
Undersøkelse om klima og miljø i anskaffelser
i kommunale og statlige selskaper

Av Rambøll Management Consulting



Om oppdraget

Rambøll management Consulting har på vegne av Direktoratet for forvaltning og 

IKT gjennomført en undersøkelse rettet mot innkjøpsansvarlige i kommuner, 

fylkeskommuner, statlige virksomheter, samt kommunale og statlige selskaper.

Hensikten med oppdraget har vært å danne et kunnskapsgrunnlag om hvordan 

anskaffelser gjennomføres og er organisert i offentlig sektor generelt og digital 

modenhet knyttet til anskaffelser spesielt, samt modenheten blant offentlige 

innkjøpere knyttet til det å stille krav til miljø og sosialt ansvar i offentlige 

anskaffelser. 

Undersøkelsen har vært delt i tre deler. Ett skjema har omhandlet modenhet i 

anskaffelser generelt, og to dybdeskjemaer har tatt for seg henholdsvis digital 

modenhet, og grønne anskaffelser. 



• De fleste respondentene som har fullført begge 

undersøkelsene tilhører ansattkategori 1. Andelen som 

kun har besvart hovedskjema er større i ansattkategori 

4 sammenlignet med de som har svart begge

• 2 respondenter har svart på undersøkelsen om grønne 

anskaffelser uten å svare på hovedundersøkelsen

Definisjon på ansattkategorier:

1. Under 50

2. 50-99

3. 100-199

4. 200 eller mer

Summen av de lyseblå og mørkeblå 

søylene hver for seg er 100 %

Andelen kommunale selskap som har fullført hovedundersøkelsen og 
undersøkelsen om grønne anskaffelser er størst blant selskap med få 
ansatte 
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• 75 % svarer at virksomheten deres har klima- eller miljømål på overordnet nivå. Andelen som svarer nei er på 23 %

• Fordelingen på statlige og kommunale selskap er svært lik

Total (n=48)
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Kommunale selskap har klima- eller miljømål på overordnet nivå i stor 
grad

• 88 % av kommunale selskap med 50-99 ansatte svarer ja på dette spørsmålet

• Andelen som svarer nei øker noe med størrelsen

Kommunale selskapers svarfordeling etter antall ansatte
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• 52 % svarer at selskapet deres ikke har en miljøansvarlig. Andelen som svarer ja er på 44 %

• Fordelingen mellom kommunale og statlige selskap er ganske lik, men statlige svarer ja i noe større grad enn de 

kommunale

Over halvparten rapporterer at selskapet ikke har en miljøansvarlig
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Andelen kommunale selskap som har en miljøansvarlig er varierende

• 100 % av respondentene i kommunale selskap med 200 eller mer ansatte svarer nei på dette spørsmålet

• Blant de øvrige tre kategoriene er fordelingen variert
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Miljøansvarlig i statlige og kommunale selskap er i stor grad med i de 
faglige forberedelsene i anskaffelsene

• To tredjedeler svarer at miljøansvarlig i stor eller svært stor grad er med i de faglige forberedelsene i anskaffelsene

• Fordelingen er ganske lik mellom kommunale og statlige selskap, men andelen som svarer i stor eller svært stor grad er 

størst blant de kommunale

• Kun de som svarte at virksomheten har en miljøansvarlig ble stilt dette spørsmålet
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Miljøansvarlig hos kommunale selskap er i varierende grad med i de 
faglige forberedelsene i anskaffelsene

• Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og i hvilken grad miljøansvarlig er involvert i de 

faglige forberedelsene i anskaffelsene

• Svarfordelingen preges av få respondenter, men er ellers dominert av høye verdier
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• 88 % svarer at miljøkrav i anskaffelser er viktig for samfunnet i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i noen, liten eller svært liten grad på dette spørsmålet er på 13 %

• Fordelingen mellom statlige og kommunale selskap er svært lik

Total (n=48)

Nesten 9 av 10 statlige og kommunale selskap mener miljøkrav i 
anskaffelser er viktig for samfunnet
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Andelen kommunale selskap som mener miljøkrav i anskaffelser er 
svært viktig for samfunnet øker med antall ansatte

• Nesten samtlige kommunale selskap svarer i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet

• Andelen som svarer i svært stor grad øker med antall ansatte
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De fleste statlige og kommunale selskap mener ikke miljøkrav i stor 
eller svært stor grad er vesentlig fordyrende i anskaffelser

• 31 % svarer at miljøkrav i anskaffelser er fordyrende i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i noen, liten eller svært liten grad er på 63 %

• Ingen kommunale selskap svarer «i svært stor grad» på dette spørsmålet
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Andelen kommunale selskap som mener miljøkrav i anskaffelser er 
vesentlig fordyrende minker med antall ansatte

• Antall ansatte i kommunale selskap ser ut til å ha en svak negativ innvirkning på i hvilken grad man mener miljøkrav i 

anskaffelser er vesentlig fordyrende

• Ingen respondenter svarer i svært stor eller svært liten grad på dette spørsmålet
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De fleste statlige og kommunale selskap mener miljøkrav i stor eller 
svært stor grad fremmer grønn omstilling i anskaffelser

• 79 % svarer at miljøkrav i anskaffelser fremmer grønn omstilling i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i stor eller svært stor grad er størst blant kommunale selskap

• Ingen svarer «i svært liten grad» på dette spørsmålet
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De fleste kommunale selskap mener miljøkrav i anskaffelser fremmer 
grønn omstilling i stor eller svært stor grad

• Samtlige respondenter i kategoriene 50-99 ansatte og 100-199 ansatte svarer i stor eller svært stor grad på dette 

spørsmålet

• Ingen kommunale selskap svarer «i svært liten grad»
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Over halvparten mener miljøkrav i stor eller svært stor grad er 
vanskelig i anskaffelser

• 52 % svarer at miljøkrav i anskaffelser er vanskelig i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i noen, liten eller svært liten grad er på 46 %

• Svarfordelingen mellom kommunale og statlige selskap er ganske lik
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Noe variasjon i hvilken grad kommunale selskap syns miljøkrav i 
anskaffelser er vanskelig

• Samtlige av de kommunale selskapene med 100-199 ansatte svarer at de syns miljøkrav er vanskelig i stor eller svært 

stor grad

• Kun et fåtall svarer «i svært liten grad» på dette spørsmålet, og det er utelukkende selskap med under 50 ansatte
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Over halvparten mener miljøkrav i stor eller svært stor grad er 
tidkrevende i anskaffelser

• 52 % svarer at miljøkrav i anskaffelser er tidkrevende i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i noen, liten eller svært liten grad er på 44 %

• Svarfordelingen mellom kommunale og statlige selskap er ganske lik, men andelen som svarer «i noen 

grad» er likevel størst blant de kommunale
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Ingen sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og i 
hvilken grad man mener miljøkrav i anskaffelser er tidkrevende

• Andelen som synes miljøkrav i anskaffelser er tidkrevende i stor eller svært stor grad er omtrent like stor på tvers av 

ulike selskapsstørrelser

• Kun 10 % svarer «i svært liten grad» på dette spørsmålet, og det er utelukkende selskap med under 50 ansatte
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Ni av ti mener miljøkrav i anskaffelser er viktig for virksomhetens 
omdømme i stor eller svært stor grad

• 90 % svarer at miljøkrav i anskaffelser er viktig for virksomhetens omdømme i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i noen, liten eller svært liten grad er på 10 %

• Fordelingen mellom statlige og kommunale selskap er svært lik
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• 100 % av kommunale selskap i kategoriene 50-99 ansatte og 200 eller mer ansatte mener miljøkrav i anskaffelser i 

stor eller svært stor grad er viktig for virksomhetens omdømme

• Kun 15 % svarer «i liten grad» på dette spørsmålet, og det er utelukkende selskap med under 50 ansatte
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Nesten to tredjedeler mener miljøkrav i anskaffelser fremmer 
innovasjon i stor eller svært stor grad

• 65 % svarer at miljøkrav i anskaffelser fremmer innovasjon i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i noen, liten eller svært liten grad er på 31 %

• Fordelingen mellom kommunale og statlige selskap er ganske ulik, og andelen som svarer i stor eller svært 

stor grad er størst blant de kommunale
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• 100 % av kommunale selskap i kategorien 50-99 ansatte mener miljøkrav i anskaffelser i stor eller svært stor grad 

fremmer innovasjon

• Kun et fåtall respondenter svarer «i liten grad» på dette spørsmålet
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• 79 % svarer at selskapet deres ikke har utviklet egne KPI’er for miljøaspekter i anskaffelser

• Andelen som svarer ja er på 15 %

• Fordelingen mellom kommunale og statlige selskap er ganske lik, men andelen som svarer ja er likevel litt større blant 

de kommunale

Nesten fire av fem rapporterer at selskapet ikke har utviklet egne 
KPI’er for miljøaspekter i anskaffelser
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Nesten ingen kommunale selskap har utviklet egne KPI’er for 
miljøaspekter i anskaffelser

• 100 % av respondentene i kommunale selskap med 200 eller mer ansatte svarer nei på dette spørsmålet

• Andelen som svarer ja er størst blant selskap med 50-99 ansatte
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Fordeling av svar på kommunale og statlige selskap

• 85 % svarer at virksomheten deres ikke har egne medarbeidere som jobber med miljø i anskaffelser

• Andelen som svarer ja er på bare 13 %

• Fordelingen mellom kommunale og statlige selskap er ganske lik, men andelen som svarer ja er likevel litt større blant 

de statlige

Nesten ni av ti svarer at selskapet ikke har egne medarbeidere som 
jobber med miljø i anskaffelser
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Nesten ingen kommunale selskap har egne medarbeidere som jobber 
med miljø i anskaffelser

• 100 % av respondentene i kommunale selskap med 200 eller mer ansatte svarer nei på dette spørsmålet

• Andelen som svarer ja er størst blant selskap med 10-199 ansatte
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Nesten halvparten svarer at virksomheten i liten eller svært liten grad 
har rutiner for å vurdere miljøbelastning i anskaffelser

• 46 % svarer at virksomheten har rutiner for å vurdere miljøbelastning i anskaffelser i liten eller svært liten grad

• Andelen som svarer «i stor grad» er klart størst blant kommunale selskap, mens andelen som svarer i liten eller 

svært liten grad er størst blant de statlige
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Kommunale selskap med flere ansatte svarer at de har rutiner for å 
vurdere miljøbelastning i anskaffelser i noe minkende grad

• 100 % av respondentene i kommunale selskap med 200 eller mer ansatte svarer «i liten grad» på dette spørsmålet

• Svarfordelingen er variert blant kommunale selskap med under 50 ansatte, mens for de øvrige kategoriene er andelen som 

svarer i liten eller svært liten grad økende med antall ansatte
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Stor variasjon i hvilken grad man systematisk vurderer alternative 
løsninger for å dekke behovet enn en anskaffelse

• Andelen som svarer i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet er nesten like stor som andelen som svarer i 

liten eller svært liten grad

• Andelen som svarer i stor eller svært stor grad er klart størst blant kommunale selskap, mens andelen som svarer 

i liten eller svært liten grad er omtrent lik
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Vurderer man systematisk muligheten for å dekke behovet 
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annen måte enn en anskaffelse?
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad man vurderer muligheten for å dekke behovet ved 
alternative løsninger enn en anskaffelse

• 25 % av kommunale selskap med under 50 ansatte svarer i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet, mens andelen 

som svarer det samme i selskap med 50-99 ansatte er på 76 %
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En fjerdedel gjør ikke analyser av miljøbelastning for noen type 
anskaffelser

• 25 % svarer at virksomheten ikke gjør analyser av miljøbelastning for noen type anskaffelser

• 17 % svarer at virksomheten gjør slike analyser for alle typer anskaffelser, mens 64 % svarer at virksomheten gjør 

analyser for utvalgte anskaffelser

• Andelen som svarer at de ikke gjør analyser av miljøbelastning for noen type anskaffelser er størst blant 

kommunale selskap
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Mulig sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
hvorvidt det gjøres analyser av miljøbelastning for noen typer 
anskaffelser eller ikke

• En del variasjon i svarfordelingen på dette spørsmålet, men andelen som svarer «nei» er klart størst blant selskapene med 

flest ansatte

• Her hadde respondentene anledning til å krysse av flere alternativer
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Stor variasjon i hvilken grad man gjennomfører dialog med markedet 
om mulige klimavennlige løsninger

• 38 % svarer at virksomheten i liten eller svært liten grad gjennomfører dialog med markedet om mulige 

klimavennlige løsninger

• Andelen som svarer i stor eller svært stor grad er på 23 %, og disse kommer utelukkende fra kommunale selskap
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad det gjennomføres dialog med markedet om mulige 
klimavennlige løsninger

• En del variasjon blant ulike kommunale selskap i hvilken grad det gjennomføres dialog med markedet om mulige 

klimavennlige løsninger

• 60 % av kommunale selskap med 100-199 ansatte svarer «i svært liten grad» på dette spørsmålet
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Flest oppgir at mangel på kompetanse er den viktigste barrieren ved å 
vurdere miljøbelastning og utvikle miljøkrav

• Mangel på kompetanse og mangel på ressurser 

oppgis å være blant de viktigste barrierene ved å 

vurdere miljøbelastning og utvikle miljøkrav for både 

statlige og kommunale selskap 

• Svarfordelingen mellom statlige og kommunale 

selskap er ganske lik på alle variabler

Her hadde respondentene mulighet til å velge 

flere svaralternativer
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Flest oppgir at egenutviklede kilder brukes i utarbeidelse av miljøkrav

• I alt bruker 37 % av respondentene egenutviklede 

kilder i utarbeidelse av miljøkrav

• Difis nettsider (bl.a. anskaffelser.no) brukes i 

utarbeidelsen av miljøkrav av i alt 44% av 

respondentene i statlige selskap. Dette er en vesentlig 

større andel enn blant de kommunale

Her hadde respondentene mulighet til å velge 

flere svaralternativer

Total (n=48)
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To av fem svarer at miljø i liten eller svært liten grad er en del av 
kontraktsoppfølgingen i sin virksomhet

• 40 % svarer at virksomheten i liten eller svært liten grad har miljø som del av kontraktsoppfølgingen i sin 

virksomhet

• Andelen som svarer «i stor grad» er på 31 %, og disse kommer utelukkende fra kommunale selskap
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I hvilken grad er miljø en del av kontraktsoppfølgingen i din 
virksomhet?

5 (i svært stor grad) 4 3 2 1 (i svært liten grad) Vet ikke
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad man har miljø som del av kontraktsoppfølgingen
• 75 % av kommunale selskap med 50-99 ansatte svarer «i stor grad» på dette spørsmålet. For øvrig er svarfordelingen 

ganske variert på tvers av antall ansatte
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Over halvparten svarer at virksomheten i liten eller svært liten grad har 
rutiner for å sikre at de som avroper på en rammeavtale faktisk 
bestiller miljømerkede produkter dersom dette er i sortimentet

• 56 % svarer at virksomheten i liten eller svært liten grad har rutiner for å sikre at de som avroper på en 

rammeavtale faktisk bestiller miljømerkede produkter dersom dette er i sortimentet

• Fordelingen mellom kommunale og statlige selskap er ganske lik på dette spørsmålet
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad man har rutiner for å sikre at de som avroper på en 
rammeavtale faktisk bestiller miljømerkede produkter
• 76 % av kommunale selskap med 50-99 ansatte svarer i liten eller svært liten grad på dette spørsmålet

• Andelen som svarer «i stor grad» er størst blant selskap med 100-199 ansatte, men det er også denne gruppen som har den 

høyeste andelen som svarer «i svært liten grad»
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Nesten halvparten svarer at kontraktene ikke inneholder mekanismer 
som sikrer at ny miljøvennlig teknologi eller at nye miljøvennlige 
produkter fases inn i kontraktsperioden

• 44 % svarer at kontraktene inneholder slike mekanismer i liten eller svært liten grad

• Andelen som svarer «i stor grad» er på 17 %, og disse kommer utelukkende fra kommunale selskap. Ellers er 

fordelingen mellom kommune og stat ganske lik
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad kontraktene inneholder mekanismer som sikrer at ny, 
miljøvennlig teknologi eller -produkter fases inn i kontraktsperioden

• Andelen som svarer i liten eller svært liten grad er størst blant kommunale selskap med 100-199 ansatte

• Andelen som svarer «vet ikke» på dette spørsmålet er økende med antall ansatte
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Flest oppgir at de kjøper transporttjenester i sin virksomhet ved å kjøpe 
transporttjenester

• «Kjøper transporttjenester» oppgis som svar på 

hvordan man kjøper transporttjenester av i alt 50 % av 

respondentene

• Færrest svarer at transportanskaffelser gjøres 

sammen med andre virksomheter eller i 

innkjøpsnettverk

• 23 % av statlig selskap svarer «vet ikke»

Her hadde respondentene mulighet til å velge 

flere svaralternativer
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Hvordan kjøper dere transporttjenester i din virksomhet?

I alt Kommunale selskap (n=35) Statlige selskap (n=13)

Total (n=48)



Andelen kommunale selskap som leaser biler versus kjøper egne biler 
er ganske like på tvers av antall ansatte

Her hadde respondentene mulighet til å velge flere svaralternativer. Merk at figuren kun viser fordelingen mellom kjøp/leasing av bil, og 

dermed har utelukket tre av variablene som også var mulig å velge på dette spørsmålet

• Andelen som svarer at de kjøper egne biler er lavest blant kommunale selskap med 100-199 ansatte

• Flere selskap svarer at de både leaser og kjøper egne biler. Dette bidrar til å jevne ut fordelingen
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• 48 % svarer at virksomheten deres stiller krav til transportelementet i anskaffelser av andre varer eller tjenester

• Andelen som svarer nei er på 31 %

• Andelen som svarer ja er vesentlig større i kommunale selskap enn i statlige. Til gjengjeld er andelen som svarer «vet 

ikke» størst blant de statlige

Nesten halvparten stiller krav til transportelementet i anskaffelser av 
andre varer eller tjenester
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Andelen som stiller krav til transportelementet i anskaffelser er størst 
blant kommunale selskap med 100-199 ansatte

• 80 % av kommunale selskap med 100-199 ansatte svarer ja på dette spørsmålet
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• 56 % svarer at virksomheten stiller krav til miljø i anskaffelsen av transport i stor eller svært stor grad

• Fordelingen er ganske lik blant kommunale og statlige selskap, men andelen som svarer «vet ikke» er størst blant 

statlige

Over halvparten svarer at virksomheten deres i stor eller svært stor 
grad stiller krav til miljø i anskaffelsen av transport
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I hvilken grad stiller dere krav til miljø i følgende anskaffelser 
– transport?

5 (i svært stor grad) 4 3 2 1 (i svært liten grad) Vet ikke/ikke aktuelt
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Mulig sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og i 
hvilken grad det stilles krav til miljø i anskaffelse av transport

• Andelen kommunale selskap med under 50 ansatte som svarer i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet er på 65 %

• Andelen som svarer det samme i de største selskapene er vesentlig lavere
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• 42 % svarer at virksomheten stiller krav til miljø i anskaffelsen av bygg og anlegg i stor eller svært stor grad

• Svarfordelingen på kommunale og statlige selskap er ganske lik, men andelen som svarer i stor eller svært stor grad 

er størst blant de statlige

To av fem stiller i stor eller svært stor grad krav til miljø i bygg og 
anlegg
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I hvilken grad stiller dere krav til miljø i følgende anskaffelser 
– bygg og anlegg?

5 (i svært stor grad) 4 3 2 1 (i svært liten grad) Vet ikke/ikke aktuelt
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Ingen sterk sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap 
og i hvilken grad man stiller krav til miljø i anskaffelser av bygg og 
anlegg

• Andelen som svarer «vet ikke/ikke aktuelt» synker med antall ansatte

• Ellers skiller kommunale selskap med under 50 ansatte seg ut fra resten med en klart mindre andel som svarer i stor eller 

svært stor grad
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• 33 % svarer at virksomheten stiller krav til miljø i anskaffelsen av IKT i liten eller svært liten grad

• Svarfordelingen på kommune og stat er svært ulik. Kommunale selskap ser ut til å stille krav til miljø i anskaffelse av 

IKT i minst grad

En tredjedel stiller i liten eller svært liten grad krav til miljø i anskaffelse 
av IKT
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I hvilken grad stiller dere krav til miljø i følgende anskaffelser 
– IKT?

5 (i svært stor grad) 4 3 2 1 (i svært liten grad) Vet ikke/ikke aktuelt
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad man stiller krav til miljø i anskaffelse av IKT

• 100 % av kommunale selskap med 200 eller mer ansatte svarer «i liten grad» på dette spørsmålet

• Andelen som svarer «vet ikke/ikke aktuelt» øker noe med antall ansatte
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• En tredjedel svarer at virksomheten stiller krav til miljø i anskaffelsen av mat og drikke i liten eller svært liten grad

• Andelen som svarer «vet ikke/ikke aktuelt» er på 23 %

• Svarfordelingen på kommunale og statlige selskap er svært ulik, og statlige selskap svarer at de i langt større grad 

stiller krav til miljø i anskaffelse av mat og drikke enn de kommunale

Stor variasjon i hvilken grad statlige og kommunale selskap stiller krav 
til miljø i anskaffelse av mat og drikke

4% 21% 19% 25% 8% 23%
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I hvilken grad stiller dere krav til miljø i følgende anskaffelser 
– mat og drikke?

5 (i svært stor grad) 4 3 2 1 (i svært liten grad) Vet ikke/ikke aktuelt
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100 % av kommunale selskap med over 200 ansatte svarer at de stiller 
krav til miljø i anskaffelsen av mat og drikke i liten grad

• Andelen som svarer i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet er størst blant kommunale selskap med 100-199 ansatte

• Ellers er det en del variasjon i svarfordelingen på tvers av antall ansatte i kommunale selskap
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• 37 % svarer at virksomheten stiller krav til miljø i anskaffelsen av forbruksmateriell i stor eller svært stor grad

• Andelen som svarer i stor eller svært stor grad er klart størst blant statlige selskap

Over en tredjedel stiller krav til miljø i anskaffelse av forbruksmateriell i 
stor eller svært stor grad
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Ingen sterk sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap 
og i hvilken grad det settes krav til miljø i anskaffelsen av 
forbruksmateriell

• Svarfordelingen er ganske lik på tvers av alle selskapsstørrelser under 200 ansatte

• Kommunale selskap med 200 eller mer ansatte skiller seg ut ved at ingen respondenter svarer i stor eller svært stor grad
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• 73 % svarer at virksomheten stiller krav til miljø i anskaffelsen av avfallstjenester i stor eller svært stor grad

• Svarfordelingen mellom kommunale og statlige selskap er svært lik

Nesten tre fjerdedeler stiller i stor eller svært stor grad krav til miljø i 
anskaffelser av avfallstjenester
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I hvilken grad stiller dere krav til miljø i følgende anskaffelser 
– avfallstjenester?

5 (i svært stor grad) 4 3 2 1 (i svært liten grad) Vet ikke/ikke aktuelt
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad man stiller krav til miljø i anskaffelse av avfallstjenester

• Andelen som svarer «i svært stor grad» er ganske lik på tvers av alle kategorier

• Kommunale selskap med 100-199 ansatte svarer utelukkende i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet
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• Andelen som svarer i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet er omtrent lik med andelen som svarer i liten eller 

svært liten grad

• Svarfordelingen på kommunale og statlige selskap er ganske ulik, og statlige selskap svarer at de i langt større grad 

stiller krav til miljø i anskaffelse av møbler enn de kommunale

Stor variasjon i hvilken grad statlige og kommunale selskap stiller krav 
til miljø i anskaffelse av møbler

4% 23% 17% 25% 6% 25%
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I hvilken grad stiller dere krav til miljø i følgende anskaffelser 
– møbler?

5 (i svært stor grad) 4 3 2 1 (i svært liten grad) Vet ikke/ikke aktuelt
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Ingen klar sammenheng mellom antall ansatte i kommunale selskap og 
i hvilken grad det settes krav til miljø i anskaffelsen av møbler

• Andelen kommunale selskap som svarer «i stor grad» er størst blant virksomheter med 50-99 ansatte

• Ingen kommunale selskap har svart «i svært stor grad» på dette spørsmålet
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• 29 % svarer at virksomheten i liten eller svært liten grad stiller krav til miljø i anskaffelsen av møbler

• 35 % svarer «vet ikke/ikke aktuelt»

• Svarfordelingen på kommunale og statlige selskap er svært ulik, og statlige selskap svarer at de i langt større grad 

stiller krav til miljø i anskaffelse av tekstiler enn de kommunale

Stor variasjon i hvilken grad statlige og kommunale selskap stiller krav 
til miljø i anskaffelse av tekstiler
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Kommunale selskap stiller krav til miljø i anskaffelse av tekstiler i liten 
grad

• 40-50 % av respondentene uavhengig av selskapsstørrelse svarer i liten eller svært liten grad

• En relativt stor andel respondenter svarer vet ikke/ikke aktuelt på dette spørsmålet
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I figurer der svarfordelingen til kommunale selskap rapporteres, bør det merkes at det er til 

dels svært få selskaper som ligger innenfor noen av grupperingene. 
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