Bilaga 5: Så gjordes enkäten som
ligger till grund för rapporten och
ställda enkätfrågor
svarade inte på enkäten utan hänvisade till en
annan myndighet som sköter upphandlingar.
Exempelvis Domstolsverket meddelar att de
svarar för samtliga myndigheter inom Sveriges

Så gjordes enkäten

Domstolar. Många utlandsmyndigheter hänvisar
till regeringskansliets svar. Kammarkollegiet

Syftet med upphandlingsenkäten är öka

sköter upphandlingar åt åtta statliga nämnder.

kunskapen om de utmaningar som finns

Flera kommuner hänvisar till svar från en

för att säkerställa hållbara offentliga upphandlingar och inköp. Resultat, slutsatser

Enkäten skickades ut till myndigheternas

gemensam inköpscentral.

info-mejladresser med en uppmaning om ”att

Skulle enkäten inte ha skickats till tingsrätter,

vidarebefordra enkäten till ansvarig tjänste-

nämnder och myndigheter som främst gör avrop

person för upphandling/inköp eller hållbar-

via andra myndigheter skulle svarsfrekvensen

Ett första utkast på enkätfrågor togs fram av

hetsfrågor på er myndighet, och även till era

från statliga myndigheter ha legat mycket högt.

Fairtrade Sverige. Synpunkter på frågorna och

eventuella offentliga bolag/stiftelser”. I utskicket

Vad gäller kommuner ligger svarsfrekvensen på

svarsalternativen inhämtades från upp-

förtydligades att vi önskade ett enkätsvar per

68 procent och för regioner 52 procent. Antalet

handlare på en kommun och en region samt

kommun, region, statlig myndighet och offentligt

svarande offentliga bolag/stiftelser är så pass

från Fackförbundet ST och Vision. Enkäten

bolag/offentlig stiftelse. Adresser erhölls från

lågt att vi utesluter dem från större delen av

reviderades och en slutversion fastställdes.

SKR och SCB:s myndighetsregister (statliga

analysen (svaren kommer från kommuner som

förvaltningsmyndigheter, utlandsmyndigheter,

har vidarebefordrat enkäten till sina bolag).

och rekommendationer presenteras i den
här rapporten.

Enkäten1 besvarades av statliga, regionala och
kommunala myndigheter hösten 2021. Enkäten
skickades ut digitalt den 17 augusti. Därefter

AP-fonder, myndigheter under riksdagen, statliga
affärsverk, Sveriges domstolar).

Svaren inbegriper i flera fall de kommunala
bolagen. Exempelvis Telge inköp, som besvarat

gjordes två påminnelseutskick. Det sista enkät-

Av 740 kontaktade myndigheter har 422 besvarat

enkäten, sköter upphandling och inköp åt flera

svaret kom in den 24 september.

enkäten. Många av landets mindre myndigheter

av kommunens bolag och verksamheter.
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Alla respondenter utom två har besvarat nästan

Under regeringskansliet återfinns ytterligare

Region Sörmland och Region Västmanland har

alla förvalsfrågor. Den höga svarsfrekvensen

myndigheter utan egna anställda, såsom Svenska

en gemensam inköpsfunktion och inköpspolicy

innebär att rapporten ger en bra nulägesbild av

ILO-kommittén, och har alltså inte någon som

som gäller vid alla inköp som genomförs av

hur och på vilket sätt den offentliga upphand-

arbetar med upphandling eller hållbarhetsfrågor.

Region Sörmland och Region Västmanland

lingen ställer och följer upp hållbarhetskrav.
Bara förvalsfrågan om produkter där krav ställs
på rättvist handlade produkter, har färre svarande (284).

Ytterligare några statliga nämnder hänvisar till
Kammarkollegiet som är en så kallad värdmyndighet för ett antal statliga nämder och fonder.
Även Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet

Huvudsakliga skäl till att inte besvara enkäten

(UKÄ), Skatteverket, Jordbruksverket och

har varit att myndigheten inte gör upphand-

Finansinspektionen har ett motsvarande ansvar

lingar själva. Många tingsrätter hänvisar till

som värdmyndighet för några nämnder som alltså

Domstolsverket, ofta med motiveringen att de

hänvisat till dessa och därmed avstått från att

inte gör egna upphandlingar. En tingsrätt skriver

besvara enkäten.

exempelvis att ”i de allra flesta upphandlingarna,
bortsett från någon direktupphandling, är det
Domstolsverket som ansvarar för dessa”. En
annan skriver ”att vi tar hjälp av upphandlingsenheten på Domstolsverket, i såväl samordnade
upphandlingar som myndighetsspecifika upphandlingar. Jag hänvisar därför till upphandlingsenheten för svar på enkäten.”
Många utlandsmyndigheter är så pass små att
de saknar resurser att besvara enkäten eller hänvisar till regeringskansliets policy för upphandlingar. Flera svar med samma andemening som
detta har inkommit: ”På grund av sjukdom och hög

inklusive dess helägda bolag och stiftelser.
På enkäten har hållbarhetsstrategen från
Sörmland svarat. En kommunal upphandlingsstrateg förtydligar att svaren även gäller
inköpen för kommunens två bolag.
Rapporten kommer att presenteras för bland
annat upphandlande myndigheter i januari
2022. Inkomna synpunkter efter presentationen
kan mycket väl leda till att åttastegsmodellen

En del kommuner har samordnade inköpscentraler

och rekommendationer uppdateras. Senaste

och då har vanligtvis bara en kommun svarat.

versionen återfinns på www.fairtrade.se.

Exempelvis har Västra Skaraborg ”V6” (Lidköping,
Skara, Götene, vara, Essunga, Grästorp) en gemensam upphandlingsenhet. Upphandlingschefen
skriver att hans svar från Lidköpings kommun

Det här är första året som enkäten och rapporten Hållbar upphandling görs. Avsikten är att
den upprepas med några års mellanrum.

är ”därmed ett generellt nuläges svar för alla

Frågor om metodik och innehåll i rapporten,

kommunerna” i samarbetet.

besvaras av Pontus Björkman, pontus.bjork-

Nynäshamns kommun meddelar att ”er enkät har
vidaresänts till Södertörns upphandlingsnämnd
som är det organ som sköter dessa frågor för
Nynäshamns kommun”.

arbetsbelastning har vi tyvärr inte möjlighet att

En länsstyrelse har mejlat in svar på några av

svara på enkäten. Vår verksamhet är sådan att

frågorna och sin inköpspolicy men inte svarat på

egna upphandlingar är väldigt sällsynta, utan vi

enkäten. Några myndigheter har även angett hög

använder de leverantörer som är upphandlade av

arbetsbelastning och sjukdom som anledning till

regeringskansliet enligt instruktion.”

att inte besvara enkäten.
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man@fairtrade.se, policyansvarig för Fairtrade
Sverige och den som haft det huvudsakliga
ansvaret för enkät och rapportskrivandet.

1 D. Uppge din eller din enhets e-postadress

hållbarhetsrisker (eller gör behövlighetsbedöm-

E-postadressen behövs för att kunna följa

ningar**) inför upphandlingar och inköp?

upp ifall vi får två svar från samma myndighet
eller svar som är svåra att tolka. Respondenter
anonymiseras och inga personliga uppgifter
kommer att spridas. När projektet avslutas
raderas alla e-postadresser. Här är Fairtrade
Sveriges integritetspolicy: https://fairtrade.se/

Enkätfrågor
Enkätfrågor Hållbar upphandling 2021 av
Fairtrade Sverige, Vision och Fackförbundet ST
Det finns kommentarsfält under alla kryssfrågor,
för den som vill utveckla sina svar.
1 A. Vad heter den myndighet du arbetar för?
1 B. Vilken typ av myndighet arbetar du för?

startsida/integritetspolicy/
1 E. Inom vilken region ligger myndigheten/
bolaget eller har den sitt huvudkontor/säte i?
2. Har din organisation ett styrdokument (exempelvis inköpspolicy/hållbarhetsstrategi) som
tydliggör att det ska ställas hållbarhetskrav vid
offentliga upphandlingar och inköp?
Ja
Nej

Regional

För vissa typer av upphandlingar

Statlig

Vet ej

Annat
1 C. Vilken roll har du i organisationen?

Oftast
Ibland
Nej
Vet inte
* www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/ansvarsfulla-leveranskedjor/kartlagga-och-analysera
** www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/arbetsrattsliga-villkor-enligt-kollektivavtal/
behovlighetsbedoning--nar-ska-villkoren-stallas/

4. Ställer din organisation hållbarhetskrav och
villkor i relation till de identifierade riskerna
(och behövlighetsbedömningarna) vid upphand-

Kommunal

Offentligt ägt bolag/stiftelse

Ja, alltid

lingar?
Ja, alltid

Kommentarsfält: Här kan du kommentera ditt svar
ovan. Du får gärna länka till styrdokument.

3. Redan i kartläggningsfasen inför en upphandling är det centralt att identifiera vissa risker,

Upphandlare/inköpare

enligt Upphandlingsmyndigheten*. Det handlar

Beställare

om risker som rör mänskliga rättigheter, arbe-

Hållbarhetsstrateg/samordnare

tares rättigheter, miljöskydd och korruption

Chef

i leveranskedjan av den vara eller tjänst som

Annat

ska upphandlas. Kartlägger din organisation
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Oftast
Ibland
Nej
Vet inte

5. Har er organisation en systematisk och
dokumenterad uppföljning av efterlevnaden
av miljömässiga och sociala krav som ställts
vid upphandling (genom exempelvis revision,

8. EU-kommissionen arbetar med ett direktiv

stickprov under avtalsperioden eller oberoende

som ska göra det obligatoriskt för företag att

tredjepartscertifieringar)?

genomföra riskanalyser och riskhantering
avseende mänskliga rättigheter och miljö.

Ja, alltid

Europaparlamentet föreslår att företag som

Oftast

inte gör sin riskanalys/hantering ska ute-

Ibland

stängas från att delta i offentlig upphandling.

Nej

Bedömer du att detta skulle underlätta ditt

Vet ej
7. Vilka påståenden nedan stämmer för att

arbete med hållbara upphandlingar och inköp?

6. Vad behövs för att din organisation i ännu

du i din yrkesroll i ännu högre grad ska kunna

Ja

högre grad ska kunna bidra till Agenda 2030-

bidra till Agenda 2030-målen genom offentlig

Nej

målen genom offentlig upphandling och inköp?

upphandling och inköp? Du kan göra flera val.

Kanske/vet inte

Du kan göra flera val.

”Jag behöver tydligare mandat i organisationens

Tydligare skrivningar om att prioritera hållbarhet

styrdokument för att kunna prioritera hållbara

i organisationens styrdokument

upphandlingar och inköp”

Tydligare skrivningar i lagen om offentlig

”Jag behöver en högre inköpsbudget för att kunna

upphandling (LOU)

prioritera hållbara upphandlingar och inköp”

Ökat kompetensstöd

”Jag behöver kompetensutveckling för att kunna

Ökad inköpsbudget

utföra mer hållbara upphandlingar och inköp”

Förändrad organisering av arbetet (ge gärna

”Jag behöver mer tid för att kunna prioritera

exempel i kommentarsfältet)

hållbara upphandlingar och inköp”

Inget av dessa

”Jag behöver bättre möjlighet till samarbete med

Annat (plats för text)

kollegor med andra kompetenser”
”Dessa påståenden är inte relevanta för mig”
”Annat” (plats för text)
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10. Ställer din organisation vid upphandling
och inköp av följande högriskprodukter krav
på ”principer för rättvis handel, Fairtrade eller
motsvarande”? Kryssa de produkter där krav
ofta ställs.
9. Har din organisation tagit beslut om att

Kaffe

ställa krav på ”principer för rättvis handel,

Te

Fairtrade eller motsvarande”* vid upphandling

Kakao/choklad

och inköp av högriskprodukter såsom livs-

Bananer

medel och bomullsprodukter från länder med

Ris

utbredd fattigdom?

Konfektyr

Ja, alltid
Ja, för vissa produkter
Nej
Vet ej
* www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/rattvis-handel

Kryddor
Socker/sötningsmedel/honung
Sylt/marmelad/gelé
Fikabröd/kakor

11. Fråga enbart för kommuner och regioner:

Kokosmjölk

Är din kommun, eller region, diplomerad

Olja

Fairtrade City eller Fairtrade Region*?

Nötter

Ja

Rosor
Personaltextilier-arbetskläder
Profiltextilier/kläder/tygkassar
Bäddtextilier
Hygientextilier (ink frotté och säckar)

Nej
Vet ej
* https://fairtrade.se/kommun-och-region/bli-diplomerad-fairtrade-city-och-region/varfor-diplomering/

Kund/patienttextilier
Annat

Varmt tack för dina svar! Enkäten fylls i här och
sista datumet för att svara är fredag den 22
september.
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Källor
1

https://fairtradese-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pontus_bjorkman_fairtrade_se/EXgaH9As5kZLpMCLjqMwQ70BlruKM45EEHEv5vFeFYgsbA

