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Här med skulle jag vilja tacka min externa handledare Anna Rhodin på ByggDialog för de synpunkter och 
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offentliga beställare. Tack för att ni tog er tiden att diskutera begreppet social hänsyn, era åsikter och visioner kring 

begreppet har varit avgörande för mitt examensarbete.  Skulle sist men inte minst även vilja tacka Malin Olin som 

varit min handledare och tillika examinator på Karlstad universitet.  
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Sammanfattning 

Europa har sedan den ekonomiska krisen 2007 fått en allt större social segregation. Klyftorna mellan rika och 

fattiga har ökat och det stora mörkertalet av personer som står utanför arbetsmarknaden är större än på många år. 

Det sociala utanförskapet har därmed slagit hårt mot grupper i samhället som redan innan krisen haft det svårt att 

ta sig in. Grupper såsom unga, äldre, invandrare och personer med psykiska eller fysiska handikapp. För att stävja 

utvecklingen har Europeiska kommissionen i direktiven från 2004 möjliggjort för offentliga beställare att genom 

upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader inkludera åtgärder som främjar social hänsyn.  

Social hänsyn, ett begrepp som funnits med i svensk upphandlingslagstiftning sedan 2007 och uppdaterades så 

sent som 2010. En uppdatering som innebar att begreppets innebörd fick en större tyngd och att beställarna 

tydligare uppmanades att använda begreppet. 

Begreppet social hänsyn har visat sig i både i europeiska handledningar och statliga utredningar varit ett relativt 

diffust ämne. Utredare beskriver möjligheten som svårtolkad och juridiskt komplex. För att möjliggöra en smidig 

implementering föreskrivs att det krävs en öppen och tydlig dialog mellan beställare och entreprenör. En dialog 

som i denna studie genom personliga intervjuer i dagsläget delvis eller helt saknas på många platser runt om i 

Mellansverige.   

Studiens syfte och mål bygger på en rad frågor kring begreppet social hänsyn och dess inverkan på den offentliga 

sektorn i Sverige. Vad gör man, vad vill man och varför. De personliga intervjuerna utfördes hos kommunala 

bostadsbolag och kommuner i syfte att stämma av det aktuella läget för det nya upphandlingsbegreppet.  

I de intervjuer som gjorts framgick det tydligt att begreppet social hänsyn är känt bland majoriteten av våra 

offentliga beställare i Mellansverige. Dock var de endast en utav totalt sju intervjuade som hitintills hade drivit 

igenom en byggentreprenadsupphandling med förbestämda krav om social hänsyn.  Dock skall tilläggas att tre av 

de totalt 6 övriga intervjuade parter låg i ett skede att inom kort offentliggöra byggentreprenadsupphandlingar med 

instiftade sociala krav kriterium.  

Motiveringen till varför resterande parter inte gjorde eller planerade att ställ sociala krav i 

byggentreprenadsupphandlingar inom kort motiverades till stor del i avsaknaden av kunskap i ämnet. Tydligare 

underlag och bättre vägledning ansågs vara en grundbult för en framtida implementering. Genomgående 

framställer man att socialt ansvarstagande kan leda till goda framtida synergieffekter för både samhället och det 

egna företaget. Men utformningen av hur man skall ställa kravet eller kraven och i vilket skede är i dagsläget något 

som varje intervjuad part har en egen åsikt om. 

Trots delade åsikt om hur och i vilket skede man bör inkludera social hänsyn i offentliga upphandlingar bland de 

intervjuade parterna så finns det en enhetlig röst som menar att begreppet social hänsyn är ett begrepp som är här 

för att stanna.  
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Abstract 

Europe has, since the economic crisis of 2007, gained increasing social segregation. The gap between 

rich and poor has increased and the large number of hidden statistics regarding people excluded from 

the labor market is greater than in many years. Social exclusion has thus taken a toll on community 

groups that already before the crisis had a hard time getting included. Groups such as young, elderly, 

immigrants and people with mental of physical disabilities. To curb this development, the European 

Commission have, since the 2004 directives, enabled public sector clients to, through procurement of 

goods, services and contracts, include measures that promote social consideration. 

Social consideration is a term that have been a part of Swedish procurement legislation since 2007, 

and was updated in 2010. This update meant that the meaning of this term was given greater weight 

and that clients were more clearly encouraged to use the term. 

The term social consideration have proven to be an unclear term, both in European tutorials and 

governmental investigations. Investigators describe the possibility as difficult to interpret and legally 

complex. To enable a smooth implementation, an open dialogue between clients and contractors have 

been recommended. A dialogue which, according to this study based on personal interviews, is being 

missing, partly or completely, in many places around central Sweden. 

The goal and purpose of this study is based on a range of issues surrounding the concept of social 

consideration and its impact on the public sector in Sweden. What is being done, what is wanted and 

why. The personal interviews where conducted with municipal housing companies and municipalities 

in order to reconcile the current state of the new contract term. 

These interviews clearly show that the term social consideration is known by the majority of public 

clients in central Sweden. However, only one out of seven interviewees have hitherto pushed through 

a work contract with predetermined requirements on social considerations. Notable though, is that 

three out of seven interviewees where in the process of publishing work contracts with the instituted 

social demands criterion.  

The justification for why the remaining parties did not, or where not planning to, set social standards 

in public work contracts was motivated mainly by the absence of knowledge in the subject. Clearer 

evidence and better guidance was considered a linchpin for future implementation. It was consistently 

put forth that social responsibility can lead to good future synergies for both society and their own 

company. But the design of how to set the requirement or requirements and in what stage, is 

something that every interviewed party had its own opinion about. 

Despite divided opinions on how and at what stage social considerations should be included in public 

procurement, there is a unified voice among the interviewed parties saying that the concept of social 

responsibility and consideration is here to stay. 
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1. Begreppsförklarning 

EU – Europeiska Unionen 

LOU - Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

LUF - Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster 

SRPP - Socially Responsible Public Procurement (Socialt ansvarfulla offentliga 

upphandlingar) 

TED- Tenders Electronic Daily, den europeiska upphandlingsdatabasen 

(http://ted.europa.eu) 

EUT - Europeiska officiella tidningen 

BKK - Byggandets kontrakts kommitté  

KBAB – Karlstad Bostads AB 

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting 

ÖBO – Örebro Bostäder AB  

http://ted.europa.eu/
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2. Inledning 

Sedan 2007 har man inom den offentliga sektorn i Sverige med rättsliga medel haft möjligheten att utforma 

förfrågningsunderlag där social hänsyn kan beaktas. En möjlighet som man har haft svårt att implementera inom 

den offentliga sektorn. I upphandlingar av byggentreprenader har detta varit extra tydligt då endast en handfull 

försök har genomförts. Detta trots att man på EU-nivå beskriver att upphandlingar av denna art lämpar sig extra väl 

då de offentliga myndigheterna utgör en betydande roll som dominerande kund i upphandling av 

byggentreprenader1. 

Möjligheten till att ställa social hänsyn i offentliga upphandlingar är sprunget ur strategin ”Socially Responsible 
Public Procurement” som man under nära 20 år har arbetat med inom EU. SRPP är ett brett begrepp vars främsta 
syfte är att uppmana offentliga beställare inom EU att utarbeta ansvarsfulla upphandlingar som ska verka för fler 
arbetstillfällen, anständigare arbete och en bredare social integration2. Meningen är att man som offentlig 
myndighet med hjälp av rättsliga incitament skall kunna förmå företag att i samband med upphandling åta sig ett 
större socialt ansvar. Möjligheten att ställa sociala krav är tänkt att bidra till att investerat samhällsmedel i större 
omfattning genererar verksamhet eller varor som bidrar till hållbar utveckling och främjar de europeiska 
socialpolitiska målen.  
 

Det juridiska resultatet av arbetet kring strategin SRPP finns att finna i upphandlingsdirektiven 2004/17/EG och 

2004/18/EG. Där man i lagen finner skrivelsen:  

Artikel 26 

Villkor för fullgörande av kontraktet 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under förutsättning att de är 

förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. 

Dessa krav får bland annat omfatta sociala hänsyn och miljöhänsyn.3 

Upphandlingar inom den offentliga sektorn i Sverige regleras via lagen 2007:1091 eller LOU som förkortningen 

lyder. Lagen är en följd av det EES-avtal och inträdet i europeiska unionen som Sverige genomförde 1994. Man 

har sedan inträdet i EU förbundit sig att följa de upphandlingsdirektiv man från EU utformar till syfte att som 

konkurrensverket beskriver: 

”Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad”4  

LOU 2007:1091 som i grunden bygger på EU:s upphandlingsdirektiven 2004/18/EG  uppdaterades senast 2010 då 
begreppet social hänsyn infogades i kap 1 §9.a. Innan revideringen uppmärksammades social hänsyn i kap 6 § 13 
som: 

13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt 

skall fullgöras. Lag(2007:1091) 

 
Innebörden av social hänsyn fick efter revideringen 2010 en tyngre innebörd och gick från ett får- till bör-krav: 
 

9 a § Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om 

upphandlingens art motiverar detta. Lag (2010:571). 

 

Sverige har i jämförelse med många andra europeiska länder en relativt stor offentlig sektor. Årligen beräknas den 

offentliga sektorn upphandla varor och tjänster för nära 480 till 580 miljarder5. Man beräknar att nära en fjärdedel, 

                                                           
1 1 Europa kommissionen, Socialt ansvarsfull Upphandling, En handledning tillsociala hänsyn i offentlig upphandling Tillgänglig: 

www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv [2010] s.5 
2 2 Europa kommissionen, Socialt ansvarsfull Upphandling, En handledning tillsociala hänsyn i offentlig upphandling Tillgänglig: 

www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv [2010],s.5 
3 Europaparlamentets upphandlingsdirektiv Tillgänglig: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:HTML [2004-03-31] 
s.21 
4 Konkurrensverket, Om offentliga upphandlingar, Tillgänglig: http://www.konkurrensverket.se/t/SectionStartPage____6244.aspx 
5 Attefall.S, Lagremiss, Direktupphandling Tillgänglinghttp://www.regeringen.se/content/1/c6/23/40/87/71714812.pdf [ 

http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:HTML
http://www.konkurrensverket.se/t/SectionStartPage____6244.aspx
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/40/87/71714812.pdf
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hela 115 miljarder är upphandlingar som direkt mot bygg- och tekniksektorn6. Detta gör den offentliga sektorn till en 

betydande kund hos de svenska byggentreprenörerna.  

Men sedan de europeiska upphandlingsdirektiven från 2004 och den reviderade svenska lagstiftningen 2010 har 

förekomsten av upphandlingar med sociala krav kriterier varit få till antalen. Detta märks inte minst inom 

upphandlingar av byggentreprenader. Enligt motionen 2012/13:Fi289 är Sverige en utav de länder inom EU som är 

sämst på att utnyttja den rättsliga möjligheten att ställa sociala krav i upphandlingar. 

Men vad är det som har gjort att den samlade reaktionen av att ställa sociala krav vid upphandling av 

byggentreprenader har varit så sval från de offentliga beställarna? I ett PM från upphandlingsbolaget som sköter de 

offentliga upphandlingar för Göteborgs stad beskriver man avsaknaden av vägledande domar i ämnet som en av 

orsakerna till att man som beställare inte ställer eller i liten omfattning ställer sociala krav7. Från tillväxtverket 

beskriver man att en utav orsakerna till den sparsamma användningen är avsaknaden av en öppen dialog8.  

Revideringen av LOU 2010 har snarare verkat kontraproduktivt trots sina utökade rättsliga fördelar. I 

upphandlingsutredningen ”Goda affären” som är ett direkt resultat av lagändringen 2010 beskriver man att läget 

bero på att: 

”Lagstiftningen och dess tillämpning upplevs som både krånglig och oflexibel samt emellanåt även otydlig ”9 

Det finns alltså många frågor kring varför så få upphandlingar av byggentreprenader helt eller delvis saknar krav 

om sociala åtaganden trots nära tio år av rättsligt utrymme. Studien är tänkt att tillsammans med ansvariga parter 

från den offentliga sektorn i dialog lyfta och reflektera över de hinder och möjligheter som finns i frågan. 

Det är samtidigt intressant att granska om och hur de nya direktiven från januari 2014 kommer att leda till tydligare 

riktlinjer och större klarhet i hur man som offentlig beställare kan nyttja social hänsyn i upphandlingar av 

byggentreprenader.  

Detta är ett examensarbete avläggs vid Karlstad Universitet för avdelning energi-, miljö och byggteknik med 

inriktning byggingenjörsprogrammet. Handledare och tillika examinator för examensarbete är Malin Olin. Extern 

handledare är Anna Rhodin på ByggDialog. 

 

 

  

                                                           
6 Stockholm TT (2013) Byggbolag störst i offentlig marknad: http://www.svd.se/naringsliv/byggbolag-storst-i-offentlig-marknad_8740646.svd [2013-11-19] 
7 Sagvall.H & Lindqvist.M (2012) Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Tillgänglig: 
http://uhb.goteborg.se/admin/bildbank/uploads/Dokument/Social_hansyn/PM_Social__hansyn.pdf  [2012-02-22] 
8 Wijkman.A (2011) På jakt efter den goda affären Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-
efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true  [2011-11-01] SOU 2013:12  
9 Wijkman.A (2011) På jakt efter den goda affären Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-
efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true  [2011-11-01] SOU 2013:12 SOU 2013:12 s.18 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201213Fi289-Social-hansy_H002Fi289/
http://www.svd.se/naringsliv/byggbolag-storst-i-offentlig-marknad_8740646.svd
http://uhb.goteborg.se/admin/bildbank/uploads/Dokument/Social_hansyn/PM_Social__hansyn.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
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2.1 Problemformulering 

Sedan revideringen av LOU 2010 har man som offentlig beställare genom svensk lagstiftning givits utökade 

möjligheter till att nyttja sociala och miljömässiga krav vid upphandling av byggentreprenader. Denna lagändring 

har gjort det möjligt för offentliga beställare att med utökade befogenheter skapa större mervärden i stora och 

ekonomiskt tunga investeringar. Typiska ”tunga” investeringar inom den offentliga sektorn är om- och nyproduktion 

av större infrastrukturella satsningar såsom bostadsområden, sjukhus och skolor.  

Genom att ställa sociala krav i upphandling av byggentreprenader vill man uppnå ytterligare samhällsmässiga 

mervärden. Vad ställer byggherrar för krav idag och vad får den för slutgiltig effekt?  

Nedan följer en rad problemformuleringar som studien är tänkt att hantera utifrån de offentliga beställarnas sätt att 

upphandla byggentreprenader: 

 Vilka skäl ligger till grund för att offentliga beställare använder sig av eller kan komma att använda sig av, 

sociala krav i upphandling av en byggentreprenad?  

 Vilka är de direkta och indirekta mervärdena man som offentlig beställare vill åstadkomma genom att 

ställa sociala krav i en upphandling av en byggentreprenad? 

 Hur utformas de sociala krav som offentliga beställare av byggentreprenader ställer i dag och hur svarar 

marknaden upp till dem? 

 Vilka stöd och hinder finns, för att utforma sociala krav i upphandlingar av byggentreprenader? 

2.1 Syfte 

Syftet är att redogöra hur beställare ur den offentliga sektorn efter revideringen av LOU 2010 och de nya 

upphandlingsdirektiven från EU 2014 nyttjat möjligheten att implementera sociala krav i upphandlingsförfarandet. 

Studien ska ge en bild av hur olika offentliga beställare utformar sociala krav vid upphandling av 

byggentreprenader och vilka problem och möjligheter de ser framåt.  

Studien blir en pusselbit i att klarlägga i vilken grad offentliga beställare (i detta fall Kommuner, kommunala 

bostadsbolag och landsting) använder sig, eller avser att använda sig, av socialt ansvarstagande som ett krav eller 

utvärderingskriterium och hur de sedan bedömer de möjliga effekterna av denna typ av krav.  

Med studien vill jag även analysera huruvida det hos byggherrar upplevs som en tillfällig ”trend” eller om sociala 

krav är ett kriterium som är här för att stanna.  

2.2 Mål  

Målet är att genom intervjuer med offentliga beställare utreda om de rättsliga satsningarna från europeisk och 

svenska nivå haft den effekt man önskat.    

Målet är även att utvärdera hur olika offentliga beställare använder sig av möjligheten att ställa sociala krav i 

upphandling av byggentreprenader i dag och vad som stödjer och hindrar en utveckling i denna riktning.  

2.3 Metod 

Studiens upplägg är uppdelat i tre faser. 
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2.3.1 Fas ett 

Här görs en litteraturstudie i syfte att redogöra för de olika begrepp och lagar som finns i anknytning till 

upphandlingsförfarandet för den offentliga beställaren. En dialog kommer att föras med berörda parter på 

marknaden. Parter som på ett eller annat sätt har en anknytning eller intresse av den inverkan sociala åtaganden 

kan medföra. 

2.3.2 Fas två 

I fas två kommer interljuver att genomföras med beställare från den offentliga sektorn. Interljuver som bygger på en 

förberedd intervjuguide. Intervjuerna görs i syfte att redogöra för hur medvetenheten och användningen ser ut i att 

ställa sociala krav i upphandling av byggentreprenader.  Fokus kommer att läggas på städerna Göteborg, Karlstad, 

Örebro och Stockholm. 

De offentliga beställarna som valts ut att medverka i intervjuerna har valts ut för att de tillhör någon av följande 

kategorier Kommun, Kommunala bostadsbolag eller landstingsfastigheter.  

Följande offentliga beställare har tackat ja och kommer att intervjuas: 

2.3.2.1 Familjebostäder 

Intervjuperson: Anna Nordén (Inköpschef) 

Om Familjebostäder 

Familjebostäder är ett helägt kommunal bostadsbolag som ingår i framtidskoncernen och ägs av Göteborgs stad. 

Totalt så äger man och förvaltar nära 18.000 hyresrätter runt omkring i Göteborg. Därtill är man ca 226 anställda. 

Familjebostäders övergripande mål och strategi är att verka som en attraktiv hyresvärd i välskötta fastigheter som 

en attraktiv arbetsgivare på ett affärsmässigt hållbart sätt. 

2.3.2.2 Poseidon 

Intervjuperson: Tommy Brundin (Upphandlingschef) 

Om Poseidon 

Poseidon är ett utav Göteborgs stad största kommunägda bostadsbolag. Totalt förvaltar man hela 26 464 

lägenheter vilket motsvarar hela 1,7 miljoner kvm och dessa rymmer ca 50 000 hyresgäster. Det är nära 10% av 

Göteborgs stad totala invånarantal. Poseidon verksamhet är uppdelat i åtta distrikt som tillsammans är uppdelat i 

70 separata husvärdsområden. Totalt har Poseidon 237 anställda. 

2.3.2.3 Stockholmshem 

Intervjuperson: Rebecca Johansson & Mikael  

Om Stockholmshem 

Stockholmshem är Sveriges näst största kommunalägda bostadsbolag. Stockholmshem förvaltar 25 000 

lägenheter och 3 000 lokaler. I dessa bor när 49 000 hyresgäster vilket är ca 5% av Stockholms stads samtliga 

invånare. Totalt förvaltar man och äger nära 1,6 Miljoner kvm. Antalet anställda är ca 300.  
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2.3.2.4 Karlstad kommun Teknik och Fastighet  

Intervjuperson: Sixten Vestlund (Enhetschef) 

Om Karlstad kommun Teknik och Fastighet 

Karlstad kommun teknik och fastighet förvaltar Karlstad kommuns samtliga fastigheter. Teknik och fastighet är den 

del inom Karlstad kommun som tar han om ny-, till- och ombyggnation av kommunens fastigheter. Totalt är man 

470 anställda och förvaltar hela 470 000 kvm i lokalytor. På teknik och fastighets ligger även ansvaret för 

kommunens förvärvande av fastigheter, försäljning av fastigheter, markfrågor, skogsskötsel, jordbruksskötsel och 

naturvård. 

2.3.2.5 KBAB 

Intervjuperson: Rolf Aleskog (Projektledare) 

Om Karlstad Bostads AB 

Karlstad bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag som förvaltar ca 7300 hyresrätter i Karlstad. Detta gör 

Karlstad bostads AB som förkortas KBAB till Karlstads största enskillda hyresvärd. 

 KBAB’s affärside är  

KBAB ska finna och behålla kunder som möjliggör en ömsesidig relation. Det gör vi genom att, i Karlstads 

kommun, erbjuda prisvärda hyresrätter med mervärden som tillgodoser meningsfulla vardagsbehov10. 

KBAB driver i dagsläget ett par bostadsprojekt, vilka innefattar både nyproduktion, rotrenoveringar och enklare 

underhåll. Entreprenad- och genomförandeformen KBAB i dagsläget arbetar mest med är totalentreprenad med 

genomförandeformen Partnering. Något som Rolf beskriver passa KBAB’s arbetssätt bra. Man menar att 

genomförandeformen partnering framförallt har bidragit till att reducera företagets konsultkostnader i projekten.   

Senast i raden av partnering projekt hos KBAB är den strategiska Partneringen på Rud i Karlstad. Ett projekt som 

löpt på smidigt enligt Rolf just för att den öppna dialogen och det gemensamma ansvaret funnits genom hela 

projektet. 

2.3.2.6 ÖBO 

Intervjuperson: Anneli Sundqvist (Inköpare) 

Om Örebro Bostäder 

Örebro Bostäder AB är ett kommunalägt bostadsbolag. Öbo som Örebro Bostäder förkortas grundades 1946 och 

förvaltar idag ca 23 000 lägenheter och 1 000 lokaler. Totalt har man nära 41 600 hyresgäster och totalt 402 

anställda. 

Öbos affärside är: 

Att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö.11 

Med visionen att Öbos fastigheter är ett hem för dig. 

  

                                                           
10 KBAB Tillgänglig: http://www.kbab.se/om-kbab/foretagsfakta/affarside [2014-03-20] 
11 ÖBO Tillgänglig: http://www.obo.se/sv/Om-oss/ [2014-03-20] 

http://www.kbab.se/om-kbab/foretagsfakta/affarside
http://www.obo.se/sv/Om-oss/
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2.3.2.7 Futurum 

Intervjupersoner: Göran Lunander (VD)& Mikael Bernström (Förvaltningschef) 

Om Futurum  

Futurum Fastigheter AB i Örebro är av kommunen ett helägt fastighetsbolag som har äger och förvaltar förskolor, 

skolor och brandstationer i Örebro kommun. Totalt förvaltar man idag ca 446 fastigheter vilket utgör nära 376 000 

kvm och totalt arbetar nära 90 i företaget.  

Futurums affärside är: 

Förvalta, utveckla och bygga kostnadseffektiva och framtidssäkra miljöer som stödjer våra kunders verksamhet.12 

Värdeorden man arbetar utefter hos Futurum är Omtanke, Resurshushållning, Glädje och Samhällsnytta. 

2.3.2.8 Genomförande av intervju 

Den första kontakten som tas med varje tilltänkt intervjuad part sker per telefon. Där förklaras begreppet social 

hänsyn och varför just deras medverkan är viktig för studien. Därefter skickas ett mail till samtliga parter där syfte, 

mål och intervjuförutsättningar är beskrivet samt förslag på intervjudatum. 

Interljuven kommer att hållas på plats hos de utvalda offentliga beställarna. Frågorna som ställas kommer inte att 

vara offentliga för den intervjuade parten innan intervjutillfället.  Detta för att skapa en levande dialog som inte på 

förhand är förregisserad. 

Upplägget för intervjun är av typen semistrukturerad. Det vill säga att samma frågor kommer ställas till samtliga 

intervjuade parter och svarsalternativen är både fasta och öppna. Detta bidrar till att varje part får beskriva sin 

variant av lösning till varje fråga. 

Interljuven kommer att ”bandas”. Registrering kommer endast att ske av ljud och materialet kommer inte vara 

offentligt utan endast ligga till grund för det skriftliga resultatet och diskussionen i examensarbetet. Totalt kommer 

25 till 30 frågor att diskuteras. Intervjumaterialet består av tre stycken delar. 

 En inledande del 

 En del för de beställare som använder sig av social hänsyn i byggentreprenadsupphandlingar. 

 En del för beställare som ännu ej använder eller planerar att använda social hänsyn i 

byggentreprenadsupphandlingar. 

Frågorna som diskuteras är tänkta att belysa om och hur de offentliga beställarna förhåller sig till möjligheten att 

ställa sociala krav vid upphandling av byggentreprenader. Om man gör det eller om man inte gör det. Oavsett 

användning eller ej så kommer den intervjuade parten att behöva motivera och förklara sitt beslut. Detta då 

frågorna i intervjun försöker skapa en samlad syn runt möjligheterna och farorna kring begreppet social hänsyn. Se 

bilaga 1 för att se vilka frågor som ställs i intervjun.  

Den uppskattade tidsåtgången för varje intervju är ca 2timmar. Examenarbetet kommer att vara offentligt och 

kommer översändas till varje intervjuad part om så önskas. Svaren från varje intervju kommer inte att översändas 

för godkännande av varje part före publicering.  

2.3.3 Fas tre: 

I fas tre kommer de samlade svaren från intervjuerna analyseras tillsammans med övrig data från Fas 1 och 

sammanfattas i ett resultat och en diskussion om förutsättningarna för fortsatt  utveckling på området.  

                                                           
12 Futurum Tillgänglig: http://www.futurumfastigheter.se/om-oss/vara-varderingar.html [2014-03-20] 

http://www.futurumfastigheter.se/om-oss/vara-varderingar.html
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2.4 Begränsningar 

Studien kommer att begränsas genom att bara studera hur kommuner och kommunala bostadsbolags använder sig 

av sociala krav i upphandlingar av byggentreprenader. Detta då beställare från den privata sektorn inte lyder under 

upphandlingsdirektiven från EU och den svenska upphandlingslagstiftningen LOU. Därtill så styrs inte privata 

beställare i samma omfattning av statliga-, kommunala- och landstingspolitiska beslut och upphandlingsdirektiv.  
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3 Teori 

Detta kapitel kommer att gå igenom viktiga begrepp som ligger till grund för begreppet social hänsyn och samtidigt 

förklara innebörden av de rättsliga ramar som styr beställare i offentliga upphandlingar.  

3.1 Lagar – Den offentliga sektorns rättsliga ramar 

3.1.1 Inledning 

Att som offentlig myndighet genomföra en upphandling kräver i regel en större arbetsinsats än vad som krävs hos 

en privat aktör. Detta beror på att offentliga myndigheter har ett komplexare regelverk att förhålla sig till. Som 

offentlig myndighet (stat, kommun eller landsting) är man tvingad att följa lagen om offentlig upphandling LOU. En 

lag som i grunden bygger på EU:s upphandlingsdirektiv och förordningar. Lagen har som främsta syfte att främja fri 

rörlighet och skapa upphandlingar byggda på samma grunder oavsett land inom EU. Man vill även med lagen 

främja att offentliga myndigheter förvaltar de skattemedel de hanterar på ett så klokt sätt som möjligt.  

Som offentlig myndighet måste man förhålla sig neutral mot samtliga aktörer på marknaden. Upphandlingar som 

genomförs av en offentlig myndighet måste speglas av öppenhet och kraven måste stå i proportion till det man vill 

uppnå. Det får alltså inte ske upphandlingar som bygger på personliga relationer eller dylikt, vilket är en utav de 

stora skillnaderna mellan en offentlig och privat upphandling. Ett tilldelningsbeslutet från en offentlig myndighet får 

endast grunda sig på den information som lämnas i en entreprenörs anbud. Innehållet i anbudet får därmed endast 

innehålla efterfrågad information från förfrågningsunderlaget. 

3.1.2 EU:s direktiv ”reglerar” svensk upphandlingslagsstiftning 

LOU introducerades på den svenska marknaden 199413 och har sedan dess haft till uppgift att: 
 

 främja fri rörlighet inom EU  

 se till att upphandlande myndigheterna på bästa sätt använder de offentliga medel som finansierar 

upphandlingarna genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden  

 Ge leverantörer lika möjligheter att delta i upphandlingar.14  

Som lag reglerar LOU alla inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som offentliga myndigheter gör. Lagen 

är uppbyggd utifrån EUs upphandlingslagstiftnings fem grundprinciper15 :  

 Icke-diskriminering. 

Det är alltså förbjudet att diskriminera en entreprenör eller leverantör på grund av dess nationalitet. 

Som offentlig myndighet får man alltså inte ställa krav som enbart svenska företag kan känna till eller 

kan rätta sig efter. Inte heller får man gynna lokala entreprenörer eller leverantörer trots dess nära 

anknytning till upphandlingens geografiska läge. 

 Likabehandling.  

 

Samtliga entreprenörer eller leverantörer skall få tillgång till överensstämmande underlag samtidigt.  

Ingen part har alltså förtur till någon typ av underlag. 

 

 Proportionalitet  

                                                           
13 Opic Tillgänglig: http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/redaktionellt/pedersen-nya-lou/  
14 Upphandlingsstödet Tillgängligt: http://www.upphandlingsstod.se/regelverk [2013-03-10] 

15 Miljöstyrningsrådet Tillgänglig: http://www.msr.se/sv/Upphandling/Juridik/Grundlaggande-principer/ [2013-02-20] 

http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/redaktionellt/pedersen-nya-lou/
http://www.upphandlingsstod.se/regelverk
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Juridik/Grundlaggande-principer/
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Vilket innebär att den offentliga myndighetens krav och villkor i förfrågningsunderlaget måste stå i 

rimlig proportion till den vara, tjänst eller entreprenad som skall upphandlas.  

 Öppenhet 

 

Vilket innebär att underlaget till en offentlig upphandling inte får hemlighållas eller på något sätt 

döljas. Kraven som ställs skall vara klara och tydliga. Samtliga entreprenörer eller leverantörer som 

deltar i upphandlingen skall vid beslut erhålla det slutliga resultatet. 

  

 Ömsesidigt erkännande  

Vilket innebär att upphandlande myndigheter ska erkänna betyg, intyg och certifikat som har utfärdats 

av en medlemsstat eller behörigt organ inom EU/EES 

Principerna återfinns under allmänna bestämmelser i lagtexten för LOU 2007:1091 under Kap 1. 9§ och beskrivs i 

juridisk form som: 

9 § Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt 

genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande 

och proportionalitet iakttas. 

LOU som lag bygger på de senaste direktiven man på EU-nivå utarbetar. Direktiv är bindande för samtliga utav 

EU:s 28 medlemsländer16. Bindande i den mån att man som medlemsland är skyldig att tolka betydelsen och 

utforma nationella lagar som når upp till direktivens mål. Det är alltså upp till varje medlemsland hur den nationella 

lagstiftningen utformas. Detta kan i vissa fall bli vilseledande, då EG-domstolen i händelse av mål dömer efter de 

direktiv man på EU nivå har fastslagit och inte efter den nationella tolkningen. Detta medför alltså att direktiven 

alltid gäller före den nationella lagstiftningen17.  

Efter nytt fastställt upphandlingsdirektiv i EU-rätten har man i regel mellan 6-24 månander att införliva målen i 

direktiven.  Om direktiven inte införs eller inte är förenliga med de ursprungliga målen kan ett medlemsland dömas 

för fördragsbrott. Ett brott som kan leda till böter för medlemslandet.  

3.1.3 LOU 

Den svenska upphandlingslagstiftningen LOU är som ovan nämnt den svenska tolkningen av EUs direktiv i hur 

man som offentlig myndighet skall utföra sina upphandlingar. Lagen är relativt omfattande och i vissa fall komplex. 

Nedan följer en förklarning av de många begrepp och delar man som offentlig myndighet måste ta hänsyn till i 

utformandet av ett förfrågningsunderlag. 

  

                                                           
16 EU-upplysning, Tillgänglig: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-28-medlemslander/ [2013-07-01] 
17 Sveriges domstolar, Eu domstolen, Tillgänglig: http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/EU-domstolen/ [2014-02-17] 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-28-medlemslander/
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/EU-domstolen/


11 
 

 

3.1.3.1 Tröskelvärdet 

Tröskelvärdet är det värde som reglerar vilket upphandlingsförfarande som en offentlig myndighet skall använda 

sig av. Det är alltså varans eller tjänstens totalkostnad som avgör om upphandlingen kan utföras utefter de 

direktstyrda- eller nationella upphandlingsreglerna18. 

 

 Upphandlingar där totalkostanden eller värdet 

understiger 270 000Kr kan upphandlas med 

direktupphandling. Detta gäller dock endast om 

samtliga direktupphandlingar under gällande 

räkenskapsår tillsammans understiger gränsbeloppet 

270 000Kr. Detta följdkrav är till för att motverka att 

beställare delar upphandlingar för att kringgå 

upphandlingsreglerna. Detta beskrivs i kap 15 § 3a 

3 a § Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala 

belopp som ska betalas enligt kontraktet. En upphandling får 

inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i denna 

lag. 

 Om upphandlingar där totalkostanden eller värdet 

överstiger 270 000Kr men understiger tröskelvärdet 

för statliga myndigheter, kommuner och landsting 

(Se tabell 1 nedan för belopp) kan man genomföra 

upphandlingen med förenklat förfarande-, 

urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog eller 

projekttävling. I vissa specifika fall även 

direktupphandling. 

 Om upphandlingar överstiger de nämnda tröskelvärdena skall öppen förfarande, selektiv förfarande 

eller förhandlat upphandlingsförfarande genomföras.  

Tröskelvärdets nivå regleras vartannat år för att hålla jämn nivå i förhållande till det uppsatta grundvärdet som är 

angivet i euro. Även nya direktiv kan medföra nya tröskelvärden. De rådande tröskelvärdena för 2014 återfinns i 

tabell 1. 

Tabell 1 Tröskelvärden 2014 19 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 Upphandlingsförfarande 

Som tidigare berört reglerar upphandlingens storlek vilket upphandlingsförfarande som är aktuellt. Här följer en 

kortare förklarning av innebörden de olika förfarandena.20 

                                                           
18 Upphandlingsstödet, Förbereda en upphandling, Tillgänglig: http://www.upphandlingsstod.se/f%C3%B6rbereda-en-upphandling  [2014-02-17] 
19Opic, Tröskelvärden, Tillgängling: http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/Redaktionellt/Troskelvarden-2014/ [2014] 

LOU Varor och tjänster Byggentreprenader 

Statliga myndigheter 1 169 378 SEK (134 000 EUR) 45 256 666 SEK (5 186 000 EUR) 

Kommun och landsting 1 806 427 SEK (207 000 EUR) 45 256 666 SEK (5 186 000 EUR) 

Direktupphandling 270 964 SEK (15 % av 1 806 427) 270 964 SEK (15 % av 1 806 427) 

Figur 1, Tröskelvärden 

http://www.upphandlingsstod.se/f%C3%B6rbereda-en-upphandling
http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/Redaktionellt/Troskelvarden-2014/
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3.1.3.2.1 Direktupphandling 

En direktupphandling kan göras av en vara, tjänst eller byggentreprenad om det totala värdet understiger 15% av 

tröskelvärdet. Med dirketupphandlings menas att en offentlig beställare på grund av upphandlingens ringa storlek 

kan upphandla en leverantör av vara, tjänst eller byggentreprenad utan krav på hur anbudet ska utformas. Avtalet 

kan vara såväl skriftlig som muntligt21.  Enligt upphandlingslagen definieras direktupphandlingar i kap 2 § 23. 

23 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Lag (2010:571). 

Direktupphandling kan även tillämpas om det föreligger ”synnerliga skäl”. Definitionen när detta är möjligt finns att 

finna i Kap 4 § 5-7. 

3.1.3.2.2 Förenklad upphandling 

Förenklad upphandling är den vanligaste upphandlingsformen under tröskelvärdet. En offentlig beställare måste vid 

en förenklad upphandling elektroniskt förmedla annonsen så att samtliga parter har en skälig chans att delta. Det 

räcker inte att endast annonsera på företagets hemsida utan annonsen måste förmedlas vi en allmäntillgänglig 

databas. Vid en förenklad upphandling har samtliga leverantörer rätt att lämna anbud. Den upphandlande 

myndigheten har rätt att välja ut en eller flera anbudslämnare att förhandla med. Enligt upphandlingslagen 

definieras direktupphandlingar i kap 2 § 24 

24 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer 

skall lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 

3.1.3.2.3 Urvalsupphandling 

Vid en urvalsupphandling får samtliga leverantörer vara med att ansöka om att lämna ett anbud. Det föreligger 

samma krav som vid förenklat vad det gäller tillgänglighet av annonsen. Ansökningstiden är minst 10 dagar. Efter 

ansökningstiden har den upphandlande myndigheten möjlighet att välja ut vem eller vilka utav de leverantörerna 

som visat intresse som sedan ges möjligheten till att lämna ett anbud. Enligt upphandlingslagen definieras 

direktupphandlingar i kap 2 § 25 

25 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, 

den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten 

får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 

 

3.1.3.2.4 Konkurrenspräglad dialog 

En konkurrenspräglad dialog är öppen för samtliga leverantörer. En offentlig myndighet kan välja att både bjuda in 

och annonsera upphandlingen. Dock får man som tidigare nämnt inte utestänga någon leverantör att delta. 

Förfarandet används av myndigheter i regel när upphandlingens art är komplex eller på andra sätt är tekniskt, 

finansiellt eller rättsligt komplicerat. Syftet med en konkurrenspräglad dialog är att finna och utforma lösningar där 

den upphandlande myndighetens behov lämpligast tillgodoses. Enligt upphandlingslagen definieras 

direktupphandlingar i kap 2 § 9b. 

9 b § Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där 

den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i detta 

förfarande. Lag (2010:571). 

                                                                                                                                                                                        
20 Allego, Upphandlingsformer, Tillgänglig: http://www.allego.se/Content-Web-Page/073afe7b-5a09-4301-99c0-3cf312125818/upphandlingsformer.aspx  
21 Kammarkollegiet, Direktupphandling- till lågt värde Tillgänglig:  
http://www.su.se/polopoly_fs/1.25677.1318320832!/menu/standard/file/direktupphandling_kort_om.pdf [2011]s.2 

http://www.allego.se/Content-Web-Page/073afe7b-5a09-4301-99c0-3cf312125818/upphandlingsformer.aspx
http://www.su.se/polopoly_fs/1.25677.1318320832!/menu/standard/file/direktupphandling_kort_om.pdf
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3.1.3.2.5 Öppen upphandling 

Öppen upphanhandling sker då värdet på upphandlingen överskrider tröskelvärdet. Annonseringen av 

upphandlingen skall ske i EUs officiella tidningen EUT eller i den europeiska upphandlingsdatabasen TED. 

Samtliga leverantörer har möjlighet att lämna anbud. Anbudstiden för en öppen upphandling är 52 dagar. Ingen 

förhandling får ske med de deltagande leverantörerna utan anbudet bedöms antigen efter ekonomiskt mest 

fördelaktiga eller lägst pris. 

3.1.3.2.6 Selektiv upphandling 

En selektiv upphandling sker då värdet på upphandlingen överskrider tröskelvärdet. Likt tidigare förfarande 

annonseras förfrågan och kraven för delaktighet ut på EUT och TED. Intresserade leverantörer får sedan meddela 

sitt intresse att delta i att lämna anbud. Den upphandlande myndigheten väljer sedan ut minst 5 av de leverantörer 

som uppfyller kraven att delta i anbudslämnandet. Ingen förhandling får ske mellan myndighet och leverantör. 

Tidsfristen för intresseanmälan är 37 dagar och efter inbjudan till att lämna anbud har leverantörer 40 dagar på sig.  

3.1.3.2.7 Förhandlad upphandling 

En förhandlad upphandling sker då värdet på upphandlingen överskrider tröskelvärdet. Likt selektiv upphandling 

görs ett urval vilka leverantörer som skall få delta i lämnandet av anbud. Här väljer den upphandlandet 

myndigheten minst 3 leverantörer. Olikt selektiv upphandling kan den upphandlande myndigheten förhandla med 

de olika parterna. I vissa fall används förhandlad upphandling som en lösning då inga fördelaktiga anbud har 

kommit in från antingen en öppen- eller selektiv upphandling eller om upphandlingens art är av komplex eller 

komplicerad karaktär. Detta då man som upphandlande myndighet tillsammans med leverantörerna kan identifiera 

och definiera lösningar som kan leda till en lyckad upphandling. Anbudstiden är 40 dagar.  

3.1.3.3 Krav & Tilldelningskriterier 

Vid upphandling har man som offentlig myndighet möjlighet att ställa krav på den leverantör som skall utföra eller 

leverera en vara, tjänst eller byggentreprenad. Kravet eller kraven som ställs måste följa de grundläggande 

upphandlingsprinciper från EU om och icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och 

ömsesidigt erkännande. Kraven måste alltid vara förenliga med proportionalitetsprincipen. Vilket innebär att kraven 

måste stå i rimlig proportion till den vara, tjänst eller byggentreprenad som skall upphandlas. Viktigt är att man vid 

uppförandet av kraven utformar dem så att det utan tvivel framgår vad som efterfrågas.  

Vilka krav är:  

 Ovillkorliga eller så kallade ”Ska-krav” 

 Vad innebär kraven 

 Vilka är följderna om de inte uppfylls 

Detta är extra viktigt utifrån bakgrunden att kraven ej går att revideras under pågående upphandling. Om kraven 

skulle formulerats fel eller otydligt måste alltså upphandlingen avbrytas och göras om. Vilket kan leda till 

förseningar och fördyrningar för den upphandlande myndigheten. 

Exempel på krav som kan ställas på en leverantör är att de uppfyller för varan, tjänsten eller byggentreprenaden en  

 Teknisk- eller yrkesmässig kapacitet 

 Solid finansiellt tillstånd 

 Innehar ett kvalitets- och miljöledningssystem (certifierad standard) 

 Tidigare referenser på liknande varor, tjänster eller byggentreprenader. 

Kraven är oftast verifikationspliktiga vilket betyder att leverantören är skyldig att bevisa innehavet i form av intyg 

eller certifierad dokumentation.  Om man som leverantör inte uppfyller kravet eller kraven kan man inte tilldelas 
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upphandlingen. Man kan som leverantör även uteslutas om man enligt LOU kap10 § 1-3 gjort sig skyldig till 

exempelvis penningtvätt, grovt bedrägeri, allvarliga fel i yrkesutövandet, satt i konkurrs eller dömd för bestickning. 

I vissa fall kan man som leverantör uppfylla kravet eller kraven i underlaget genom att samarbeta eller anlita ett 

företag som uppfyller de krav man själv saknar. 

För att avgöra vilket leverantör som erbjuder den fördelaktigast varan, tjänsten eller byggentreprenaden utefter det 

underlag som finns i förfrågningsunderlaget kan man som offentlig beställare välja mellan att vikta anbuden på två 

sätt, det anbud som ekonomiskt mest fördelaktiva eller det anbud med lägst pris.22 

3.1.3.3.1 Ekonomiskt mest fördelaktigt 

Vid val av viktning av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet har man som beställare möjlighet att utvädra fler 

aspekter utöver själva priset. Ett utav syftena är att man som beställare ges möjligheten att påverka varan, tjänsten 

eller byggentreprenaders inverkan på övriga marknaden och samhället. Man kan alltså i valet av kriterier och vikten 

av dess ställning i förfrågningsunderlaget styra eventuella synergieffekter av en upphandling. 

Exempel på andra tilldelningskriterier än priset är: 

 Leveranstid 

 Kvalité 

 Funktionella- och tekniska egenskaper 

 Sociala åtaganden 

 Miljöåtaganden el. egenskaper 

 Driftkostnader (Livscykelkostnader) 

 Service- el. tekniskt stöd 

Viktigt är att det tydligt framgår i annonsen eller förfrågningsunderlaget vad syftet med de olika 

tilldelningskriterierna är och hur de därefter viktas i den slutliga utvärderingen av anbudet. Man bör i 

tilldelningskriterierna undvika att utvärdera sådant som tidigare legat till grund för bedömningen av en leverantörs 

lämplighet. 

3.1.3.3.2 Lägsta pris 

Vid val av lägsta pris beskrivs det tydligt i underlaget att det är priset som avgör tilldelningsbeslutet. 

Tilldelningsgrunden kan vara totalpriset, pris per månad eller pris per timme. Vid upphandling med lägsta pris kan 

man dock fortfarande ställ fler krav än bara på priset. Tidigare exempel på tilldelningskriterier kan användas även 

för lägsta pris upphandling av en vara, tjänst eller byggentreprenad. Dock måste dessa kriterier vara rena ”ska- 

krav”. Kriterierna är alltså bindande och får inte ligga till grund förr någon utvärdering av kommande tilldelning. 

3.1.3.4 Onormalt låga anbud 

Vid en anbudstävling bör man som upphandlande myndighet att reagera om man tar emot ett onormalt lågt anbud.  

Vid en sådan misstanke är man som offentlig myndighet skyldig att skriftligen kontakta leverantören för en 

förklarning. Är svaret inte tillförlitligt har man som offentlig myndighet möjligheten att förkasta anbudet då det 

säkerligen inte är tillförlitligt eller innehåller brister. 

3.1.3.5 Rättsliga medel 

Om en leverantör upplever att den upphandlande myndigheten i upphandlingsförfarandet har brutit mot LOU kan 

denna begära överprövning. Överprövningen görs hos förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten finner att 

oegentligheter har ägt rum som strider mot direktiven i upphandlinslagstiftningen LOU kan denna besluta om att 

upphandlingen skall ”rättas till” om utrymme finns. I annat fall om förvaltningsrätten finner att fel är för stora kan 

                                                           
22  SFS 2007:1091 Kap 12, 1- 4 §  Lagen om offentlig upphandling. Stockholm, Riksdagen 
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beslut tas om att göra om upphandlingen.  Om beslutet från förvaltningsdomstolen kan överklagas till kammarätten 

och därefter högsta domstolen. För att en överprövning skall äga rum krävs ett prövningstillstånd. 23 

3.1.3.6 Byggentreprenadkontrakt 

Då en offentlig myndighet skall upphandla en nybyggnation, renovering, reparation, rivning, mark- och 

grundarbeten eller bygginstallation rör det sig om en upphandling av en byggentreprenad.  Men definitionen av en 

byggentreprenad innefattar även förarbetet i form av projekteringen. 

Den rättsliga definitionen för utförandet av ett byggentreprenadkontrakt beskrivs i LOU kap 2 § 3 som 

3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som  

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i 

bilaga 1, eller 

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den 

upphandlande myndigheten. 

 

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan 

fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion. 

I de europeiska upphandlingsdirektiven definieras begreppet byggentreprenadskontrakt:  

b)Offentliga kontrakt som avser antingen utförande eller såväl projektering som utförande av sådana 

byggentreprenader som avser en av de verksamheter som avses i bilaga I eller av en byggentreprenad, eller 

utförande, oavsett form, av en byggentreprenad som tillgodoser de behov som den upphandlande myndigheten 

har specificerat. Med byggentreprenad avses ett resultat av bygg- och anläggningsarbeten som i sig fyller en 

teknisk eller ekonomisk funktion.24 

I vissa fall kan det råda oklarhet kring kontraktsformen byggentreprenad- och tjänstekontrakt. Detta då en 

upphandling kan innehålla såväl förvaltning som i regel följer en tjänsteupphandling samt ny- eller ombyggnation 

som fall under byggentreprenadkontrakt. För att avgöra upphandlingens art där flera delar förekommer måste 

kontraktets huvudsakliga mål och syfte fastställas25. Detta är en viktig del då tröskelvärdena för de båda 

upphandlingsarterna skiljer sig markant och felaktig upphandlingsart kan medföra rättsliga konsekvenser. 

3.1.3.7 Entreprenadform 

Vid upphandling av en byggentreprenad används vanligtvis något utav de utarbetade standardavtalen AB 04 eller 

ABT 06. Dessa två standardavtal är konstruerade av representanter ifrån byggsektorn och ges ut av byggandets 

kontrakts kommitté BKK. Standardavtalen AB 04 och ABT 06 innehåller föreskrifter om vad kontraktet omfattar, hur 

entreprenaden ska utföras, vilka tidsperiod entreprenaden är planerad att äga rum, ansvar, besiktning, ersättning 

och ekonomi. 

Vilken utav de två standardavtalen man använder sig av beror på vilken entreprenadform man som offentlig 

beställare upplever lämpa sig bäst för den byggentreprenad som skall upphandlas. AB 04 är standardavtalet för 

Utförandeentreprenader och ABT 06 är standardavtalet för totalentreprenader. 

Vid en utförandeentreprenad står den upphandlande myndigheten för projekteringen av byggentreprenaden. Den 

upphandlade entreprenören har då i uppgift att lämna anbud och efter tilldelning uppföra byggnationen efter de 

handlingar som av myndigheten tagits fram. 

Vid en totalentreprenad är det den upphandlade entreprenören eller tillika leverantören som har ansvaret för både 

projektering och uppförande. Den upphandlande myndigheten beskriver i förfrågningsunderlaget de funktionskrav 

                                                           
23 Konkurrensverket, Fallgropar vid direktupphandling Tillgänglig: http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-2.pdf  
[2011] s.18 
24 Europaparlamentets upphandlingsdirektiv Tillgänglig: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:HTML [2004-03-31] 
artikel 1 avdelning 1 definition 2b  s.13 
25 Konkurrensverket, , Fallgropar vid direktupphandling Tillgänglig: http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-2.pdf s.26  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.htm
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:HTML
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-2.pdf
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byggnaden skall inneha. Funktionskraven går i regel inte in på smådetaljer utan i grova dra beskriver hur 

byggnaden skall användas och vilka egenskaper den ska inneha.  

I förfrågningsunderlaget till en byggentreprenad bifogas i regel en AF-del. I AF-delen beskrivs hur de administrativa 

och juridiska förpliktelserna ser ut mellan entreprenör och beställare. AF-delen upprättas enligt AMA som är en 

branschöverenskommelse för hur man skall utföra arbeten fackmannamässigt. AMA är en allmän material- och 

arbetsbeskrivning som ges ut av svensk byggtjänst och vars syfte är att underlätta för beställare att utforma sina 

krav på entreprenaden. Genom att hänvisa till AMA garanteras beställaren beskriva lösningar som både är 

beprövade och vanligt förekommande26. 

3.1.3.8 Samarbetsform 

Vid utformingen av en byggentreprenad kan man använda sig av olika samarbetsformer såsom partnering. 

Partnering skiljer sig i förhållande till det traditionella arbetssättet genom att samtliga parter mycket tidigt är 

delaktiga i processen och tillsammans samarbetar för att gemensamt belysa problem och hinder som kan 

förekomma. Detta för att reducera konflikter och konstruktionsmässiga fel som annars kan leda till kostsamma 

förseningar av projektet. Partnering kan därför beskrivas som ett flexiblare arbetssätt där dialogen mellan parterna 

ligger som en grund till allt arbete oavsett fas i projektet.  

Vid samarbetsformen partnering arbetar beställaren, entreprenörer och konsulteter tillsammans för att gemensamt 

lösa uppgiften att planera, konstruera och producera ett byggnadsverk. Grund iden med partnering är att 

beställaren tidigt i projektskedet skapar ett ”team” av kvalificerade spelare som kompletterar varandra och 

gemensamt arbetar för att skapa arbetssätt och metoder som möjliggör ett lyckat projekt.  

I bred mening är partnering den process där kund och leverantörer tillsammans och systematiskt söker en effektiv 

form av samverkan för att uppnå ett bättre gemensamt helhetsresultat i ett enstaka eller flera på varandra följande 

projekt (strategisk partnering)27. 

Det är en viktig faktor med samarbetsformen partnering att samtliga aktörer ”spelar med öppna kort”. D.v.s. skall all 

ekonomi mellan parterna vara öppen från början till slut. I ett partnering samarbete skall beställare, entreprenörer 

och konsulter arbeta efter gemensamma mål, aktiviteter och ekonomi28. 

3.1.4 Social hänsyn tar plats i svensk lagstiftning 

Man har under mer än 20 år på EU-nivå diskuterat vikten av att kunna upphandla tjänster, varor och 

byggentreprenader med social hänsyn. I Europeiskakommissionens tolkningsmedelande av 

gemensamhetslagstiftningen den 15 oktober 2001 klargjorde man i vilken omfattning social hänsyn kunde beaktas i 

offentliga upphandlingar. De rättsliga ramarna fastställdes den 31 Mars 2004 av Europaparlamentets i direktiven 

2004/17/EG. I direktivet anges specifika metoder för att införliva sociala hänsyn i tekniska specifikationer, 

urvalskriterier, tilldelningskriterier och bestämmelser om fullgörande av kontrakt.  

”(55)- en upphandlande enhet får använda kriterier som syftar till att tillgodose sociala krav, särskilt för att 

tillgodose behov - fastställda i specifikationerna för upphandlingen - hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper 

till vilka förmånstagarna/användarna av de byggentreprenader, varor och tjänster som är föremål för 

upphandlingen hör.”29 

”Artikel 38 

Villkor för fullgörande av kontrakt 

                                                           
26 Byggledarna, leder byggen till bättre hus Tillgänglig: http://www.byggledarna.se/forfragning.htm  
27 ByggDialog, Tillgänglig: http://www.byggdialog.se/partnering/  
28 Byggherrarna, Partnering Tillgänglig: http://www.byggherre.se/stod-och-utveckling/partnering  
29 Europaparlamentets upphandlingsdirektiv Tillgänglig:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:sv:HTML [2004-03-31 

(s.55) 

http://www.byggledarna.se/forfragning.htm
http://www.byggdialog.se/partnering/
http://www.byggherre.se/stod-och-utveckling/partnering
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:sv:HTML
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En upphandlande enhet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under förutsättning att kraven är 

förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. 

Dessa krav får bland annat omfatta sociala hänsyn och miljöhänsyn.”30 

Den svenska tolkningen av EUs direktiv 2004/17/EG fastställdes i Sverige år 2007 i LOU lagen 2007:1091. Att 

ställa sociala krav fick i lagtexten kap 6 § 13 en sekundär ställning i from av ett ”får” krav. Offentliga myndigheter 

fick med lagändringen möjligheten att ställa sociala krav, men någon direkt uppmaning i lagtexten införskrevs inte. 

13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt 

skall fullgöras. Lag(2007:1091) 

Redan tre år efter tolkningen av EUs direktiv uppdaterades den svenska upphandlingslagstiftningen med lagen 

SFS 2010:571. En revidering som gjorde att begreppet social hänsyn fick större betydelse och utrymme i lagtexten. 

Social hänsyn infördes med revideringen i 1 kap. 9 a § där innebörden gick från ett ”får-” till ett ”bör” krav. 

Betydelsen blev både starkare och mer uppmanande än tidigare. 

9 a § Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om 

upphandlingens art motiverar detta. Lag (2010:571). 

3.1.4.1 Utredningar 

Flera statliga utredningar har gjorts sedan implementeringen av social hänsyn i svensk lagstiftning. En i raden är 

Anders Wijkmans utredning ” Den goda affären” (SOU2013:12).  Anders Wijkman beskriver i utredningen att de 

offentliga myndigheterna bör gå i bräschen för användandet av social hänsyn i upphandlingar. Detta för att förändra 

de rådande normerna som i dagsläget gäller på marknaden.  

I utredningen framgår det att bristen på tillförlitlig statistik i området kring sociala krav bland offentliga myndigheter 

gör utvärderingen av lagstiftningens effekter sedan införandet närmast omöjlig31. Trots att Sverige har en utav 

världens mest utbyggda infrastruktursystem har vi haft stora svårigheter i att stimulera den offentliga sektorn till att 

utnyttja möjligheten till sociala hänsyn i upphandlingar. Detta beskrivs i utredningen vara ett resultat av en både 

krångliga och oflexibel svensk lagstiftning32.  Detta trots att EUs lagstiftning är förhållandevis generös i sin definition 

så länge som inte kravens formulering strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.  

I utredningen ”Går det att ta social hänsyn vid offentlig upphandling” som är skriven av Olav Unsgaard33 behandlas 

frågan hur man ställer-, vilket juridiskt utrymme det finns att ställa- och vilka försök som gjort i att ställa sociala krav. 

Utredningens slutsats är likt de statliga utredningarna att Sverige har hamnat på efterkälken 34. Anledningen 

beskrivs främst av Unsgaard bero på den överdrivna försiktigheten från konkurrensverket i tolkningen av hur och 

när offentliga myndigheter kan och bör använda sig av sociala åtaganden som ett krav vid upphandling.  

Utredningen beskriver även vikten av att offentliga myndigheter ”går före” i användandet av sociala hänsyn. Att 

verka som ett föredöme är viktigt framförallt för en offentlig beställare då upphandlingarna i grunden byggs av 

offentliga medel.  

För att i framtiden möjliggöra och underlätta implementeringen av social hänsyn på kommunal och regional nivå 

finns det enligt utredningen ett stort behov av olika typer av forum där representanter för upphandlingar från olika 

delar av Sverige kan mötas och utbyta kunskap i ämnet. Skillnaden på storlek av kommun kan vara en utav 

faktorerna till att stora kommuner enligt Unsgaard kommit längre än mindre. Dock föreligger det att mindre 

kommuner däremot kan gynnas av sin storlek och närhet till verksamheten. Detta då uppföljningen och 

utvärderingen av sociala krav och mål enklare kan genomföras och stämmas av. 

                                                           
30 Europaparlamentets upphandlingsdirektiv Tillgänglig:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:sv:HTML 
31 Wijkman.A (2011) På jakt efter den goda affären Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-

jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true  [2011-11-01] SOU 2013:12 s.38 
32 Wijkman.A (2011) På jakt efter den goda affären Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-

jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true  [2011-11-01] SOU 2013:12 s.18 
33 Unsgaard.O.F, Fackförbund i samverkan, http://www.byggnads.se/Global/Social-hansyn-vid-offentlig-upphandling2.pdf 
34 Unsgaard.O.F, Fackförbund i samverkan, http://www.byggnads.se/Global/Social-hansyn-vid-offentlig-upphandling2.pdf  S.14 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:sv:HTML
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Pa-jakt-efter-den-goda-affaren_GZB373/?html=true
http://www.byggnads.se/Global/Social-hansyn-vid-offentlig-upphandling2.pdf
http://www.byggnads.se/Global/Social-hansyn-vid-offentlig-upphandling2.pdf
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3.2 EUs nya upphandlingsdirektiv 2014 

3.2.1 Inledning 

Den 15 januari 2014 antogs det nya europeiska upphandlingsdirektiven för den offentliga sektorn i Europa. Direktiv 

som inom de närmsta två åren kommer att tolkas i den Svenska upphandlings lagstiftning LOU och därefter 

kommer bli ett naturligt inslag i offentliga upphandlingar runt om i Sverige.  Det nya upphandlingsdirektivet är ett 

resultat av det förslag som för första gången presenterades av EU-kommissionen december 2011. 

3.2.2 Definition 

Förslaget om ett nytt upphandlingsdirektv som presenterades 2011 bygger i grunden på EUs tillväxt-strategi 

Europa 2020. En tio års strategi som bygger på att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa35. Något 

som efter den ekonomiska krisen 2007 funnits högst upp på den europiska agendan. Målet med Europa 2020 är 

att: 

Sysselsättning 

Sysselsättningen ska uppgå till 75 % inom ålderskategorin 20-64 

Forskning och utveckling 

3 % av EUs BNP skall återinvesteras i forskning och utveckling. 

Klimat och energi 

Utsläppet av växthusgaser skall vara 20 % lägre än nivårena som rådde under 1990. 

20 % av den energin som förbrukas skall komma från förnyelsebara källor. 

Utbildning 

Andelen elever utan godkända gymnasiebetyg skall vara lägre än 10 % 

40 % av befolkningen i åldrarna 30-34 ska inneha någon form av högre utbildning 

Fattigdom och socialt utanförskap 

Andelen människor som lever eller riskerar att hamna i fattigdom eller ett socialt utanförskap ska minska med minst 

20 miljoner.36  

Enligt rådet som utformat de nya upphandlingsdirektiven så innehar den offentliga sektorn en nyckelroll i 

förverkligandet av de nya uppsatta strategiska tillväxtmålen för Europa 2020. Den offentliga sektorn ansågs av 

rådet kunna genom flexibla och kloka upphandlingar främjar flera utav de strategiska målen men ansågs enligt 

rådet sakna den fulla möjligheten på grund av den gällande aktuell upphandlingslagstiftningen. 

Det nya upphandlingsdirektivet bygger på fem stycken grundpelare sunda förfarande, förenkling och flexibilitet, 

strategisk användning, underlätta för små, medelstora och nystartade företag och styrning. 

  

                                                           
35 Europeiska komissionen, Prioriteringar Tillgänglig: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_sv.htm  
36 Europeiska komissionen, 2020-målen Tillgänglig http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_sv.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_sv.htm
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Det sunda förfarandet 

Som vill arbeta emot osunda affärsbeteenden såsom favorisering och korruption.  Det skall även vara obligatoriskt 

med uteslutning av entreprenörer som dras med obetalda skatter eller sociala avgifter. 

Förenkling och ökad flexibilitet 

Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap. Innovationspartnerskap skall möjliggöra 

långsiktigt partnerskap mellan beställare och entreprenör som har till syfte att främja tidig utveckling av nya varor 

och tjänster för ett möjligt senare köp.  På detta sätt vill man motivera och förenkla att nya produkter och tjänster 

kommer i större utsträckning kommer ut på marknaden. 

Ny praxis kommer även att komma kring ändring och avslutande av kontrakt. Vid skälliga orsak skall det finnas 

möjlighet att göra ändringar i publicerat kontrakt utan att en ny upphandling behöver genomföras. 

Strategisk användning av offentliga upphandlingar 

För att möta upp de nya miljö- och sociala utmaningarna så har regelverket ändrats kring förutsättningarna att 

bedöma en vara eller tjänst efter dess livscykelkostnad som ett tilldelningskriterium. Alla faktorer som är direkt 

kopplade till produktionsprocessen får ingå i de tekniska specifikationerna och tilldelningskriterierna.   

I det nya direktivet lyfts även det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet fram som primärt tilldelningskriterium men 

det kommer fortsättningsvis även vara möjligt att göra upphandlingar efter lägsta pris. Förutsättningarna för 

reserverade kontrakt breddas så att de nu inkluderar leverantörer vars huvudsakliga syfte är att integrera 

funktionshindrade och andra missgynnade grupper. 

Underlätta för små, medelstora och nystartade företag. 

En entreprenör kan kräva att en beställare förklarar varför denna inte har delat upp ett kontrakt i mindre delar  om 

möjlighet fanns. Denna möjlighet införs för att små, medelstora och nystartade företag enklare skall ges chansen 

att konkurera om kontrakt i hanterbar omfattning. 

För att motverka att beställare ställer oproportionerligt höga ekonomiska krav på entreprenörer så kommer ett tak 

sättas till två gånger kontraktvärdet på den vara, tjänst eller entreprenad som skall upphandlas.   

Styrning 

Nya styrande och vägledande regler som skall skapa tydligare riktlinjer för både beställare och entreprenörer.   

Direktiven som antogs 15 januari och publicerades i Europeiska unionens tidning 26 februari planeras träda i kraft 

våren år 201637. 

3.3 Offentliga sektorn 

3.3.1 Inledning 

Den svenska offentliga sektorn har som uppgift att driva, förvalta och utveckla samhällsviktiga funktioner som till 

mångt och mycket bygger Sveriges framgångsrika välfärdsystem. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv beskriver 

man den offentliga sektorn uppgift som Struktur-, Fördelnings- och ett Stabiliseringspolitiskt38. 

Den offentliga sektorn omsätter årligen mångmiljardbelopp, pengar som i grunden kommer från skatter och avgifter 

som åläggs svenska folket och de företag som verkar inom nationens gränser. Detta för med sig ett ansvar att 

                                                           
37 Fakulitetskurser, Det nya upphandlingsdirektivet Tillgänglig: http://www.fakultetskurser.se/det-nya-upphandlingsdirektivet  
38 Nationalekonomi, Offentliga sektorn Tillgänglig: http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/offentliga-sektorn  

http://www.fakultetskurser.se/det-nya-upphandlingsdirektivet
http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/offentliga-sektorn
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upphandlingar och investeringar som verkställs med offentliga medel bör i så stor utsträckning som möjligt komma 

samhället till godo. 

3.3.2 Definition 

I den svenska definitionen av offentliga sektorn ingår verksamhet som bedrivs eller styrs av Stat, kommuner och 

landsting.   Främst under 1900-talet början och fram tills idag har den offentliga sektorn samhällsviktiga funktioner 

såsom utbyggd infrastruktur, skola, vård, omsorg och försvar på nationell, regional och lokal nivå spelat stor roll i 

skapandet det välfärdssamhället vi idag nu lever i. Den offentliga sektorn har inte bara lagt grunden till 

samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård och skolor utan har även varit delaktig i skapandet av flera internationellt 

framgångsrika och erkända storföretag såsom LKAB, TeliaSonera och Vattenfall.  Företag som årligen bedriver 

verksamhet som säljer och upphandlar varor och tjänster för miljardbelopp.  

Sverige har i jämförelse med många andra europeiska länder en relativt stor offentlig sektor. Storleken går att 

mätas på en rad olika sätt. Antingen i antalet sysselsatta, förändringsvärdet eller i den totala konsumtionen39.  

Sverige sysselsätter den offentliga sektorn hela 32,4 % 40 vilket gör den till en betydande arbetsgivare på den 

svenska marknaden. Finansieringen av den offentliga sektorn utgörs till största delarna av de skatter och avgifter 

som erläggas Sveriges hushåll och privata sektor. Årligen beräknar man att den offentliga sektorn upphandlar varor 

och tjänster för nära 15-20% av Sveriges totala BNP ca 480 till 580 miljarder kronor41.  Detta gör att den offentliga 

sektorn besitter en betydande roll i möjligheten att skapa samhällsmässiga mervärden med sina investeringar.  

3.4 SRPP – EU:s strategi för en vidgad social hänsyn  

3.4.1 Inledning 

 
I nära 20 år har man på EU-nivå utarbetat en ny social strategi för upphandlingar inom den offentliga sektorn. 

Strategin Socially Responsible Public Procurement (SRPP) som översatt på svenska betyder ”socialt ansvarsfull 

offentlig upphandling” syftar till att bibehålla och främja EUs sociala standard som historiskt sett spelat en mycket 

viktig roll i uppbyggnaden av EUs samlade ekonomiska- och sociala välfärdssystem 

Med handledningen ”Socialt ansvarsfull upphandling” har man som vision från EU att vilja främja medevetenheten 

och användingen av de sociala aspekterna i offentliga upphandlingar bland EUs medlemsländer. I handledningen 

tar man upp ett flertal upphandlingar där man tillämpat SRPP-strategin samt utvärderar tillämpningar som ligger i 

gränslandet för vad som enligt EU gemensamhetslagstiftning är möjligt.  I EUs vägledande handledning beskrivs 

målet med SRPP-strategins som:  

”Genom klok upphandling kan offentliga myndigheter verka för fler arbetstillfällen, anständigt arbete, social 

integration, tillgänglighet, ”design för alla”, etisk handel och dessutom försöka uppnå en mer omfattande 

efterlevnad av sociala standarder.”42 

3.4.2 Definition 

SRPP strategin har till syfte att främja EU:s sociala modell. En social modell som syftar till att kombinerar hållbar 

ekonomisk tillväxt med bättre levnads- och arbetsvillkor. Vid införandet av SRPP-strategin fanns det en samlad 

gemensam vilja att ge begreppet ”social hänsyn” ett flexibelt tillämpningsområde. Tanken är att varje offentlig 

                                                           
39 Nationalekonomi, Offentliga sektorn Tillgänglig: http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/offentliga-sektorn  
40 Ekonomifakta, Sysselsatta i den offentliga sektorn Tillgänglig: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Sysselsatta-i-den-

offentliga-sektorn/ 
41 Staten offentliga utredningar, Den goda affären, Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/03/99/c477c8f2.pdf [2013] s376) 
42 Europa kommissionen, Socialt ansvarsfull Upphandling, En handledning tillsociala hänsyn i offentlig upphandling Tillgänglig: 
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv [2010]    

http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/offentliga-sektorn
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Sysselsatta-i-den-offentliga-sektorn/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Sysselsatta-i-den-offentliga-sektorn/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/03/99/c477c8f2.pdf
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv
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beställare utan förbehåll på storlek och ekonomisk kapacitet skall kunna utforma och definiera ”sin” typ av socialt 

åtagande vid en offentlig upphandling. I handledningen läggs stor tonvikt vid hur man inom den offentliga sektorn 

tar sig ann social hänsyn i upphandlingar. Den uttalade tanken är den att den offentliga sektorn skall verka som ett 

föredöme på marknaden och därtill inspirera även delar av den privata sektorn att anamma denna nya 

upphandlingsform.  

Införandet av social hänsyn har varit extra viktigt just då den offentliga sektorn besitter en betydande roll som 

tyngdgivande kund i den globala ekonomin i Europa. Man har beräknat att den offentliga sektorn spenderar nära 17 

% av EUs bruttonationalprodukt på offentliga upphandlingar. Vilket kan jämföras med nära halva Tysklands BNP. 

De offentliga myndigheternas upphanhandlingar utgör en betydande roll både inom bygg- och 

tjänsteupphandlingar43.  

SRPP-strategin har sedan de juridiska förutsättningarna i direktiven 2004/18/EG skapat många frågor och 

funderingar. Speciellt då gränsen för vad man som offentlig beställare kan begära har varit både vag och otydlig. I 

direktivet beskrivs beaktandet av sociala hänsyn vara motiverat så länge att de är kopplade till kontraktsföremålet 

och inte strider mot EUs grundläggande upphandlingsprinciper. 

I EUs handledning har man därför gjort ett försök att tydligare definiera vad som ryms i begreppet ”social hänsyn” i 

offentliga upphandlingar. Handledningen påvisar exempelvis på vikten av nationella prioriteringar i 

implementeringen av sociala upphandlingskrav. Ett tydligt politiska initiativ i kombination med en god juridisk 

förankring beskrivs som ledande faktorer för att möjliggöra sociala aspekter vid upphandling.   

Definitionen av en social ansvarsfull upphandling (SRPP) omfattar upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till något 

eller några utav följande sociala aspekter: 

Sysselsättningsmöjligheter 

Bidra till en ökad sysselsättning bland utsatta eller missgynnade grupper såsom: ungdomar, 

långtidsarbetslösa, äldre, migrerande, etniska-, religiösa minoriteteter, lågutbildade och personer med 

psykiska eller fysiska handikapp. 

Överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter 

Främja upphandlingar som följer nationella lagar och kollektivavtal, så länge de är förenliga med EUs 

lagstiftning. Samt verka mot diskriminering och för likabehandling mellan kvinnor och män på 

arbetsplatsen 

Anständigt arbete 

Begreppet bygger på att man skall främja arbete under frihet, jämlikhet, säkerhet och värdighet. Arbetet 

som utförs skall alltså vara självvalt och generera en skälig lön som i sin tur inte ska äventyrar den 

arbetandes psykiska och fysiska hälsa. 

Social integration  

Främja företag eller organisationer vid upphandling som arbetar för att exempelvis personer med 

funktionshinder kommer i arbete på den ”öppna arbetsmarknaden”.  

Lika möjligheter 

Möjliggöra och främja så att små och medelstora företag kan vara med och konkurrera på likvärdiga 

grunder i upphandlingar som är utformade att åstadkomma sociala mervärden. Detta kan exempelvis 

                                                           
43 Europa kommissionen, Socialt ansvarsfull Upphandling, En handledning tillsociala hänsyn i offentlig upphandling Tillgänglig: 

www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv [2010]   s. 5 

http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv
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möjliggöras genom att anpassa kontraktets storlek till en greppbar nivå för små- respektive medelstora 

företag 

Utformning som ger tillgänglighet åt alla 

Instifta krav i upphandlingen som verkar för att personer med funktionshinder kan ta del av den vara, 

tjänst eller byggnad som upphandlingen syftar till att realisera. 

Etisk handel 

Ställa krav i underlaget som verkar för eller motiverar en god etisk handel.    

Bredare frivilligt iakttagande av företagens sociala ansvar (CSR) 

I upphandling främja och uppmana att företag tar ett vidgat socialt och miljömässigt ansvar på frivilliga 

grunder (CSR).  

3.4.3 Att genomföra SRPP-upphandling 

För att genomföra en upphandling med syftet att inkludera social hänsyn finns det i handledningen beskrivet att 

man bör upprätta en strategi som ska underläta att implementeringen ger den effekt som är tänkt. En strategi som 

skall hjälpa beställaren att realisera vad man vill, hur man ska göra det, målet och den slutliga sammanställningen.  

3.4.3.1 Mål 

Till en början bör man som beställare komma fram till vad är målet med att inkludera social hänsyn i offentliga 

upphandlingar. Bygger målet eller målen på nationella, regionala eller lokala prioriteringar44 och kan de kombineras 

med andra delar i den pågående verksamheten eller likväl pågående samarbeten? 

3.4.3.2 Ledarskap/Politiskt engagemang 

För att sedan nå de uppsatta målen krävs det dessutom att det finns ett tydligt ledaskap i frågan kring den nya 

SRPP strategin. På grund av strategins hitintills sparsamma användning finns det få exempel att dra nytta av i 

förebyggande och utvecklande syfte. Detta medför att ett starkt, tydligt och engagerat ledarskap behövs för att 

bedriva strategin mot det tilltänkta målet. Ofta ses ett politiskt engagemang i sociala frågor som rör upphandlingens 

mål som en fördel då upphandlingens krav kan sättas i förhållande och tydligare motiveras utifrån en regions 

fastslagna socialpolitiska agenda. Ett utökat politiskt engagemang kan i vissa fall beroende på de sociala målen 

vara nödvändigt. Detta speciellt då kravens art kan medföra utökade mänskliga och finansiella resurser som i vissa 

fall kortsiktigt eller under en längre period kan bli nödvändiga i kravets genomförandefas. 

3.4.3.3 Risker och prioriteringar 

En implementering av social hänsyn krävs det utöver tydliga mål och ett starkt ledarskap att man i ett tidigt skede 

utvärderar och synliggör de risker och utmaningar som kommer eller kan inträffa i samband en socialt satsning. För 

en ovan beställare rekommenderas det i handledningen att de sociala målen och kraven till en början tas i små 

etapper. Detta för att undvika att man som beställare binder upp sig till för komplexa och svåradministrativa 

projektupphandlingar. Det finns alltid en risk att nya relativt obeprövade moment till en början kan leda till utökade 

kostnader trots genomarbetade underlag.  

I utvärderingen av de risker och möjligheter bör man som beställare både tänka kort- och långsiktigt. 

Följdeffekterna av ett åtagande kan i vissa fall inte vara direkta eller ens synliga men kan i kombination med andra 

samhällssociala satsningar leda till stora och värdefulla mervärden. Därav är det viktigt att dialogen finns både 

internt bland de offentliga beställarna och i ett större perspektiv rent politiskt.  

                                                           
44 Europa kommissionen, Socialt ansvarsfull Upphandling, En handledning tillsociala hänsyn i offentlig upphandling Tillgänglig: 

www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv [2010] S.15  
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Grundläggande är att kravet eller kraven som ställs inte får strida mot EUs gemensamma upphandlingsprinciper. 

Sedan måste beställare utvärdera om åtagandet är ekonomiskt genomförbart. Detta både ur beställarens och ur 

den kommande entreprenörens perspektiv. Likväl de direkta är de indirekta följdkostnaderna är något som måste 

beaktas i ett tidigt skede.  

Ett möjligt förfarande för att reducera kostnaderna kan vara att kombinera den sociala satsningen med redan 

pågående projekt eller verksamheter. Detta för att dra nytta av den kunskap och de rutiner som redan i 

planeringsfasen är pågående tjänst.  Det är alltså till fördel om tillgången på information inom det område man är 

tänkt att beakta är god. Att ställa mål som saknar god informationsgrund kan i värsta fall leda till att kraven blir 

otydliga och svårtolkade att leva upp till. 

Som offentlig beställare finns det i vissa fall en klar fördel om de mål och krav man instiftar blir synliga för 

allmänheten. Ett utökat socialt ansvar som görs synligt kan i vissa fall enklare motiveras om det krävs utökade 

finansiella eller administrativa resurser. 

3.4.3.4 Ökad medvetenhet 

I handledningen pekar man på vikten av en tidig och öppen dialog för att åstadkomma bästa möjliga resultat i syftet 

med ett socialt åtagande.  Likt de tidigare svenska utredningarna (Se kap 3.2.4.1) så förefaller dialogen mellan 

parterna beställer och entreprenör vara det som övervägande saknas i den svenska metoden. I EUs 

handledningen för social hänsyn förespråkar man tidiga arbetsmöten, seminarium och konferenser.  Plattformar45 

som man menar är viktiga för att skapa ett öppet forum till att föra en konstruktiv dialog kring ämnet social hänsyn. 

Det är samtidigt av stor vikt att entreprenören förstår sin del i det sociala åtagandet och att denna utformar eller 

visar upp en trovärdig och seriös verksamhet som kan möta upp de sociala krav som denna åtar sig. Dialog och ett 

öppet samarbete är alltså en nyckelfaktor enligt EUs handledning till framgång i begreppet social hänsyn. 

3.4.3.5 Genomföra 

Vid det faktiska genomförandet är det av stor vikt att beställaren har de tidigare nämnda delarna gjorda och att 

samtliga parter är till fullo klara över vad de har förbundit sig att genomföra. Ett väl strukturerat ledningssystem är 

att föredra då dokumentationen beroende på typ av krav kan bli omfattande. De sociala kraven som utformas kan 

antingen ligga som grund till de tilldelningskriterier som utformas eller vara en bit i förhandlandet vid upprättande av 

kontrakt. Tydligt skall vara konsekvenserna av vad som sker om en part inte lyckas upprätthålla de åtaganden som 

denna förbundit sig till. Det är under genomförandets gång av vikt att beställaren gör någon form av löpande 

avstämning för att säkerställa att åtagandena utförs efter antaget underlag46 

3.4.3.6 Utvärdera 

Av samma vikt som förarbetet är förefaller även den slutliga utvärderingen vara. Det är först nu man helt och hållet 

kan se resultatet av den satsning man utfört. Det är att föredra att det förekommer en intern och en extern 

granskning av genomförandet och resultatet. Genom en oberoende granskning kan beställaren verifiera, 

kontrollera och kvalitetssäkra sitt och entreprenörens sociala åtagande. På detta sätt kan man som beställare 

skapa större transparens och trovärdighet med sin sociala satsning mot allmänheten. Detta är extra viktigt då det är 

samhällsmedel som entreprenaden upphandlas med.  Att deklarera ett gott resultat underbyggt på trovärdiga 

grunder kan vara helt nödvändigt för ett fortsatt stöd i framtida försök att frambringa större sociala fördelar med 

offentliga medel.  

 

                                                           
45 Europa kommissionen, Socialt ansvarsfull Upphandling, En handledning tillsociala hänsyn i offentlig upphandling Tillgänglig: 
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4 Resultat  

Detta kapitel kommer att redovisa svaren från de intervjuer som genomförts på plats hos de offentliga beställarna i 

Mellansverige.  

 

4.1 Resultat av intervjun med Futurum 

Generellt upphandlar Futurum byggentreprenader med entreprenadsformen generalentreprenad. Detta då man har 

en stab i form av teknisk chef som har stor kompetens och erfarenhet av att jobba i både entreprenörs- och 

konstruktörsled. Att upphandla med entreprenadsformen generalentreprenad menar man eliminerar riskerna att få 

in anbud från entreprenörer med annat än vad man frågar på. Det blir därav en tydligare prisbild kring projektet och 

hur de olika entreprenörerna räknar. Totalupphandlingar används i regel oftare av Futurum på mindre 

entreprenader. Arbetssättet partnering används i regel vid komplexa byggnationer, speciellt ombyggnationer menar 

man på Futurum. Viktigt vad det gäller partnering är enligt futurum att man: 

”man måste hitta riktigt bra byggare” 

Dock anser man inte partnering vara ett idealiskt arbetssätt för exempelvis renoveringar om man som beställare 

har ont om tid. 

Debatten och arbete i kring social hänsyn på europeisk nivå har inte haft någon avgörande påverkan på hur 

Futurum arbetar men social hänsyn i sina upphandlingar. 

En utav anledningarna till detta är att Futurum är ett relativt nystartat företag som endast har varit verksamt i två år. 

Under dessa två år har man lagt stort fokus på det nergångna fastighetsbestånd som man blivit tilldelats att 

förvalta. Som kommunägt bolag så är Futurums målområden sprungna ur kommunens vägval i frågan. 

Målområdena för Örebro kommun är Barn och ungas behov, Hållbar tillväxt, Människors egenmakt och trygg 

välfärd. Futurum har implementerat samtliga och samtidigt lagt till ekonomi, personal och organisation och kund 

och marknad. 

Hos Futurum har man valt att lägga stor fokus på målområdet människors egenmakt. Detta återspeglastydligt i 

Futurums och Örebro kommun gemensamma arbetsmarknadssatsning som lett till 15 fastanställda tidigare 

långtidsarbetslösa invandare. 

Projektet inleddes mellan Futurum och Örebro kommun efter en tidigare strandad upphandling för Futurum. 

Projektets syfte skulle i första hand vara att främja målområdet ”människors egenmakt” och vara riktat till 

långtidsarbetslösa personer med annan etnisk härkomst. Alltså två utav EUs uttalade målgrupper för socialt utsatta 

grupper.  

Projektets syfte var att under 1,5 år projektanställa 26 personer ur denna tidigare angivna målgrupp, ge dem 

möjligheten till att arbeta, utvecklas och finna välmående i vardagen. När projekt avslutades hade hela 15 personer 

fått en fast tjänst som fastighetsskötare hos Futurum. En insats man från Futurum beskriver har varit till fördel för 

företaget, samhället och framförallt för de berörda personer som fått ett arbete.  

Det slutliga resultatet av projektet har givit Futurum 15 drivna och mycket kompetenta medarbetare. I många fall är 

de nya medarbetarna överkvalificerade till det yrke de tilldelats, detta speciellt i förhållande till deras bakgrund av 

arbete och utbildning som höga tjänstemän och eller annan spetskompetens. Men satsningen har varit konkret, 

tydlig och gett resultat som både går att mäta fysiskt i antal personer och psykiskt i välmående hos de arbetstagare 

man rekryterat.  



25 
 

Vad det gäller Futurums sätt att ställa sociala krav i upphandling av byggentreprenader så har de i dagsläget ännu 

inte genomfört något sådant projekt. Anledningen kan förklaras med företagets ringa ålder och det 

fastighetsbestånd de under nära akutformer har haft som ansvar att förvalta. 

Hitintills har man i 8-9 nytecknade ramavtal skrivit med social hänsyn som en del i upphandlingen. Man har valt att 

inte vikta social hänsyn som ett ”skallkrav” likt det upplägget man hos det kommunala bostadsbolaget ÖBO i 

Örebro gjorde där det direkta antalet personer var ett bedömnings kriterium.  Anledningen enligt Futurum att ett 

skall-krav inte ställts är den bristande kontinuiteten för de entreprenörer man handlar upp på ramavtal. Det är alltså 

enligt Futurum i detta fall inte möjligt att kräva att entreprenader av denna i vissa fall ringa form lämpar sig för ett 

fullbordat skall-krav på ett visst antal personer. Istället är det upp till entreprenören att beskriva och motivera hur 

man tänker sig jobba med frågan. Detta är en viktig del då man trots större fokus på sociala åtaganden inte tummar 

på kvalitén av det man köper. Man har alltså som entreprenör ett lika stort kvalitetsansvar som tidigare, vilket 

betyder att arbetskraften man tar in bör och skall uppfylla de krav och kvaliteter man som beställare förväntas få.  

I ”renodlade” byggentreprenader så har man i dagsläget en upphandling ute. Denna upphandling är på ca hundra 

miljoner och gäller renovering av en skola byggd år 1790. Projektet skall upphandlas som en total med 

samarbetsformen partnering. Även i denna upphandling har man valt att inte ställa ett skall-krav. Utan istället 

kommer utvärdera varje entreprenörs beskrivning av hur just deras arbetssätt fungerar för att nå upp till de önskade 

sociala målen i förfrågningsunderlaget. Enligt Futurum är detta så man bäst når de för kommunen uppsatta sociala 

målen 

Men samtidigt som man ber entreprenörer beskriva hur de kan få personer ifrån angivna målgrupper i arbete så är 

det minst lika viktigt att kunna beskriva när det inte lämpar sig. Vilket skulle kunna motiveras med att det under 

vissa specifika omständigheter för projektet är det mer eller mindre lämpligt eller om ens möjligt att involvera 

personer som inte har en fullgod kompetens eller utbildning. Omständigheter som berör säkerhet, kvalitet eller 

andra för projektet avgörande eller komplexa delar kan i vissa fall inte vara lämpade för denna typ av sociala 

insatser.  

Man anser alltså inte att man bör tvinga in bestämmelser i form av skall-krav i upphandling som ska inkludera 

social hänsyn. Istället har man valt att arbeta i dialog, man vill diskutera möjligheten och få entreprenören själv att 

”öppna ögonen” för den resurs som finns tillgänglig på markanden. 

Övergripande så har Futurums insatts för att uppnå Örebro kommuns mål enligt dem själv varit lyckad. Trots detta 

har den mediala uppmärksamheten varit relativt sval. Projektet som har lett fram till 15 nya anställningar för en 

annars så missgynnad grupp har enligt dem själva inte varit något tungrott eller invecklat projekt. Den största 

svårigheten upplevdes till en början vara regelverket kring bidrag. 

Enligt Futurum togs tidigt en kontakt med chefen för svenska för invandrare, Kristoffer. Kontakten skulle visa sig 

vara avgörande för hela projektets fortsatta existens. Kristoffer verkade i ett tidigt skede som nyckelspelare i en 

djungel av byråkratiska regler. Han möjliggjorde och förklarade på ett obyråkratiskt vis hur man skulle kunna 

införliva målet om människors egenmakt i den tilltänkta målgruppen långtidsarbetslösa personer med annan etnisk 

härkomst.  

”utan Kristoffer hade detta inte varit möjligt” 

Dialog är enligt Futurum en utav de viktigaste framgångsfaktorerna till att genomföra sociala åtaganden inom den 

offentliga sektorn och detta likväl intern som externt. På frågan om man kunde tänka sig att uppmana andra 

offentliga beställare att ställa sociala krav i upphandlingar vill man hos Futurum lyfta vikten av ett samförstånd och 

en öppen dialog, speciellt mellan samhällsviktiga nyckelparter. Parter såsom kommun och arbetsförmedling.  Att 

som kommunalägt bolag erhålla kommunpolisiska direktiv om hur man bör upphandla och vilka policys man bör 

hålla sig till kräver enligt Futurum att man vågar ställa motkrav. Motkrav om att kommunen till exempel skall bistå 

med språk tolkning och uppförande av avtal. 
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Att arbetsförmedlingen har tid att bistå med de resurser som krävs för att en eventuell rekrytering av en specifik 

målgrupp ska vara möjlig. Man bör i dialog forma tydliga och enkla kommunikationsvägar som möjliggör ett smidigt 

genomförande. Viktigt är även enligt Futurum att den inte ska handla om kvantitet utan kvalitet. För att en social 

insats av detta slag som genomförts i Futurums projekt ska vara möjlig krävs det att arbetsuppgifterna för de 

anställda är meningsfulla och konkreta.  

Vid uppkomsten av eventuella merkostnader svarar man från Futurum med ett hjärtligt skratt att:  

”jag tror alltid det är vi som får betala” 

Hur man ska handskas med entreprenörer som inte lever upp till sina åtaganden är enligt Futurum en svårighet. 

Man ser inte straffavgifter som en lösning utan framhåller att entreprenören ifråga kommer finna det svårare att 

övertyga dem i ett framtida anbud om dess kapacitet i insatser av detta slag.    

Futurums målgrupp för sina sociala satsningar är som tidigare beskrivet långtidsarbetslösa personer med annan 

etnisk härkomst men även personer med försörjningsstöd. Målgrupper som man valt att lägga ett extra fokus på i 

sitt arbete. Men det finns även en framtida vision om att man ska utöka målgruppen med ungdomar med annan 

etnisk härkomst. Detta är ett steg i en riktning för att blanda upp och komplettera den tidigare nu genomförda 

projektet. En satsning man tänker sig ska underlätta och utveckla de språkliga svagheterna som anställda från det 

tidigare projektet äger. 

Sammanfattning: 

Totalt sett är Futurum ett företag som arbetar på en bred front med sina sociala åtaganden. Man har hitintills inte 

drivit igenom något projekt med sociala krav i underlaget. Dock har man haft ett internt arbete som lett till hela 15 

personer i anställning. Ett resultat om något.  

Futurum är i dagsläget i ett tidigt skede vad det gäller att ställa sociala krav i regelrätta byggentreprenader. Kraven 

som ändå formuleras är inte tänkta att vara skall-krav utan krav på en formulering hur man som entreprenör arbetar 

med frågan om socialt ansvar och hur man har tänkt sig att göra detta i det angivna projektet. 

4.2 Resultat av intervjun med ÖBO 

Att som offentlig beställare lyda under upphandlingslagstiftningen LOU tycker man hos ÖBO inte påverkar deras 

arbetssätt nämnvärt. Regelverket kring LOU kan enligt ÖBO bitvis upplevas komplex men har ingen nämnvärd 

påverkan på bolagets satsningar. 

Majoriteten utav upphandlingar som görs hos ÖBO är av entreprenadsformen totalentreprenad. Vid komplexare 

projektformer överväger man i regel att även använda sig av samarbetesformen partnering. Ett arbetssätt som man 

finner fungerar väl med det arbetssätt man hos ÖBO har. 

I Örebro har man på en politisk nivå sedan 2011 fört en debatt kring en potentiell implementering av social hänsyn i 

den kommunala upphandlingspolicyn. Den politiska viljan och debatten över att inkludera social hänsyn i 

upphandlingar fick örebrobostäder att våren 2013 utforma och upphandla Sveriges första byggentreprenad med 

bindande skall-krav i förfrågningsunderlaget. Det var även Öbos första genomförande av en totalentreprenad med 

samarbetsmetoden partnering. En kombination som man från Öbos sida anser hitintills varit lyckad.  

Entreprenaden är planerad att löpa över en 4års period och skallkravets innebörd innefattar i utvärderingsdelen att 

entreprenören skall: 

”a) Beskriv hur man tänker sig kunna ta emot arbetslösa i projektet och utveckla 
arbetstillfällen och utbildningsformer utifrån pkt 3.1. Beskriv även hur man 
kommer att säkerställa detta hos samtliga entreprenörer inom projektet. (60%) 
b) Redovisa hur stor volym man kan ta emot i projektet, dvs antalet arbetslösa 
personer som kan vara i praktik/arbete. Redovisa den delen som en 
procentsats av det totala antalet personer som kommer vara på arbetsplatsen i 
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förhållande till antalet arbetstillfällen och utbildningsformer. (40%)” 

Det sociala åtagandet rubriceras i utvärderingsdelen som ”arbetsmarknadssatsning” och till 15 %.  Därmed har den 

sociala aspekten givits en betydande roll i underlagets utvärderingsskede. I kravet för en arbetsmarknadssatsning 

stod även att satsningen skall vara riktad till långtidsarbetslösa hyresgäster boende i området Vivalla och 

hyresgäster hos Örebrobostäder. 

Öbos motivering till varför man valt att ställa ett skall-krav kring de sociala kraven förklarars med att man:   

”ska gallras bort om man inte vill”.  

Det skall inte finnas några oklarheter vad som krävs för delaktighet i projektet.  

En utav svårigheten med att införa ett socialt krav i förfrågningsunderlaget har enligt Annelie varit att inte förhålla 

sig för specifik och inte för vag i kraven.  

”Inte vara för tydlig, men lagom flummig. Vi vill få entreprenören att tänka till” 

Detta var speciellt viktigt då förekomsten av sociala krav i upphandlingar och framförallt skall-krav inte tidigare har 

förekommit. För ett lyckat genomförande krävs därför en flexibel organisation och en öppen dialog mellan 

entreprenör och beställare.  

Både innan och under Vivalla projektet har arbetsförmedlingen spelat en central roll i satsningen kring projektet. 

Detta då Öbo på ett tidigt plan tog kontakt med arbetsförmedlingen för en dialog om hur man skulle nå ut till den 

målgrupp man riktade sig till. Lösningen blev att en arbetsförmedlare anställdes på 80 % mellan 2011-2012  och 

fick som uppgift att utvärdera behovet och möjligheten att genomföra någon form av arbetsmarknadssatsning i 

området Vivalla. Som del i utvärderingen anordnades en arbetsmarknadsdag som riktade sig till de boende i 

Vivalla. Under denna dag samlades det in nära 200 intresseanmälningar om ett deltagande i ett framtida projekt. 

Löpande under åren 2011-2012 gjordes även fältstudier där de boende fick beskriva sin vilja och sitt behov av att 

bli involverade i projektet vivalla. Sammanfattningsvis gav fältstudien och arbetsmarknadsdagen en bild av ett 

område som hade de förutsättningar som fanns för en möjlig social satsning. Till fältstudien och 

arbetsmarknadsdagen skall även tilläggas att av de nära 7000 boende i Vivalla så saknar nära 60 % av dem ett 

fast arbete. 

Entreprenaden Vivalla gick till Skanska som i sitt anbud uppgav en modell med ett mål på mellan 50-80 personer 

skulle ges möjligheten att involveras i projektet. Detta i former av utbildning, praktik eller jobb. Hitintills har 

entreprenaden lett till att 23 personer fått praktik i mellan 3-6 månader och totalt har 2st fått en fast anställning som 

följd av sitt deltagande.  Ett resultat som medialt både fått ris och ros.  

Arbetsuppgifterna för de deltagande i projektet ha varit skiftande med arbete inom såväl mark, rivning, målning, 

puts-tegel, lokalvård, arkitekt och grossist. En utav förklarningarna till den stora bredden av möjliga praktik- och 

arbetsplatser är att Skanska vid upphandling av underentreprenör krävt att de sociala kraven även skall innefatta 

dessa. Kravet har dock inte varit lika långgående som i Öbos underlag men samtliga UE krävs tillhandahålla minst 

en plats för eventuellt jobb eller praktik. 

Från Öbo sida kan man tänka sig uppmana andra offentliga beställare att utforma sociala krav i 

förfrågningsunderlaget. Man har hitintills varit runt på ett tiotal forum och berättat om den satsning man gjort i 

Vivalla.  Att ställa sociala krav lämpar sig minst lika bra för en mindre beställare, storleken bör inte vara allt för 

avgörande.  Som Annelie beskriver så delar man gärna med sig av det arbetet man hitintills gjort i Vivallaprojektet 

men mottot bör då vara: 

”Steal with pride” 

Enligt Annelie har arbetssättet med partnering hitintills lämpat sig mycket väl i samband med upprättandet och 

genomförandet av social åtaganden. Utan partnering hade som Annelie beskriver uppföljningen och avstämningen 
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av åtagandet till stor del hamnat endast hos beställaren. En tung bit vid projekt av den digniteten som vivalla är. 

Även partnering processens arbetssätt med en öppen dialog och ett gemensamt ansvarstagande ses som en 

nyckelfaktor till ett möjligt lyckat genomförande. 

Den finansiella delen kring Vivalla projektet har möjliggjorts till viss del genom att man har ett så nära samarbete 

med arbetsförmedlingen. Enligt Annelie så bör sociala satsningar som denna i Vivalla inte nämnvärt kosta 

entreprenören eller beställaren mer än innan. De anses vara försumbara i fallet.  Detta då praktikplatserna som 

erbjuds bekostas av arbetsförmedlingen. Den ”extra” ledning som fler personer kräver bör rimligtvis kunna hamna 

under samma ledning som även utan sociala åtaganden finns på projektet. Men att bära kostnaden enbart hos 

entreprenör eller beställare tror Annelie däremot skulle bli svårt. Man måste komma ihåg att: 

”Vi är ingen arbetsmarknadspart” & ” Satsningen får inte bekostas av affären” 

På grund av att entreprenaden endast har pågått i ca 7 månader så har ingen övergripande avstämning gjorts. Det 

är alltså alldeles för tidigt att se på om satsningen har givit några direkta synergieffekter i form av mindre 

skadegörelse, tryggare område eller liknande. Men det finns en tanke från Öbo att någon form av ekonomisk 

utvärdering skall göras senare eller efter projektet för att se på om kostnader för både bidrag, underhåll och 

liknande har minskat i förhållande till tidigare år. 

Den enda direkta avstämningen man från Öbo löpande får till sig är den från entreprenören och arbetsförmedlingen 

som deklarerar antal personer som får möjlighet på något sätt att delta i projektet. 

Vid frågan om vad som skulle inträffa om Skanska i detta fall inte skulle leva upp till de åtaganden man i anbudet 

förbundit sig till så svarar Annelie att inga direkta sanktionsåtgärder är kopplade till ett icke införlivat skall-krav. 

Detta med motivationen att: 

”Det handlar om människor” 

Och det i sin tur medför att det blir en mycket mer komplex genomförandefas i projektet för entreprenören. Men 

man erkänner samtidigt att sanktionsfriheten medför att ett uteblivet åtagande leder till någorlunda tandlöst 

repressalier för entreprenören.      

Det finns verkligen en framtidstro hos Öbo vad det gäller sociala krav i offentliga upphandlingar. Man ligger just nu i 

planerna att utföra en städupphandling i området Vivalla där skall-kravet skall vara att minst 50 % av de anställda 

skall vara långtidsarbetslösa. Det finns även planer på att inkludera social hänsyn i andra tjänsteupphandlingar.  

4.3 Resultat av intervjun med KBAB 

Att lyda under LOU finner man på KBAB inte vara till någon stor nackdel. Istället tycker man att LOU bidrar till att: 

”Ställer krav på oss som byggherrar att gå ut med en riktig förfrågan” 

Dock beskriver Rolf att det nära nog bland vissa entreprenörer blivit en standard att överpröva beslutet vid en icke 

vunnet anbud. Ofta kan dessa överprövningar vara byggda på mycket svaga grunder och upplevas användas som 

en missnöjesåtgärd av vissa entreprenörer. 

KBAB har i dagsläget inte satt sig in i turerna kring att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar . Något som Rolf 

till viss del själv förklarar med att han inte suttit med en större upphandling sedan den strategiska partneringen på 

Rud. KBAB har i dagsläget inte formulerat någon form av underlag eller någon policy som gör att de sociala kraven 

inom snar framtid kommer att inkluderas i någon byggentreprenadsupphandling. En förklarning till den uteblivna 

användningen anser Rolf vara att den inom Karlstad kommun inte finns några  politiska direktiv som trycker fram en 

utveckling inom området. Att man internt inte lyft möjligheten tror man beror på en okunskap i ämnet och att 

upphandlingsfrekvensen varit relativt låg de senaste åren.  
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Den debatten som först på EU-nivå och som har lett fram till både avhandlingar, handledningar och vägledande 

direktiv har tyvärr i stort sett gått KBAB: 

”Obemärkt förbi” 

KBAB har i dagarna anställt en ny inköpschef som man hoppas skall kunna tillföra kunskap i ämnet kring sociala 

hänsyn i offentliga upphandlingar. 

Möjligheten kring social hänsyn uppmärksammades för första gången av Rolf då en delegation från Örebro 

bostäder (ÖBO) var på besök för att utbyta kunskaperna kring partnering som samarbetsform i en 

byggentreprenadsupphandling. Det var inför projektet Vivalla som ÖBO för första gången inkluderade både social 

hänsyn och partnering i sitt upphandlingsförfarande.  

Trots utebliven användning så vill man inte som Rolf säger  

”Stänga några dörrar” 

Med sin platta organisation beskriver Rolf KBAB som ett kreativa och flexibla företag där sociala satsningar sedan 

länge har varit aktuella och realiserade i arbetsmodellen. Man har som kommunalägd bolag både ett politiskt och 

ett egen instiftat mål som innefattar att man ska ”ta hand om” socialt utslagna grupper. Man vill alltså möjliggöra att 

personer som annars inte skulle kunna godkännas till ett hyreskontrakt får en ny möjlighet hos KBAB.  I dagsläget 

arbetar man även med att erbjuda person arbetsträning i olika delar av KBAB’s organisationen.  För att nå ut och 

verka med de boende så har man något som Rolf beskriver som ”Bovärdar alternativt Bovärdinnor”. Bovärdar är 

personer anställda av KBAB till uppgift att vara den yttre länken mellan boende och verksamhet i KBAB. Bovärden 

har som uppgift att engagera och inkludera de boende i satsningar som leder till trygghet, trivsel och en sundare 

boendesituation. 

Detta ät några utav de satsningar Rolf lyfter fram trots utebliven användning i ett entreprenadsskede visar på att 

KBAB tar ett utökat socialt ansvar.    

Som tidigare nämnt stänger inte KBAB några dörrar i frågan om att inkludera sociala krav i 

entreprenadsupphandlingar, dock finns det inte någon direkt bild av när en sådan satsning kan bli realiserad. Vid 

en eventuell entreprenad med sociala hänsyn inkluderat bör man enligt Rolf främst värdera hur en entreprenörs 

arbetssätt är för att jobba med sociala åtaganden hellre än att ställ rena ”skall-krav”. Det är viktigt att lyfta vilken 

entreprenörens målsättning är och inte göra frågan till en ”tävling”. Detta beskriver Rolf vara extra viktigt då det är 

ett utökat ansvar man ålägger både beställaren och entreprenör då man upprättar arbetsmarknadssatsningar som 

har till syfte att leda till fler i arbete. Det är samtidigt viktigt att det tydligt i förfrågningsunderlaget framgår vad man 

som beställare med en social satsning vill åstadkomma.  

Att komplettera KBAB’s förfrågningsunderlag med sociala krav tror Rolf inte skulle leda till några egentliga 

svårigheter. Risken för överprövning och utdragna processer anser han vara ringa till följden av sociala krav. Det 

bör inte finnas många på marknaden som vill överklaga ett försök till utökade samhällsvinster bara för 

överklagandets skulle anser Rolf. 

Om man skall ställa sociala krav i upphandling av en huvudentreprenör anser Rolf det vara fördelaktigt att samma 

krav även ska följa eventuella UE. Hela kedjan bör inkluderas för att ge bästa möjliga resultat.  

Eventuella merkostnader till följd av sociala hänsyn i entreprenaden bör enligt Rolf fördelas mellan entreprenör och 

beställare. Samtidigt nämner han åtaganden som inkluderar myndigheter som kan ge extra stöd i satsningar såsom 

arbetsförmedlingen vara tänkbara parter i en social satsning. 

Inom KBAB har man inte någon direkt målgrupp för sitt sociala engagemang. Bovärdarnas bakgrunder kan dock 

speglas av den etniska majoriteten i det område man verkar. Detta för att enklare bygga broar för kommunikation 

och förståelse både kulturellt och verbalt med de boende. 
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Att göra förfrågningsunderlag där man kräver olika typer av ledningssystem menar Rolf kan motverka att små och 

medelstora företag ges möjlighet att medverka i anbudslämnandet. Samtidigt ser han dock att en möjlig 

kvalitetssäkring av ett socialt ansvarstagande kan vara behövligt då den typen av arbete annars kan vara svårt att 

uppvisa. 

Framtiden för sociala krav menar Rolf är något som troligen kommer bli allt vanligare förekommande. Detta som 

han beskriver är på grund av skyddsnätet i samhället har blivit allt mer grovmaskigt och kräver att utökade insatser 

från samhället och näringslivet. För att bidra till en ökad inkludering av sociala krav i upphandlingar finner Rolf att 

det kunde var motiverat att knyta någon typ av bidrag till användandet.  

”Finns det bidrag med i bilden, så tror jag många lusläser vad det skulle innebära” 

Bidrag skulle därmed öka lusten och viljan att finna de fördelar som för vissa inte skulle framgår i inkluderingen av 

social hänsyn. 

Sumeringen av intervjun med Rolf på KBAB är att man i dagsläget inte ännu använder sig av möjligheten. Dock vill 

man tydligt poängtera att man därav absolut inte stänger några dörrar för en framtida användning. Viktigt i frågan 

om användning är att det finns en eller flera eldsjälar som brinner för frågan och att det kan underlätta om det finns 

ett övergripande kommunalpolitiskt beslut i frågan. 

4.4 Resultat av intervjun med Karlstad kommun Teknik och Fastighet  

Enligt Sixten upplevs LOU fungera bra med teknik och fastighets sätt att göra upphandlingar. Dock har man upplevt 

vissa svårigheter att kombinera lagstiftningen tillsammans med samarbetsformen partnering. Störst andel av 

upphandlingarna görs som totalentreprenader därefter följer generalentreprenads upphandlingar. Hitintills har man 

gjort 10st upphandlingar med samarbetsformen partnering och finner att formen fungerat väl för teknik och 

fastighet. 

”Flexibiliteten av att kunna använda allas kunskaper, och säkerhetsställa en bra ekonomi tidigt” 

Partnering upplever Sixten fungera extra väl för ombyggnation, dock anser Sixten att samarbetsformen lämpar sig 

bäst i entreprenader av den ”större” karaktären.   

Hos Karlstad kommun teknik och fastighet har man i dagsläget inte använt sig av möjligheten att inkludera social 

hänsyn i byggentreprenads upphandlingar. Faktum är att man inte lagt någon nämnvärd vikt vid ämnet alls fram 

tills kontakten om delaktighet i denna intervju upprättades. Min intervju medförde att man på allvar igen tog upp 

frågan om social hänsyn skall inkluderas i framtida upphandlingar.  

Första gången Sixten fick reda på möjligheten att inkludera social hänsyn var via ett meddelande från Svensk 

byggtjänst. Meddelandet från Svensk byggtjänst innehöll en övergripande beskrivning men lämnade dock mycket 

oklart av upplägget och innebörden av ämnet.  

De politiska upphandlingsdirektiven har uteblivit i frågan och kan som Sixten säger varit en bidragande faktor till att 

social hänsyn ännu inte används. Trots en utevarande politisk upphandlingspolicy så vill man poängtera att man 

inte på något sätt vill stänga dörren för en framtida implementering. Hitintills har man hos teknik och fastighet börjat 

titta på hur en sådan satsning skall kunna göras möjlig och vilka yrkesgrupper man vill rikta sin satsning mot. För 

som Sixten säger så lämpar sig en arbetsmarknadssatsning där man vill få entreprenörer att erbjuda jobb eller 

praktik inte alla yrkesgrupper lika bra. Exempelvis finns det svårigheter att direkt kräva att en elentreprenör tar in 

personer utan tidigare bakgrund eller kunskap. I ett sådant fall måste personer som erbjuds jobb eller praktik redan 

innan ha den kompetens och utbildning som krävs. Yrkesgrupper som däremot lämpar sig bättre anser Sixten vara 

typen ”grovarbetare” som innefattar exempelvis schaktarbeten och arbetsplats logistik. 

Sixtens tanke är att i förfrågningsunderlaget ställa någon typ av skallkrav bundet till detta åtagande. Skallkravet bör 

bindas till antalet arbetstimmar som entreprenören skall erbjuda praktik eller jobbmöjlighet för en eller flera 

personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden. Antalet arbetstimmar skulle i sådana fall stå i proportion till 



31 
 

projektets totala och utgöra en bestämt procentsats.  På detta sätt menar Sixten att man bättre kan säkerhetsställa 

att personer kommer i arbete.  

Någon speciell entreprenadsform anser Sixten inte lämpar sig bättre eller sämre för en extra social satsning. 

Implementeringen kan vara likväl möjlig i stora som små entreprenader anser Sixten. Vid frågan på vilka för- och 

nackdelar Sixten anser att en implementering av satsningar med social hänsyn i upphandlingar för att få fler i 

arbete kan vara svårt att anpassa för alla. Sixten vill belysa att det kan finnas en svårighet med att exempelvis 

inkludera personer med psykiska eller fysiska handikapp i byggentreprenads upphandlingar. Både av praktiska och 

funktionella skäl. Projekten där social hänsyn skall ingå bör därför bedömas efter sin komplexitet för att sedan 

komma fram till vilka målgrupp som har en möjlig chans att inkluderas i projektet.  

En utökad risk för överprövningar tror Sixten inte är märkvärt påtaglig då man ställer skallkrav. Men bedömer man 

istället en entreprenörs sociala arbetssätt kan det finnas större risk för överprövningar och skilda åsikter menar 

Sixten. Den egna tolkningen och betygssättningen kan bli svår att motivera. 

”En vag fråga riskerar att få ett vagt svar”  

En utav anledningarna till att teknik och fastighet i dagsläget inte har implementerar sociala krav kan vara som 

Tillväxtverket skriver, avsaknaden av en dialog. Sixten menar att man har varit dålig på att utbyta kunskap med 

sina kommunkollegor och för den delen andra kommuner i närheten. Som medlemmar i Sveriges kommuner och 

landsting SKL finns det årliga forum där olika kommuner från hela Sverige träffas. Detta forum är dock en alldeles 

för stort tillfälle att lyfta och bolla detaljfrågor om social hänsyn i upphandlingar. Frågan drunknar i det 

informationsflöde som forum av denna kaliber oftast tenderar att bli. För att frågor av detta slag skall kunna lyftas 

mellan olika offentliga parter bör det som Sixten menar finnas mer specifika forum kring sakfrågan. 

Vid tecknandet av sociala krav i en upphandling bör kraven som ställs inkludera likväl upphandlad 

huvudentreprenör som efterföljande underentreprenörer. Hela projektet skall alltså som Sixten säger verka för 

sociala åtaganden hela ledet igenom. 

Vilka de direkta synergieffekterna skulle bli för en satsning hos teknik och fastighet har Sixten svårt att se. 

Möjligtvis kunde skadegörelsen kunna minska om man fångade upp unga skoltrötta personer som inte har tankar 

eller betyg att läsa vidare på gymnasiet. Detta för att ge dem en givande vardag och samtidigt introducera dem för 

arbetslivet. Samtidigt kan det även få vissa att få upp intresset och motivationen för att söka sig till bygg- och 

fastighetsbranschen.   

Som tidigare nämnt har man i Karlstad inte haft några politiska påtryckningar i frågan om implementering av social 

hänsyn. Detta har enligt Sixten varit både till en för- och nackdel. Hade det blivit ett krav från kommunpolitiker i ett 

tidigt skede då ramarna kring ämnet varit vaga hade det funnits risk att mängden oseriösa entreprenörer hade fått 

en möjlighet att utnyttja systemet menar Sixten. För det finns självklart alltid en risk med att involvera ”gratis” 

arbetskraft i upphandlingar. Samtidigt som risken hade varit större än nu hade säkerligen fler satsningar utförts och 

en lett till större kunskap inom ämnet. 

Den finansiella biten kring en utökad sociala satsningarna bör till en början finansieras av stat och kommun. Dock 

vore det som Sixten beskriver behjärtansvärt om byggbranschen kunde ta ett finansiellt ansvar.  

Målgruppen för teknik och fastighets satsning bör vara en blandning anser Sixten. Detta för att ta ett övergripande 

ansvar och inte exkludera någon grupp. Dock menar Sixten att varje projekt måste utvärderas separat för att se 

vilka hindren och möjligheterna är. Detta då som tidigare berört kan leda till att vissa grupper kan få det praktiskt 

svårt att verka i allt för svåra miljöer.  

I frågan hur man ska lösa eventuella icke uppfyllda åtaganden menar Sixten att vitesföreläggande och hävande av 

entreprenaden bör vara de yttersta åtgärdena. Vilka andra åtgärder man bör ålägga en entreprenör som inte 

uppfyller sitt åtagande har Sixten i dagsläget inte svar på. Dock tillägger Sixten att: 

”Någon form av påtryckning bör man ha” 
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Att i framtiden kräva att företag har certifierade ledningssystem likt ISO 26000 eller motsvarande tror Sixten kan 

vara ett sätt man kan lyfta in socialt ansvar i framtida upphandlingar.  

Trenden kring sociala satsningar på arbetsmarkanden menar Sixten inte är något nytt. Redan för ca 20 år sen så 

pågick det mellan näringslivet och arbetsförmedlingen ett samarbete för att få fler personer i arbete. Dock beskriver 

Sixten den satsningen som en frivillig uppmaning utan juridiska förbehåll.  Den sociala satsningen som utförs idag 

kommer olikt den för 20 år sen från en högre nivå och har redan inskrivits som ett ”bör-krav” i LOU. Att ta social 

hänsyn i modern tid har blivit ett bredare begrepp vilket Sixten menar är till fördel för den framtida och fortsatta 

användningen inom den offentliga sektorn.  

Ett sätt som Sixten hade menat skulle ökat kunskapen kring ämnet för egen del vore om det fanns mer information 

om ämnet. Vad man får göra, när man får göra det och hur det får skrivas. Frågor som Sixten tycker i dagsläget är 

lite diffusa. Man skulle kunnat uppmana på bredare front och samtidigt få ut mer information kring ämnet. Eller som 

Sixten beskriver det:  

”Det går att tjata på ett bra sätt” 

Därav efterfrågas mer ”färdigt” material i ämnet. 

Om man summerar intervjun med Sixten så använder sig Karlstad kommun teknik och fastighet inte av möjligheten 

att inkludera social hänsyn i deras byggentreprenadsupphandlingar. Men de är intresserade av ämnet och tror på 

en framtida användning. I dagsläget är man inte säker på vilken omfattning men man ser potential i en 

implementering.  

4.5 Resultat av intervjun med Stockholmshem 

Regelverket kring LOU upplever man hos Stockholmshem i vissa fall vara både omfattande och krävande. 

Strukturen kan ofta upplevas som omfattande och kräver i många fall omfattande planering vilket kan motverka 

snabba och smidiga affärer. 

Hos Stockholmshem använder man de olika entreprenadsformerna i stort sett i samma utsträckning. Ingen som 

Rebecca säger har hitintills visat sig passa dem bättre eller sämre i upphandling och projektgenomförande. Dock är 

man än idag inte inarbetade med samarbetsformen partnering. Något som man internt inom Stockholmshem är 

intresserade av att implementera i framtida upphandlingar. Utvärdering pågår i frågan om när. 

Stockholmshem har i dagsläget inte utfört några byggentreprenader med inskrivna sociala åtaganden men är ändå 

inte helt främmande i ämnet. För tillfället bedriver man istället andra typer av satsningar som har till syfte att 

medföra sociala mervärden för de delaktiga.  I dagsläget är man en utav flera parter som är involverad i satsningen 

Järfälla lyftet. Ett projekt som vill verka för att fånga upp personer som är på väg eller ligger i riskzonen att hamna 

utanför i samhället.  Man är även ansluten till ”jobbtorget” en arbetsmarknadssatsning man från Stockholms stad 

gjort i syfte att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden in i arbete. Man arbetar även årligen med att 

erbjuda ungdomar boende i Stockholmshems fastigheter sommarjobb.  

Enligt Rebecca så har den pågående debatten på EU och riksnivå hitintills inte lett till några större förändringar på 

hur man gör upphandlingar av byggentreprenader. Varför har varken Rebecca eller Mikael svårt att svara på, detta 

då de som förklarning endast arbetat hos Stockholmshem drygt ett år. Men vad man i nuläget säger internt så har 

sociala krav vid upphandlingar fått ett helt annat fokus. I dagarna har nämligen Stockholms stad reviderat sin 

upphandlingspolicy och lagt en större tonvikt vid sociala åtaganden vid upphandlingar. Detta medför att 

Stockholmshem som kommunalt bolag kommer ”uppmanas” att inom en snar framtid som Mikael uttrycker sig 

implementera social hänsyn i sina upphandlingar. När är svårt att svara på men en vilja från VD på Stockholmshem 

är att detta görs någon gång under innevarande år menar Mikael. Viktigt är även i denna fråga att en VD visar ett 

tidigt och tydligt intresse i frågan, detta då det enligt Mikael annars kan finnas en rådande småkonservativ 

inställning till nya satsningar såsom det fanns då miljö aspekten första gången kom upp på tapeten.  
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Varför Stockholmshem ännu inte har använt sig av möjligheten att ställa sociala krav kan som Rebecca beskriver 

det förklarars med kunskapsbrist i ämnet. Det har varken funnits nog med kunskap i ämnet eller eldsjälar som 

brinner för frågan. Första gången Rebecca kom i kontakt med begreppet social hänsyn i offentliga upphandlingar 

var dock inte hos Stockholmshem utan hos hennes tidigare arbetsgivare Svenska spel.  

Typen av upphandlingar eller entreprenadsformer som lämpar sig för sociala krav anser Rebecca och Mikael vara 

samtliga. Man kanske inte kan kräva att en entreprenör anställer eller erbjuder arbetsmöjligheter till personer 

utanför arbetsmarknaden i alla typer av projekt. I de fall detta inte lämpar sig kan man arbeta med andra typer av 

sociala satsningar menar Mikael och Rebecca. Sociala åtaganden som att uppfylla olika typer av arbetsmiljömål likt 

kollektivliknande åtagande kan vara mer lämpligt i vissa fall. 

Vid frågan på vilka för- och nackdelar sociala åtagande kan medföra svarar Mikael att satsningen ligger helt rätt i 

tiden. Samhällsstrukturen vi idag har kräver att man tar till nya metoder för att råda bot på de sociala problemen vi 

står inför. Att antalet överprövningar skulle öka i samband med införandet av utökade sociala krav tror varken 

Rebecca eller Mikael på. Detta då man som entreprenör riskerar att vid en eventuell överprövning degradera sitt 

eget varumärke om inte skälig orsak finns till en överprövning.  Den naturligaste orsaken till en möjlig överprövning 

menar Rebecca i så fall vara:  

 ”väldigt klantigt formulerade krav” 

En risk som de båda nämner är den att utökade åtaganden kan leda till ökade kostnader och till viss del 

kvalitetsförsämringar. Detta grundar de på information som framgick i en artikel Svenska dagbladet som påtalade 

att det fanns en risk att ta in okvalificerade yrkesarbetare. Detta kunde enligt artikeln just leda till ökade kostnader, 

sämre kvalitet och en ”ryckighet i projektet”. 

På frågan hur dialogen sett ut mellan Stockholmshem och andra offentliga beställare så blir svaret att den dialogen 

har varit sparsam.  Man upplever att det finns en viss konservatism kring ämnet framförallt bland inköpschefer i 

branschen. Till följd av de reviderade upphandlingsdirektiven från Stockholms stad så har man från 

Stockholmshem varit i kontakt med Svenska bostäder, Sisab och Familjebostäder för att överlägga hur 

revideringen kommer påverka deras sätt att göra upphandlingar.  Tillsammans är man ense om att den nya 

upphandlingspolicyn kommer få fart på ställandet av sociala krav bland offentliga beställare inom Stockholms stad. 

Dock finner man att ett kvarstående problem är hur man skall återrapportera sina sociala insatser. För att som del i 

Stockholms stadshus ab har man återrapporteringsskyldighet mot sina ägare. 

Vid frågan hur strukturen ska se ut när man ställer sociala krav bör kraven som ställs återspeglas på de krav som 

ställs hos efterkommande underentreprenörer menar Rebecca och Mikael.  Annars kan projekt där sociala 

åtaganden inkluderas komma att bli ”ihåliga” och upplevas betydelselösa. 

Vilka synergieffekter en social implementering skulle kunna medföra för Stockholmshem är svårt att i förväg svara 

på, både Rebecca och Mikael tror dock att en social satsning skulle kunna verka för ett större lugn och skapa 

framtidsanda i områden som annars råder brist på det. Och detta tror man oavsett om man erbjuder fler jobb eller 

bättre arbetsförhållanden. En följdeffekt av ett lugnare och tryggare område till följd av sociala satsningar kan 

medföra för Stockholmshem både attraktivare boenden, högre fastighetsvärde och ett stärkt varumärke. Man 

menar alltså att sociala krav kan medföra både en vinst för både företaget och samhället. 

Att ställa sociala krav lämpar sig enligt Rebecca och Mikael lika bra oavsett offentlig myndighet. De sociala kraven 

kan dock behöva formas efter den verksamhet och de projekt de är tänkt att verka i. Viktigt menar de dock att de 

krav man ställer skall vara tydliga och enkla att följa upp. Spårbarheten i sociala satsningar kan vara avgörande för 

att kunna återspegla resultatet av satsningen.   

Hur man ska tackla eventuella ouppfyllda mål menar både Rebecca och Mikael är en svår fråga. Dock är de ense 

om att någon typ av sanktionsstege ändå måste existera. Annars kan åtagandet komma att urholkas och bidra till 
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att oseriösa aktörer drar nytta av det nya läget. En första åtgärd vid ett icke införlivat åtagande bör enligt Mikael 

vara: 

”inleder alltid med det goda samtalet, även om det har gått åt skogen” 

Räcker inte dialogen mellan beställare och entreprenör bör vitesföreläggande bli aktuellt. Därefter följer den sista 

och slutliga åtgärden, att häva avtalet som tecknats.  

Den eventuella merfinansieringen som kan uppstå menar Mikael och Rebecca borde vara en kostnad som man 

tillsammans med andra statliga myndigheter såsom Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller Tillväxtverket borde 

kunna kombinera eller söka stöd hos. Samtidigt säger man sig inte vara helt främmande för att kostnaden kan 

tänkas hamna hos dem som beställare. Detta beroende på vilken typ av social satsning man valt att tillskriva en 

upphandling och hur dess synergieffekter kan tänkas falla ut på deras verksamhet. Sociala satsningar med 

synergieffekter såsom minskad skadegörelse kan motivera oss som beställare att acceptera ett något högre 

anbudspris menar Mikael och Rebecca. 

Målgrupperna för Stockholmshem i eventuella sociala satsningar bör vara personer som står långt utanför 

arbetsmarknaden i grupperna ungdomar, personer med funktionshinder eller personer med annan etnisk härkomst. 

Och dessa bör dessutom för att satsningen ska ge god effekt mot beställarna vara boende i Stockholmshems egna 

fastigheter. 

Att någon entreprenadsform eller genomförandeform lämpar sig bättre eller sämre har Mikael och Rebecca svårt 

att tro. Dock är de intresserade av genomförandeformen strategisk partnering och skall därför göra ett besök hos 

Örebrobostäder för att utbyta kunskap om både strategisk partnering och hur Örebrobostäder handskas med 

sociala åtaganden i sina upphandlingar.  

Både Mikael och Rebecca tror att möjligheten att ställa sociala krav är något som är här för att stanna. Någon 

överhängande risk för att man åläggs ett för stort samhällsansvar tror man inte. Dock finns det nog flera som 

Mikael beskriver ”småkonservativa gubbar ” inom den offentliga sektorn som skulle tycka att det är just så det är. 

Detta då den offentliga sektorn generellt på grund av sin byråkrati kan vara svår att snabbt styra om när det 

kommer nya friska vindar menar Mikael. 

Summeringen av Stockholmshems är att de i dagsläget ännu inte har börjat implementera sociala krav i 

byggentreprenadsupphandlingar. Man ligger hos Stockholmshem i en tidig fas för att utforma hur man vill ställa 

sociala krav och hur de skall skrivas för att uppnå de internt och externt satta målen. Man är på god väg och har 

både en politisk och intern uppbackning i frågan om att ställa sociala krav i byggentreprenadupphandlingar.  

4.6 Resultat av intervjun med Poseidon 

Regelverket kring LOU tycker Tommy är både till för- och nackdel för upphandlingar inom Poseidon. Tommy 

beskriver det som att:  

”Vissa frihetsgrader är borta” 

Man har som Tommy menar inte den frihet som privata företag har att endast kunna lägga fokus på det bra i en 

affär utan tvingas av juridiska skäl även lägga lika stort fokus på det sämre. Något som man inom den privata 

sektorn kan frångå. 

Även kravet på god transparens nämner Tommy kan verka emot en effektiv upphandling. Det finns därmed en risk 

att man som beställare försöker göra underlaget övertransparent och därmed lägger ett allt för stort fokus på i 

slutändan icke värdeskapande material. LOU upplevs inte fungera helt optimalt men som Tommy förtydligar så: 

”Allt kan bli mer effektivt” 
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Som en utav flera kommunalägda bostadsbolag lyder Poseidon direkt under de nya kommunala 

upphandlingsdirektiven. Direktiven kräver att minst hälften utav alla upphandlingar som görs skall innefatta social 

hänsyn. Social hänsyn som skall vara riktat mot någon utav kommunpolitikerna uppsatta målgrupperna ungdomar, 

utrikesfödda eller personer med funktionshinder. Direktiven är något som Tommy förklarar är ett direkt resultat av 

LOUs revidering 2010. En revidering som gjorde att social hänsyn avancerade från ett får till ett bör krav. Ett tydligt 

resultat av revideringen är fler konkreta förslag och försök som dykt upp inom de kommunala bostadsbolagen. Att 

social hänsyn inte har kommit längre idag menar Tommy är ett resultat av hur brett begreppet uppfattas vara. 

Social hänsyn har i jämförelse med miljö en lång väg kvar innan den kan användas på samma sätt i offentliga 

upphandlingar. Detta är något som Tommy förklarar beror på att uppsatta miljömål är i regel mer konkreta och har 

en tendens att vara enklare att stämma av. Medvetenheten kring miljö och vikten av dess innebörd menar Tommy 

är i dagens Sverige både mer accepterat och implementerat än social hänsyn. Kring miljöfrågan finns idag en stor 

rad av sakkunniga samt ett väl uppbyggt system för bland annat märkningar, certifieringar osv. 

En risk som Tommy i dagsläget ser med användningen av social hänsyn i upphandlingsunderlag är att den riskerar 

att fokus läggs till en allt för stor del till de lokala eller egna behoven för en beställare. På detta sätt finns det risk för 

att man som beställare exkluderar vissa grupper och entreprenörer från att kunna delta. Detta gäller speciellt 

entreprenörer från andra europeiska länder. För som Tommy säger så: 

”Finns det ju utanförskap i andra länder också” 

Att gå så långt som att tillskriva de sociala satsningarna till enbart de boende i Poseidons fastigheter tror Tommy i 

grunden kan strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det är alltså bara en tidsfråga innan någon 

testar de juridiska förhållandena kring ämnet. 

Vetskapen om sociala hänsyn fick Tommy då han 1 januari i år började arbeta hos Poseidon. Beslutet om att 

inkludera social hänsyn i offentliga upphandlingar är som tidigare nämnt ett direkt resultat av Göteborgs nya 

upphandlingspolicy. Policyn har lett fram till att Poseidon som del av ”Framtiden koncernen” diskuterar och jobbar 

fram arbetssätt kring sociala hänsyn i offentliga upphandlingar tillsammans med de andra kommunala 

bostadsbolag anslutna till fastighetskoncernen Framtidenkoncernen i Göteborg. 

Framtidenkoncernen är en form av moderbolag till samtliga utav Göteborgs kommunala bostadsbolag och ägs till 

fullo av Götebors stad. I Framtidenkoncernen ingår Poseidon tillsammans med Familjebostäder, Bostadsbolaget 

och Gårdsstensbostäder. Tillsammans har de kommit överens om att fokus kring frågan social hänsyn skall ligga 

på att skapa fler arbetstillfällen. Beslutet om att fokusområdet ska ligga på fler arbetstillfällen är framtaget i 

samband med resultatet av en studie som man gjorde för att kartlägga det totala antalet av människor inom 

Göteborgs stad som stod i direkt behov av försörjningsstöd.   Resultatet av studien gav ett resultat på hela 10.000 

personer som var i någon form av direkt försörjningsstöd. En vidare gallring visade att 3000 av dessa kunde utan 

vidare utbildning på olika sätt sättas i någon form av direkt arbete.  

I Framtidenkoncernen finns idag två stycken anställda som enbart har till uppgift att match personer mot de ifrån 

entreprenören uppsatta kraven på vilken typ av arbetskraft som behövs eller önskas. Ett arbetssätt som Tommy 

tror är avgörande för att underlätta för både entreprenör och beställare. Det ska för entreprenören upplevas som en 

tillgång menar Tommy.  

Hitintills har man på Poseidon inte upphandlat någon byggentreprenad med social hänsyn inskrivet i 

förfrågningsunderlaget. Dock har man gjort en tjänsteupphandling av en städtjänst med sociala krav inskrivna i 

underlaget. En upphandling som hitintills fallit väl ut och gjort att personer utanför arbetsmarknaden har getts 

möjligheten att komma in. 

Framtidsvisionen för Poseidon är enligt Tommy att man inom en mycket snar framtid skall implementera sociala 

krav i samtliga upphandlingar och framförallt inom byggentreprenadsupphandlingar. 
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Tanken från Poseidon är att redan i annonsen klargöra att ett utav kravkriteriet för ett deltagande i 

anbudslämnandet är att man som entreprenör skall vara villig att förhandla om att ta emot personer som i 

dagsläget står utanför arbetsmarknaden. Denna förhandling skall efter tilldelat anbud ske under själva 

kontraktskrivandet. Här skall entreprenör tillsammans med Poseidon se över vilka behov och möjligheter denne har 

att ta in någon eller några från platsbanken som Poseidon har att tillgå som del i framtidskoncernen. 

Dock är det inte självklart som Tommy säger att man som entreprenör måste ta emot någon. Men är det fallet så 

bör man som entreprenör ha en god motivering till varför inte. En möjlig motivering menar Tommy skulle vara att 

man som entreprenör redan innan har genomfört någon form av sociala åtaganden, som att anställa personer som 

står långt från arbetsmarkanden och med detta inte har av ekonomiska och praktiska möjlighet att åta sig fler.  

Enligt Tommy föreligger det stora risker att inskriva ett skallkrav som uppmanar entreprenörer att själv redovisa 

mängden arbetskraft denna kan ta in som ett avgörande tilldelningskriterium. Detta menar Tommy kan bidra till en 

social dumpning av redan befintlig arbetskraft som istället ersätts med möjliga bidrags subventionerade arbetskraft. 

Ansvarsfördelningen för den arbetskraft som tas in skall enligt Tommy helt och hållet ligga hos entreprenören. 

Denna skall tillika garanter att arbetsmiljön är god som att kvalitén på arbetet som utförs ligger på samma nivå som 

utan intagen ”yttre” arbetskraft.  

Samtidigt som ansvaret bör ligga hos entreprenören så är man från Poseidon inte främmade för att den 

ekonomiska fördelningen kan kräva att man som beställare får stå för en del. I förfrågningsunderlaget skall det 

tydligt framgå att ingen entreprenör ska räkna med en eventuell kostnad för den sociala hänsyn som kan tänkas 

komma i projektet. Detta motiverar Tommy vara att den slutliga kostnaden för ett socialt åtagande i ett projekt kan 

vara oklart och diffust i ett tidigt skede. Kostnadsbilden skall enligt Tommy diskuteras under kontraktskrivandet och 

skall om omständigheterna kräver bli en del för både entreprenör och beställare. För som Tommy säger: 

”Det är inte gratis för en entreprenör att handleda” 

För att säkerhetsställa att det sociala åtagandet hos entreprenören följs bör avstämningar göras relativt löpande. 

Detta är något som Tommy menar kommer ge sig själv naturligt, speciellt då man blandar in i vissa fall bidrags 

berikad arbetskraft vilket i sig kräver en tydlig deklaration mot exempelvis skatteverket, försäkringskassan och 

arbetsförmedling. Vilka åtgärder som skulle bli nödvändiga om entreprenör inte uppfyller sitt åtagande är svårt att i 

förväg säga menar Tommy. Detta då man måste ta reda på den faktiska orsaken till det uteblivna åtagandet. 

Orsaken kan bottna i likväl entreprenörens administration och styre som hos de personer som erbjudits arbete. 

Dialogen menar Tommy måste alltid vara utgångspunkten till en första åtgärd. Den yttersta och sista konsekvensen 

av ett uteblivet åtagande ska alltid vara en hävning av entreprenaden.  

Visionen är som tidigare nämnt att samtliga upphandlingar skall innefatta social hänsyn. Dock har man av praktiska 

och administrativa skäl satt upp vissa gränser för när social hänsyn bör beaktas och när det kan utebli. Gränser går 

för upphandlingar där entreprenadtiden är mindre 4 månader och innefatta endast en utövare. Gränsen har dragits 

då man som Tommy upplever att upphandlingar som understiger detta vanligtvis inte har praktiska eller 

ekonomiska möjligheter att inkludera en extra part.  

Enligt Tommy har man i dagsläget inte haft någon dialog med andra offentliga parter frånsett de andra kommunala 

bostadsbolagen anslutna till Framtidenkoncernen. Fördelaktigen bör en diskussion äga rum både med andra 

beställare samt med entreprenörer på marknaden. En utav förklarningarna till att man ännu inte har gått ut och lyft 

frågan är den att beslutet om den nya inköpspolicyn klubbades igenom så sent som för en månad sedan. Detta har 

medfört att frågan endast bearbetats av de berörda bostadsbolagen i Göteborg som haft tvånget att anpassa sig till 

de nya kraven. 

Förutom framtidskoncernen har Tommy varit delaktig i SABOs senaste branschdag där frågan om social hänsyn 

var på agendan. Ett av få forum som enbart la fokus på frågan kring implementeringen av social hänsyn. Forum av 

detta slag menar Tommy är en nyckelfaktor till att kunskap om social hänsyn skall sprida sig nationellt i Sverige. 
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Man skulle absolut från Poseidon rekommendera andra offentliga beställare att implementera sociala åtaganden i 

sina upphandlingar. Detta med motiveringen att pengarna som används i grund och botten ändå kommer ur 

samma kassa, oavsett om det är i form av a-kassa, försörjningsstöd eller som arbetsmarknads stöd till sociala 

arbetsmarknadssatsningar.  

Möjligheten och kunskapen om att kunna verifiera sitt sociala arbete enligt ISO 26000 har man hos Poseidon inte 

tidigare stött på. Tanken verkar god tycker Tommy men upplever samtidigt att det kan vara svårt att lyfta in 

verifieringen i bedömningen till ett förfrågningsunderlag. 

Övergripligen så tror Tommy att möjligheten och användningen av sociala hänsyn i offentliga upphandlingar är här 

för att stanna. Sociala hänsyn medför både mervärden för beställare och entreprenör. Vissa har inte riktigt förstått 

detta men synergieffekten av att fler kommer i arbete är enligt Tommy för dagens samhälle enormt viktigt. Att fler 

vägledande domar skulle behövas i ämnet tror Tommy inte är nödvändigt. Istället tror han att det är en fråga att 

man som beställare är villig att testa och se på vilka metoder som kan fungera i den verksamhet man bedriver. 

Resonemanget Tommy har kring de satsningarna Poseidon planerar att genomföra är att, resulterar satsningen till 

att inte någon kan ta åt sig någon arbetskraft så får man gå tillbaka och överväga lämpligheten inom just den 

branschen och samtidigt se på om man behöver bli hårdare i kravutformandet mot entreprenörerna. 

Sumeringen av Poseidon är att man hitintills inte gjort en skarp upphandling med social hänsyn inskrivet i någon 

byggentreprenad utan endast gjort detta i en städentreprenad. Dock gav denna gott utfall och därmed tror man att 

implementeringen i byggentreprenadsupphandlingar kommer bli god. Upplägget för sociala åtaganden är tydligt 

och är tänkt att i olika former delas mellan parterna beställare och entreprenör. Tillsammans med 

framtidskoncernen har man lag en god grund till att gemensamt ta fram och arbete kring framtida sociala 

satsningar.  

4.7 Resultat av intervjun med Familjebostäder 

Lagstiftningen i kring LOU upplever man ibland enligt Anna som bitvis komplicerad. Som ramverk för de offentliga 

beställarna kan vissa procedurer bli allt för detaljstyrda och därmed onödigt tungrodda. Samtidigt som LOU kan 

upplevas komplext så finns det fördelar med regelverket. Att skapa enhetlighet i upphandlingar minskar risken för 

onödiga misstag och oegentligheter som annars kan var enklare att dölja. På grund av LOUs komplexitet är det 

viktigt menar Anna att det finns en organisation inom företaget som enbart ser över regelverket och utformar 

underlag som lever upp till de satta målen. 

Entreprenadformen som enligt Anna lämpar sig bäst är en delad. Helst då en delad entreprenad där man delat upp 

den så långt som möjligt. På detta sätt menar Anna att man kan bättre kan styra entreprenaden och samtidigt ta 

fram ett tidigt riktpris. Dock kräver en sådan entreprenadform större administrativa resurser vilket i vissa fall inte är 

ur ett tidsperspektiv möjligt. Generellt så använder man sig istället för en mycket delad entreprenad av total- eller 

generalentreprenadsupphandlingar. Detta mycket för som Anna beskriver det för smidighetens skull. 

Resultatet av revideringen av LOU som skedde 2010 har inte nämnvärt påverkat familjebostäders sätt att gör 

upphandlingar menar Anna. I Framtidenkoncernen som familjebostäder tillsammans med Poseidon, 

Gårdstensbostäder, Bostadsbolaget och Egnahemsbolaget ingår ansåg man sig inte omfattas av LOU fram tills 

2010. Där av har detaljklausulerna inte fått någon betydande inverkan för en efteråt. Dock har man inom 

Framtidenkoncernen arbetat med frågorna kring social hänsyn innan 2010. Även Familjebostäder har innan 

revideringen krävt olika typer av utökade sociala åtaganden i tidigare upphandlingar. 

De nya direktiven som klubbades igenom januari 2014 ser Anna kan öppna för implementeringen av social hänsyn. 

Man möjliggör det genom som Anna beskriver det lyfta social hänsyn från ett secondary goal till ett primary goal. 

På detta sätt får social hänsyn en större tyngd och innebörd i offentliga upphandlingar.  Vikten av det nya direktivet 

märks inte minst på den kommunala budgeten, där större spelrum har frigjorts för att möjliggöra satsningar som 

kan leda till bredare sociala mervärden i offentliga upphandlingar. Samtidigt som de kommunpolitiska direktiven 
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görs tydligare är det viktigt att vi som beställare enligt Anna informera våra leverantörer och entreprenörer om hur 

de nya förutsättningarna kommer att se ut och vad vi i framtiden kommer kräva. 

Möjligheten att ställa social krav i offentliga upphandlingar fick Anna för första gången reda på i branschmässig 

facklitteratur som kontinuerligt skickas ut. Dock var detta då inget nytt då man under en längre tid inom 

Familjebostäder redan ställt olika typer av egenkomponerade sociala krav i sina entreprenader. Krav om att var 

femte anställd skall vara lärling är ett typiskt krav man sedan länge arbetat med. Dock är det inte för ens ett år 

tillbaka som man kunnat knyta de egenkomponerade sociala kraven mot någon typ av lag eller klausul.  

Internt inom Göteborgs stad lyftes frågan om social hänsyn 2012 då ”Londonmodellen” presenterades för de 

kommunägda bostadsbolagen. En diskussion drogs igång kring hur man skulle möta upp de nya europeiska 

socialpolitiska direktiven. Direktiv som sedan en tid tillbaka redan möjliggjorts i den Svenska 

upphandlingslagstiftningen LOU. År 2013 gjordes ett uppföljningsmöte av den tidigare diskussionen från 2012 och 

nu började arbetet med att utforma nya upphandlingsdirektiv för offentligt ägda bolag inom Göteborgs stad.  De 

kommunalägda bostadsbolagen var som Anna säger tidigt förberedda på att de sociala kraven skulle komma och 

hur de skulle påverka deras sätt att göra upphandlingar. I de nya lokala upphandlingsdirektiven från Göteborgs 

stad stod det följaktligen att minst 50 % av de upphandlingar som görs skall innefatta någon typ av sociala 

åtaganden. Kravet kan som Anna beskriver upplevas djärvt men hon uttrycker ändå optimism kring satsningen. 

”jag är stolt över staden, jag tycker det är modigt” 

Samtidigt som man kan se kravet som djärvt menar Anna att det har varit nödvändigt, man har givits stor frihet 

bland de olika bolagen att tolka kravet om social hänsyn. Ett sätt att låta varje bolag kunna forma och bygga upp de 

modeller som fungerar för dem med avseende att implementera social hänsyn i olika offentliga upphandlingar. 

Hos Familjebostäder har man valt att ställa sociala krav i samtliga utav sina upphandlingar. Man har alltså ställt 

högre interna krav än de kommunalpolitiska från Göteborgs stad. Detta för att man anser att social hänsyn är en 

del av varje offentlig upphandling. Dock har man fått sätta en nedre gräns då social hänsyn inte är lämpligt att 

implementera i upphandlingar. Denna gräns har man dragit till upphandlingar som max innefattar en person eller 

löper kortare tid än 4 månader. Dock kan man vid sådana upphandlingar ändå se över om det finns möjlighet att 

välja andra typer av sociala krav att involvera. Krav som ligger utanför ramen om social hänsyn. Man har som Anna 

beskriver det: 

”Ett smörgåsbord av möjligheter att välja från” 

Hitintills har man bara drivit igenom en upphandling efter de utökade kraven om social hänsyn i offentliga 

upphandlingar. Detta är en städupphandling där man valde att ställa krav på antalet personer istället för att ställa 

ett frekvenskrav av antalet skrivet i antal procent av helheten. Denna upphandling ställdes kravet att arbetet krävde 

10st personer och av dessa skulle minst 70 % alltså 7st vara anställda ur målgrupper av social hänsyn. Någon 

byggentreprenadsupphandling har man ännu inte genomfört. Dock ligger man i ett tidigt skede i en rad olika 

projekt.  

En tidig svårighet som man har upplevt i utformandet av sociala krav i offentliga upphandlingar säger Anna har varit 

den då man tidigare försök använda sociala krav som ett utvärderingskriterium. Detta medförde då att samtliga 

räknande entreprenörer tackade nej till att lämna ett anbud. Istället för ett utvärderingskriterum har man nu valt att 

lyfta sociala krav som ett särskilt kontraktsvillkor. Detta framgår i både annonsen och förfrågningsunderlaget. På 

detta sätt har man lyckats få entreprenörer att godta de sociala kraven. Detta upplägg är också så 

rekommendationen ser ut från Göteborgs stad. 

Dock har detta medfört att vissa entreprenörer under kontraktskrivandet kräver någon form av ekonomisk 

kompensation för sina åtaganden. Något som vi på familjebostäder inte anser vara skäligt menar Anna. Den 

sociala satsningens merkostnader om de förekommer ska enligt Anna rymmas i entreprenörens anbud. Normalt 

menar Anna att sociala åtagande i form av att sätta personer i arbete inte skulle kosta entreprenören något extra. 

Detta då det direkta syftet med åtagandet är att ett jobb faktiskt skall utföras. Ett jobb som någon redan anställd 
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annars skulle gjort. Så likväl som en fastanställd får uppdraget eller en nyanställd så blir det samma pengar som 

skall betalas. Ett tankesätt Anna menar att man måste få entreprenörerna att förstå. 

Någon ökad risk för överprövningar säger sig Anna inte vara nämnvärt orolig för. 

”Vem har mage att gå in och överpröva social hänsyn, det vill vi se” 

Istället för överprövningar har man dock märkt att entreprenörerna försöker ta andra vägar för att komma runt eller 

minska inverkan av social hänsyn i deras arbete. Exempelvis som tidigare berört försöker man vid 

kontraktskrivandet söka ekonomiska överenskommelser med beställaren om ett solidariskt ekonomiskt 

ansvarstagande. 

Målgruppen för Familjebostäder och hela Framtidenkoncernen för de sociala satsningarna är framförallt ungdomar, 

personer med funktionshinder, långtidsarbetslösa, personer med annan etnisk bakgrund eller personer som på 

andra sätt står långt från arbetsmarknaden. 

Den påstådda orsaken om en utebliven dialog som nämns i Tillväxtverkets rapport kring ämnet sociala hänsyn 

menar Anna inte funnits i Göteborg. I Göteborg har man under en längre tid lyft frågan internt både politiskt och mot 

de andra kommunalägda bolagen speciellt genom Framtidenkoncernen.  För att nå ut nationellt har man inom 

familjebostäder valt att åka till Almedalen och berätta om sina satsningar i Göteborg. Och samtidigt lyfta fördelarna 

och hur viktigt det är att sociala hänsyn blir ett nationellt arbetssätt i hela Sverige. Man har hitintills också varit 

delaktig och föreläst på SABOs branschdagar kring ämnen social hänsyn i offentliga upphandlingar.  

Hitintills upplever Anna att entreprenörerna på marknaden tagit emot det nya kravet väl. Dock har de bitvis fått till 

sig att vissa efterfrågar tydligare underlag då många kan uppleva det diffust att räkna på. 

Synergieffekterna för Familjebostäder som företag har varit många i implementeringen av social hänsyn i offentliga 

upphandlingar. Satsningen har även fått oss som beställare att utvecklas, speciellt då vi tvingats tänka i nya banor 

och finna lösningar på problem som vi tidigare inte varit vana att möte i en upphandling. Likväl som vi som 

beställare har utvecklats så har även varumärket stärks, lika så har områdena där satsningarna genomförts fått en 

högre status. Man har fått mycket positiv respons speciellt från de boende i området Gårdsten där 

städentreprenadsupphandlingen genomfördes. Viss kritik har även funnits från vissa om att det finns risk för att 

man med en så lokalt förankrad satsning där man kräver att de som tas in bor i samma område som satsningen är 

tänkt att genomföras i riskerar att ”låsas in”. De kommer alltså bo och jobba i samma område vilket vissa menar 

riskerar att hämma utvecklingen hos personerna som ingår i satsningen på lång sikt. Dock har städkvaliten i 

upphandlad entreprenaden varit mycket god vilket också är ett bevis på att intagen arbetskraft genom sociala 

satsningar inte behöver göra ett sämre arbete utan i vissa fall ännu bättre menar Anna.  

För att kontrollera att de sociala satsningarna följs så har man valt att göra täta och nära kontroller av 

entreprenaderna. Man har personer ute på ”fältet” som gör rutinmässiga kontroller och som sedan rapporterar till 

berörd distriktchef som för detta vidare uppåt till ledningen.  

Det finns inget tvivel om att man från familjebostäder skulle rekommendera andra offentliga beställare att ställa 

sociala krav i offentliga upphandlingar. Det borde vara en självklarhet för de flesta. Dock ser man fördelen i att 

Göteborgs stad går före och visar andra kommuner att det är möjligt. Det ger mycket gratisreklam för oss som 

region. 

Vid frågan om varför miljöarbetet hitintills har kommit så mycket längre svarar Anna att miljömålen som funnits och 

finns har varit och är mer konkreta. Det har varit mer greppbart att förstå och enklare att få andra att utföra. Social 

hänsyn har hitintills krävt mycket större resurser både i upprättandet och i tolkandet hos entreprenören.  

Samtidigt som man i upphandlingar nu kräver att entreprenörer tar ett större socialt ansvar så har man internt länge 

arbetat med flera olika typer av satsningar. Läxläsning, simskola och fotbollskola är bara några utav alla satsningar 

man gjort och gör.  
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En svår frågeställning man stött på är hur man som beställare skall ställa sig till entreprenörers redan pågående 

CSR-arbete vid sociala krav i upphandlingar.  Detta är en fråga som Anna har på sitt bord och än så länge inte 

riktigt har ett direkt svar på. För risken med att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar utan att ta hänsyn till 

entreprenörers redan pågående arbete är att man slår ut redan lyckade projekt. En entreprenör kan i vissa fall inte 

göra mer än det redan pågående CSR-arbetet av både ekonomiska och administrativa skäl. På något sätt bör man 

enligt Anna kunna kompromissa mellan krav och redan pågående arbete. Dock är frågan hur man skall kunna 

jämföra sociala krav och interna CSR-arbeten. 

Totalt sett så har Familjebostäder tillsammans med Framtidenkoncernen kommit långt i sitt arbete med sociala 

åtaganden i offentliga upphandlingar. Arbetssättet upplevs genomtänkt, realistiskt men ändå flexibelt. Vilket borde 

vara en framgångsfaktor för ett åtagande av detta slag då ramarna fortfarande är relativt diffusa i ämnet. 

 

  



41 
 

5 Analys 

Man beskriver i EUs handledning att begreppet social hänsyn är ett begrepp med många ansikten. Det har inte 

minst framgått i resultaten från de intervjuer som genomförts. Samtliga tidiga svenska rapporter har enhetligt haft 

uppfattningen att begreppet varit brett och i vissa fall även diffust. Man har pratat om att en tydlig linje i ämnet helt 

eller delvis saknats. Intervjuerna har visat att detta i mångt och mycket också är verkligheten bland många utav de 

offentliga beställarna ute i Sverige.  

Implementeringen i svensk lagstiftning 

Det har tydligt framgått i intervjuerna att den juridiska möjligheten som instiftades år 2007 i LOU efter de nya EU-

direktiven 2004 inte haft någon nämnvärd inverkan hos beställarna. Det öppna ”får-kravet” i lagstiftningen har 

knappast motiverat den offentliga sektorn i Sverige att implementera begreppet. Saken är den att inte fören 

revideringen av LOU 2010 så beskriver majoriteten av de intervjuade att själva vetskapen om begreppet social 

hänsyn infann sig. Detta tyder på en klar informationsmiss ifrån de svenska myndigheterna.  

Då prioriteringen av innebörden ”får” övergick till ett ”bör” år 2010 förändrades dock vetskapen om ämnet. Röster 

bland vissa kommunpolitiker i Sverige höjdes om en möjlig implementering vilket ledde till att vissa eldsjälar inom 

de kommunägda bolagen snappade upp begreppet social hänsyn. Så skälet till dagens användning beror mångt 

och mycket på skärpningen av LOUs rekommendation i ämnet som där med har bidragit till en politisk vilja att 

skapa utökad samhällsnytta med offentliga medel. Att tro på en vidare skärpning är enligt mig inte realistiskt. 

Någon uttalad vilja att forma ett skallkrav i frågan om användning av social hänsyn i offentliga upphandlingar finns 

varken från svenska lagstiftare eller europeisk direktiv. 

Vad görs och varför? 

Av de sju intervjuade parterna så har endast en hitintills drivit igenom en byggentreprenadsupphandling med krav 

om social hänsyn på entreprenören.  Örebro bostäder AB har varit tidiga i Sverige med att inkludera och genomföra 

en byggentreprenadsupphandling med ett inskrivet socialt åtagande. Dock är ÖBO inte den enda beställaren som 

hittills vågat sig på att använda begreppet social hänsyn i offentliga upphandlingar. I Göteborg framgick det i 

intervjuerna att både Poseidon och Familjebostäder använt sig av möjligheten i att göra städupphandlingar med 

inskrivna sociala åtaganden. Något som för de båda har blivit mycket lyckade upphandlingar både ur ett medialt 

och samhällsmässigt perspektiv.  

Struktur 

Vikten av planering och en tydlig struktur lyfts som ovan nämnt fram i handledningen från Europakommissonen. 

Det har framgått i intervjuerna att utformningen av de sociala satsningarna skiljer sig från kommun till kommun och 

detta mycket på grund av den kommunpolitik som bedrivs. Man har rent geografiskt sett byggt upp olika 

organisationer i kring offentliga upphandlingar och införandet av begreppet social hänsyn. Strukturen och 

organisationen som finns i Örebro är från början sådd ur ett frö av ett kommunpolitiskt beslut om att Örebro 

kommun ska implementera social hänsyn i sina upphandlingar. ÖBOs sätt att lösa detta är att tillsammans med 

arbetsförmedlingen kartlägga behovet och möjligheten att inkludera egna hyresgäster i en entreprenad. Därefter 

har man i förfrågningsunderlaget gjort det obligatoriskt för varje entreprenör att redovisa hur man kan inkludera 

personer från området man bygger och hur många man kan tänkas ta åt sig. 

Ett skallkrav som man utifrån sett kan tyckas gynna de största entreprenörerna mer än de mindre. Entreprenaden 

gick i detta fall till Skanska som beskrev att de förväntades kunna ta in 50-80 personer i någon form av jobb, 

utbildning eller praktik liknande åtgärder. En både djärv och tuff satsning som inte fören avslutad entreprenad till 

fullo går att utvärdera. 

Att utvärdera efter arbetssätt och mängd kan i vissa fall vara ohälsosamt. Speciellt då ett icke införlivat åtagande i 

dagsläget bland många beställare endast bemöts med en dialog. Det kan finnas risk för att man skruvar upp den 
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möjliga kapaciteteten hos entreprenören till en nivå där redan anställd personal prioriteras bort för att kunna få plats 

med ”bidragsberikad”. Risken kan då bli att man äventyrar både arbetsmiljön och kvalitén av projektet. 

ÖBO använder sig av ett ”skarpare” sätt att forma förfrågningsunderlag än både Futurum, Poseidon och 

Familjebostäder. Hos dessa menar man att en utvärdering av själva arbetsmodellen är rätt sätt att implementera 

social hänsyn. Antalet menar man inte är det viktiga utan att personerna som kommer i arbete får en meningsfull 

sysselsättning. Ett sunt synsätt som får både entreprenör och beställare att tänka till. Arbetssättet kan beskrivas 

som kvalitet före kvantitet. Vilket i sig kan vara till fördel för både entreprenör, beställare och samhället i ett längre 

perspektiv.  

Hos Futurum tycker man dessutom att en entreprenör skall kunna motivera för en beställare när sociala åtaganden 

inte är lämpliga. Ett synsätt som visar på en förståelse för en yrkeskårs kunnande och ett synsätt som påvisar att 

dialogen alltid måste vara en del av ett ömsesidigt åtagande.  

Även i Göteborgs stad uppmärksammades begreppet social hänsyn av kommunpolitikerna. Likt Örebro har 

Göteborgs stad politiker även låtit sina kommunägda bostadsbolag att enskilt utforma metoder för hur de vill och 

vilka aspekter av social hänsyn de vill använda sig av. Olikt Örebro har man dock gått hårdare fram om frekvensen 

av sociala åtaganden i offentliga upphandlingar. Kravet från Göteborgs politiker är satt till att minst 50 % av alla 

upphandling som görs skall innehålla sociala åtaganden för entreprenören. En frekvensbestämmelse som får 

utvecklingen och implementering av begreppet att på riktigt sätta fart. Implementeringen underlättas även genom 

att man i Göteborg i det kommunala bostadsklustret ”Framtidenkoncernen” för en nära dialog mellan övriga 

kommunala bostadsbolag kring begreppet social hänsyn. Något som är att föredra, speciellt då tidigare utredningar 

menar på att just avsaknaden av en öppen dialog är en bidragande faktor till den sparsamma användningen.    

Sverige har i ett tidigt skede på EU-nivå varit starkt pådrivande i frågan om social hänsyn. Men trots detta har vi 

haft det svårt med den slutliga implementeringen av den nya upphandlingsprincipen på vår egen hemmaplan. 

Mervärden 

En anledning förutom de politiska direktiven till användningen och den tilltänkta användingen av social hänsyn ute 

bland offentliga beställare beskrivs vara de utökade samhällsmässiga mervärden som en satsning av detta slag 

kan leda till. I intervjuerna framgår det att majoriteten av beställare tror sig kunna dra nytta av de samhällsmässiga 

mervärdena i direkt och indirekt kombination till företagets egen verksamhet. Mervärden såsom minskad 

skadegörelse, minskad kriminalitet, tryggare områden, högre anseende bland allmänheten, högre status för 

området och ett ökat fastighetsvärde. Mervärden som man hos beställarna menar borde nog så åtråvärda. 

Hitintills är det för tidigt att avgöra om mervärden av detta slag verkligen kan komma sig av sociala krav i offentliga 

upphandlingar. Men sannorlikheten är hög för att vissa typer av samhällsproblem relaterade till hög arbetslöshet 

kan stävjas med hjälp av satsningar som leder till anställning i utsatta sociala målgrupper. 

Både Futurum, Familjebostäder och Poseidon har gemensamt upplevt att de sociala åtaganden de hitintills 

genomfört givit dem gott anseende inom de målgrupper de riktat sig till. Medialt har dock städupphandlingen som 

Familjebostäder genomfört fått ett allt större medialt utrymme än den interna satsningen i form av ren anställning 

som Futurum gjort. I förhållande till varandra så upplevs detta som något orättvist. Futurums 15 stycken fasta 

tjänster i förhållande till Familjebostäders 7 stycken projektanställningar borde logiskt sett fått en större medial 

uppmärksamhet och uppskattning. Dock är satsningarna av två helt skilda karaktärer och kan i grunden inte 

likställas med varandra. Men de visar båda på en tro och vilja att åta genom offentliga upphandlingar och 

åtaganden skapa större sociala mervärden. Och där av bör de ges den uppskattning och uppmärksamhet som de 

förtjänar. Goda exempel av detta slag kan vara det som behövs i viljan att sprida begreppet social hänsyn bland 

offentliga beställare runt om i Sverige. 
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Risker 

Blad vissa beställare beskriver man dock en möjlig risk i att med sociala satsningar få personer i arbete. En utav 

riskerna beskrivs vara att man ”låser” in folk i jobb som inte tar hänsyn till den berördas tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Att placera högutbildade människor på jobb med lägre kvalificeringsnivå kan i vissa fall bidra att man 

”kasta bort” dyrbar kunskap. Samtidigt gör man att personer med lägre utbildningsnivå får det än svårare att ta sig 

in på arbetsmarknaden. Bland målgruppen nyanlända invandrare menar vissa beställare att de själva och 

samhället i stort måste bli bättre på att ta tillvara av den kunskap personerna i fråga besitter.  

Dock får man sätta risken av ”låsas in” i förhållande till den risk att bli kvar i ett långt utanförskap grundat på 

arbetslöshet. Den sociala satsningens karaktär har självfallet mycket att göra med vilka följdrisker som finns. 

Arbetsmodellen som finns i Göteborg där de berörda kommer från en kompetensgranskad platsbank löper mindre 

risk att matchas mot för lågkvalificerade jobb. Men har det samtidigt svårare om typen av förkunskaper av ett yrke 

inte är vanligt förekommande på marknaden.  

Men bara möjligheten att komma in på arbetsmarknaden oavsett matchning mot förkunskaper bör ses som en 

förmån. Detta då möjligheten att efter avslutad satsning kunna söka ”rätt” jobb kan öka med hjälp av ny konkreta 

arbetslivserfarenheter.  

Konekvenser 

Enligt den Europeiska handledningen för SRPP bör själva genomförandet av upphandlingar med social hänsyn 

vara väl planerade och bygga på en gedigen och strukturerad organisation. Man nämner även att konsekvenserna 

skall vara tydliga för de parter som ej lever upp till de åtagna löftena. Ett tankesätt som bland de intervjuade 

beställarna inte till fullo har uppmärksammats. Vilket kan göra begreppet bitvis uddlöst. Man menar hos de 

intervjuade beställarna att det är svårt att bedöma uteblivna sociala åtaganden på samma sätt som traditionella 

ekonomiska eller praktiska åtaganden.  Detta med motiveringen att det nu är människor vi ska värdesätta. En 

motivering som visar på förståelse för varje individs unika förutsättningar men som samtidigt kan kännas som en 

enkel genväg i ett annat så svårt ställningstagande. 

Konsekvensen av ett icke uppfyllt socialt krav anses enligt de flesta till en början vara en öppen dialog där ”korten 

läggs på bordet”. För som vissa beställare diskuterar så bör det inte alltid nödvändigtvis vara entreprenören som 

bidragit till att åtagandet inte fullföljts. Vid sociala krav om anställning så har inställningen hos den anställda parten 

en stor betydelse i hur utfallet kommer bli. Och därav måste det klargöras hos vem det har brustit, den anställda 

eller entreprenören 

Den yttersta konsekvensen bland flera intervjuade beställare är att kontraktet hävs eller att vitesbelopp åläggs 

entreprenören. Dock anses detta från beställarna krävas synnerligen allvarliga skäl för att detta ska bli verklighet.   

Detta resonemang är både är klokt och vanskligt. Klokt i det avseende då begreppet är nytt både bland beställare 

och entreprenörer. Vilket medför att tidigare erfarenheter inte finns som gör att man kan ana direkta konsekvenser 

och utfall av olika åtaganden och handlingar.  Samtidigt är åtaganden av detta slag både svåra att förutse och att 

planera till fullo. Detta då sociala åtaganden ”arbetar” med människor. Människor som alla är unika utifrån sina 

egna individuella förutsättningar och behov.  

Men det är samtidigt vanskligt i det avseende då det kan finnas oärliga entreprenörer som kan dra nytta av ett 

”lättsamt” konsekvensförfarande. Konsekvensen av ett icke upplivat åtagande bör möjligen alltid inledas med ”det 

goda samtalet”. Men föreligger det oegentligheter av grov karaktär bör konsekvenstrappan vara tydlig. Detta för att 

inte urholka begreppets verkan och innebörd. 
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Merkostnader 

Åsikten om vem som egentligen skall stå för eventuella merkostnader knutna till sociala satsningar i offentliga 

upphandlingar är delad. Hos Familjebostäder i Göteborg menar man att entreprenören skall ”ta höjd för” och stå för 

eventuella merkostnader i samband med ett socialt åtagande. Merkostnader som man anser inte behöver finnas. 

Detta då jobbet i annat fall skall utföras av någon redan anställd, vilket i sin tur skulle kräva samma administrativa 

resurser. Ett sådant resonemang kan man både förstå och ifrågasätta. Med eller utan merkostnader är troligen 

förknippat med vilken typ av arbete som skall utföras. Rätt är det att arbetet utan krav på social hänsyn skulle 

utföras av egen personal men frågan är den om en nyanställd redan från dag ett kan sätta sig in i alla nya rutiner 

och projektförutsättningar. Resonemanget kan förklaras till viss del av den modell man använder sig av i Göteborg 

där man matchar yrket mot en platsbank med folk med rätt kompetens och bakgrund. Men hur driven eller 

engagerad en person är kan man trots intervjuer och utbildningsunderlag aldrig riktigt säkerhetsställa innan 

personen i fråga kommit i arbete.  

Resonemanget hos Poseidon är dock mer ”öppet” kring fördelningen av eventuella merkostnader. De anser det 

inte vara helt omöjligt att de som beställare kan vara delaktiga i finansieringen av eventuella merkostnader. 

Förutsättningarna bör diskuteras mellan entreprenör och beställare och beslutas i samförstånd beroende på vilka 

sociala åtaganden som stiftas. Ett till en början mer liberalt sätt att se på fördelningen. Det kan nu till en början vara 

svårt både för entreprenörer och beställare att förutse den sociala satsningens helhetskostnad. 

Hinder 

I intervjuerna beskrevs det framförallt från de som i dagsläget ännu inte inkluderar social hänsyn i offentliga 

upphandlingar att anledningen var den att det fanns för lite kunskap i ämnet. I Karlstad där intervjuer gjordes med 

KBAB och Karlstad kommun teknik och fastighet beskriver man från båda att det saknas en politisk agenda i 

frågan. Det finns därmed inga upphandlingsdirektiv som ”tvingar” dem som beställare att genomföra upphandlingar 

med stiftade mål om social hänsyn. Där av har inte heller någon upphandling genomförts med sociala hänsyn 

inkluderat.  Man beskriver även från de intervjuade parterna i Karlstad att det skulle underlätta om det fanns fler 

vägledningar och färdigt material att tillgå i ämnet. En svensk variant av EU handledning om SRPP hade varit till 

fördel för en framtida utveckling. Den europeiska är dock översatt men saknar tydliga exempel för hur begreppet i 

praktiken skall användas. 

En utav de stora hindren och anledningarna man idag kan se för en fortsatt användning av social hänsyn i Sverige 

är den att kunskapen i ämnen inte till fullo förmedlas. Att goda exempel från Örebro och Göteborg stannar just där. 

För att öka medvetenheten och höja kunskapen tror jag att det nödvändig att fler forum skapas just i frågan kring 

social hänsyn i offentliga upphandlingar. För som Anna Sundqvist på ÖBO uttryckte sig ”Steal with pride” borde fler 

offentliga beställare tänka. 

Anna Norden som är en utav eldsjälarna i Göteborg kring ämnet social hänsyn är en flitig föreläsare i ämnet. Nu i 

sommar kommer Anna och delar ur Framtidenkoncernen åka till almedalsveckan för att berätta om ämnet social 

hänsyn och vad de gör i Göteborg. Ett för begreppet social hänsyn viktigt initiativ och ett ypperligt tillfälle att få 

politiker runt om i Sverige att vakna. 

Ett annat hinder som Anna Norden på Familjebostäder lyfte är hur man ska förhålla sig till entreprenörer vid 

upphandling som redan har ett väl fungerande internt CSR-arbete. Hur skall man använda sig av social hänsyn för 

att inte tvinga entreprenörer att helt eller delvis avveckla lyckade satsningar till förmån för att vinna ett mer 

kortsiktigt anbud. Att arbete med social hänsyn bör inte verka kontraproduktivt och ersätta redan inarbetade 

satsningar. Just pågående CSR arbete är något som man i EUs handledning lyfter fram som ett bra socialt 

engagemang bland entreprenörer. Viktigt är då att det i ett förfrågningsunderlag skall framgå och klargöras hur 

viktningen av mellan ett pågående CSR och ett önskat socialt åtagande ska förhållas. Något som  i dagläget inte är 

helt klart. 
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6 Diskussion 

Allmänt 

Begreppet social hänsyn är i dagsläget i en väldigt tidig fas för en implementering på den Svenska marknaden.  

Detta medförde tidigt i studiens början svårigheter att finna beställare som har eller för tillfället utför projekt med 

sociala hänsyn som ett åtagande. Detta visar sig främst i resultatdelen där det framgår att endast en beställare 

bedriver ett byggentreprenadsprojekt som denna kan ge återkoppling på.  Trots detta har svaren från samtliga 

intervjuade parter varit genomtänkta och visar på en god insikt i ämnet. Det är som det har framgått i resultatet 

majoritetten av de intervjuade som har en plan eller till och med en arbetsmodell för hur social hänsyn skall 

inkluderas i kommande upphandlingar. Detta visar på att begreppet social hänsyn är på framfart i både väst och 

öst.  

För att de nya upphandlingsdirektiven från EU skall ge den önskade effekten som är tänkt bör 

informationsspridningen kring begreppet social hänsyn göras avsevärt bättre. Men frågan är dock huruvida vem det 

är som skall äga ansvaret för att sprida informationen kring begreppet social hänsyn. Genom att 

upphandlingsdirektiven från EU omarbetas och tolkas i Sverige innan implementering bör ansvaret för 

informationsspridningen även finnas nationellt.  Det finns inte idag någon tydlig informationskanal där upplysningar 

kring begreppet och lagens innebörd kan inhämtas. Istället har lotten fallit på vissa ”eldsjälar” och fristående 

intresseorganisationer att förmedla information kring begreppet social hänsyn. Detta ser jag som en utav de största 

hindren för begreppet och samtidigt en tydlig orsak till dess i dagsläget ”spetiga” tolkning bland offentliga beställare. 

Hitintills har inga prövningar gjorts av begreppet social hänsyn. En utav anledningarna till detta kan förklaras 

genom att begreppet är i relativt nytt på marknaden. Likväl ligger det vissa samhällsmässigt laddade värderingar i 

begreppet. Värderingar om att alla har rätt till en plats på arbetsmarknaden och att det utanförskap som råder skall 

stävjas. Att som entreprenör ”våga” sätta sig emot och pröva satsningar som syftar till samhällsmässiga mervärden 

kan tyckas magstarkt. Men det är samtidigt viktigt för upphandlingens utformning och kravets innebörd att 

entreprenören vågar säga ifrån om beställarledet ställer krav som inte är förenliga med EUs fem grundläggande 

upphandlingsprinciper. Begreppet social hänsyn riskerar annars att ”skena” och bli ett vildvuxet begrepp som kan 

tappa sitt grundsyfte om ökad social gemenskap. Därav är tydlig styrning, god kommunikation och en ömsesidig 

förståelse en grundstomme i begreppet social hänsyn. 

Som det framgått i teorin kring social hänsyn så är begreppet brett. Innebörden av social hänsyn är tänkt att 

möjliggöra allt från att fler kommer i arbete till att arbetsförhållandena blir bättre (se sida 21). Trots vidden av 

möjligheter har man hos samtliga beställare till fullo valt att göra en ökad ”sysselsättning” till sin hjärtefråga och 

definition av begreppet social hänsyn.  Det kan vara viktigt för en fortsatt utveckling och förståelse för begreppet att 

man som beställare vågar testa fler utav de tilltänkta användningsområdena. Det finns inget i den europeiska 

handledningen eller i de svenska utredningarna som motsäger en kombination av flera aspekter. För att skapa 

största möjliga sociala avkastning krävs det troligtvis att beställaren är villig att ”tänka utanför lådan” och vrida och 

vända på begreppet mer än vad man gör idag.  

Intervjumetod 

Den semistrukturerade intervjumetoden som användes har fungerade väl. Dock har det bitvis funnits svårigheter att 

intervjua parter som hade liten eller mycket liten insikt i ämnet social hänsyn. Risken var den då att vissa utav 

frågorna helt eller delvis kunde vara för svåra för vissa parter att svara på. För att undvika att hamna i situationer 

med beställare som har utevarande kunskap i ämnet kan en möjlig lösning vara att skicka ut mer information kring 

ämnet innan. En annan möjlighet hade varit att frågeställningarna gjorts offentliga innan intervjuen. Dock hade en 

sådan lösning för denna intervju inte någon avgörande fördel i syftet att bringa djupare kunskap.  

Konsekvensen av att redovisa för mycket av materialet i förväg anser jag kunnat leda till att intervjuerna blivit 

”stela” och alldeles för opersonliga. Dock krävs det då att den intervjuade parten läser det medskickade materialet 

vilket ofta kan vara den största svårigheten.  
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Mängden frågor, dess innebörd och upplägget fungerade mycket väl för att nå studiens syfte och samtidigt få den 

intervjuade parten att resonera kring sitt nuvarande och framtida arbete. Många intressanta diskussioner inleddes 

som vissa tillfällen inte hörde till den egentliga ursprungsfrågan. Dock kan diskussioner av detta slag vara till fördel 

för en intervju. Det visade i detta fall bara på att den intervjuade parten var avslappnad och kunde dra paralleller till 

andra delar inom verksamheten då man i dagsläget inte kunde deklarera nog ingående svar på en ställd fråga. 

Det finns stora möjligheter att efter denna studie utveckla och studera delar av begreppet social hänsyn ännu 

djupare. Exempel på vidare studier är: 

 Vilka samhällsvinster kan man nå upp till genom att inkludera social hänsyn i offentliga upphandlingar?  

 Finns det en risk för att bidragsberikad arbetskraft i projekt med social hänsyn kan skapa osäkrare 

anställningar. Eller kan entreprenörens möjlighet att generera större vinstmarginaler på bekostnad av 

samhällsmedel öka? 

 Hur skall man använda social hänsyn för att inte ”slå ut” befintliga CSR-arbeten?   

 Hur skall det ekonomiska förhållandet vara mellan beställare och entreprenör 

 Vad kostar social hänsyn för beställare och entreprenör? 
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7 Slutsats 

Begreppet social hänsyn har sedan instiftandet i EU direktivet 2004 haft det svårt att bli en naturlig del av offentliga 

upphandlingar i Sverige. Dock andas begreppet optimism runt om bland de tillfrågade offentliga beställarna. Detta 

talar för att de nya direktiven på allvar kan uppmana och motivera i dagsläget osäkra och frågande beställare. 

Arbetsmodellerna har visat sig vara många och kunskapen kring ämnet är på framfart. Detta talar för en nytändning 

för begreppet social hänsyn. En nytändning som troligen kommer få både politiker och entreprenörer att vakna och 

förstå vidden och vikten av begreppet social hänsyn. 

Skälet till varför offentliga beställare i Sverige använder sig eller planerar att använda sig av begreppet social 

hänsyn i byggentreprenadsupphandlingar är till stora delar ett direkt resultat av de nya kommunpolitiska 

upphandlingsdirektiven. 

De mervärden som hitintills skapats eller planeras att komma sig av en satsning är av både verksamhetsmässig 

såsom samhällsmässig karaktär. Man ser som beställare att den stora ”goodwill” som social hänsyn syftar att 

åstadkomma både direkt och indirekt stärker företagets image.  

Hur man som beställare utformar sina sociala krav är i dagsläget mycket individuellt och regionallt kommunpolitiskt 

styrt. Tillsammans har man hos samtliga offentliga beställare en gemensam syn på att begreppet social hänsyn 

skall användas för att skapa fler möjligheter för personer som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden att ta sig in. 

Då begreppet social hänsyn ännu är ett relativt ungt och diffust begrepp så har entreprenörerna på marknaden 

ännu inte riktigt till fullo svarat upp. Dock stänger de inte några dörrar men är i vissa fall återhållsamma med vad de 

kan gå med på.   

I dagsläget finns det inte en uppsjö av stödmaterial i ämnet social hänsyn. Den mest ingående hjälpen finns att 

finna i EUs handledning för upphandlingar med social hänsyn47. Nationellt i Sverige finns det dock sämre med 

handledningar och direkta hjälpmedel. Ett par utredningar är gjorda i ämnet men är dock alldeles för mastiga för att 

ge någon direkt vägledning eller hjälp till en offentlig beställare.  I samband med de nya direktiven för 2014 bör 

därför fler nationella hjälpmedel skapas.  

Slutligen finns det dock ingen tvekan om begreppets nytta, men ramverket ikring begreppet måste tydliggöras. 

Social hänsyn är inte en trend, det är här för att stanna! 

  

                                                           
47 Europa kommissionen, Socialt ansvarsfull Upphandling, En handledning tillsociala hänsyn i offentlig upphandling Tillgänglig: 

www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv [2010]    

http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv
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8 Hållbar utveckling 

Detta arbete bidrar till hållbar utveckling genom att upplysa om begreppet social hänsyn. Ett begrepp som har 

skapats för att verka som ett verktyg till att stävja socialt utanförskap och främja hållbar utveckling inom samtliga 

medlemsländer inom EU. Studien är tänkt att kunna läsas av både politiker, entreprenörer och beställare. Detta för 

att upplysa och informera om begreppets innebörd, struktur och svårigheter.



 

 

9 Bilagor 

[BILAGA 1] 

Frågeformulär:  

Interljuv med: [FÖRETAG] 

Medverkande: [FÖRNAMN] [EFTERNAMN] 

När: [DATUM] [TID]  

Plats: [ORT] 

Inledning:  

Detta examenarbete är tänkt att behandla frågan hur ni som offentliga beställare (inom Kommuner, Kommunala 

bolag och Landsting) utnyttjat och använder er av möjligheten att ställa sociala krav i upphandlingen av 

byggentreprenader. Frågorna som kommer ställas i denna och kommande intervjuer till andra offentliga beställare 

är tänkta att skapa en bild av hur man ser på detta idag. Finns det en tro hos er som beställare att en 

implementering av sociala krav i upphandlingar är möjlig eller är det fel sätt att skapa samhällsnytta med de 

offentliga medlen?   

Mitt syfte är att studera hur den ändrade lagstiftningen har mottagits i er sektor och om resultatet nått upp till syftet 

om fler arbetstillfällen och minskat utanförskap.  

 

Uppbyggnad av interljuvfrågor 

1.Fråga Huvudfråga 

 

o Möjlig följdfråga 
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Inledningsfrågor 

 

1.Fråga  

Som del i den offentliga sektorn regleras ni som företag i upphandlingar hårdare än företag verksamma i 

den privata. Upplever ni att den mer reglerade processen i upphandlingskedet påverkar er i samband med 

en investering i ev. en byggentreprenad? 

 

 

o På vilket sätt? 

o Ge exempel?  

o Vad fick det för följder? 

 

2.Fråga  

Vilken entreprenad- och genomförandeform upplever ni att lämpar sig bäst för utförandet av 

byggentreprenader i er verksamhet? 

 

 

o Total 

o General 

 Med eller utan genomförandeform Partnering? (Flexibel affärsmodell med dialog som 

kärnprocess. Delad i två delar, Fas 1 (Samarbetsfas (avtal), produktbestämning) och Fas 2 

(Genomförandefas, Entreprenadskontrakt) 

o Fördelar/ Nackdelar?  

Inför fråga 3: 

Man har under mer än 20 år på EU-nivå diskuterat vikten av att kunna upphandla tjänster eller varor med social 

hänsyn. I Europeiskakommissionens tolkningsmedelande av gemensamhetslagstiftningen den 15 oktober 2001 

klargjorde man i vilken omfattning social hänsyn kunde beaktas i offentliga upphandlingar. De rättsliga ramarna 

fastställdes 31 Mars 2004 av Europaparlamentets i direktiven 2004/17/EG. Här anges specifika metoder för att 

införliva sociala hänsyn i tekniska specifikationer, urvalskriterier, tilldelningskriterier och bestämmelser om 

fullgörande av kontrakt.  

3.Fråga  

Har debatten och den europeiska lagstiftningen haft någon inverkan på ert arbetssätt vid upphandling av 

byggentreprenader? 

 

o På vilket sätt i så fall? 

4.Fråga  

Med revideringen av LOU 2010 tydliggjordes möjligheten att genom svensk lagstiftning ställa sociala krav 

vid offentliga upphandlingar.  

Man gick då från: 

13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt 

skall fullgöras. Lag(2007:1091) 

Till 

9 a § Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om 

upphandlingens art motiverar detta. Lag (2010:571).  

Har lagtillägget förändrat ert sätt att göra upphandlingar? 
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o På vilket sätt i så fall? 

 

 

5.Fråga   

Den 15 januari 2014 antogs utkastet till de nya upphandlingsdirektiven hos EU. I det kommande direktivet 

stärks de sociala hänsynens ställning. Sociala krav i upphandlingar får i direktivet en allt mer primär 

ställning och offentliga myndigheter ges nu fler exempel på vad sociala krav kan inbegripa. Samtidigt 

läggs större fokus på ”det ekonomiskt mest fördelaktia anbudet” eller som man nu i direktivet skriver 

”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet”. Vilken inverkan kan detta få för ert sätt att upphandla med 

social hänsyn? 

 

6.Fråga  

Har ni vid upphandling av byggentreprenader (både över och under gränsvärdet) utnyttjar möjligheten att 

ställa sociala krav som ett krav kriterium?  
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Frågor till beställare som använder sig av möjligheten att ställa 

sociala krav i upphandling 

 

1.Fråga När och hur fick ni reda på möjligheten att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar? 

 

2.Fråga Vad var det som fick er att implementera möjligheten i er inköpspolicy eller upphandlingsmodell? 

 

 

o Tidigare erfarenhet? 

o Personliga erfarenheter i organisationen, ideellt arbete osv.? 

  

3.Fråga I vilken omfattning har ni använt er av möjligheten? 

 

o Ant. projekt hitintills? 

o Typ av krav 

 

4.Fråga I vilket skede i upphandlingsprocessen har ni valt att ställa sociala krav. 

o I förfrågningsunderlaget? (Kravkriterium) 

o I dialog vid tecknandet av avtal? (Avtalsvillkor) 

 Hur upplevs responsen från entreprenören att vara då? 

 

5.Fråga Har ni upplevet svårigheter i utformandet de sociala kraven? 

 

o Överprövningar 

o Utdragna upphandlingar  

o Svårighet till att formulera krav så att de inte strider med EUs upphandlingsprinciper: 

 icke-diskriminering,  

 likabehandling, 

 transparens, 

 proportionalitetsprincipen, 

 ömsesidigt erkännande 

o Annat? 

 

6.Fråga Vilka typer av krav har ni formulerat i de projekten ni hitintills har bedrivit? 

 

o Ett enstaka krav eller en rad olika? 

 

7.Fråga Är kraven specificerade att utföras endast hos upphandlad huvudentreprenör eller är de menade 

att överföras mot upphandlade underentreprenörer?  
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8.Fråga I tillväxtverkets rapport ”Hur kan upphandlande myndigheter/enheter öka företagens roll i offentliga 

upphandlingar” beskrivs en av orsakerna till den sparsamma användningen av sociala krav i offentliga 

upphandlingar vara en utebliven dialog mellan entreprenör och beställare. 

För ni någon dialog med andra parter, såsom andra offentliga myndigheter, arbetsförmedling, fackförbund 

osv i frågan om att upprätta sociala krav vid upphandling? 

 

o Hur har de mottagit ert initiativ? 

 

9.Fråga Hur reagerade entreprenörerna på marknaden? 

 

o Positiv/ Negativ? 

o Förstående/ Ifrågasättande? 

o Intresserade/ Ointresserade? 

 

10.Fråga Hur upplever ni det slutliga resultatet av de entreprenader ni ställt sociala krav i 

förfrågningsunderlaget? 

 

o Lever de upp till åtagandena? Om inte, konsekvenser? 

o Nej, isf varför inte? 

o Ja, i vilken mån? 

o Annat? 

 

11.Fråga Vilka rutiner har ni för att följa upp de sociala kravställningarnas inverkan under- och efter avslutad 

entreprenad? 

 

o Löpande avstämningar under projekttiden? 

o Utvärdering med samtliga berörda parter efter? 

o Annat? 

 

12.Fråga Ser ni att ett åtagande av detta slag kan ge eller ger goda synergieffekter? 

 

o Fler i arbete 

o Till er verksamhet eller samhället i stort? 

 

13.Fråga Skulle ni uppmana andra offentliga aktörer att ställa sociala krav vid upphandling 

 

o Isf, vilka? 

o Vad bör man ”akta sig för?”  

o Vilka är för- resp. nackdelarna? 
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14.Fråga I EUs handledning ”Socialt ansvarsfull upphandling” beskrivs och definieras hur man kan arbete 

med sociala krav i upphandling. I denna handledning beskrivs vissa grupper som extra relevanta 

”målgrupper”. 

 

Exempel på målgrupper: 

o Ungdomar  

o Äldre personer 

o Personer med psykiska eller fysiska funktionshinder 

o Långtidsarbetslösa 

o Personer med annan etnisk härkomst, invandrare 

o Eller andra grupper som står utanför arbetsmarknaden. 

o Annan? 

 

Vilken grupp av människor finner ni vara er ”målgrupp” i upprättandet av sociala kravkriterium? 

 

 

15.Fråga Hur ska eventuella merkostnader som kan uppkomma i samband med det utökade åtagandet i 

genomförandeskedet hanteras? 

 

o Näringslivet ett ansvar? 

o Eller andra befintliga samhallsfinansiering? (Arb. Förmedling arbetsformer som 

”Särskilt anställningsstöd”(85 % av lönen) 

o Annat? 

 

16.Fråga Vilken entreprenad- och genomförandeform upplever ni lämpar sig bäst i upphandlingar med 

sociala åtaganden. 

 

o Total 

o General 

 Med eller utan samarbetsformen Partnering? 

o Fördelar/ Nackdelar? 

 

17.Fråga I EUs handledning beskriver man vikten av spårbarhet och avstämning.  

 Vilka rutiner har ni och vilka bör man använda sig av för att kunna följa upp och verifiera de sociala 

kravställningarnas inverkan under- och efter avslutad entreprenad? 

Hur skulle de kunna se ut 

 

o Löpande avstämningar under projekttiden? 

o Utvärdering med samtliga berörda parter efter? 

 

18.Fråga Att arbeta miljömedvetet har under en längre tid varit högaktuellt. Resultatet bland företagen har 

bland annat varit otaliga policyers, certifieringar och arbetsmodeller.  Vad tror ni om framtiden i att verifiera 

sitt sociala arbete: 

Hur ser ert aktuella sociala ansvarstagande ut utöver era ev. sociala krav i upphandlingar. 

 

o Stödjer idrottsföreningar? 

o Samarbetar med lärosäten ex. universitet, högskolor etc. 

o Interna utbildningar 

o Samarbete med ex. arbetsförmedlingen eller andra statliga myndigeter. 

o Annat? 

 

19.Fråga Vid upphandlingar förutsätts i vissa fall att entreprenören innehar ett certifiering ledningssystem 

såsom ISO 9001 (Kvalitet), 14001 (Miljö) OHSAS 18001 (Arbetsmiljö). 
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För socialt ansvarstagande finns i dagsläget ingen ISO certifiering utan endast en ISO standard ”ISO 

26000” som kan verifiera ett företags sociala ansvarsarbete.   

Är det troligt att även ISO 26000 ska bli ett krav i framtida upphandlingar?  

Hur värderar ni entreprenörer som använder sig av ISO 26000 i dagsläget? 

Hur värderar ni andra typer av frivilliga sociala åtaganden (CSR) 

 

20.Fråga Är möjligheten att ställa sociala krav vid upphandlingar inom den offentliga sektorn en tillfällig trend 

eller här för att stanna? 
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Frågor till beställare som i dagsläget ännu inte använder sig av 

möjligheten att ställa sociala krav i upphandling 

 

1.Fråga När och hur fick ni reda på möjligheten att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar? 

 

2.Fråga Vad är det som har gjort att ni valt att hitintills inte ställa social krav vid upphandling? 

 

 

o Brist på kunskap i området 

o Inget behov 

o Utvärderar användandet 

o Egna typer av satsningar? 

o Annat? 

 

3.Fråga Finns det utsikter om att implementera sociala krav i upphandling inom den kommande tiden? 

 

o Inom vilket tidsperspektiv? 

 

4.Fråga I vilken omfattning tror ni att sociala krav kan komma att användas i er upphandling av 

byggentreprenader?  

 

o Typ av projekt? 

o Omfattning 

 

5.Fråga I vilket skede i upphandlingsprocessen finner ni att möjligheten att ställa sociala krav är lämpligast? 

 

o I förfrågningsunderlaget? (Kravkriterium) 

o I dialog vid tecknandet av avtal? (Avtalsvillkor) 

 Hur upplevs responsen från entreprenören att vara då? 

 

6.Fråga Vilka för- respektive nackdelar ser ni i en framtida implementering av socialt ansvarstagande vid 

upphandling? 

 

o Överprövningar 

o Utdragna upphandlingar  

o Svårighet till att formulera krav så att de inte strider med EUs upphandlingsprinciper: 

 icke-diskriminering,  

 likabehandling, 

 transparens, 

 proportionalitetsprincipen, 

 ömsesidigt erkännande 

o Annat? 
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7.Fråga I tillväxtverkets rapport ”Hur kan upphandlande myndigheter/enheter öka företagens roll i offentliga 

upphandlingar” beskrivs en utav orsakerna till den sparsamma användningen av sociala krav i offentliga 

upphandlingar vara en utebliven dialog mellan entreprenör och beställare. 

För ni någon dialog med andra parter, såsom andra offentliga myndigheter, arbetsförmedling, fackförbund 

osv i frågan om att upprätta sociala krav vid upphandling? 

 

o Vilka är tankarna från dessa? 

o Hur har de mottagit ert initiativ? 

 

8.Fråga (Om entreprenörer) Hur upplevde ni reaktionen från entreprenörerna på marknaden? 

 

o Positiv/ Negativ?  

o Förstående/ Ifrågasättande? 

o Intresserade/ Ointresserade? 

 

9.Fråga Tror ni att möjligheten att ställ sociala krav vid upphandling skall göras endast hos upphandlad 

entreprenör eller bör de överföras mot upphandlade underentreprenörer? 

 

 

10.Fråga Vilka synergieffekter finner ni att ett utökat socialt åtagande under genomförandet av ett projekt 

skulle kunna ge er verksamhet? 

 

o Fler i arbete 

o Till er verksamhet eller samhället i stort? 

 

11.Fråga Skulle ni trots utebliven användning uppmana andra offentliga aktörer att ställa sociala krav vid 

upphandling. 

 

o I så fall vilka kan detta vara lämpligt för? Landsting, kommun eller kommuala bostadsbolag? 

o Vad bör man ”akta sig för”?  

o Vilka är för- resp. nackdelarna? 

 

 

12.Fråga Hur ska eventuella merkostnader hanteras som kan uppkomma i samband med det utökade 

åtagandet i genomförandeskedet.  

 

o Näringslivet ett ansvar? 

o Eller andra befintliga samhallsfinansiering? (Arb. Förmedling arbetsformer som 

”Särskilt anställningsstöd”(85 % av lönen) 

o Annat? 
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13.Fråga I EUs handledning ”Socialt ansvarsfull upphandling” beskrivs och definieras hur man kan arbete 

med sociala krav i upphandling. I denna handledning beskrivs vissa grupper som extra relevanta 

”målgrupper”. 

 

Exempel på målgrupper: 

o Ungdomar  

o Äldre personer 

o Personer med psykiska eller fysiska funktionshinder 

o Långtidsarbetslösa 

o Personer med annan etnisk härkomst, invandrare 

o Eller andra grupper som står utanför arbetsmarknaden. 

o Annan? 

 

Vilken grupp av människor finner ni vara er ”målgrupp” i upprättandet av sociala kravkriterium? 

 

14.Fråga Vilken entreprenad- och genomförandeform upplever ni skulle lämpar sig bäst i genomförandet av 

upphandlingar med sociala åtaganden. 

 

o Total 

o General 

 Med eller utan samarbetsformen Partnering? 

o Fördelar/ Nackdelar? 

 

15.Fråga I EUs SRPP handledning beskriver man vikten av spårbarhet och avstämning.  

 Vilka rutiner bör man använda sig av för att kunna följa upp de sociala kravställningarnas inverkan under- 

och efter avslutad entreprenad? 

Hur skulle de kunna se ut 

 

o Löpande avstämningar under projekttiden? 

o Utvärdering med samtliga berörda parter efter? 

 

16.Fråga Att arbeta miljömedvetet har under en längre tid varit högaktuellt. Resultatet bland företagen har 

bland annat varit otaliga policyers, certifieringar och arbetsmodeller.  Vad tror ni om framtiden i att verifiera 

sitt sociala arbete: 

Hur ser ert aktuella sociala ansvarstagande ut utöver era ev. sociala krav i upphandlingar. 

 

o Stödjer idrottsföreningar? 

o Samarbetar med lärosäten ex. universitet, högskolor etc. 

o Interna utbildningar 

o Samarbete med ex. arbetsförmedlingen eller andra statliga myndigeter. 

o Annat? 

 

17.Fråga Vid upphandlingar förutsätts i vissa fall olika typer av certifieringar av ledningssystem såsom ISO 

9001 (Kvalitet), 14001 (Miljö) OHSAS 18001 (Arbetsmiljö). 

För socialt ansvarstagande finns i dagsläget ingen ISO certifiering utan endast en ISO standard ISO 

26000 som kan verifiera ett företags sociala ansvarsarbete.   

Är det troligt att även ISO 26000 ska bli ett krav i framtida upphandlingar?  

Hur värderar ni entreprenörer som använder sig av ISO 26000 i dagsläget? 

 

 

18.Fråga Är möjligheten att ställa sociala krav vid upphandlingar inom den offentliga sektorn en tillfällig trend 

eller här för att stanna? 


