilldelningskriterierna istället för i 

den tekniska specifikationen blir det mer säkert att upphandlingen kommer att lyckas och den 

upphandlande myndigheten kan fortfarande uppnå en hög nivå av de strategiska hänsyn som den 

strävar mot.48  

 Det finns olika metoder för att använda tilldelningskriterier. Somliga använder 

poängsättning, där vissa kriterier viktas så högt att priset kan skena iväg. Om ett kriterium om 

miljöhänsyn ingår och är högst värderat så kan detta leda till att myndigheten måste anta ett anbud 

som är mycket dyrare än de andra anbuden. En alternativ metod är mervärdesmodellen.49 Den 

innebär att myndigheten viktar kriterier på så vis att uppfyllandet av olika nivåer inom en kategori 

av kriterier ger en annan värdering av inköpspriset. Om myndigheten till exempel värderar 

uppfyllandet av olika miljöhänsyn på tre nivåer så kan den beräkna inköpspriset som 25.000, 50.000 

eller 70.000 kronor billigare, därför att man är villig att betala så mycket mer för uppfyllandet av de 

kriterierna. Valet av leverantör görs sedan baserat på vilket anbud som har lägst pris. Om ett anbud 

har ett inköpspris på 1.000.000 och ett annat har samma inköpspris men uppfyller den högsta nivån 

av miljöhänsyn i tilldelningskriterierna, så kommer det senare anbudet antas eftersom det beräknas 

ha inköpspriset 930.000 kronor. Det är ett transparent och likabehandlande sätt att tilldela kontrakt. 

Det sätter också ett tydligt monetärt värde på hur mycket extra skattemedel myndigheten anser att 

vissa kriterier är värda.  

 

 

3.1.3.3 Olika förfaranden  

Det finns ett flertal olika förfaranden för offentliga inköp i Sverige. För förståelse ska de här kort 

                                                 
48 Stavenov och Sennström, s. 95.  

49  https://tendsign.com/public/sv-SE/Merv%C3%A4rdesmodell.pdf.  

https://tendsign.com/public/sv-SE/Mervärdesmodell.pdf
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nämnas, men syftet är inte att diskutera alla dessa. Öppet förfarande och selektivt förfarande är 

enligt huvudregeln i 4 kap 1 § LOU de förfarande som den upphandlande myndigheten ska välja 

mellan. I undantagsfall kan förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering användas 

(4 kap 2-9 §§ LOU). Konkurrenspräglad dialog kan också användas i undantagsfall (4 kap 10-21 §§ 

LOU). Vissa nya förfaranden införs också med det nya förfarandedirektivet 2014/24/EU, bland 

annat innovationspartnerskap (artikel 31). Utöver dessa finns förenklat förfarande och 

direktupphandling som regleras av 15 kap LOU.  

 De mest grundläggande förfarandena är följande tre: öppet förfarande, förenklat förfarande 

och direktupphandling. Dessa förtjänar varsitt förklarande avsnitt nedan. Jag ska också diskutera 

följder för inköp av närproducerat med dessa tre förfaranden.  

 Det avgörande för vilket av dessa förfaranden som blir aktuellt är kontraktets värde. Vid 

beräkning av värdet av kontrakt ska man räkna in kontrakt av samma typ som ska tilldelas under ett 

helt budgetår, enligt direktiv 2014/24 artikel 5. Livsmedel anses vara en typ av produkter, vilket 

innebär att alla inköp av livsmedel som en och samma myndighet gör under ett budgetår ska räknas 

samman (se skäl 19 preambeln direktiv 2014/24/EU). Det finns tre olika prisklasser med tillämplig 

nivå av reglering, som jag beskriver närmare nedan. EU har satt upp tröskelvärden för kontrakt som 

ska följa direktivens detaljerade bestämmelser om upphandlingsförfarandet. Det gamla direktivet 

2004/18/EG hade i artikel 7 ett tröskelvärde för statliga myndigheter på 162.000 euro och för 

kommunala och regionala myndigheter på 249.000 euro. I det nya direktivet 2014/24/EU artikel 4 

har tröskelvärdena förändrats på så vis att det för statliga myndigheter ligger på 134.000 euro för  

kommunala och regionala myndigheter och enheter 207.000 euro. EU-kommissionen har ansvar att 

översätta dessa värden genom standardiserade växelkurser, vilka ändras vartannat år. Den svenska 

regeringen ger sedan ett tillkännagivande om de nya tröskelvärdena.50 De senaste gällande 

tröskelvärdena motsvarar 1.169.378 SEK för statliga myndigheter och 1.806.427 SEK för övriga 

upphandlande myndigheter (kommunala, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar och stiftelser).51  

 

3.1.3.3a Öppet förfarande  

Öppet förfarande är det som klassiskt sett utgör offentlig upphandling. Det innebär att den 

upphandlande myndigheten lägger ut annons och förfrågningsunderlag på hemsidan Tender 

Electronic Daily (TED) som sköts av EU-kommissionen.52 Detta är en hemsida där alla ekonomiska 

aktörer i hela EU kan se annonsen och undersöka innehållet i förfrågningsunderlaget för att se om 

                                                 
50 Se kommentar Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 43.  

51 http://www.konkurrensverket.se/fragor-och-svar/?ShowItem=7565.  

52 Prop. 1999/00:128 s. 25.  

http://www.konkurrensverket.se/fragor-och-svar/?ShowItem=7565
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de är kvalificerade att ge anbud.  

 Gränsen för när en upphandlande myndighet är tvungen att lägga ut annonsen på TED är 

dragen vid tröskelvärdet som anges i förfarandedirektivet, se ovan. Många upphandlingar av 

livsmedel uppgår till flera miljoner kronor, även i mindre kommuner, varför detta förfarande är 

vanligt vid upphandling av livsmedel.  

 

3.1.3.3b Förenklat förfarande 

Över tröskelvärdet ska en annons som sagt läggas ut på en hemsida som riktar sig till företag i hela 

EU. Under tröskelvärdet när upphandlingar görs enligt det förenklade förfarandet i 15 kap LOU 

behöver annonsen däremot endast läggas ut på en hemsida som riktar sig till producenter inom 

Sverige. Det är den stora praktiska skillnaden mellan öppet och förenklat förfarande.  

 15 kapitlets rubrik i LOU är ”upphandling som inte omfattas av direktivet”, vilket syftar på 

direktiv 2004/18/EG. 1 kap 2 § 2 st. LOU hänvisar till kapitel 15 vad gäller kontrakt som 

understiger de angivna tröskelvärdena. 15 kap. 2 § anger vilka regler i den övriga lagen som är 

tillämpliga även vid upphandling enligt 15 kap. 15 kap 3 § anger att de förfaranden som kan 

användas under kapitlet är förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Konkurrenspräglad dialog får 

också användas under förutsättningar som preciseras i 15 kap 3 § 3 st. Enligt 15 kap 4 § st 1 måste 

den upphandlande myndigheten vid förenklat förfarande lägga ut annonsen om upphandling på en 

allmänt tillgänglig databas. Den måste vara så tillgänglig för allmänheten att effektiv konkurrens 

kan uppnås, varför det inte räcker med att myndigheten lägger ut annonsen på egen hemsida, i en 

lokaltidning eller på den egna anslagstavlan.53 Istället för att annonsera på en allmänt tillgänglig 

databas är det också tillåtet för upphandlande myndigheter att vid förenklad upphandling annonsera 

på annat sätt som uppfyller kraven på effektiv konkurrens. Vad annonsen ska innehålla anges i 15 

kap 5 § LOU.  

 2013 användes förenklat förfarande i 13.100 av alla 19.753 upphandlingar som genom-

fördes.54 Det är alltså en mindre del av alla svenska upphandlingar som uppgår till ett värde över 

tröskelvärdena. Frågan är om förenklat förfarande gör det lättare att upphandla närproducerat? 

Enligt gällande rätt är svaret att så antagligen inte är fallet. De allmänna rättsprinciperna som anges 

i 1 kap 9 § gäller nämligen även för 15 kap LOU, trots att detta kapitel enligt EU-rätten är 

undantaget direktivets tillämpningsområde.  

 Vissa har tolkat det som att Sverige har infört de allmänna rättsprinciperna längre än vi 

                                                 
53 Prop. 1999/00:128 s. 26.  

54 Konkurrensverkets rapport 2014:1, Siffror och fakta om offentlig upphandling – Statistik om upphandlingar som 

genomförts under 2013, s. 45. Observera att dessa siffror inte nödvändigtvis är representativa för upphandling av 

specifikt livsmedel, jag har inte kunnat finna sådana specifika statistiska uppgifter.  
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behöver, i och med att upphandlingar under tröskelvärdena enligt direktivet ska vara undantaget 

från direktivet, och därmed möjligen också från principerna i generalklausulen.55 I så fall skulle det 

ha kunnat vara enklare att upphandla närproducerat under tröskelvärdena. Men en annan tolkning av 

1 kap 9 § LOU är att den grundar sig i fördragens bestämmelser om och praxis kring den inre 

marknaden, som kan vara tillämpliga även på upphandlingar under tröskelvärdena i fall då det finns 

ett gränsöverskridande intresse. I så fall stämmer 1 kap 9 § väl överens med EU-rätten i sin helhet. 

Det gränsöverskridande intresset har i EU-rättens praxis definierats som situationer när en utländsk 

ekonomisk aktör faktiskt har, eller potentiellt har, ett intresse av att ge anbud i en specifik 

upphandling.56 EU:s primärrätt är därför tvingande i de fall då det finns ett sådant 

gränsöverskridande intresse.57 Denna tolkning får också stöd från preambelns uttalande både i det 

gamla och det nya direktivet, se skäl 2 i preambeln till direktiv 2004/18 och skäl 1 i preambeln till 

direktiv 2014/24/EU. Den senaste svenska utredningen om offentlig upphandling har dragit samma 

slutsats, om än kortfattat.58  

 Alltså är samma grundläggande rättsprinciper gällande både ovan och under tröskelvärdena, 

om än mer generellt tvingande över tröskelvärdena eftersom direktivet reglerar efterföljandet av 

principerna med detaljerade formregler för upphandlingsprocessen. Under tröskelvärdena får man 

göra en bedömning om upphandlingen är av gränsöverskridande intresse för någon ekonomisk 

aktör. Så länge som principerna, speciellt principerna om icke-diskriminering och likabehandling, är 

tillämpliga så är det svårt att upphandla närproducerat eftersom det ses som en otillåten geografisk 

diskriminering. De allmänna rättsprinciperna från EU:s primärrätt innefattar samma förbud mot 

diskriminering på grund av nationalitet (artikel 18 FEUF) och EU-domstolens praxis kring 

regleringen av den inre marknaden (artikel 34 FEUF angående varor) har avgjort att offentlig 

upphandling av närproducerat inte är i enlighet med EU-rätten.59 

 

3.1.3.3c Direktupphandling  

Vid direktupphandling behöver myndigheten inte sätta ut någon annons, utan kan gå direkt från 

förberedelsearbetet (med att se vilka produkter som behöver köpas in), till att kontakta en eller flera 

ekonomiska aktörer för att se om de är intresserade av kontrakt med myndigheten. 15 kap 3 § st 2 

LOU är den legala grunden för direktupphandling.  

 Direktupphandling innebär att upphandlande myndigheter köper produkter direkt från en 

                                                 
55 Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 138 f.  

56 Mål C-507/03. Se kommentar Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – Primärrättens reglering av offentliga 

kontrakt, s. 18.  

57 Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 18.  

58 SOU 2014:51, s. 13.  

59 Se vidare nedan avsnitt 3.2.  
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säljare utan föregående annonsering eller upphandlingsprocess. Hur direktupphandling ska gå till 

regleras inhemskt, eftersom det är under tröskelvärdet. Gränsen för direktupphandling har nyligen 

höjts. LOU 15 kap 3 § 2 st. ändrades den 1 juli 2014 så att beloppsgränsen för direktupphandlingar 

höjdes till 505.800 kronor, ett belopp som ska motsvara högst 28 procent av det tröskelvärde som 

gäller för kommuner och landsting, vilket för nuvarande är 1.806.427 kronor. Dessutom måste 

upphandlande myndigheter dokumentera alla upphandlingar över 100.000 kronor genom att enligt 

15 kap 20 § ange skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen, samt fatta beslut 

om riktlinjer för direktupphandling.60 15 kap 3a § LOU anger hur värdet av direktupphandlingar ska 

beräknas: alla direktupphandlingar av samma slags produkt under ett budgetår ska räkans ihop av 

den upphandlande myndigheten.  

 En fråga är om de grundläggande rättsprinciperna är tillämpliga även vid direktupphandling. 

LOU 1 kap 9 § anger att de allmänna rättsprinciperna ska gälla vid all upphandling – men är 

direktupphandling strikt talat upphandling, eller är det vanliga inköp? 15 kap LOU innehåller alla 

undantag, och 15 kap omfattas av 1 kap 9 §. Enligt 15 kap 1 § gäller kapitlet för all upphandling 

som avses i 1 kap 2 §. 1 kap 2 § anger att 15 kap avser alla kontrakt som understiger tröskelvärdena 

– kontrakt innefattar alla inköp. Konkurrensverket uttrycker på sin hemsida: ”Utgå alltid från de 

upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, 

ömsesidigt erkännande och proportionalitet.”61 I propositionen till ändring av beloppsgränsen för 

direktupphandling uttrycks också att ”Enligt EU-domstolens praxis ska de grundläggande 

unionsrättsliga principerna som kommer till uttryck i EUF-fördraget tillämpas vid upphandling som 

inte omfattas av direktiven och som har ett samband med den gemensamma inre marknaden.”62  

 Jag är inte så säker på att vi infört EU-rätten längre än vi behöver vad gäller upphandling 

under tröskelvärdena i allmänhet eftersom det ändå är reglerat av fördragen, som nämnts ovan. Men 

vid så låga värden att direktupphandling är tillåtet borde producenter från övriga EU inte ha så stort 

intresse av att delta vilket innebär att det saknas ett gränsöverskridande intresse att ta hänsyn till. Då 

en medlemsstat frivilligt inför EU-rätt längre än den måste, så blir den dock också skyldig att följa 

EU-rättens principer på det området, enligt mål C-28/95 Leur-Bloem.63 Principerna om icke-

diskriminering och likabehandling är alltså tillämpliga även på direktupphandling.  

 

 

                                                 
60 Prop. 2013/14:133 s. 1.  

61 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-

troskelvardet/direktupphandling/.  

62 Prop. 2013/14:133 s. 9.  

63 Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 138 f. 

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/direktupphandling/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/direktupphandling/
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3.1.3.4 Rätten att få beslut överprövade samt rätt till skadestånd 

En producent som gett anbud i en offentlig upphandling har en vidsträckt rätt att överklaga den 

upphandlande myndighetens beslut. Detta följer av LOU 16 kap 4 § som anger att en leverantör får 

ansöka om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet om leverantören i fråga anser 

sig ha lidit eller komma att lida skada av myndighetens beslut. Skaderekvisitet är uppfyllt bland 

annat om leverantören har gett anbud i upphandlingen men inte blivit tilldelad kontrakt och kan visa 

att det beror på ett fel av den upphandlande myndigheten.64 Rätten att få en upphandlande 

myndighets beslut gäller dock även tidigare än själva beslutet om tilldelning. Det gäller också 

utformningen av förfrågningsunderlag och annons. Om förfrågningsunderlaget till exempel visas 

vara utformat på ett sätt som utesluter vissa ekonomiska aktörer på otillåten grund kan detta vara 

grund för överprövning. På så vis ska fel kunna avhjälpas innan en upphandlingsprocess är 

avslutad.65 Om rätten finner att den upphandlande myndigheten brutit mot de grundläggande 

rättsprinciperna eller någon annan regel i lagen kan den besluta att upphandlingen ska göras om 

eller att upphandlingen får avslutas först efter att rättelse av felet gjorts (16 kap. 6 § LOU).  

 Behörig rätt är förvaltningsdomstol i den domkrets där den upphandlande myndigheten har 

sin hemvist (16 kap 5 § LOU). Tillämplig lag för processen i förvaltningsdomstol är 

förvaltningsprocesslagen (1971:291), se 1 §. Om förvaltningsrättens beslut går emot den klagande 

parten har denne en rätt att överklaga vidare till kammarrätt och därifrån till Högsta 

förvaltningsdomstol, enligt 33 § förvaltningsprocesslagen.  

 Den tid som en anbudsgivare eller annan berörd ekonomisk aktör har på sig att ansöka om 

överprövning av tilldelningsbeslut är den tid som kallas avtalsspärr. Avtalsspärren är som 

huvudregel 10 dagar (se 16 kap 1 § som hänvisar till 9 kap 9 § respektive 15 kap 19 § LOU, 

beroende på om öppet eller förenklat förfarande använts). Efter denna tids utgång återstår endast 

rätten att ansöka om skadestånd.66 En ekonomisk aktör som är berörd av ett beslut vid offentlig 

upphandling och som lidit eller kan komma att lida skada av detta kan också ansöka om skadestånd 

från den upphandlande myndigheten (16 kap 20 § LOU). Tidsfristen får att väcka en 

skadeståndstalan är ett helt år, och talan förs vid allmän domstol (16 kap 21 § LOU). Tillämplig lag 

på denna process är skadeståndslagen (1972:207).  

 Den vidsträckta rätten att ansöka om överprövning av beslut i offentliga upphandlingar får 

stora konsekvenser för myndigheterna. Dels leder det till stora samhällskostnader. Dels innebär det 

att myndigheterna behöver vara väldigt försiktiga med hur de utformar krav och tilldelningskriterier 

                                                 
64 Något som den klagande inte lyckades visa i exempelvis HFD 2013 ref 53.  

65 Prop. 1992/93:88, s. 101.  

66 Prop. 1992/93:88 s. 101.  



 27 

samt hur de utför beräkning av poäng i tilldelningsprocessen. Så fort en deltagande ekonomisk aktör 

känner att beslutet gått emot denne, vilket kan vara om den helt enkelt inte vann del i kontraktet, så 

kan denne nämligen överklaga beslutet inför domstol. Detta ställer höga krav på den tjänsteman 

som utformat förfrågningsunderlaget att kunna förklara sig inför domstol angående skälen till 

utformningen av förfrågningsunderlaget. Detta kan vara svårt då många upphandlare inte är jurister. 

I vissa fall, om det är en komplicerad upphandling, kan myndigheten behöva extern juridisk hjälp.  

 

 

3.1.3.5 Olika regler för olika nivåer inom offentlig sektor 

Upphandlande myndigheter lyder delvis under olika regelverk beroende på om det rör sig om statlig 

verksamhet eller verksamhet på kommunal eller landstingsnivå. Det finns upphandlande 

myndigheter eller enheter på tre huvudsakliga nivåer inom offentlig sektor: statliga, 

regionala/landsting, och kommunala. I LOU görs det skillnad på centrala statliga myndigheter och 

regionala/lokala myndigheter främst vad gäller tröskelvärdena (3 kap). Tröskelvärdet är högre för 

regionala och lokala myndigheter, vilket innebär att regioner, landsting och kommuner kan 

upphandla till ett högre värde utan att förfarandereglerna i direktiven blir tvingande.  

 I svensk reglering gäller också olika regler för kommun och landsting respektive för statliga 

myndigheter. För kommunal upphandling gäller de allmänna bestämmelserna i kommunallagen 

(1991:900), där 8 kap 1 § stadgar att allmänna medel ska hanteras på ett visst sätt. Kommuner och 

landsting ska (enligt 1 st) ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Enligt 8 kap 2 § ska kommunerna och 

landstingen hantera sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande 

säkerhet kan tillgodoses.  

 För statliga myndigheters upphandling gäller vissa förordningar. Förordning 1998:796 

nämner i 2 § att statliga myndigheter ska underlätta för små och medelstora företag att komma in 

med anbud i deras upphandlingar. Förordning 2009:907 stadgar i 13 § att myndigheter ska ta 

miljöhänsyn när det är relevant, vilket alltså är en något hårdare bestämmelse än ”bör-regeln” i 1 

kap 9a § LOU som gäller för alla upphandlande myndigheter och enheter. I bilagans del 3 till 

förordning 2009:907 finns en intressant avdelning om uppföljning av miljöarbete i upphandlingar. 

Enligt denna del av bilagan ska statliga myndigheter följa upp hur stor andel registrerade 

anskaffningar som innehållit miljökrav, dessa införskaffningars ekonomiska värde per år, 

beskrivning av resultatet av miljöarbetet: vad som påverkat det i positiv eller negativ riktning, hur 

uppgifterna är framtagna med mera.  

 Varför har då statliga myndigheter hårdare krav på sig än landsting och kommuner? Enligt 
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regeringens gamla miljömål för offentlig upphandling så är den största skillnaden mellan statligt 

och kommunalt arbete med miljövänlig upphandling att den statliga berörs av miljöledningssystem 

medan kommuner och landsting beslutar själva i vilken utsträckning de ska miljöanpassa sina 

upphandlingar.67  

 

 

3.2 EU-rätt 

 

Den svenska rätten kring offentlig upphandling bygger i stor utsträckning på EU-rätt. Därför ska här 

den relevanta EU-rätten beskrivas. Nya ändringar i förfarandereglerna diskuteras också här.  

 

 

3.2.1 Den inre marknaden  

 

Enligt preambelns skäl 1 i det nya direktivet 2014/24/EU samt skäl 2 i gamla direktivet 2004/18/EG 

kommer de grundläggande rättsprinciperna från fördragen och dess tillhörande praxis.  

 EU:s generella politiska mål är enligt FEU artikel 3.2 att skapa ett område utan inre gränser 

med fri rörlighet för personer och enligt artikel 3.3 att upprätta en inre marknad. FEUF utvecklar 

målen om fri rörlighet och inre marknad, vilket EU enligt FEUF artikel 3.1 b) har exklusiv 

befogenhet att reglera. Artikel 18 FEUF innehåller ett förbud mot diskriminering på grund av 

nationalitet, som gäller tillämpning av hela fördragsrätten. Artikel 26 FEUF stadgar att unionen ska 

säkerställa en fri inre marknad för varor, tjänster och kapital. Art 28 FEUF rör fri rörlighet för varor. 

Artikel 34 FEUF innehåller förbudet mot restriktioner av import av varor samt åtgärder med 

motsvarande verkan. Handel med livsmedel utgör handel med varor, varför nämnda artiklar är de 

relevanta.   

 EU-domstolen har klargjort vad som menas med åtgärder med motsvarande verkan i sin 

praxis.  I målet C-8/74 Dassonville stadgades att nationella regler som direkt eller indirekt, faktiskt 

eller potentiellt hindrar fri handel inte är tillåtna. I målet C-120/78 Cassis de Dijon förtydligade 

domstolen att det inte spelar någon roll hur regeln är utformad, det vill säga om den är riktad mot 

importvaror eller om den är synbart neutral – den kan ändå utgöra diskriminering. Staterna måste 

inte ha samma regler för produktkrav, men måste erkänna varandras produktkrav.  

 Fallen ovan gäller nationella regler, vilket skulle vara relevant för upphandling om Sverige 

                                                 
67 Regeringens skrivelse 2006/07:56 s. 34 
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införde lagstiftning som begränsar utländska livsmedelsleverantörer från att ge anbud i 

upphandlingar i Sverige. Det är inte vad jag ska utreda, utan mitt fokus ligger som sagt på 

upphandlande myndigheters åtgärder i upphandlingsprocessen. Principerna ur fallen blir dock 

tillämpliga även på upphandlande myndigheters beslut eftersom krav ställda i upphandlingar i EU-

rätten likställs med regler och på så vis ses som åtgärder med motsvarande verkan.68 Ett exempel 

där upphandling var den aktuella frågan ser vi i målet C-89/360 Kommissionen mot Italien. I målet 

hade en myndighet vid upphandling av en byggkoncession ställt krav på att en viss procentuell 

andel av underleverantörerna skulle anlitas från samma region. EU-domstolen kom fram till att det 

inte är tillåtet för upphandlande myndigheter att kräva att en viss procent av en leverantörs 

underleverantörer ska vara från samma region. Italien försvarade sig med att kravet på att 

underleverantörerna skulle vara från samma region inte var samma sak som en begränsning till att 

de skulle komma från samma land och därför inte utgjorde en nationell begränsning. EU-domstolen 

svarade att det i praktiken utgjorde en nationell diskriminering eftersom kravet fick till följd att 

enbart inhemska underleverantörer anställdes, i och med att alla leverantörer från regionen också 

måste komma från samma land. Därför stred myndighetens åtgärd mot förbudet mot diskriminering 

på grund av nationalitet.  

 Artikel 36 ger undantag från artikel 34 vid tvingande allmänt hänsyn, vilket inkluderar 

hänsyn till djur och växtliv. Gebhard-målet C-55/94 (skäl 37 domskälen) har satt upp ett test för att 

se om en åtgärd är tillåten enligt artikel 34:  

 

 ”nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande 

 friheter som garanteras av fördraget skall uppfylla fyra förutsättningar. De skall vara tillämpliga på 

 ett icke-diskriminerande sätt, de skall framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande 

 allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

 eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna 

 målsättning”.  

 

De fyra delarna i testet kan uttryckas som 1) Faller frågan inom artikel 34 tillämpningsområde? 

(Om det är en rent intern angelägenhet så gäller statens autonomi). 2) Är det ett hinder eller åtgärd 

med motsvarande verkan? 3) Kan åtgärden motiveras utifrån någon undantagsgrund? Och sist 4) Är 

åtgärden proportionerlig och den minst ingripande åtgärden för att uppfylla det angivna syftet?  

 Den sista frågan är relevant i frågan om upphandling av närproducerat kan anses vara den 

                                                 
68 Jason J. Czarnezki, States as market participants in the U.S. And the EU? Public purchasing and the environment, 

Sieps 2013:12, s. 31 ff.  
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minst ingripande möjliga åtgärden att vidta för att uppnå syftet bakom att köpa in närproducerat. 

Beroende på vilket som är det mest drivande skälet så kan det finnas andra vägar att gå som inte 

innebär en diskriminering.69  

 

 

3.2.2 Förfarandedirektiv  

 

Reglerna i dagens LOU är till största delen implementerade från EU-direktivet 2004/18/EG. Detta 

innehåller detaljerade förfaranderegler, ofta mer exakt angivna än i den svenska lagen, och det kan 

därför vara relevant att tolka rättsläget direkt från direktivet i stor utsträckning. Direktivet utvecklar 

de grundläggande rättsprinciperna från fördragsrätten.  

 Direktivet 2004/18/EG kommer att upphöra att gälla från och med den 18 april 2016, enligt 

direktiv 2014/24/EU Art. 91. Det nya direktivet 2014/24/EU har trätt i kraft enligt artikel 93, men 

medlemsstaterna kan inte fällas för brott mot det förrän implementeringstiden har gått ut enligt 

artikel 90. Vi hade ungefär 2 år på oss från det att det nya direktivet trädde i kraft. Direktiven om 

offentlig upphandling kallas också ”förfarandedirektiven” på svenska och ”the public sector 

directive” på engelska,70 där det senare namnet ger en bild av hur viktiga de är för den offentliga 

sektorn.  

 Direktiv 2004/18/EG anger de grundläggande rättsprinciperna i artikel 2. Att proportionalitet 

inte nämns i artikeln är inget att hänga upp sig på – det gäller ändå eftersom det är fördragens 

principer som man blir påmind om i denna artikel. Principstadgandet i direktiv 2014/24/EU är mer 

utförligt: det nämner även proportionalitet. Nya direktivets artikel 18 innehåller dessutom vissa 

nyheter – speciellt 18.2 vad gäller en skyldighet för medlemsstater, mer bestämt deras 

upphandlande myndigheter, att kontrollera efterföljandet av obligatoriska regler inom bland annat 

miljö. Nu kan upphandlande myndigheter inte längre lägga ifrån sig det ansvaret genom att skriva i 

kontraktet att brott mot sådana regler hanteras av någon annan myndighet.  

 

 

3.2.2.1 Metoder för tilldelning av kontrakt  

Hur ett kontrakt ska tilldelas regleras annorlunda i direktiv 2014/24/EU jämfört med det gamla 

direktiv 2004/18/EG. I det gamla direktivet var det tydligt att det fanns två tilldelningsmetoder: 

antingen lägst pris, eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Dessa två metoder har 

                                                 
69 Se vidare nedan avsnitt 4.3.  

70 D. C. Dragos, B. Neamtu, Modernising public procurement: the new directive, s. 331.  
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införlivats i svensk rätt 12 kap 1 § LOU, som beskrivet ovan. I det nya direktivet finns dock 

möjligheter att ändra på detta.71   

 De två metoderna för tilldelning av kontrakt reglerades i artikel 53 direktiv 2004/18/EG. 

Dessa byts i det nya direktivet 2014/24/EU i artikel 67 ut mot något som i p. 1 kallas det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Den svenska utredningen kring hur vi ska implementera 

direktivet gör tolkningen att det har en annorlunda betydelse än i direktivet från 2004, en betydelse 

som ligger närmare ”bäst förhållande mellan pris och kvalitet”. Skälen till direktivet är lite 

motsägelsefulla och otydliga, men utredningen tolkar det som att skäl 90 i preambeln till det nya 

direktivet innebär att det kan finnas flera olika alternativ till hur artikel 67 kan implementeras: 

antingen väljer staten att behålla de två metoderna lägst pris och det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet, eller så kan medlemsstaten välja att avskaffa en av dessa.72   

 Direktivet ger alltså en möjlighet att upphäva tilldelningsgrunden lägst pris och på så sätt 

tvinga upphandlande myndigheter att alltid ställa kvalitetskrav i sina upphandlingar, vilket skulle gå 

i linje med direktivets generellt ökade fokus på kvalitet och miljöhänsyn i upphandlingar. Det här 

skulle kunna vara bra för svensk livsmedelsproduktion i och med att den uppfyller höga 

kvalitetskrav och närproducerat skulle kunna öka om vi unisont slutade använda lägst pris. Ett 

argument emot detta är att det skulle kräva mer resurser hos de upphandlande myndigheterna om de 

alltid var tvungna att ställa andra krav än lägst pris. I nuläget kan de upphandlande myndigheterna 

se när speciella strategier är mest verksamma och därför meningsfullt att lägga mer resurser på.  

 

 

3.2.3 Soft law  

 

Kopplat till primärrätten om den inre marknaden och sekundärrättens förfarandedirektiv finns olika 

dokument inom EU:s soft law. De mest relevanta dokument som denna uppsats behandlar är EU-

kommissionens 2020-mål och de två utkomna upplagorna av handbok för grön upphandling.  

 Syftet med regleringen på den inre marknaden är enligt kommissionens 2020-mål att EU 

som gemenskap ska stå starkare i konkurrensen på världsmarknaden. Kommissionen beskriver det 

som att EU måste hålla ihop för att klara konkurrensen med andra stora och växande ekonomier i 

världen som Kina och Indien.73 Regleringen av den inre marknaden och den förväntade 

konkurrensfördelen på världsmarknaden ses på så vis som nödvändig för att ta oss ur den 

                                                 
71 SOU 2014:51, s. 287 ff.  

72 SOU 2014:51, s. 287 ff.   
73 Communication from the Commission, Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

Brussels 3.3.2010 COM (2010) 2020 final, s. 7 f.  
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ekonomiska krisen. Man kan se detta som att EU:s medlemsstater måste visa en solidaritet som 

omfattar hela EU för att vi ska klara oss igenom det ekonomiska läget. En solidaritet som omfattar 

hela EU, istället för det lokala näringslivet, innebär att närproducerat inte blir ett prioriterat skäl 

bakom strategier i offentlig upphandling.  

 

 

3.3 Närproducerat respektive principen om ickediskriminering 

 

3.3.1 Direktiven 

 

Direktiv 2004/18/EG anger de grundläggande rättsprinciperna i artikel 2, där principen om icke-

diskriminering på grund av nationalitet, hämtad ur primärrätten, ingår. I direktiv 2014/24 framgår 

samma princip ur artikel 1. Som vi såg i fallet Kommissionen mot Italien är det otillåtet att begränsa 

en upphandling till närproducerat med hänsyn till principen om förbud mot diskriminering på grund 

av nationalitet. Nedan följer en närmare redogörelse för inställningen hos EU-domstolen i frågan.  

 

 

3.3.2 Geografisk preferens enligt EU-domstolens praxis  

 

En preferens för närproducerade livsmedel utgör en geografisk preferens. EU-domstolen har i ett 

antal fall fastställt att det inte är tillåtet att ange en geografisk preferens vid offentliga 

upphandlingar. Upphandlande myndigheter får inte ställa krav på att anbud ska komma från ett visst 

geografiskt område, eller ge extra poäng till sådana anbud. Kommissionen mot Italien som nämnts 

ovan var ett sådant fall. I fallet Du Pont de Nemours Italiana (C-21/88) hade Italien instiftat en lag 

som gjorde det obligatoriskt för upphandlande myndigheter inom vården att upphandla minst 30 % 

av sina produkter från ett visst område i Italien. Det var alltså inte fråga om närproducerat, utan om 

en i lag obligatorisk upphandling från ett utpekat geografiskt område i syfte att bidra till den sociala 

och ekonomiska utvecklingen i denna region. Den nationella lagen ansågs strida mot fördragets 

bestämmelser, och det angivna syftet var inte tillräckligt för att undanta lagen från förbudet mot 

handelshinder i fördragen (se domskäl 18, 20 och 21).  

 I fallet Stora Bältbron (C-243/89) var problemet inte en nationell regel, utan en 

upphandlande enhets förfrågningsunderlag. EU-kommissionen anmälde Danmark för att en dansk 

upphandlande enhet (ett statligt ägt företag) hade ställt krav på att byggmaterial, förbrukningsvaror, 

arbetskraft och utrustning till byggandet av Stora Bältbron skulle vara danska i så stor utsträckning 
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som möjligt. Detta ansågs strida mot förbudet mot handelshinder samt likabehandlingsprincipen.  

 Om man tillämpar Gebhard-testet på frågan om närproducerat så skulle man cokså kunna 

säga följande. För det första så omfattas upphandlingar av livsmedel av artikel 34 FEUF om förbud 

mot handelshinder för varor och åtgärder med motsvarande verkan. Upphandlingar som de i 

Kommissionen mot Italien utgör för det andra en åtgärd med motsvarande verkan som 

handelshinder. För det tredje så nämns inte åtgärder som syftar till att stödja lokalt näringsliv eller 

sysselsättningar i lokalsamhället av någon undantagsgrund. Sist, för det fjärde, så anses sådana 

åtgärder inte proportionerliga enligt EU-rätten, i och med att åtgärder till stöd för jordbruk ges på 

andra sätt, främst inom EU:s omfattande jordbruksstöd och landsbygdsprogram.  

 

 

3.3.3 Säsongsprodukter  

 

EU-kommissionen har kommit med två generationer av en Handbok för grön upphandling. I den 

första från 2005 uttrycks ”Slutligen har offentliga myndigheter givetvis möjlighet att minska 

miljöpåverkan genom säsongsanpassade inköp, dvs. genom att i matsalarna endast tillhandahålla de 

frukter och grönsaker som skördas i området vid en given tidpunkt.”74 Det här kan uppfattas som ett 

tydligt tillåtande av att upphandla närproducerade livsmedel, vilket kommenterats med förvåning i 

doktrin eftersom det generellt i EU-rätten ses som diskriminering på grund av nationalitet.75 I den 

nyare handboken från 2011 uttalar sig kommissionen fortfarande positivt till säsongsbaserade 

inköp, men mer försiktigt, på så vis att den undviker att definiera vad som menas med säsong. 

Bland exempel på krav som kan ställas vid upphandling av livsmedel nämns möjligheten att ”Ange 

lägsta procentandelar och/eller ge poäng för användning av frukt och grönsaker som är i säsong och 

av hållbart skördade marina produkter.”76 Kommissionen nämner också ett exempel på en 

myndighet som den anser ha gjort rätt, nämligen Malmö kommun, när den upphandlade en stor del 

ekologiska livsmedel och ersatte en viss mängd kött med säsongens grönsaker.77 Även det svenska 

Livsmedelsverkets råd för mer miljövänlig kost inkluderar att äta mindre kött, att äta fisk som är 

fiskad eller odlad på ett hållbart sätt, till exempel miljömärkt, att välja grönsaker som tål att lagras 

                                                 
74 Communication from the Commission, Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growht, 

Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, s. 25 (min kursivering). 

75 Dan Wilsher, Reconciling national autonomy and trade integration in the context of eco-labelling, i Sue Arrowsmith 

och Peter Kunzlik, Social & Environmental Policies in EC Procurement Law, s. 431.  

76 Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, Europeiska kommissionen, andra utgåvan, 

2011, s. 63 (min kursivering).  

77 Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, Europeiska kommissionen, andra utgåvan, 

2011, s. 63 (min kursivering).  
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och att välja känsliga frukter och grönsaker efter säsong.78  

 Frågan är hur man ska tolka säsongsvaror. Är det rimligt att tro att säsongsvaror inkluderar 

importerade varor, på ett sådant sätt att den europeiska handeln ändå respekteras, eller är 

kommissionens tidigare definition fortfarande den rimliga för begreppet säsong? Man kan tänka sig 

att en säsong motsvaras av en årstid. Årstiderna kommer vid olika tid på året till olika delar av 

världen, Europa och Sverige. Varor som transporterats från södra halvklotet har helt omvända 

säsongsperioder, varför dessa varor rimligtvis inte kan ses som säsongsprodukter. Det borde också 

vara orimligt att påstå att en vara som producerats i södra Europa är i säsong i Sverige, eller att en 

vara som producerats i Skåne är i säsong i Kiruna, eftersom det är stora skillnader på säsongernas 

inträde mellan dessa platser. Årstidernas ankomst får i så fall stor betydelse för ett så avlångt land 

som Sverige och skulle leda till att en vara, för att vara i säsong, måste vara producerad på ungefär 

samma breddgrad, eller där det samtidigt är samma årstid och skörd för specifika grödor.  

 Frågan är om kommissionens uttalanden om säsongsprodukter bland livsmedel är en annan 

fråga än fallet Kommissionen mot Italien (C-89/360). Fallet mot Italien handlade om 

byggkoncessioner och inte specifikt om livsmedel, som handböckernas uttalanden. Om de anses ha 

olika tillämpningsområde skulle det alltså vara möjligt att lita på handböckernas utlåtanden. Men 

om rättsfallet ändå anses ha en generell princip som gäller också för livsmedel så har 

kommissionens uttalanden ingen juridisk tyngd. Hur det förhåller sig med den frågan kan man inte 

vara säker på förrän ett rättsfall om upphandling av säsongsbaserade livsmedel går upp till EU-

domstolen.  

 

 

3.3.4 Strategi för vilka livsmedel en upphandlande myndighet köper in  

 

Icke-diskrimineringsprincipen förbjuder ett direkt uttryckt krav eller kriterium om närproducerat. 

Därför är det aldrig tillåtet att skriva i annonsen eller förfrågningsunderlaget att man bara tänker 

anta anbud från producenter i närområdet. Däremot kan det finnas andra åtgärder som det är tillåtet 

att vidta som skulle kunna gynna producenter i närområdet. Rätten kring offentlig upphandling har 

ofta tolkats som att myndigheter har stor frihet att välja vad de vill köpa in, men inte varifrån. 

Christoffer Stavenov och Lisa Sennström, båda tidigare anställda på Miljöstyrningsrådet som hade 

ansvar för implementeringen av grön upphandling i Sverige, uttrycker att det kan vara tillåtet att 

planera sin upphandling på ett sådant sätt att det får diskriminerande följder, bara det görs med 

                                                 
78 http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa—miljo/miljo/miljosmarta-matval2/ (min kursivering).  

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa
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objektiva medel. De har skrivit att det ”är tillåtet att ställa sådana krav som i praktiken kan ha 

diskriminerande effekter så länge de är sakligt ställda.”79 Som exempel nämner de att upphandlare 

kan tänka igenom vilka slags livsmedel de köper in. Köper en upphandlande myndighet in äpplen 

istället för bananer och potatis istället för ris så finns det en möjlighet för närproducenter att 

åtminstone komma in med anbud. Detta val av livsmedel kan begränsa transportsträckan 

automatiskt. En sådan medveten strategi där man väljer livsmedel som är lämpade för odling eller 

uppfödning i närområdet är alltså möjligtvis inte diskriminerande, även om det får till följd att 

lokala produkter gynnas.  

 Det är i och för sig en kontroversiell fråga om man får vidta åtgärder som kan få 

diskriminerande effekter även om de är sakliga till formen. Enligt vissa tolkare utgör själva syftet att 

diskriminera ett brott mot rättsprincipen. Redan 2009 gjorde Sue Arrowsmith och Peter Kunzlik den 

tolkningen.80 I det nya direktivet 2014/24/EU stadgar artikel 18.1 st 2: ”Upphandlingen får inte 

utformas i syfte att undanta den från tillämpningsområdet för detta direktiv eller att på ett konstgjort 

sätt begränsa konkurrensen. Konkurrensen ska anses begränsas på ett konstgjort sätt om 

upphandlingen utformas i syfte att på ett otillbörligt sätt favorisera eller missgynna vissa 

ekonomiska aktörer.” Detta går också hand i hand med Dassonville-principen om att indirekta och 

potentiella handelshinder också omfattas av förbudet i artikel 34 FEUF. Även om det kan ligga 

något i det Stavenov och Sennström säger så ska det alltså tolkas försiktigt. Ett argument för 

tolkningen att val av produkter som produceras i närområdet kan ses som tillåtet, är dock att 

förbudet mot indirekt diskriminering annars går för långt och styr myndigheters val i orimligt hög 

utsträckning. Detta särskilt med hänsyn till att miljöintresset framhävs tydligt i fördraget, 

framförallt genom integrationsprincipen i 11 artikeln FEUF.  

 

 

3.3.5 Kontrakt med lokala producenter genom undantag från ramavtal  

 

Möjligheterna att sluta ramavtal uppkommer främst vid en ny upphandling av livsmedel. Det sker 

när det gamla ramavtalet går ut i tid, vilket utgör den stora ordinarie processen för upphandling. 

Denna process är dyr och vill man splittra avtalet i flera delar för att stödja småföretagare och 

samtidigt ställa riktade miljökrav så kommer det att leda till ännu större administrativa kostnader. 

Om en kommun eller annan upphandlande myndighet eller enhet däremot vill testa att upphandla 

närproducerat bara för mindre projekt så kan man höra med den som man redan har sitt ramavtal 

                                                 
79 Christoffer Stavenov och Lisa Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 58.  

80 Sue Arrowsmith och Peter Kunzlik, Social & Environmental Policies in EC Procurement Law, s. 80 ff.  
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med (det är ofta en större grossist) om det är möjligt att göra ett tillfälligt undantag från ramavtalet. 

Detta kan vara relevant när till exempel en kommun har en veckas tema med närproducerad mat till 

skolor i pedagogiska syften så att barn ska få lära sig hur mat produceras och vad som är traditionell 

lokal mat.81 Sådana mindre kontrakt kan möjligen tendera att mer sällan bli föremål för ansökning 

om överprövning av beslut, eftersom de inte innebär en större skada för någon ekonomisk aktör.  

 

 

3.4 Påverkar val av förfarande möjligheterna att upphandla närproducerat? 

 

Som vi sett så finns principen om ickediskriminering på varje nivå av upphandling, oavsett 

kontraktets värde. Generalklausulen 1 kap 9 § är nämligen tillämplig på all svensk offentlig 

upphandling. Såväl upphandlingar över som under tröskelvärdet träffas av principen – över 

tröskelvärdet av förfarandedirektivet och under tröskelvärdet av EU:s primärrätt. Alltså är det 

principiella svaret på frågan om val av förfarande påverkar möjligheten att upphandla närproducerat 

att så inte är fallet. Det blir inte lättare att upphandla närproducerat om en upphandlande myndighet 

väljer att utföra sin upphandling på egen hand istället för tillsammans med andra myndigheter, i 

syfte att kontraktet ska ha ett så lågt värde att en mer liberal reglering gäller.  

 I praktiken skulle det kunna finnas skillnader i hur lätt det är att upphandla närproducerat 

beroende på vilket värde kontraktet har, och medföljande reglering. Den största praktiska skillnaden 

mellan upphandling över och under tröskelvärdet var som sagt kravet på var och hur upphandlingen 

ska annonseras. Det säger sig självt att om annonsen måste placeras i TED så ökar sannolikheten att 

även anbud från andra länder kommer in. I de fall annonsering på TED inte är obligatoriskt kan det 

däremot vara möjligt att annonsera på ett sätt som främst riktar sig till inhemska producenter och 

leverantörer. Varje steg bort från principen om icke-diskriminering innebär dock en ökad risk för 

ansökan om överprövning från intresserade ekonomiska aktörer, i enlighet med 16 kap 6 § LOU.  

 Möjligheterna att ansöka om överprövning av beslut vid direktupphandling är däremot 

mindre. Det finns därför en möjlighet att direktupphandling skulle lyckas med att välja ut 

leverantörer inom närområdet. Detta förutsätter dock att all myndighetens upphandling av livsmedel 

under budgetåret understiger 505.800 SEK, något som lär vara ovanligt.  

 Sammanfattningsvis är det inte så lätt, om alls möjligt, att på ett direkt sätt och i syfte att 

stödja lokalt näringsliv, upphandla närproducerat. Däremot kanske riktade strategier kan leda till en 

högre andel närproducerade livsmedel. Det är vad jag ska utreda i nästkommande avsnitt.  

                                                 
81 Tillväxtverkets rapport Affärer och attityder – Lärande om upphandling skapar tillväxt och ökad service, 2012, s. 20.  



 37 

4. Strategier vid offentlig upphandling 

 

4.1 Strategisk upphandling 

 

EU har sett att strategier vid upphandling kan användas som verktyg för att lösa samhällsproblem. 

EU-kommissionens mål för år 2020 är att offentlig upphandling i större utsträckning ska användas 

för att motverka problem med hållbar utveckling som finns inom gemenskapen. Där räknas tre 

prioriterade mål upp: smart tillväxt – en ekonomi som bygger på kunskap och innovation, hållbar 

tillväxt – att stödja en mer resurseffektiv, grönare och konkurrenskraftig ekonomi samt inkluderande 

tillväxt – att stödja en hög anställningsgrad i ett ekonomiskt system som bidrar till ekonomiskt, 

socialt och territoriellt sammanhängande.82 I detta utlåtande från EU-kommissionen nämns offentlig 

upphandling vid flera tillfällen som ett av flera viktiga verktyg för att lösa samhällsproblem. De 

tillåtna metoderna för att minska samhällsproblem genom offentlig upphandling kallas strategier. I 

detta kapitel fokuserar jag på strategier angående hänsyn till små och medelstora företag samt till 

miljö och klimat, eftersom de kan ha något gemensamt med skälen bakom önskan till att köpa in 

närproducerade livsmedel.  

 

 

4.2 Små och medelstora företag  

 

Här behandlas strategier för att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga 

upphandlingar. Fokus ligger på att visa vilka metoder som blir tillåtna genom direktiv 2014/24/EU.  

 

 

4.2.1 Utvecklingen av rätten att ta hänsyn till små och medelstora företag   

 

Medlemsländerna har ingen gemensam definition av små och medelstora företag,83 men EU-

Kommissionen har gett ut en rekommendation 2003/361/EC som anger i bilaga 1 artikel 2 att 

gränsen går vid 250 anställda och en årlig omsättning på 50 miljoner euro.  

                                                 
82 Communication from the Commission, Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

Brussels 3.3.2010 COM (2010) 2020 final, s. 10.  

83 Martin Trybus, The Promotion of Small and Medium Sized Enterprises in Public Procurement: A Strategic Objective 

of the New Public Sector Directive?, i Modernising Public Procurement. The New Directive, 2014, s. 255.  
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 Företag inom jordbruket får ekonomiskt stöd från EU och från svenska staten.84 EU har 

också olika projekt för att stödja specifikt små och medelstora företag.85 Dessa åtgärder har dock 

inte ansetts vara tillräckliga för att förbättra små och medelstora företags förutsättningar på 

marknaden. Därför har EU diskuterat fram olika sätt att underlätta för små och medelstora företag 

att delta i offentliga upphandlingar. En utvidgning av dessa företags försäljning till offentlig sektor 

skulle kunna innebära mycket för små och medelstora gårdars ekonomi och överlevnadsförmåga.  

 Att explicit begränsa sin upphandling till små och medelstora företag är otillåtet eftersom det 

strider mot likabehandlingsprincipen att gynna vissa typer av företag framför andra.86 Däremot har 

både EU-kommissionen och det svenska Konkurrensverket gett ut råd om hur upphandlande 

myndigheter kan ta hänsyn till små och medelstora företag utan att bryta mot likabehandlings-

principen.87 Dessa råd inkluderar att minska storleken på kontrakt, att förbättra och förenkla 

information, att inte sätta för höga urvalskriterier, att förlänga anbudstider, att garantera betalning 

inom vissa minimitider och att godta delbetalningar.  

 Det gamla direktivet 2004/18/EG nämner inte små och medelstora företag mer än i en 

mening i preambeln (skäl 32), men är redan där positivt till att underlätta för små och medelstora 

företag att ge anbud i offentliga upphandlingar. Skälet nämner att bestämmelser om underleverantör 

kan gynna små och medelstora företag. Den största förändringen i det nya direktivet är att små och 

medelstora företag får betydligt mer uppmärksamhet. Nya direktivet 2014/24/EU skäl 2 i preambeln 

stadgar att direktivet tillämpar kommissionens 2020-mål i synnerhet vad gäller att stödja små och 

medelstora företags möjligheter att lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar. Skäl 124 

stadgar att detta är viktigt för att små och medelstora företag mildrar arbetslöshet och därför är 

viktigt för de europeiska ekonomierna.  

 Enligt Martin Trybus så har inte så mycket förändrats från vad som gällde redan enligt det 

gamla direktivet. Det som är förändrat är snarare vilken status av lag som anger vilka möjligheter 

som finns. Tidigare reglerades SMF-hänsyn mestadels i soft law eftersom hänsyn till mindre företag 

ofta tenderar att leda till lokalprotektionism, vilket går emot principerna för den inre marknaden. 

Men det är inte nödvändigtvis så att underlättande åtgärder för småföretag alltid leder till att enbart 

lokala företag vinner i upphandlingar: det kan också leda till att småföretag kan exportera sina varor 

i upphandlingar och därmed gynna den gränsöverskridande handeln.88 

                                                 
84 Naturvårdsverkets rapport 6461, Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik – Syntes av 18 rapporter om påverkan av 

jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige, 2011, s. 13 ff.  

85 http://ec.europa.eu/growth/smes/index_en.htm.  

86 Mål C-360/89 kommissionen mot Italien. Se kommentar Stavenov och Sennström, s. 98.  

87 Europeisk kodex för bästa praxis för att underlätta små och medelstora företags tillträde till offentlig upphandling 

SEC(2008) 2193, samt Konkurrensverkets pm av den 14 januari 2009, dnr 385/2008.  

88 Martin Trybus, The Promotion of Small and Medium Sized Enterprises in Public Procurement: A Strategic Objective 

http://ec.europa.eu/growth/smes/index_en.htm
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4.2.2 Förberedelsefasen  

 

Tidigare har förberedelsefasen till offentlig upphandling inte reglerats av varken EU-direktiv eller 

svensk lagstiftning, utan förberedelsefasen har varit fri för upphandlande myndigheter att utforma. 

Upphandlande myndigheter kunde då ringa runt bland lokala eller regionala bönder och 

uppmärksamma dem på möjligheten att ge anbud i en offentlig upphandling och på så vis väcka 

deras intresse att delta i konkurrensen.89 Konkurrensverket skrev till exempel i en checklista för 

upphandlare att de måste tänka efter om det är passande för en specifik marknadsundersökning att 

kontakta ”ett par utvalda leverantörer via telefon eller e-post”.90 Likabehandlingsprincipen och icke-

diskrimineringsprincipen har alltså framförallt blivit tillämpliga först när själva 

upphandlingsprocessen dragit igång, vid författande av förfrågningsunderlag och vidare. 

 Men i det nya direktivet 2014/24/EU har en regel införts i artikel 40 om marknads-

undersökningar stadgas att upphandlande myndigheter får göra marknadsundersökningar bland 

ekonomiska aktörer och rådfråga såväl oberoende experter som ekonomiska aktörer. De politiker 

som tryckte på att föra in denna regel i direktivet trodde antagligen att det skulle innebära en större 

frihet för upphandlande myndigheter att tryggt kunna göra marknadsundersökningar med vetskapen 

om att direktivet tillåter det. Men det är inte nödvändigtvis effekten av att ha infört denna regel i 

direktivet. Nu omfattas nämligen marknadsundersökningar av kraven i de allmänna rättsprinciperna. 

För att uppnå kraven på likabehandling och icke-diskriminering i en marknadsundersökning kan 

man kanske inte längre bara ringa runt till de lokala bönderna och höra hur deras förmåga att 

leverera ser ut och om de har intresse av att delta i en offentlig upphandling, eftersom det inte skulle 

innebära likabehandling. Istället kan det hända att det enda tillåtna sättet att göra en 

marknadsundersökning nu blir att annonsera om att de gärna vill ha reklam från eller träffa 

livsmedelsproducenter för att diskutera de teoretiska möjligheterna att sluta kontrakt. Det skulle 

vara till viss nackdel för småföretag eftersom det är en ytterligare administrativ börda. Det är heller 

inte säkert att alla bönder som skulle ha varit intresserade av att delta, om de bara fått mer 

information om sina möjligheter, faktiskt svarar på en sådan annons. Eftersom det är så oklart hur 

man ska tolka den nya artikel 40 så kommer det antagligen ett uttalande från kommissionen om hur 

man ska tolka den, så småningom. Artikel 41 anger hur likabehandlingsprincipen ska tillämpas när 

det gäller behandlingen av tidigare deltagande i kontrakt: främst att upphandlande myndigheter inte 

ska särbehandla de ekonomiska aktörer som de tidigare haft kontrakt med utan behandla alla lika 

                                                                                                                                                                  
of the New Public Sector Directive? i Modernising Public Procurement. The New Directive, s. 257.  

89 Tillväxtverkets rapport Affärer och attityder – Lärande om upphandling skapar tillväxt och ökad service, 2012, s. 31.  

90 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-

troskelvardet/direktupphandling/.  

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/direktupphandling/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/direktupphandling/
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för att uppnå verklig ny konkurrens.    

 

 

4.2.3 Underleverantörer  

 

Att reglera förhållandena för små och medelstora företag som berörs av kontraktet i egenskap av 

underleverantörer till den ekonomiska aktör (exempelvis en grossist) som får kontraktet har ansetts 

vara en bra metod att förbättra förhållandena för små och medelstora företag. Då sköter grossisten 

samordningen och administrationen gentemot underleverantörerna så att den upphandlande 

myndigheten inte behöver göra det själv, samtidigt som de små företagen får hjälp av grossisten att 

nå fram med sina varor till upphandlande myndigheter och får stordriftsfördelar. Att ställa krav på 

att underleverantörer ska vara belägna i regionen är dock inte tillåtet, som vi såg i Kommissionen 

mot Italien C-89/360.  

 Vilka krav som får ställas på underleverantörer framgick kortfattat i det gamla direktivet 

2004/18/EG artikel 25. Det nya direktivets (2014/24/EU) artikel 71 om anlitande av underleverantör 

och direktbetalning till underleverantör, reglerar däremot frågan detaljerat. Det nya är att en 

myndighet kan betala direkt till underleverantör, vilket antas vara bra för små och medelstora 

företag.91  

 

 

4.2.4 Ekonomisk kapacitet  

 

I det gamla direktivet artikel 47 fanns ingen gräns för hur stora krav upphandlande myndigheter 

kunde ställa på leverantörers ekonomiska kapacitet. Små och medelstora företag hade svårt för att 

delta i offentliga upphandlingar eftersom många upphandlande myndigheter ställde för höga krav på 

ekonomisk kapacitet, vilket framgår i skäl 83 i preambeln till det nya direktivet. Det nya direktivets 

artikel 58 sätter därför en gräns på att den minsta årliga omsättning som de ekonomiska aktörerna 

måste ha inte får överstiga ett belopp som är två gånger så högt som det uppskattade 

kontraktsvärdet. 

 

 

 

                                                 
91 Martin Trybus, The Promotion of Small and Medium Sized Enterprises in Public Procurement: A Strategic Objective 

of the New Public Sector Directive?, i Modernising Public Procurement. The New Directive, s. 274 ff.  
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4.2.5 Splittra kontrakt i mindre delar  

 

Ett särskilt stort problem för små och medelstora företag inom jordbruket har som sagt varit att 

kontraktens storlek övergår producenternas förmåga att prestera. En annan åtgärd än den som 

beskrivits i avsnittet ovan är att dela upp förfrågningsunderlaget i mindre delar.  

 Enligt det nya direktivets skäl 78 preambeln så ska upphandlande myndigheter tänka på att 

de kan använda uppdelning av kontrakt i mindre delar som ett sätt att stödja små och medelstora 

företags möjligheter att ge anbud i offentliga upphandlingar. Redan det gamla direktivets artikel 9.5 

tillät uppdelning av kontrakt. Den regeln är införlivad i nuvarande 3 kap. 7 § LOU. Artikel 46 nya 

direktivet innehåller en förändring. Punkt 1 st 2 ger upphandlande myndigheter en skyldighet att 

ange varför de bara tecknar avtal med en ekonomisk aktör, om de väljer så. Preambel 78 och artikel 

46 tillsammans ger intrycket av en ny huvudregel: att upphandlande myndigheter ska dela upp 

kontrakt på flera aktörer. I annat fall måste de ange skälen till varför de tilldelat kontrakt till bara en 

ekonomisk aktör.  

 Enligt Trybus kan man inte vara säker på hur upphandlingar faktiskt kommer att utföras 

förrän regeln har införlivats i nationell rätt.92 Både medlemsstaten och de upphandlande 

myndigheterna har frihet att avgöra hur de vill lösa detta. Medlemsstater kan göra det obligatoriskt 

att dela upp kontrakt i mindre delar enligt Artikel 46.4, vilket också nämns i skäl 78 preambeln. 

Artikel 33 direktiv 2014/24 kombinerat med skäl 78 ger också en möjlighet för medlemsstater att 

lagstifta om obligatorisk uppdelning av ramavtal i syfte att gynna små och medelstora företag. Det 

skulle innebära att ramavtal inte får slutas med bara en ekonomisk aktör, utan måste slutas med 

flera.  

 Den svenska utredningen kring hur Sverige ska implementera det nya direktivet ger inte 

förslag på att införa möjligheten att göra uppdelning obligatorisk i svensk rätt.93 Om Sveriges 

riksdag följer utredningens råd så är det alltså fortfarande tillåtet för upphandlande myndigheter att 

upphandla av enbart en ekonomisk aktör. Plikten att motivera sitt beslut införs dock, eftersom den 

är obligatorisk att implementera. Utredningen tolkar det dock som att denna motiveringsplikt inte är 

så omfattande utan att det räcker att ange huvudskälen, såsom ”att en uppdelning leder till att 

kontraktets genomförande exempelvis blir tekniskt svårare eller dyrare än om en uppdelning inte 

görs eller försvåras på grund av samordningen av de olika delarna.”.94 Om en implementerande 

medlemsstat inte kräver att kontrakt ska delas upp så har upphandlande myndigheter kvar en frihet 

                                                 
92 Martin Trybus, i Modernising Public Procurement. The New Directive, s. 264.  

93 SOU 2014:51, s. 164 ff.  

94 SOU 2014:51, s. 169 f.  
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att upphandla från en enda aktör så länge de förklarar varför de valde att göra det. Vi får se om 

upphandlande myndigheter därför kommer att fortsätta som förut och börja använda 

standardförklaringar i alla sina upphandlingar för varför de upphandlar från en aktör, eller om de 

kommer att låta sig påverkas av signalen från EU att det är bra att dela upp kontrakt för att 

underlätta för små och medelstora företag.  

 Har man splittrat upp ett kontrakt på flera mindre producenter så kan det bildas viss 

förvirring när det kommer till transporter angående var, hur och när ska varorna ska levereras. För 

att göra samarbetet med de små och medelstora företagen smidigare vad gäller leveranserna så kan 

kommuner anlägga samlastningscentraler.95 Samordnad varudistribution kan också minska 

mängden transporter och därför gynna miljön.96  

 Ett argument emot att splittra upphandlingar, eller i allmänhet emot att en upphandlande 

myndighet ska genomföra sina upphandlingar själv, är att det kan bli dyrare. Om kontrakt delas upp 

i mindre delar så kan grossister avskräckas från att ge anbud i upphandlingen, eftersom det är en 

större administrativ börda för dem att ge flera anbud än bara ett på alla livsmedel. Grossister utövar 

större prispress på sina underleverantörer än vad en upphandlande myndighet kan utöva på enskilda 

mindre företag som får leverera direkt till myndigheten. Det är bra om offentlig sektor använder 

skattemedel på ett effektivt sätt. På så vis blir mer pengar över till andra viktiga samhällsområden. 

Ett motargument mot denna kritik är att om en myndighet upphandlar mer svenskt eller 

närproducerat så kan man också se det som en investering i det lokala eller svenska jordbruket – 

något som inte behöver ses som en förlust.  

 

 

4.2.6 Minska den administrativa bördan  

 

EU har i det nya direktivet 2014/24/EU infört bestämmelser som ska minska den administrativa 

bördan för små och medelstora företag att komma in med anbud i offentliga upphandlingar. Detta 

eftersom många små och medelstora företag uttryckt en oförmåga att sätta sig in i den komplicerade 

administrativa processen kring offentliga upphandlingar. Vad gäller livsmedelsproducenter kan detta 

vara särskilt angeläget, då många jordbrukare är familjeföretag utan utomstående anställda. Dessa 

ägnar mycket tid åt själva jordbruket och kan ha lite tid och ork till att sätta sig in i den byråkrati 

som omger offentliga upphandlingar. Dels måste företaget sätta sig in i hur det ska göra för att ge 

                                                 
95 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/aktuella-teman/livsmedel/livsmedel/livsmedelslogistik-och-

transport/samarbete-kring-effektiv-logistik-ger-hallbar-utveckling/.  

96 Christoffer Stavenov och Lisa Sennström, s. 115 f.  

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/aktuella-teman/livsmedel/livsmedel/livsmedelslogistik-och-transport/samarbete-kring-effektiv-logistik-ger-hallbar-utveckling/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/aktuella-teman/livsmedel/livsmedel/livsmedelslogistik-och-transport/samarbete-kring-effektiv-logistik-ger-hallbar-utveckling/
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anbud. Dels måste det kunna bedöma om det har en möjlighet att leva upp till de 

kravspecifikationer och tilldelningskriterier som uppställs i en specifik upphandling. Dessutom 

måste det kunna tillhandahålla de intyg och andra bevisdokument som krävs för att den 

upphandlande myndigheten ska acceptera att företaget uppfyller dess krav.  

 Det gamla direktivet ställde strikta krav på att anbudsgivare ska komma in med intyg och 

andra bevis som den upphandlande myndigheten kräver. Dessa krav på intyg har kritiserats av små 

och medelstora företag eftersom det lägger en tung administrativ börda på dem som inte har så stor 

personalstyrka att de har tid med den mängd administration som krävs för att ge anbud i 

upphandlingar. I processen för att utforma det nya direktivet tryckte många därför på för att minska 

den administrativa bördan för att ge anbud. Det nya direktivet innehåller i artikel 59 en möjlighet 

för upphandlande myndigheter att, i syfte att förenkla för SMF, acceptera en egen försäkran från 

anbudsgivare, kallad ESPD. Men att inte kräva bevisdokument har sina faror. Om den 

upphandlande myndigheten inte kräver intyg i anbudsförfarandet och väljer ut en leverantör baserat 

på den egna försäkran, och det senare visar sig att den ekonomiska aktören som vann 

anbudstävlingen faktiskt inte uppfyller de krav som uppställts i förfrågningsunderlaget, så måste 

myndigheten göra om upphandlingen. Det är både kostsamt och tidskrävande. Här går 

upphandlande myndigheter en balansgång mellan trygghet i att anbudsgivare faktiskt uppfyller 

ställda krav samtidigt som de kan vara trygga i att upphandlingen inte kommer att behöva göras om 

till stora kostnader för myndigheten å ena sidan, och å andra sidan önskan att underlätta för små och 

medelstora företag.97 Trybus konstaterar att det kommer att vara enkelt för upphandlande 

myndigheter även i framtiden att kräva full dokumentation i form av intyg redan i 

anbudsförfarandet, i enlighet med artikel 59.4.98  

 

 

4.3 Miljö och klimat 

 

I detta avsnitt ska jag beskriva och diskutera hur ambitioner kring miljöskydd kan påverka 

offentliga upphandlingar. Efter en bakgrund av hur miljöhänsyn regleras i grön upphandling 

behandlas hänsyn som kan tas i produktionsfasen respektive transportfasen. Både i produktions-

fasen och transportfasen inverkar vad som kallas livscykelberäkningar, ett begrepp som införts i det 

nya förfarandedirektivet 2014/24/EU. I avsnitt 4.3.1 ska de grundläggande aspekterna på 

miljöhänsyn i upphandlingar behandlas. Avsnitt 4.3.2 behandlar frågor som rör miljöhänsyn 

                                                 
97 Martin Trybus, i Modernising Public Procurement. The New Directive, s. 267.  

98 Martin Trybus, i Modernising Public Procurement. The New Directive, s. 271.  
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angående produktionsfasen: vilka hänsyn upphandlande myndigheter får ta till hur livsmedel har 

producerats. Det sista avsnitt 4.3.3 under behandlingen av miljö- och klimathänsyn fokuserar på 

klimatpåverkan av livsmedelstransporter.  

 

 

4.3.1 Grön upphandling 

 

Liksom vad gäller SMF-stöd så finns det ekonomiska stöd för miljövänligt jordbruk.99 Ungefär 

hälften av EU:s gemensamma budget delas ut i olika former av ekonomiskt stöd till jordbruk. På 

senare tiden har dessa stöd inriktat sig mer och mer på miljövänligt jordbruk.100 Det finns även 

nationella stöd att söka. Vissa av dessa stöd riktar sig specifikt till miljövänlig produktion.101 Men 

utöver detta kan miljöhänsyn i jordbruket stödjas genom offentlig upphandling. Möjligheten att 

ställa miljökrav har funnits en tid inom EU. På senare tid har vikten av att skydda miljö och klimat 

stärkts. Offentlig upphandling har framhävts som ett viktigt verktyg för att motverka miljöproblem 

och begreppet grön upphandling har på så vis vuxit fram.  

 

 

4.3.1.1 EU-rättens inställning till miljöhänsyn i offentlig upphandling  

EU anser att offentlig upphandling ska användas som ett verktyg för att ta mer miljöhänsyn i 

livsmedelsproduktionen. Detta syns i EU:s soft law, där det framhävs att de prioriterade målen för 

offentlig upphandling är bland annat ökat miljöhänsyn.102 Detta stämmer överens med unionens 

övergripande mål. I artikel 3.3 FEUF anges att unionen ska upprätta en inre marknad som ska verka 

för hållbar utveckling med en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Artikel 11 FEUF stadgar 

också att miljöpolitik ska integreras i all EU:s politik. Nedan beskrivs utvecklingen i EU-rätt 

angående möjligheterna att ta miljöhänsyn i upphandlingar.  

 

 

4.3.1.2 Utvecklingen i EU-praxis  

Utvecklingen av vilka miljökrav som får ställas i offentliga upphandlingar kan beskrivas som 

                                                 
99  Se förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsåtgärder, särskilt 1 kap 1 § samt 2 kap.  

100 Naturvårdsverkets rapport 6461, Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik – Syntes av 18 rapporter om påverkan av 

jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige, 2011, s. 16.  

101 Naturvårdsverkets rapport 6461, Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik – Syntes av 18 rapporter om påverkan av 

jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige, 2011, s. 13 ff. samt s. 26 f.  

102 Se bland annat Communication from the Commission, Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth, Brussels 3.3.2010 COM (2010) 2020 final, s. 15.  
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följande. Ett första viktigt fall är Concordia Bus Finland (C-513/99) år 2002, som fastställde att 

upphandlande myndigheter får ställa krav på miljöstandard på bussar. Då satte domstolen upp en 

begränsning: miljökrav måste vara del av objektets (varans eller tjänstens) materiella substans, 

alltså vara en egenskap av varan/tjänsten som sådan. Punkt 1 domslutet stadgar nämligen att 

miljökrav bara för ställas så länge som de är kopplade till produktens materiella substans, det vill 

säga den miljöpåverkan som användningen av produkten i sig kan orsaka. Det var en rimlig gräns 

att dra i fallet i fråga eftersom det gällde bussar, som faktiskt orsakar ljudförorening och 

hälsofarliga avgaser i stadsmiljöer där de används. Vad gäller livsmedel kan man däremot inte säga 

att deras materiella substans har någon miljöpåverkan. Själva konsumerandet av mat har nämligen 

ingen miljöeffekt. Livsmedel orsakar däremot miljöpåverkan i produktionsfasen och transportfasen 

samt senare när vi slänger mat.  

 Hade Concordia-principen stått fast hade det alltså inte varit tillåtet att ställa några miljökrav 

vid upphandling av livsmedel. 2003 kom dock EVN Wienstrom-målet (C-448/01) som slog fast att 

upphandlande myndigheter får ställa krav på hur en vara/tjänst produceras – att det är tillåtet att 

ställa miljökrav på produktionsfasen. En myndighet hade ställt krav på att el skulle vara producerad 

av förnyelsebara källor, vilket ansågs tillåtet. Att el är producerad av förnyelsebara metoder är inte 

en del av dess materiella substans, varför rättsläget ändrades i och med denna dom.  

 Direktiv 2004/18/EG preambeln skäl 1 tar upp slutsatsen från Concordia som kräver att 

miljökrav ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen, men samtidigt anger skäl 29 att 

produktionsmetod får ingå, på det sätt som EVN Wienstrom-domen kom fram till. Denna 

motsättning uppmärksammades inte. Själva artiklarna verkar dock mest ha utgått ifrån Concordia-

målet, eftersom artikel 23.3 b) om vilka miljöhänsyn som kan ingå i tekniska specifikationer bara 

nämner prestanda och funktion som exempel, vilka är miljöegenskaper som är bundna till 

produktens materiella substans.  

 Max Havelaar-domen (C-368/10) kom år 2012 och den förändrade rättsläget tydligt. Den 

slog fast att upphandlande myndigheter får ställa miljökrav på produktion av livsmedel i form av 

ekologisk odling och krav på rättvis handel, så länge som kraven är preciserade och tydligt angivna 

i den tekniska specifikationen och tilldelningskriterierna i förfrågningsunderlaget. Denna dom fick 

genomslag i direktiv 2014/24/EU på så sätt att artikel 67.3 sista satsen stadgar att upphandlande 

myndigheter får ta miljöhänsyn som gäller faser i en produkts livscykel även när det gäller faktorer 

som inte är en del av dess materiella substans.  
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4.3.1.3 Strategisk grön upphandling  

Miljöhänsyn vid upphandling av livsmedel handlar dels om att få bra kvalitet på varorna, dels om 

att få igenom policys och miljömål – ett sätt att styra marknaden. Myndigheter bör gå före och visa 

vägen för den privata marknaden och kan genom sin stora köpkraft forma marknader och utbud.103  

 Miljöhänsyn har tidigare kallats för en av de sekundära bedömningsgrunderna. Begreppet 

sekundär kritiserades i litteraturen, eftersom det ger intryck av att miljöhänsyn är mindre viktiga än 

krav på lågt pris. Ett förslag var att byta ut det mot horisontella bedömningsgrunder,104 men även 

detta begrepp är problematiskt eftersom det ger intryck av att miljökrav handlar om allmän politik 

som ska genomdrivas i upphandling och att det inte är en central del av upphandlingars 

grundläggande syfte. Nu har ett nytt begrepp antagits för miljökrav som jämställer miljöhänsyn med 

andra hänsyn: strategisk upphandling. I preambeln till det nya direktivet kan vi se att strategiskt 

tänkande kring miljöinnovation (skäl 47) och grön upphandling för att uppnå EU:s 2020-mål för 

hållbar tillväxt (skäl 123) uppmuntras. Att ta miljöhänsyn uppmuntras alltså starkt från EU:s sida.  

 Utredningen Goda affärer definierar en strategi som ett flödesschema med olika steg. En 

strategi börjar med ett mål om vad organisationen vill uppnå. Därefter sätter organisationen upp en 

inriktning för vad man ska göra. Nästa steg är att bena ut hur målet ska uppnås, det vill säga hur 

man ska ställa miljökrav. Sist måste man undersöka den inre logiken – vad säger att man kommer 

att lyckas med denna strategi?105  

 För att kunna ställa krav på miljö och klimatpåverkan hos leverantörerna krävs att alla led i 

organisationen är införstådda med organisationens strategi. Högst upp i hierarkin måste det tas ett 

politiskt beslut om att upphandlingarna ska innehålla miljöhänsyn. Sedan måste verksamhets-

cheferna, som avgör vad varje verksamhet har behov av, tänka till vad gäller vilken typ av matvaror 

man beställer – vissa livsmedel är mindre miljöpåverkande än andra, vissa odlas med fördel lokalt 

medan andra är bättre för miljön att importera från ett land där de växer mer naturligt istället för att 

odla i mycket energikrävande växthus lokalt.106 Längst ner i kedjan finns upphandlaren – en 

tjänsteman som ska utforma förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Tjänstemannen avgör vad 

som placeras i den tekniska specifikationen, tilldelningskriterier och särskilda avtalsvillkor samt 

exakt hur dessa olika krav ska se ut.  

 Direktiv 2014/24 artikel 83.3 st. 3 nämner att kommissionen ska följa upp medlemsstaters 

arbete med nationella strategiska upphandlingspolicyer. Alltså är det också uppmuntrat att införa 

strategiska policyer på nationell nivå, bland annat angående grön upphandling.  

                                                 
103 SOU 2013:12 Goda affärer, s. 385.  

104 Sue Arrowsmith och Peter Kunzlik, s. 12 ff.  

105 SOU 2013:12, Goda affärer, s. 85 ff.  

106 Jfr Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 102.  
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4.3.1.4 Svensk reglering av miljöhänsyn i offentlig upphandling  

I Regeringsformen 1 kap 2 § st. 3 stadgas att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som 

leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. 1 kap 1 § Miljöbalken (1998:808) 

stadgar att hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god 

miljö, samt att hållbar 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. 

Sverige har också som mål att vara ett föregångsland i den internationella strävan att skapa en 

ekologiskt hållbar utveckling.107 

 Sverige har 16 nationella miljömål.108 Ett antal av dessa är relevanta för jordbrukssektorn. 

Bland dessa ingår bland annat mål angående ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, 

begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och ingen övergödning.109 Jordbruk innebär både positiv 

och negativ miljöpåverkan. Den positiva miljöpåverkan är att betesmarker upprätthåller natur- och 

kulturmiljövärden. Negativa effekter av jordbruk är däremot belastning på miljön från användning 

av växtnäring, växtskydd och energi. Jordbruket har minskat i Sverige över de senaste åren, vilket 

innebär att negativ miljöpåverkan minskar samtidigt som positiva effekter minskar. De miljö-

problem som finns beror därför oftast på frånvaro av positiva effekter.110 

 Ett sätt att stödja arbetet med miljömålen är för svenska myndigheter att köpa in livsmedel 

som uppfyller miljömålen i högre utsträckning. Redan i dagens LOU finns regler som tydliggör i 

vilka olika faser av en upphandling det är tillåtet att ta miljöhänsyn.111 Dessa möjligheter ansågs 

dock inte utnyttjas i tillräckligt hög utsträckning.112 Därför instiftades den så kallade bör-regeln i 1 

kap 9a § LOU. Den stadgar att upphandlande myndigheter bör ta miljöhänsyn och sociala hänsyn 

om upphandlingens art motiverar detta. Den infördes i den svenska LOU år 2010 i syfte att 

tydliggöra för upphandlande myndigheter att det är tillåtet och uppmuntrat att ställa miljökrav i 

offentliga upphandlingar.113  

 

 

 

                                                 
107 Prop. 1997/98:45, s. 155.  

108 http://www.miljomal.se/. Det 16:e miljömålet infördes genom prop. 2000/01:130. Miljömålen har även reviderats 

genom prop. 2009/10:155. 

109 Naturvårdsverkets rapport 6461, Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik – Syntes av 18 rapporter om påverkan av 

jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige, 2011, s. 11.  

110 Naturvårdsverkets rapport 6461, Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik – Syntes av 18 rapporter om påverkan av 

jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige, 2011, s. 6.  

111 Se kommentar i Prop. 2009/10:180, s. 270.  

112 Skrivelse 2006/07:54, s. 1.  

113 Prop. 2009/10:180 s. 271 f.  

http://www.miljomal.se/
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4.3.2 Miljöhänsyn angående produktionsmetoder 

 

Den främsta frågan att utreda under denna rubrik är om det är möjligt att ställa krav på att 

livsmedelsprodukter ska uppnå en viss miljöstandard. Det diskuteras också om dessa åtgärder kan 

öka möjligheten att upphandla närproducerat.  

 

 

4.3.2.1 Svensk rätt för miljöhänsyn angående produktion 

Enligt LOU 6 kap 5 och 6 §§ är rätten att ställa krav på produktionssätt begränsad. Det är enligt 

dessa stadganden inte tillåtet att ställa krav på produktionssätt om det leder till att vissa företag 

gynnas eller missgynnas. Det är dock tillåtet om det inte är möjligt att på annat sätt ange vad som 

efterfrågas, men ska i så fall följas av orden ”eller likvärdigt”. Likvärdiga lösningar regleras av 6 

kap 5-6 §§ samt 9-10 §§. Miljömärken är dock tillåtet krav angående produktionsmetod, enligt 6 

kap 7 § LOU. Dessa regler bygger på direktiv 2004/18/EG och kommer att ändras i och med 

implementeringen av direktiv 2014/24/EU som ser annorlunda på produktionsmetod.114  

 

 

4.3.2.1.1 Konkurrensverkets verktyg, annan hjälp och egna krav 

För vägledning om vilka typer av miljöhänsyn som är tillåtna kan upphandlande myndigheter 

använda sig av Konkurrensverkets verktyg för miljövänlig upphandling av livsmedel.115 Detta 

verktyg togs fram av Miljöstyrningsrådet och innehåller tre ambitionsnivåer av miljöhänsyn: bas, 

medel och spjutspetskrav. På Konkurrensverkets hemsida med detta verktyg finns också länkar till 

relevant EU-lagstiftning för varje område av livsmedel, vilket underlättar för upphandlare att lägga 

kraven åtminstone på den nivå som gäller för alla producenter inom EU. Att kräva efterföljande av 

gemensamma minimiregler är obligatoriskt för upphandlande myndigheter, vilket diskuterats 

angående den nya artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU. Spjutspetskraven ligger på en högre nivå än 

lagstiftning och kan leda till en större sållning bland anbudsgivare. Det är därför klokt att utforma 

spjutspetskrav som tilldelningskriterier, för att uppnå en verklig konkurrens.  

 Det är tillåtet för upphandlande myndigheter att ta fram sina egna miljökrav och kriterier. 

Om en upphandlande myndighet gör detta så kan den mer exakt ange vilka varor den vill ha, och 

det finns en möjlighet att lokala produkter kan väljas ut genom riktade krav. Att ta fram egna krav 

                                                 
114 Se nedan 4.3.4.2.  

115 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-

hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/livsmedel/.  

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/livsmedel/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/livsmedel/
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kräver dock större egen kompetens, är tidskrävande och resurskrävande.116 Det är också möjligt att 

använda sig av andra hjälpverktyg, som exempelvis WWF:s nyutkomna Köttguide, som ger 

exempel på olika proteinkällors påverkan på närmiljöer såväl som klimat under produktionsfasen.117 

Denna framhäver bland annat fördelarna av att i någon mån ersätta kött med baljväxter, samt 

miljövinsterna för svenska landskap om naturbetesprodukter väljs istället för konventionella 

animalieprodukter eller importerade animalieprodukter, där djuren kanske inte fått gå på bete alls.    

 

 

4.3.2.2 EU-rätt för miljöhänsyn angående produktion 

 

4.3.2.2.1 Livscykelberäkning   

Livscykelanalys (LCA) och livscykelberäkning eller livscykelkostnad (på engelska ”life cycle 

costing” - LCC) har blivit alltmer vanliga metoder för att beräkna den totala miljöpåverkan och 

kostnader under en produkts hela livscykel. Enligt Konkurrensverket är den grundläggande 

skillnaden mellan LCA och LCC, att LCA innebär att man analyserar den totala miljö- och 

klimatpåverkan under en produkts eller tjänsts hela livscykel.118 Exempelvis kan livscykeln för 1 kg 

nötkött medföra utsläpp på X kg CO2, Y kg försurande, Z kg övergödande, och så vidare. LCC 

handlar däremot om att inte bara ta hänsyn till inköpspriset när man ska välja en produkt utifrån 

pris, utan att man också ska räkna in dolda kommande kostnader och andra kostnader som ingår i 

produktens hela livscykel. Där kan exempelvis kostnader för sanering av den mark där varorna 

producerats, kostnader för att deponera produkten på ett säkert sätt, samt kostnader för hälsoeffekter 

vid konsumtion ingå. Vid livscykelberäkningar används också begreppen interna och externa 

kostnader. Interna kostnader innefattar inköpspris och andra beskrivna kostnader som den 

upphandlande myndigheten själv kan behöva stå för. Externa kostnader är däremot kostnader som 

uppstår för samhället av de inköp som en upphandlande myndighet gör. Om en myndighet till 

exempel köper in fordon som ger stora mängder avgaser i ett tätbefolkat område så uppstår 

vårdkostnader för de människor som får i sig avgaserna.  

 För offentlig sektor är det högst rimligt att gå långt i vilka kostnader man räknar in i LCC 

eftersom det är offentlig sektor i sin helhet som ofta får stå för dessa kostnader i slutänden. Om man 

till exempel skulle köpa in livsmedel till skolor som innehåller hälsofarliga ämnen så är det samma 

offentliga sektor som också får betala för den sjukvård som krävs för att hantera effekterna på de 

                                                 
116 Stavenov och Sennström, s. 87 f.  

117 Världsnaturfonden WWF Köttguide 2015.  

118 http://utbildning.msr.se/lcc/.  

http://utbildning.msr.se/lcc/
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personer som fått i sig denna mat. Och om offentlig sektor köper in produkter som har framställts på 

ett sätt som påverkar klimatet i starkt negativ riktning så är det också offentlig sektor som får betala 

för de åtgärder som krävs när naturkatastrofer eller klimatförändringar förstör skogar i stormar eller 

leder till översvämningar på grund av havets höjning.  

 Här kommer man in på det som filosofer kallar det moraliska kollektiva dilemmat som gör 

att ingen enskild stat vill ta steget att motverka dessa effekter om det ses som en kostnad att 

motverka dem. En enskild stat kan nämligen inte ensam råda bot på globala miljö- och 

klimatproblem. För varje stat blir det mer fördelaktigt att inte vidta åtgärder, oavsett om övriga 

länder vidtar åtgärder eller inte. Naturligtvis leder detta till att alla länder förlorar på den globala 

skalan, i och med att global uppvärmning kommer att drabba oss alla i någon mån.119 Men delvis 

kommer man ur detta kollektiva dilemma genom gemensam lagstiftning, såsom EU:s lagstiftning 

om livscykelberäkningar. Genom den beräkningsmetod som EU inför görs det tydligt att det inte är 

en kostnad att vidta åtgärder mot klimathoten, det är tvärtom en kostnad att underlåta det. Den 

svenska utredningen gör bedömningen att livscykelberäkningar redan har varit tillåtna tidigare och 

att direktivet på så vis inte inför något nytt, men att direktivet genom att införa en regel om 

livscykelberäkning vill uppmuntra till användandet av sådana metoder.120 

 Direktiv 2014/24/EU anger livscykelberäkning som ett sätt för upphandlande myndigheter 

att ställa mer objektiva miljö- och klimatkrav eftersom det tar upp all påverkan under hela 

produktens livscykel, utan att göra några konstruerade begränsningar som kan få missgynnande 

konsekvenser för vissa anbudsgivare. I artikel 2.20 definieras livscykel på följande vis:  

 

 20. livscykel: alla på varandra följande och/eller inbördes sammankopplade skeden, inklusive 

 forskning och utveckling som ska genomföras, produktion, handel och dess villkor, transport, 

 användning och underhåll, som ingår i livslängden för en vara eller ett byggnadsverk eller 

 tillhandahållandet av en tjänst, från råvaruanskaffning eller generering  av resurser till 

 bortskaffande, sanering och tjänstens eller användningens slut.  

 

Livscykelberäkningar kan ingå både i de tekniska specifikationerna enligt direktiv 2014/24 artikel 

42.1 st. 2 och/eller i tilldelningskriterier enligt artikel 67.2 st. 1. Det är alltså inte enligt någon av 

dessa artiklar obligatoriskt att ta in livscykelberäkning, men tillåtet och uppmuntrat enligt 

preambeln. Artikel 68 reglerar hur livscykelberäkningen ska gå till och räknar upp en rad kriterier 

som, om det är relevant för den specifika produkten, ska ingå. I p. 1 a) räknas myndighetens utgifter 

                                                 
119 Se allmänningens dilemma, fångarnas dilemma, det kollektiva dilemmat. Wikipedia har artiklar om dessa.  

120 SOU 2014:51, s. 298.  
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vid inköpet och driften av produkten in, vilket motsvarar interna kostnader enligt skäl 96 st 2 och 

utgör en ren LCC-beräkning. I p. 1 b) räknas externa miljöeffekter in, det är den del som motsvarar 

LCA enligt Konkurrensverkets ovan nämnda definition. Men även den del som är LCA ska sedan 

omsättas i monetära värden: ”under förutsättning att deras penningvärde kan fastställas och 

kontrolleras”. Denna begränsning innebär att även extern miljöpåverkan – som exempelvis utsläpp 

av växthusgaser, andra förorenande ämnen och klimatpåverkan i övrigt – måste vara kopplad till 

den aktuella produkten under dess livscykel förutsatt att dess monetära värde kan avgöras och 

verifieras.  Detta innebär att man måste kunna sätta en prislapp på miljöpåverkan – den måste vara 

kvantifierbar.  

 För att ta reda på vad som menas med att ett kriterium ska vara kopplat till den aktuella 

produkten går vi till artikel 67.3 som stadgar att man får räkna in varje stadium i en produkts 

livscykel, även när sådana faktorer inte utgör en del av deras ”material substance” (här har vi en 

slarvig översättning i den svenska versionen av direktivet: ”även då sådana faktorer inte utgör en 

del av dem”). ”Material substance” innebär vad produkten i sig består av och inte hur den har 

producerats och motsvarar den gräns som tidigare har dragits i EU-praxis som fallet Concorida Bus 

Finland. Anledningen till att den här meningen är med i direktivet är att poängtera att 

produktionsmetoder får räknas med. Denna del av artikel 67.3 ger alltså medlemsstater en rätt att 

räkna in produktionsmetoder som använts specifikt i produktionen av just de varor (eller tjänster) 

som kontraktet avser.  

 Det kan bli svårt framöver att avgöra vilka krav på produktionsmetoder som är tillåtna och 

vilka som innebär en diskriminering byggda på nationell standard. Att ställa krav som bara de nära 

producenterna uppfyller i sin produktion är antagligen förbjudet enligt artikel 68.2 st 2:   

 

 Den metod som används för bedömningen av kostnader som kan tillskrivas externa miljöeffekter ska 

 uppfylla följande villkor:  

 a) Den grundas på objektivt verifierbara och icke-diskriminerande kriterier. Den ska inte på ett 

 otillbörligt sätt gynna eller missgynna vissa ekonomiska aktörer, särskilt om den inte har utvecklats 

 för upprepad eller löpande användning.  

 

Därför bör upphandlande myndigheter vara försiktiga med att ställa krav som enbart närproducenter 

kan uppfylla, särskilt om den tar fram kraven eller kriterierna på egen hand och inte använder en 

europeisk standardiserad beräkningsmetod.  

 Den beräkningsmetod som EU föreslår är för övrigt lite egen, eftersom den blandar ihop vad 

begreppen LCC och LCA annars separerar. LCA handlar i sig strikt om att sätta siffror på utsläpp 
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och andra miljöeffekter utan att sen sätta ett ekonomiskt värde på det. LCC handlar istället om att 

räkna ut en varas pris genom att räkna in ekonomiska kostnader som faktiskt kommer i dess hela 

livscykel: som kostnader för att deponera varan eller kostnader för att sanera en plats efter att ha 

bedrivit miljöfarlig verksamhet där. Denna metod som direktivet påbjuder innebär att man först ska 

räkna ut LCA och sedan översätta siffrorna man får fram till en prislapp i euro, vilket går emot den 

bakomliggande idén med LCA. Det kommer att behövas hjälp från konsulter med att utföra 

beräkningarna och de kommer att behöva hitta på helt nya sätt att räkna ut detta, eftersom det inte är 

en metod som används idag.  

 Jag är dock inte helt övertygad om att upphandlande myndigheter måste använda denna 

metod när man ställer krav på miljöhänsyn i anbuden. Antagligen kan man fortfarande ställa mer 

precisa krav, som de som Konkurrensverket ger råd om i sitt verktyg, utan att sätta in dem i en 

helhet av livscykelberäkning. Både artikel 42 och 67 anger som sagt att en myndighet kan använda 

livscykelberäkning, inte att de ska, och artikel 68 tycks bara reglera hur en livscykelberäkning ska 

gå till om upphandlande myndigheter väljer att använda en sådan metod. Kanske infördes artikel 68 

bara för att reglera livscykelberäknande metoder så att de inte används på ett diskriminerande sätt.  

 

 

4.3.2.2.2 Märken  

Ekologiska märken har fått viss kritik för att de inte bygger enbart på fastställda vetenskapliga 

grunder.121 Olika märken har dock olika solid grund för sina krav och EU tillåter upphandlande 

myndigheter att använda krav som ingår i de ekologiska märken som är framtagna på ett mer 

objektivt grundat och transparent sätt. I det gamla direktivet 2004/18/EG reglerades användningen 

av miljömärken i artikel 23.6 om tekniska specifikationer. De gamla kraven på märken innefattade 

att de ska vara lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som är föremål för 

upphandling, kraven för märket ska ha utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, miljömärkena 

ska ha antagits genom ett förfarande i vilket samtliga berörda parter, t.ex. statliga organ, 

konsumenter, tillverkare, distributörer och miljöorganisationer får delta och att miljömärkena är 

tillgängliga för samtliga berörda parter. Domen Max Havelaar (C-368/10) angav att det inte är 

tillåtet att kräva att produkter ska vara märkta med ett specifikt märke. Om en upphandlande 

myndighet hänvisar till ett specifikt märke måste den godta likvärdiga lösningar, vilket anges 

genom tillägg i form av ”eller likvärdigt” efter varje sådant krav i förfrågningsunderlaget. Domen 

anger att det bästa är om den upphandlande myndigheten självständigt anger de krav som är 

                                                 
121 Paneldebatt om ekologisk odling i universitetshuset sal X 15 april. Se även Verena Seufert, Navin Ramankutty & 

Jonathan A. Foley, Comparing the yields of organic and conventional agriculture, doi:10.1038/nature11069.  
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relevanta för upphandlingen, även om dessa krav är tagna ur ett märke. Den svenska utredningen 

för implementering av direktiv 2014/24/EU gör tolkningen att domen Max Havelaar innebär en 

mindre strikt hållning från EU-domstolen än tidigare om att märken ska ha koppling till 

kontraktsföremålet.122 Regleringen av användningen av märken har utvidgats i enlighet med domen 

i det nya direktivet 2014/24 artikel 43, där p. 1 st. 1 anger tillåtna märkeskrav: 

 

 a) Märkeskraven rör endast kriterier som är kopplade till kontraktsföremålet och är lämpliga för att 

 definiera egenskaperna hos de byggentreprenader, varor eller tjänster som är föremål för kontraktet.  

 b) Märkeskraven grundas på objektivt kontrollerbara och icke- diskriminerande kriterier.  

 c) Märkena har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i vilket samtliga berörda parter, 

 inklusive statliga organ, konsumenter, arbetsmarknadens parter, tillverkare, distributörer och icke-

 statliga organisationer, kan delta.  

 d) Märkena är tillgängliga för samtliga berörda parter.  

 e) Märkeskraven fastställs av en tredje part över vilken den ekonomiska aktör som ansöker om 

 märket inte kan ha ett avgörande inflytande.  

 

Det finns ett undantag i artikel 43 p. 2 som innebär att det kan vara tillåtet att använda krav ur en 

ekologisk märkning även om märket omfattar fler krav än vad som är relevant för den specifika 

produkten som ska upphandlas. Den upphandlande myndigheten får i så fall ta in de relevanta 

kraven ur märket i sitt förfrågningsunderlag, också i enlighet med principen ur Max Havelaar.  

 En upphandlande myndighet som vill vara säker på att dess krav på ekologisk märkning 

kommer att godtas kan kräva att produkterna ska uppfylla kraven i den gemensamma ekologiska 

märkningen EU-blomman, som regleras av Rådets förordning nr 880/92. EU:s Eco-labelling Board 

(EUEB) utökar ständigt antalet produktgrupper som EU-blomman innefattar.123 De gemensamma 

kraven för ekologisk produktion måste anses som transparenta och likabehandlande. Men utöver 

den gemensamma märkningen är det också tillåtet att använda sig av krav ur nationella märken. 

EU-kommissionens handbok för grön upphandling tar upp Svanen-märket som ett exempel på 

nationella märken som uppfyller hög objektivitet i sina märkeskrav.124 Det får motsägelsefulla 

konsekvenser att nationella ekologiska märken är tillåtna samtidigt som explicita krav på att 

produkter ska uppfylla svensk lagstiftnings krav är otillåtet. Många nationella märkningar är 

nämligen inspirerade av eller bygger vidare på nationell lag och nationell standard, vilket skulle 

                                                 
122 SOU 2014:51 s. 422.  

123 Dan Wilsher, Reconciling national autonomy and trade integration in the context of eco-labelling, i Roberto Caranta 

med flera, Modernising Public Procurement: The New Directive, s. 412.  

124 Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, Andra utgåvan, Europeiska kommissionen, 

2011, s. 18.  
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favorisera nationella producenter. Detta kan gå emot artikel 28 FEUF om förbud mot diskriminering 

på grund av nationalitet samt principen om indirekt diskriminering i Cassis de Dijon.  

 Dan Wilsher diskuterar om upphandlande myndigheter ändå kan använda sig av nationella 

märken om de ses som marknadsdeltagare snarare än marknadsreglerare när de använder märket. 

Arrowsmith och Kunzlik gjorde nämligen i sin bok 2009 en tolkning som innebär att det kan finnas 

vissa ”exkluderade inköpsbeslut” som inte berörs av Cassis-principen. Wilsher utgår ifrån fallet 

Dundalk (C-45/87) Kommissionen mot Irland. Fallet handlade om att Irland hade infört en lagregel 

som krävde att rör skulle uppnå en viss standard, utan att inkludera ”eller likvärdig” eller 

kontrollera om utländska produkter uppfyllde motsvarande standard. I domskälen (21-22) framgår 

att det hade varit tillåtet att ha en nationell regel för viss standard om den innehåller ett rekvisit om 

att likvärdiga produkter godtas samt om upphandlande myndigheter undersöker den verkliga 

standarden på produkter, inte bara kräver att produkterna är inhemska och därmed uppfyller kraven 

i landets lag. På så vis tycks domstolen poängtera att medlemsstaternas upphandlande myndigheter 

har stor självbestämmanderätt när de definierar sina behov. Fallet Contse C-234/03 behandlar 

uppställda krav i upphandling som en reglering, vilket gör att deras nödvändighet och 

proportionalitet måste kontrolleras hårdare än om det hade handlat om vanliga konsumtionsbeslut.  

 Men att alltid göra en tolkning att krav uppställda i upphandlingar skulle utgöra reglering 

stämmer inte väl överens med EU-domstolens senare fall Concordia Bus Finland och EVN 

Wienstrom eftersom upphandlande myndigheter i dessa fall ses som konsumenter som är fria att 

utforma sina krav förutom vad gäller diskriminering och transparens. Wilsher kommer därför fram 

till att den senare slutsatsen borde gälla även för nationella ekologiska märken så länge 

upphandlande myndigheter också godtar likvärdiga utländska standarder.125 Wilsher kommer också 

till slutsatsen att fallet Keck (C-267/91 och C-268/91) borde vara tillämpligt istället för Cassis de 

Dijon, eftersom ekologiska märken inte förbjuder försäljningen av några varor utan snarare enbart 

skapar marknadsförutsättningar. Under Keck-principen torde nationella ekologiska märken vara 

tillåtna under förutsättning att ekonomiska aktörer kan få tillgång till standarderna, att standarden är 

klar och tydlig och att alternativa sätt att uppfylla kraven godtas.126 Alltså är krav om uppfyllande 

av svenska miljömärken tillåtna, så länge likvärdiga lösningar godtas.  

 

 

 

 

                                                 
125 Dan Wilsher, s. 413 ff.  

126 Dan Wilsher, s. 419.  
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4.3.3 Transporternas miljö- och klimatpåverkan  

 

Transporter av livsmedel orsakar stora effekter på klimatet, särskilt när det görs med vägtransport-

fordon som släpper ut mycket växthusgaser. Det leder också till miljöförstöring på miljön nära 

vägarna. Slitage på vägarna leder också till ökade kostnader för samhället.127 Dessa problem vill 

somliga lösa genom att köpa in närproducerad mat som inte behöver transporteras så långt från jord 

till bord. Jag ska i denna del av uppsatsen utreda om klimathänsyn kan vara en tillåten grund för att 

upphandla närproducerade livsmedel.  

 

 

4.3.3.1 Livscykelberäkning  

Transporterna ingår enligt definitionen i artikel 2.20 i en produkts livscykel. Artikel 68 reglerar hur 

användningen av livscykelberäkning får gå till. Det knepiga med transport är att klimatpåverkan är 

en extern effekt på samhället och planeten i stort, något som det är svårt att exakt ange vad det 

kommer att kosta samhället. Enligt artikel 68.1 b) måste upphandlande myndigheter för att få väga 

in klimatpåverkan i beräkningen kunna sätta en prislapp på vad klimatanpassning efter de aktuella 

utsläppen och påverkan på klimatet kommer att kosta. Det här är något som även experter inom 

miljöteknik har svårigheter med och hur EU kan förvänta sig att upphandlare ska kunna ställa 

sådana precisa krav är enligt mig oförklarligt. I takt med att färdiga beräkningsmetoder tas fram för 

olika fordonsslag så blir det dock enklare att genomföra.  

 Artikel 68.3 direktiv 2014/24/EU nämner att beräkningsmetoder för olika områden kommer 

att bli obligatoriska när de har tagits fram på gemenskapsnivå. Bilaga XIII räknar upp de som fanns 

vid direktivets införande, vilket är en sorgligt kort lista eftersom det bara fanns ett sådant direktiv 

att hänvisa till. Detta är direktiv 2009/33/EG som innehåller en uträkningsmetod för lastbilars miljö- 

och klimatpåverkan. Det är enligt detta direktiv artikel 5 obligatoriskt för upphandlande myndig-

heter att ställa miljökrav vid inköp av lastbilar enligt beräkningsmetoden i artikel 6. Direktiv 

2009/33/EG är implementerat i svensk rätt genom lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av 

bilar och vissa kollektivtrafiktjänster samt en tillhörande förordning (2011:847) med samma namn. 

Den svenska utredningen ser därför inget behov av att implementera p. 3 i artikel 68, eftersom vi 

redan har vidtagit nödvändiga åtgärder.128 

 Man måste skapa nya liknande uträkningsmetoder för andra transportslag och för alla 

tjänster, varor och byggkoncessioner som existerar för att det ska bli enklare för upphandlande 

                                                 
127 Christoffer Stavenov och Lisa Sennström, s. 116.   

128 SOU 2014:51 s. 298 f.  
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myndigheter att använda sig av metoden i artikel 68 direktiv 2014/24/EU. Det här är inte ett litet 

arbete som EU har tagit på sig, och frågan är om medlemsstaterna verkligen kommer att 

implementera skyldigheten att utveckla dessa beräkningsmetoder på egen hand när de 

implementerar direktivet eller om de kommer att avvakta tills det kommer ut nya beräkningsformler 

från EU. Skäl 95 st. 2 preambeln anger att EU har kommit mycket långt med utvecklandet av 

beräkningsmetoder för fler områden än för lastbilar. Om medlemsstaterna börjar tillämpa olika 

beräkningsmetoder så leder det till olika behandling av ekonomiska aktörer, vilket är flexibelt men 

strider mot de grundläggande rättsprinciperna. Men en sak är säker, och det är att detta nya direktiv 

inte är möjligt att implementera genom metoden att ”klippa och klistra” text rakt in i den nationella 

lagstiftningen, utan det kräver att medlemsstaterna vidtar faktiska åtgärder. Faktum är att skäl 96 st 

2 ålägger medlemsstaterna att på någon nivå fastställa generella beräkningsmetoder som inte ska 

finjusteras för varje enskild upphandling:129  

 

 Sådana metoder kan fastställas på nationell, regional eller lokal nivå, men för att undvika att 

 skräddarsydda metoder leder till en snedvridning av konkurrensen bör de vara generella i den 

 mening att de inte bör upprättas specifikt för ett visst offentligt upphandlingsförfarande. 

 

Utredningen diskuterar inte specifikt hur denna skyldighet ska uppfyllas, vilket innebär att staten 

inte tycks benägen att införa en nationell beräkningsmetod.130 Med tanke på skälets ordalydelse så 

räcker det antagligen med att varje kommun/landsting/region sätter upp sin metod för beräkning av 

livscykel. För att kunna implementera sådana avancerade beräkningsmetoder kommer offentlig 

sektor behöva ta hjälp från konsulter eller anställa en hel del kunniga på området.  

 

 

4.3.3.2 Ekologiskt fotavtryck 

Andrea Sundstrand ger ett relativt kategoriskt nekande svar på frågan om man får upphandla 

närproducerat genom att ställa krav på transporter. Hon gör tolkningen att det antagligen inte är 

tillåtet att ställa krav på transportsträcka eller transportmedel, eller ens på utsläpp per 

tonkilometer.131 Det förstnämnda, transportsträcka, kan jag hålla med om att det antagligen är 

diskriminerande eftersom det inte nödvändigtvis är sakligt grundat. Om skälet till att upphandla 

                                                 
129 Det här är ett exempel på direktivets tendens att placera faktiska ålägganden i preambeln, vilket gör dess lagliga 

tyngd oklar. Egentligen ska alla ålägganden vara placerade i själva lagtexten och preambeln ska bara ge 

tolkningsstöd. Det här har fått kritik – se Roberto Caranta med flera, Modernising Public Procurement: The New 

Directive, s. 10 och sida 21 som tar upp fallet C-215/88 vilket stadgar att en preambel inte kan innehålla regler.  

130 Se SOU 2014:51 s. 296 f.  

131 Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 101 f.  
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närproducerat är klimatrelaterat så beror ju klimatpåverkan inte bara av sträckan som livsmedlen 

transporteras utan också med vilka slags fordon och vilket bränsle som används. Men hennes 

tolkning att krav på typ av fordon eller på utsläpp per tonkilometer också skulle vara otillåtna är inte 

den enda möjliga tolkningen. Det kan nämligen ses som objektivt ställda krav som faktiskt är 

ägnade att uppfylla det specifika syftet att minska klimatpåverkan vid transport av livsmedel. 

Ekologiskt fotavtryck är något som utredningen Goda affärer varit inne på. Den konstaterade att 

våra produktions- och konsumtionsmönster har stor påverkan på miljötillståndet i både Sverige och 

globalt och att en ökad import innebär ett ökat ekologiskt fotavtryck.132 

 Arrowsmith har ett utvecklat resonemang kring vilka krav på ”carbon footprint” (ungefär 

motsvarande begrepp som utredningens ”ekologiskt fotavtryck”, men mer fokuserat på 

växthuseffekten) som kan vara miljömässigt relevanta sätt att ställa klimatkrav. Hon skrev att 

sådana policies har en signifikant inverkan på handeln och att det kan missbrukas för 

protektionistiska syften, men att det samtidigt hör ihop med ett viktigt klimatintresse och att det 

särskilt i ljuset av integrationsprincipen (nu artikel 11 FEUF som stadgar att miljöpolitik ska 

integreras i all EU:s politik) verkar vara möjligt att rättfärdiga.133 För att rättfärdiga sådana krav 

måste dock den upphandlande myndigheten visa att de ingår i en sammanhängande policy som inte 

är begränsad till produkter som råkar vara viktiga för den lokala eller nationella ekonomin. 

Arrowsmith fortsätter med att det antagligen inte skulle vara möjligt att ställa krav som är direkt 

diskriminerande – som att kräva att mat ska odlas i den stat som ska tilldela kontraktet – till skillnad 

mot krav som fokuserar mer direkt på miljömässiga skador. En policy som bara tar hänsyn till 

sträckan som produkterna transporteras är antagligen inte heller tillåten. Varor som transporteras 

långa sträckor över vatten kan nämligen ha en mindre påverkan på miljö och klimat än varor som 

transporteras kortare distanser på vägar eller med flyg. Åtgärder som bara syftar på en aspekt av 

livscykeln kan också komma att utmanas. Arrowsmith antar också att policies om ”carbon 

footprint” bara skulle tillåtas så länge som den upphandlande myndigheten accepterar alla bevis 

som en ekonomisk aktör ger för att den kompenserar för sin klimatpåverkan.134 Det senare är 

ytterligare ett exempel på accepterandet av likvärdiga lösningar, vilket som sagt är obligatoriskt i 

offentliga upphandlingar.  

 

 

 

                                                 
132 SOU 2013:12 Goda affärer, s. 385.  

133 Sue Arrowsmith och Peter Kunzlik, s. 175.  

134 Sue Arrowsmith och Peter Kunzlik, s. 176.  
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4.3.3.3 Fordonens miljöstandard 

Ett sätt att ställa krav på transporterna är att rikta in sig på fordonen och bränslet. Kommissionen 

ger ett exempel i sin handbok för grön upphandling (2011) som innebär att en upphandlande 

kommun får ställa krav på transporterna som är i nivå med stadens egen standard. Malmö anges 

som ett gott exempel när de i sin livsmedelsupphandling krävde ”att leveranser skulle göras en gång 

i veckan, med fordon som uppfyller stadens kriterier för hållbara transporter.”135 Detta är 

förvånande, eftersom det kan tolkas som diskriminerande att man väljer just stadens egen 

transportstandard, vilket kan vara svårt för leverantörer utanför kommunen att leva upp till. Men om 

det som kommissionen uttrycker stämmer så borde det också vara tillåtet att ställa krav på att 

livsmedel ska ha transporterats med fordon som uppfyller nationell standard för fordon och 

drivmedel, till exempel att bränslet ska ha en hög inblandning av förnybara bränslen.136  

 Vad som däremot borde vara mer säkert är att ställa krav på att transporterna ska göras med 

fordon som uppfyller kraven i direktiv 2009/33/EG för inköp av lastbilar inom EU. Detta direktiv 

gäller vid inköp av lastbilar inom EU och innehåller dels obligatoriska krav på miljöstandard för 

alla fordon som köps in, dels en definition av olika nivåer på miljöstandard för lastbilarna, så att det 

är möjligt att ha en gemensam standard för olika nivåer av miljöklass på dessa fordon. Eftersom 

artikel 18.2 nu gör det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att kontrollera efterföljandet av 

obligatoriska regler på miljöområdet så är upphandlande myndigheter nu tvungna att kontrollera att 

direktiv 2009/33/EG följs av leverantörerna, i fall transporten görs med lastbil.  

 En annan fråga är om man kan använda beräkningsmetoden i direktiv 2009/33/EG för hur 

stor miljö- och klimatpåverkan fordon har när de kör vissa sträckor, inberäknat vilken slags motor 

fordonet har och annat som är relevant för transportens faktiska miljöpåverkan, kan användas som 

ett tilldelningskriterium för leverans av livsmedel? Skäl 20 i direktivets preambel skulle i så fall 

kunna användas analogt: ”Det medför inte högre totalkostnader att låta energianvändning, 

koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar ingå i tilldelningskriterierna, utan det leder snarare till 

att driftskostnaderna under hela livscykeln kan beaktas i upphandlingsbeslutet.”   

 Även om beräkningsmetoden i direktiv 2009/33/EG kan tillämpas analogt så skulle det 

fortfarande ha nackdelen att bara lastbilstransporter kan jämföras. Om transporter görs på annat sätt 

så måste den upphandlande myndigheten hitta på ett sätt att rättvist jämföra även dessa vid valet av 

anbudsgivare. Men i övrigt borde metoden anses som transparent, eftersom direktivet gäller i hela 

EU, och som objektivt grundat eftersom det inte bara räknar ut transportsträckan utan även alla 

                                                 
135 Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, Andra utgåvan, Europeiska kommissionen, 

2011, s. 63.  

136 http://www.trafikverket.se/contentassets/dfa3c781092b4b1c834a8e76320ba039/12_branslen_for_tunga_fordon.pdf.  

http://www.trafikverket.se/contentassets/dfa3c781092b4b1c834a8e76320ba039/12_branslen_for_tunga_fordon.pdf
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andra faktorer som kan inverka på transportens faktiska påverkan. Om fler liknande beräknings-

metoder utvecklas på gemenskapsnivå kan det bli betydligt enklare att ställa transparenta och 

objektivt grundade klimatkrav som gäller transporterna. Utvecklingen av fler metoder är på gång, så 

där har vi mycket att se fram emot.  

 

 

4.3.3.4 Skillnader på produktkategori  

Enligt Skollagen (2010:800) 10 kap 10 § ska elever erbjudas näringsriktiga måltider. Det här har 

vissa kommuner använt som ett argument för att närproducerat inte är önskvärt eftersom det skulle 

utesluta vissa livsmedel som krävs för en varierad näringsrik kost och som bara kan tillhandahållas 

om de importeras.137 Naturvårdsverket har också kommit med en rapport där de poängterar att vissa 

livsmedel innebär större klimatpåverkan om de produceras i närområden i Sverige än om de odlas 

på annat håll och transporteras hit med lastbil – exempelvis tomater som kräver energikrävande 

växthus om de odlas i Sverige.138 Stavenov och Sennström poängterar också att klimatkrav på 

transportfasen kan ses som relevant i olika utsträckning beroende på hur stor del av klimatpåverkan 

under livscykeln för produkten som faktiskt består av transportens påverkan. För animalieprodukter 

är transporten en väldigt liten del av den totala klimatpåverkan där den större delen istället ligger i 

produktionsfasen. Klimatpåverkan av animalieprodukter beror dels mycket på klimatpåverkan av att 

framställa djurens foder, som i vissa fall också transporteras långa sträckor. Dessutom är det ett 

faktum att djur bidrar mycket till växthuseffekten genom sitt idisslande. Äter man på Max kan man 

tydligt se att CO2-utsläppet från en hamburgare med nötkött är betydligt större än från en vegetarisk 

burgare, eftersom de har gjort en LCA på alla sina måltider. För spannmål är däremot en större del 

av miljöpåverkan faktiskt i transportfasen, eftersom själva produktionen inte skadar klimatet lika 

mycket per kg vara. Där skulle det enligt Stavenov och Sennström vara mer relevant att ställa krav 

på transporten.139  

 Många skulle svara att krav på kort transport av levande djur är relevant av djurskyddsskäl. 

Men transport av färdigt slaktat kött är naturligtvis inte en djurskyddsfråga, utan öppet för Stavenov 

och Sennströms kritik. Däremot skulle jag säga att det är lite märkligt att göra skillnad på om 

klimatkrav är relevanta eller inte beroende på hur stor del av hela produktens påverkan som det 

utgör. Även vid transport av kött och andra animalieprodukter så sker ju en klimatpåverkan. Om 

man godtar Stavenov och Sennströms invändning, så innebär det att inte ställa klimatkrav på 

                                                 
137 Lisa Eriksson och Mikaela Forsgren, Närproducerat – ett begrepp i den redan komplexa grytan, s. 20.  

138 Naturvårdsverkets rapport 4830, Att äta för en bättre miljö, 1997.  

139 Stavenov och Sennström, s. 114.  
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transport av kött därför att det redan har en så hög klimatpåverkan att det så att säga inte spelar 

någon roll om transporten orsakar ännu mer. Att på så vis undanta de värsta klimatpåverkande 

produkterna från klimatkrav anser jag orimligt. Dessutom blir det enklare för upphandlare att 

tillämpa klimathänsyn på livsmedelsupphandlingar om de får utgå ifrån att klimatkrav alltid är 

relevanta.  

 Vad gäller frukt och grönsaker så kan det som sagt vara bättre att importera vissa varor om 

man vill undvika energikrävande växthus. Det beror förstås på vilka råvaror man väljer att köpa in – 

äpplen och rovor växer ju bra i många delar av Sverige och som vi såg ovan så kan en strategi att 

köpa in varor som är lämpade för produktion i närområdet vara tillåtet.140 Beräkningen av vad som 

innebär störst miljö- och klimatpåverkan beror förstås också på vilka energimetoder man värmer 

upp ett växthus med – gör man det med solenergi, vindkraft eller spillvärme från kraftverk så kan 

det nog inte anses ha en sämre klimateffekt än att importera från sydligare trakter.141  

 Tips på vilka krav man kan ställa för varje typ av livsmedel finns som sagt bland annat på 

Konkurrensverkets hemsida.142 Denna lista inkluderar klimatkrav i spjutspetsnivån.  

                                                 
140 Se avsnitt 3.3.4.  

141 Se exempelvis http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5457776.  

142 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-

hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/livsmedel/.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5457776
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/livsmedel/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/livsmedel/
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5. Samspelet mellan olika strategier  

 

För att uppnå en ökad andel närproducerade livsmedel vid upphandling såg vi tidigare att det inte är 

möjligt att direkt kräva att livsmedlen ska vara närproducerade. Istället måste andra metoder 

användas som har en gemensam beröringspunkt angående syftet bakom kraven. Föregående kapitel 

behandlade några metoder som kan användas samt vilka för- och nackdelar som finns med 

respektive av dessa. I detta kapitel ska jag diskutera vilka kombinationer av dessa metoder som 

skulle kunna leda till en hög andel närproducerade livsmedel. Finns det ett recept för att på laglig 

väg upphandla närproducerade livsmedel och hur ser denna kombination i så fall ut? Jag ska också 

diskutera var gränsen för en sådan strategi bör dras utifrån en proportionalitetsbedömning.  

 

 

5.1 Hänsyn till SMF kombinerat med miljöhänsyn 

 

Om en upphandlande myndighet underlättar för SMF och samtidigt ställer krav på miljö i 

produktionen – vilka resultat uppnår det?  

 Det finns ett dilemma för upphandlande myndigheter om de kombinerar de åtgärder som jag 

räknar upp som förslag på hur de skulle kunna förenkla för närproducenter att vinna kontrakt. Om 

upphandlande myndigheter utformar förfrågningsunderlaget på ett sätt som gynnar de jordbrukare 

som är framstående på miljöstandard så ökar den administrativa bördan för anbudsgivarna ju mer 

komplicerade kraven är. Det kan försvåra anbudsgivande för små och medelstora företag. Huruvida 

höga krav på miljöstandard är bra eller dåligt för de lokala lantbrukarna beror därför på om de har 

förmåga att ge in intyg för att de lever upp till dessa krav. I marknadsundersökningar skulle 

myndigheter därför kunna fråga hur hög administrativ börda lantbrukarna klarar av. Om de har 

personal för att sammanställa intyg och skicka in så kan man ställa höga miljökrav eller 

tilldelningskriterier. Om man tillåter självdeklaration vid upphandlingen i enlighet med EU:s förslag 

om ESPD så kan det hjälpa fler att ge anbud även om de inte hinner sammanställa alla nödvändiga 

intyg. Men då får man som sagt leva med oron att den som blir tilldelad kontraktet kanske inte lever 

upp till alla krav, vilket leder till att man får göra om hela upphandlingen. En ytterligare ironisk nivå 

av situationen är att EU har gått in och reglerat marknadsundersökning – något som tidigare var 

oreglerat. I och för sig låter det som direktivet uttrycker positivt och uppmuntrande till att göra 

marknadsundersökningar, men att direktivets tillämpningsområde utvidgas kan få konsekvensen att 

likabehandlingsprincipen i större grad blir tillämplig även i denna fas av upphandlingsprocessen. I 
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så fall kanske en marknadsundersökning som syftar till att göra det så enkelt som möjligt för lokala 

lantbrukare att delta i upphandlingen kommer att ses som diskriminering. Det är kanske något som 

praxis från EU-domstolen kommer att utveckla framöver.  

 Att kräva ekologiska livsmedel samtidigt som man underlättar för små och medelstora 

företag kan leda till att den upphandlande myndigheten får in anbud antingen från fler ekologiska än 

lokala bönder/livsmedelsföretag, eller att man får in färre anbud totalt. Om det bara är de lokala som 

gynnas genom satsningen på små och medelstora företag och enbart ekologisk produktion köps in 

så kan ju inte alla lokala bönder delta. Ett mindre antal anbud kan vara problematiskt eftersom det 

innebär mindre konkurrens och mindre möjligheter att välja ut bra anbud. Den upphandlande 

myndigheten riskerar på så vis att behöva välja mellan anbud som är onödigt dyra eller som inte 

uppfyller alla kriterier som satts upp.  

 Om den upphandlande myndigheten inte kräver att livsmedlen ska vara ekologiska utan 

snarare riktar in sig på att produktionen ska uppfylla vissa angivna krav som är tagna ur svensk 

lagstiftning, så ökar möjligheten att få in anbud från alla producenter och leverantörer i närområdet. 

Antalet anbud kan öka och konkurrensen och möjligheten att välja ett bra anbud med dem.  

 

 

5.2 Hänsyn till SMF kombinerat med klimathänsyn  

 

Kombinationen av klimatkrav och hänsyn till små och medelstora företag kan leda till en större 

andel närproducerade livsmedel. Om hänsyn till små och medelstora företag främst leder till att 

lokala företag är intresserade av att komma in med anbud och det samtidigt ställs krav på att 

transporter inte får leda till alltför stor klimatpåverkan så kan båda dessa åtgärder gynna lokalt 

jordbruk. Omvänt kan också sägas att en upphandling med klimatkrav som leder till att 

närproducerade livsmedel får bättre förutsättningar att vinna kontrakt också får större möjlighet att 

få in anbud från de lokala företagen om myndigheten också splittrar kontraktet i mindre delar samt 

vidtar andra åtgärder som anses lämpliga för att underlätta för små och medelstora företag.  

 

 

5.3 Hänsyn till både miljö och klimat  

 

Om upphandlande myndigheter ställer krav och använder tilldelningskriterier som riktar sig både 

mot produktionsmetod ur miljösynpunkt och mot klimatsynpunkt angående transporterna – hur 



 63 

samverkar sådana krav?  

 Vid en inriktning mot nationell miljöstandard i produktionsfasen gynnas svenska 

producenter. Vid en inriktning mot ekologisk produktion gynnas däremot ekologiska produkter, 

oavsett var de producerats. Om kraven och kriterierna samtidigt riktar in sig på båda dessa får man 

svenska ekologiska produkter. Men inget av detta säger att resultatet blir att man får närproducerade 

produkter.  

 Klimathänsyn i tillägg till någon eller båda av dessa kan öka chanserna till att de 

livsmedelsproducenter som vinner kontrakt faktiskt är från närområdet. Särskilt om man kan 

effektivisera transporterna så att en och samma transportfordon kan köra flera sorters livsmedel och 

man anlägger en samlastningscentral. Med samordnade transporter på detta vis kan närproducerat 

vara mer klimatvänligt än långväga transporter, även om de långväga transporterna görs över vatten 

till låga utsläpp per kg mat. Det är också viktigt att satsa på rätt sorts fordon med hög kvalitet och 

att se över om det bränsle som används kan bytas ut mot förnyelsebara bränslen i någon mån.  

 Miljökrav tillsammans med klimatkrav skulle alltså kunna innebära att man får en större 

andel närproducerade livsmedel. Ett bra sätt att nå dit på objektiva grunder är att använda en 

livscykelanalys som visar på att anbuden från närproducenterna faktiskt har lägst miljö- och 

klimatpåverkan.  

 

 

5.4 Kan man kombinera alla tre strategierna? 

 

Det är möjligt att kombinera alla tre strategierna för att få en större andel närproducerade livsmedel. 

Det kan vara ett säkrare sätt att se till att de lokala producenterna faktiskt kan ge anbud. För även 

om miljöhänsyn i produktionsfasen och klimathänsyn angående transporterna tillsammans kan ge 

resultatet att lokala producenter skulle vinna kontrakt, så är det inte säkert att dessa företag faktiskt 

ger anbud. Om de lokala/regionala producenterna främst består av små och medelstora företag och 

upphandlingen inte tar några hänsyn till det utan är anpassad för större anbudsgivare så uppstår 

problem för producenterna att komma in med anbud. Hänsyn till små och medelstora företag 

handlar som sagt om att underlätta för dem att kunna ta sig in i ett anbudsförfarande över huvud 

taget, genom att splittra kontrakt i mindre delar och sänka den administrativa bördan för 

anbudsgivarna. Därför kan de upphandlande myndigheter som önskar köpa en större andel 

närproducerade livsmedel kombinera strategierna för ökad chans att lyckas. Detta genom att både 

ställa krav och kriterier som gynnar anbud som uppfyller miljö- och klimathänsyn, och samtidigt 

underlätta inträdet för mindre anbudsgivare i anbudsförfarandet. Det ger en större möjlighet att öka 
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sin andel närproducerade livsmedel.  

 Det som diskuterades i avsnitt 4 var i vilken grad det är tillåtet att använda en av vardera 

strategi för sig. Möjligen kan dock en kombination av de tre beskrivna huvudstrategierna ses som 

ett alltför hårt sätt att rikta upphandlingen enbart mot producenter och ekonomiska aktörer i 

närområdet. Viktigt att komma ihåg är att EU:s grundläggande rättsprinciper är gällande för alla 

belopp av kontrakt, enligt LOU:s generalklausul. En kombinering av alla tillåtna metoder kanske 

kommer att ses som en för stark åtgärd för att gynna närproducerade livsmedel till nackdel för 

producenter i övriga EU.  

 I vilken utsträckning detta är fallet kan dock bara praxis avgöra. Överprövningar kan bli 

vanligare i de fall där producenter utanför närområdet känner sig missgynnade. På så vis kommer 

svensk praxis att utvecklas som drar en gräns för när krav och tilldelningskriterier har gått för långt 

med hänsyn till icke-diskrimineringsprincipen. Överprövningar kan även gå vidare upp till EU-

domstolen, och EU-kommissionen kan väcka talan mot Sverige om en av våra myndigheter anses 

bryta mot de grundläggande rättsprinciperna för den inre marknaden. Detta kan leda till ökade 

kostnader för domstolsprocesser både för den upphandlande myndigheten och för Sverige om vi 

skulle bli fällda av EU-domstolen.  

 Samtidigt är det naturligtvis så att den som aldrig försöker aldrig får veta. Det är otillåtet att 

utforma ett förfrågningsunderlag på ett sådant sätt att det är uppenbart omöjligt för några andra än 

lokala företag att vinna kontrakt. Men så länge resultatet inte blir så absolut så finns ett spelrum att 

utforska. Det kan finnas mycket att vinna på att utforma upphandlingar i enlighet med de beskrivna 

strategierna, i form av de syften som dessa representerar. Att på olika sätt kombinera de strategier 

som den upphandlande myndigheten uppfattar som relevanta i den aktuella upphandlingen kan 

därför vara uppmuntransvärt. Det kräver stor kunskap och medvetenhet men kan leda till att 

offentlig sektor, som har stor köpkraft på den svenska livsmedelsmarknaden och som på så vis i stor 

utsträckning kan påverka den, kan bidra till en mer miljövänlig, klimatvänlig och SMF-vänlig 

marknad för livsmedel.  

 

 

5.5 Proportionalitetsbedömning angående strategi för närproducerat  

 

Upphandlare måste tänka efter vilka syften myndigheten vill uppnå genom sina riktade krav och 

kriterier och vilka av syftena som väger tyngst. Vissa syften kanske bättre uppnås genom andra 

åtgärder än genom strategisk offentlig upphandling. Även om syftet är viktigt och gott i sig så kan 

det också vara oproportionerligt att driva det för långt genom strategier. Ett argument emot att 
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upphandla närproducerat (genom att ställa riktade miljö- och klimatkrav samt arbete med att få 

mindre lokala producenter att ge anbud) är att det grundar i ett syfte att gynna det lokala 

näringslivet. Näringslivsfrågor kan anses inte höra så starkt ihop med offentlig upphandling. Skydd 

för näringslivet på landsbygden och för jordbruk ges på andra sätt: främst genom olika stödprogram 

från EU och från den svenska staten.143  

 Miljöhänsyn och klimathänsyn samt hänsyn till mindre företag hänger starkare ihop med 

offentlig upphandling, men när myndigheten väljer vilken nivå den lägger dessa hänsyn på är det 

viktigt att avväga hur viktiga dessa hänsyn är och hur de egentligen kan ge störst effekt. Om en 

myndighet till exempel väljer att ställa miljökrav för att den har syftet att gynna miljön så är det 

högst rimligt. Men om samma myndighet inte ställer de miljökrav som innebär störst miljövinst, 

utan sänker miljökraven till en nivå där de lokala producenterna ligger, så har myndigheten gjort 

avkall på det miljösyfte som den satte upp från början, i syfte att snarare gynna lokalt näringsliv.  

 Samma sak gäller beräkningsmetoden för transporternas klimatpåverkan. Om myndigheten 

har som syfte att minska klimatpåverkan genom krav på transporterna så måste den tillämpa en 

objektiv beräkningsmetod för utsläppen – oavsett om det får till följd att livsmedel som 

transporterats långväga viktas som det bästa anbudet för att transporten skett med båt, snarare än 

transporterats en kortare sträcka med lastbil vilket kan ge större klimatpåverkan. Om 

beräkningsmetoden anpassas för att nationella eller närproducerade livsmedel ska vinna kontrakt så 

har klimatskydd inte varit det viktigaste syftet, utan det lokala näringslivet har ansetts viktigare. Om 

en upphandlande myndighet däremot har miljöskäl och klimatskäl, ställer upp objektiva krav och 

det är lokala företag som faktiskt ger de bästa anbuden – så är det däremot helt i sin ordning. Då har 

de vunnit kontrakt på objektiva grunder.144  

 En prisaspekt behöver också tas med. Om närproducerade livsmedel är mycket dyrare än 

livsmedel som transporterats längre sträckor så blir det orimligt för den upphandlande myndigheten 

att betala för dessa. Mervärdesmodellen kan därför bli en rimlig metod för viktning av uppställda 

tilldelningskriterier, för att förhindra att kriterier som syftar till närproducerat leder till att priset 

skenar iväg.145  

 I förberedelsearbetet kan också kontakt hållas med mindre företag, som beskrevs ovan. 

Detta kan göras på olika sätt – antingen genom att direkt kontakta företag, eller genom att 

annonsera om att förberedande dialog med företag i marknadsundersökande syfte ska hållas. Den 

senare metoden är mer transparent, likabehandlande och icke-diskriminerande, varför den är att 

                                                 
143 Se Landsbygdsprogrammet, förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsåtgärder 1 kap 1 §.  

144 Det finns naturligtvis också andra syften än de som behandlas i uppsatsen som kan anses väga tyngre. Djurskydd 

och sociala krav angående arbetsförhållanden för anställda kan ingå bland dessa.   

145 Se 3.1.3.2.  
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rekommendera. Möjligen är det också så att artikel 40 direktiv 2014/24/EU nu påbjuder denna 

metod i förberedelsearbetet. Om de lokala företagen inte deltar i dessa förberedande samtal trots att 

annonsen funnits ute, ibland under lång tid, så kan myndigheten inte klandras för att mindre lokala 

företag inte fått en chans att delta eller att diskutera deltagande. Det förekommer att lokala mindre 

företag uppfyller sin försäljningskvot inom den privata sektorn och därför inte har intresse av att ge 

anbud i offentliga upphandlingar. I de fallen kan inte en upphandlande myndighet få in lokala 

livsmedel.  
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6. Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

 

Upphandlande myndigheter har möjligheter att påverka livsmedelsmarknaden på ett progressivt 

sätt. Genom att ställa specifika krav och använda riktade tilldelningskriterier kan den gynna de 

varor, produktionsmetoder och transporter som de anser skyddsvärda. På så vis kan offentliga 

inköp, både genom offentlig upphandling, och i vissa fall genom direktupphandling, användas som 

ett verktyg för att motverka vissa samhällsproblem. De samhällsproblem som uppsatsen har 

fokuserat på är situationen för små och stora företag i samband med offentliga inköp, miljöproblem 

skapade av produktionsmetoder i jordbruket och klimathot i form av global uppvärmning som 

skapas av transporter. Lokala samhällens intressen av lokalt jordbruk har också belysts. Svensk 

gällande rätt samt tillämplig praxis vad gäller offentliga inköp av mat har redovisats och relevant 

EU-rätt har också beskrivits och diskuterats.  

 Centralt för rättsläget är att upphandling över tröskelvärdet är detaljreglerat angående 

förfarandena, men att de grundläggande rättsprinciperna om bland annat ickediskriminering och 

likabehandling genomsyrar hela rätten för offentliga inköp, oavsett belopp. Det senare beror delvis 

på att Sverige infört dessa EU-rättens principer långtgående, men också på att primärrättens 

räckvidd sträcker sig nedanför tröskelvärdena. Explicit upphandling av närproducerat, till exempel 

genom att ange i förfrågningsunderlag att anbud endast tas in från företag i närområdet, är otillåtet 

enligt de grundläggande principerna för EU:s inre marknad samt, när kontraktet uppgår till ett värde 

över tröskelvärdena, enligt förfarandedirektiven (2004/18/EG respektive 2014/24/EU). Dessa 

principer är införda i den svenska generalklausulen 1 kap 9 § LOU och gäller för kontrakt till alla 

värden: både över och under tröskelvärdet samt vid direktupphandling.  

 Möjligen finns det en gräns där kontrakt till låga värden inte anses ha ett gränsöverskridande 

intresse, varför direktupphandling teoretiskt sett skulle vara en väg att gå för att enklare kunna 

upphandla närproducerat. Upphandlingar av livsmedel uppgår dock sällan (om någonsin) till så låga 

värden. I Sverige konsumeras livsmedel för miljarder kronor varje år och även mindre kommuner 

har upphandlingar av livsmedel som uppgår till flera miljoner per år. Att välja att utföra sina 

upphandlingar i mindre enheter är heller inte möjligt, då upphandlingar utförs av myndighetens 

gemensamma kostenhet (exempelvis en kommuns kostenhet). Valet av förfarande vid upphandling 

av livsmedel har alltså ingen större påverkan på möjligheterna att upphandla närproducerat. Ett 

medvetet val av vilken sorts varor myndigheten köper in kan bidra till att fler svenska och möjligen 

närproducerade varor får en chans att konkurrera med anbud från övriga länder. I vissa fall kan en 
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sådan strategi också leda till att enbart inhemska varor blir aktuella, om varorna enbart produceras i 

ett visst geografiskt område.  

 En viktig grundläggande förutsättning för rättsläget kring offentlig upphandling är också de 

inblandade anbudsgivarnas stora möjligheter att överklaga beslut om tilldelning av kontrakt, vilket 

leder till en press på de upphandlande myndigheterna att utforma förfrågningsunderlag försiktigt. 

En kontroversiellt utformad upphandling blir troligen i större utsträckning föremål för ansökningar 

om överprövning. Upphandlaren måste därför alltid kunna förklara skälen bakom varje detalj i 

förfrågningsunderlaget.  

 Strategier för att uppnå en större andel närproducerade livsmedel har diskuterats. Att ställa 

krav på att livsmedel ska vara närproducerade eller använda distans från slutkonsument som 

tilldelningskriterium visades inte vara lagligt, varför andra metoder diskuterades. De strategier som 

uppsatsen fokuserat på rör hänsyn till SMF, miljöhänsyn vid produktion av livsmedel och 

klimathänsyn angående transport av livsmedel. Olika kombinationer av dessa metoder diskuterades 

också samt möjliga positiva och negativa följder av detta. Sammanfattningsvis kan sägas att det 

finns goda möjligheter att ta hänsyn till miljö, klimat och SMF i offentliga upphandlingar samt att 

kombinationer av dessa strategier är möjliga. På så vis är det inte helt omöjligt att öka sin andel 

närproducerade livsmedel, även om det är omöjligt att garantera att det är vad som kommer att 

uppnås. Däremot kan det vara farligt att rikta förfrågningsunderlaget för hårt mot lokala eller 

regionala producenter, då det kan strida mot de grundläggande rättsprinciperna. Upphandlande 

myndigheter bör också överväga vad som är de viktigaste målen att uppnå – att stärka det lokala 

eller regionala näringslivet eller andra syften såsom bästa möjliga miljö- och klimathänsyn, bästa 

möjliga hänsyn till små och medelstora företag eller andra hänsyn som anses väga tungt. 

 En proportionalitetsbedömning är med andra ord nödvändig när myndigheten bedömer vilka 

åtgärder som är motiverade med hänsyn till de syften myndigheten vill uppnå med sin strategiska 

upphandling. Kanske kommer närproducerat att anses mindre viktigt än miljöhänsyn eller andra 

hänsyn, särskilt med tanke på argumentet att näringslivsfrågor kan anses vara sådant som 

upphandlande myndigheter inte är mest lämpade att åtgärda. Näringslivsstöd till landsbygd och 

jordbruk ges nämligen redan på annat sätt. Miljö- och klimathänsyn i jordbruk och livsmedels-

transport kan däremot anses vara något som strategisk upphandling är lämpat för. Detta syns i EU:s 

handböcker och mål samt i de svenska målen för hållbar utveckling. Detta är dock en avvägning 

som måste göras av varje upphandlande myndighet, inför de upphandlingar där en möjlighet att 

effektivt använda strategier kan urskiljas.  
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