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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete utgör resultatet av en studie på̊ uppdrag av byggföretaget Peab. 

Samhället tar flera initiativ till mångfald genom social hänsyn och inkludering i 

arbetsmarknaden. Offentlig upphandling är en inköpsprocess som omfattar inköp av varor och 

tjänster. Offentliga upphandlingar regleras utifrån regelverket och bör nyttjas resurseffektiv. 

Sociala krav i offentlig upphandling innefattar social ansvarsfullhet. Studien visar att sociala 

krav engagerar både offentliga och privata aktörer att ta samhällsansvar. Skattemedlen ska 

användas resurseffektivt för att bidra till arbetsfrämjande åtgärder som driver 

samhällsutvecklingen.  

 

 Sociala krav vid upphandling skapar möjligheter för individer som står långt borta från 

arbetsmarknaden. Genom att beakta sociala krav kan en upphandlande myndighet, såväl som 

vinstdrivande företag, bidra till att fler nyanlända får ingångar i arbetsmarknaden och 

gemensamt medverka till samhällsutvecklingen.  
 

Kraven är ett verktyg som ökar mångfald i samhället med hjälp av inflytelserika aktörer. Syftet 

med studien är att undersöka hur olika aktörer ser på förutsättningar med ökad mångfald genom 

de sociala kraven vid offentliga upphandling. Genom litteraturstudie och intervjuer med 

delaktiga aktörer utförs en analys för att besvara frågeställningarna; Hur utformas sociala 

kraven inom byggbranschen? Vilka möjligheter och utmaningar skapas med sociala krav vid 

upphandling? Hur bidrar sociala kraven till ökad mångfald? Vad behöver byggföretag göra 

för att bemöta och förhålla sig till sociala krav?  

 

De sociala kraven har varit svåra att uppfylla för byggföretagen eftersom en otydlighet har 

uppstått kring de offentliga upphandlingarna. Offentliga upphandlingar präglas av EU riktlinjer 

och lagen om offentlig upphandling (LOU). Fler företag yrkar på tydligare dialog med 

upphandlarna för bättre förhandlingar. Medan Stockholm stad använder sig av 

innovationsupphandlingar för att kunna möta morgondagens krav genom att yrka på dialog. 

Den offentliga sektorn och vinstdrivande företag verkar tillsammans för den gemensamma 

välfärden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sociala krav, offentlig upphandling, dialog, mångfald, hållbarhet, 

samhällsutveckling, byggföretag 
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Abstract 
 

This master thesis is the result of a study commissioned by the construction company, Peab. 

The society takes several initiatives in order to strive for diversity, social responsibility and 

inclusion in the labor market. Social requirements in procurement arrange more workplaces for 

people who stands far from the labor market. The requirements involves social considerations 

where people with a foreign background gets an opportunity to enter the labor market and 

contribute to the social development. 

 

The purpose of this study is to identify social demands in procurement and to clarify 

social demands with focus on diversity. Social demands is a tool that, amongst other things 

increase the diversity in a society, but more participants needs to be involved in order to strive 

for a society with sustainable commitments. Based on a literature review and interviews with 

key players an analysis will be performed. Social demands has been difficult to fulfill for 

construction companies because of a lack of clarity has emerged in public procurements 

 

A literature study combined with qualitative interviews with involved actors will contribute to 

answer the following questions; How does social requirements in the construction industry 

look like? What opportunities and challenges do we see with social requirements in 

procurement? How does the social demands contribute to increase the diversity? What are 

required from companies in order to respond and relate to the social demands? 
 

This lack of clarity has occurred due to tough regulation from the EU guidelines and the Public 

Procurement Act. More companies insist on dialogue and better cooperation in advance in 

order to solve future misunderstanding. Meanwhile city of Stockholm makes use of innovation 

procurement to meet future demands. The public sector and for-profit companies operate 

together for the welfare.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Social demands, public contracts, dialogue, diversity, sustainable development, 

social progress, construction companies 
 

 

English title: Social procurement in public procurement in order to set social demands in 

construction companies with a focus on diversity 
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1. Introduktion 
 

Hållbar utveckling är en fundamental process för ett fungerande samhälle. Begreppet myntades 

efter Brundtlandsrapporten (1987) men har fått nya innebörder och tolkningar med tiden. 

Hållbarhet genomsyrar tre olika dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Social hållbarhet är en av tre fundamentala grundpelare i ett stabilt och jämlikt samhälle som 

tillgodoser människors behov. Social hållbarhet har en viktig betydelse i ett demokratiskt 

samhälle utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. I ett socialt hållbart samhälle lever 

människor ett jämställt liv med god hälsa och rättvisa. Där människor har lika värde och är 

delaktiga i rådande samhällsutveckling. Det finns ingen enhetlig definition om social hållbarhet 

(folkhalsomyndigheten, 2014). 

 

Mångfald är en viktig komponent inom social hållbarhet och ingår i ovan nämnda 

dimensionerna. Andra faktorer som ger upphov till social hållbarhet är religionsfrihet och 

yttrandefrihet (folkhalsomyndigheten, 2014). I dagsläget finns ingen enhetlig definition på 

mångfald i Sverige då definitionen är bred. Mångfald handlar om, tillvara identiteter och 

människors likheter och olikheter. Identiteter skapas av en rad olika egenskaper såsom, kön, 

ålder, etnisk och kulturellbakgrund, klass, sexuelläggning, funktionsnedsättning etc. (fägerlind, 

2012). Den här studien avser mångfaldsaspekten för människor med utländsk bakgrund. Med 

det avser studien individer som är utrikesfödda och individer som är inrikesfödda med två̊ 

utrikesfödda föräldrar (SCB, 2016). Med termen nyanlända syftar studien på individer som 

nyligen har flyttat till Sverige och har ett uppehållstillstånd (regeringen, 2015). 

 

Europeiska Unionens vision är att social hänsyn i offentlig upphandling ska bilda ett hållbart 

samhälle som generar ekonomisk tillväxt med goda arbetsvillkor och levnadsvillkor. Detta kan 

skapas genom sociala krav vid upphandlingar som följer lagen om offentlig upphandling, 

(LOU) och bygger på EU’s direktiv (europeiska kommissionen, 2010). Offentlig upphandling 

avser tjänster och varor som köps upp av en upphandlande myndighet och upprättar ett 

ramavtal därefter. Ramavtal är ett avtal mellan en eller flera leverantörer och upphandlande 

myndigheter och gäller under en viss tidsperiod (konkurrensverket, 2015). Sociala krav vid 

upphandling är ett samarbete mellan offentliga sektorn och privata företag som kallas även 
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kallas för leverantörer. En upphandling bör eftersträva goda arbetsvillkor och gemensam 

arbetsmarknad för invånarna (Stockholms stad, 2015).  

 

Sociala krav vid offentliga upphandlingar gynnar samhällsutvecklingen och ger människor 

med olikvärdiga arbetsmöjligheter att komma ut i arbetslivet genom kraven. Civilministern, 

Ardalan Shekarabi har tydliga riktlinjer om att använda offentlig upphandling mer strategisk 

genom att införa kollektivsliknande avtal. Civilministern leder frågan kring sociala krav vid 

offentlig upphandling och tror även att det kommer att lösa många utav samhällets utmaningar 

i framtiden.  Offentliga upphandlingar är under utveckling och regeringen har lagt fram ett 

antal förslag för att öka användandet av sociala krav vid offentlig upphandling (regeringen, 

2016). 

Sverige inköper offentlig upphandling upp till 600 miljarder kronor vilket motsvarar 50 procent 

av BNP. Detta är ett incitament för den svenska välfärden ska nyttjas på bästa möjliga sätt och 

bidra till social hållbarhet. Offentlig upphandling kommer att användas strategisk och 

resurseffektivt för att bidra till samhället (regering, 2016). Mångfald är inte ett nytt begrepp i 

samhället men fler byggföretag börjar belysa ämnet genom att tillämpa heterogena grupper 

inom yrket. Människor med olika bakgrund och kompetens får chansen att interagera i 

byggbranschen med stöd av sociala krav, vilket är både en utmaning och möjlighet för 

byggföretagen (regeringen 2000).  

 

Regeringen har lanserat ett projekt som kallas för 100 klubben där företag uppmanas att ta emot 

100 stycken nyanlända utifrån deras förutsättningar och kompetens samt utifrån företagens 

behov. Arbetsförmedlingen siktar på att finna en arbetsförsörjning för nyanlända genom 

utbildning, yrkeskompetens-bedömning samt praktik under treårig period (regeringen, 2015). 

Byggföretagen står i startgroparna inför ett mångfaldsprojekt för att få en mer diversifierad 

arbetsmiljö. Sociala krav vid upphandling påverkar många byggföretag då den största 

upphandlingen sker inom byggsektorn (ibid.).  

 

Enligt en arbetsgivarundersökning har 30 % av byggbolagen märkt av en bristande arbetskraft 

inom byggbranschen. Intresset för byggjobb har sjunkit generellt och kommer att minska 

ytterligare på 5-10 års sikt. Byggkonjunkturen upplevs vara i topp i nuläget fastän 

sysselsättningen har sjunkit. Det vankas mindre konkurrens om byggnadsjobben i framtiden 

(trafikverket, 2015) Byggföretaget, Peab är ett av Sveriges ledande byggföretag som driver sitt 
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varumärke genom att sträva efter hållbarhet i sina ändamål (Peab, 2015). Arbetsförmedlingen 

och några byggföretag samarbetar i nuläget för att öka mångfald på arbetsplatserna genom att 

erbjuda en sysselsättningsplats till nyanlända. Peab har valt att ta emot 100 nyanlända i någon 

form av sysselsättning för att bidra till samhällsutvecklingen. Inkludering av individer med 

utländsk bakgrund är ett sätt att tillvara ny kompetens och erfarenhet inom byggsektorn. Vilket 

ger ökad mångfald och positiv tillväxt för den svenska arbetsmarknaden (regeringen 2015).  

Den här studien är ett intressant ämne att undersöka då det visar brist på relevant forskning 

som kan relatera med sociala krav vid offentliga upphandlingar inom byggbranschen, utifrån 

ett mångfaldsperspektiv. Vilket bidrar till att främja denna studie. 

2. Syfte och avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka hur olika aktörer ser på förutsättningar med ökad mångfald 

genom de sociala kraven vid offentlig upphandling. Studien avgränsar sig till sociala krav vid 

upphandlingar inom byggsektorn i Sverige.   

3. Frågeställningar 

Hur utformas sociala kraven inom byggbranschen? 

Vilka möjligheter och utmaningar skapas med sociala krav vid upphandling? 

Hur bidrar sociala kraven till ökad mångfald  

Vad behöver byggföretag göra för att bemöta och förhålla sig till de sociala kraven?  

      

4. Metod 

Studien utgår ifrån kombinerade kvalitativa forskningsmetoder för att kunna besvara 

frågeställningarna och öka validiteten i studien. Tillförlitligheten i studien ökar även med flera 

metodiker då studien strävar efter god validitet (Davidson & Patel, 2003).  Studien utgår ifrån 

en kvalitativ litteraturstudie som kartlägger sociala krav vid offentliga upphandlingar i 

kombination med kvalitativa intervjuer. Litteraturstudien tittar på statliga myndigheter i 

Sverige för att kunna förklara det svenska regelverket mer utförligt. Tidsperioden som studien 

utgår ifrån är modern det vill säga att källorna sträcker sig från och med, 2000 talet fram till 

idag. Sociala krav vid offentlig upphandling är ett relativt nytt fenomen som fortfarande är 

under lagstiftning vilket motiverar till att söka fakta i modern tid för att studien ska få valida 

referenser.  Utifrån en övergripande och internationell sökning på Google visar det brist inom 
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forskningssfären om sociala krav vid offentlig upphandling med mångfaldsfokus. Sökorden 

som skrevs på google.scholar.com var”, Sociala krav, offentlig upphandling, mångfald och 

sociala krav, byggföretag, mångfaldsfokus”. Varierade sökorden utifrån studiens titel för att få 

fram liknande studier. Sökningen utfördes även på engelska, ”social demands”, 

”public/government contracts diversity”, ”construction companies social demands” och fick 

över 10000 träffar på båda språken, de mest relevanta låg högst upp på listan och visade 

svenska studier, vilket ligger närmast denna studie. Det fanns två relevanta forskningar som 

undersöker sociala krav i byggentreprenader i modern tid. Studierna heter, ”Sociala krav i 

byggentreprenader - En tillfällig trend eller här för att stanna?” (Andersson, 2014) och ” Socialt 

ansvar i byggbranschen- En vinst för samhällsutvecklingen” (Eklund, 2016).  Båda 

forskningarna undersöker sociala krav inom byggupphandlingar och skriver om både 

fördelarna och nackdelarna kring ämnet. Den sistnämnda studien upplyser om Peabs 

förhållningssätt till offentliga upphandlingar vilket är ett stort fokus i denna studie. Den 

markanta skillnaden är att båda studierna saknar mångfaldsperspektiv, vilket tyder på att det 

saknas studier om offentliga byggupphandlingar kopplat till mångfald. 

 

Definitionen av social hållbarhet är internationell och sträcker sig längre bak i tiden enligt 

Brundtlandsrapporten (1987) vilket stödjer denna studie genom att tillämpa en beprövad teori 

som är grundläggande för ett fungerande samhälle. Den här studien utgår inte efter en teoridel, 

istället presenteras en omfattade bakgrundsdel där läsaren får överblick om sociala krav vid 

upphandlingar med en övergripande diskussionsdel i slutet av studien. Litteraturstudien läser 

sig in på regelverk och rådgivning utifrån upphandlingsmyndigheten, konkurrensverket och 

Stockholm stad. Avsnittet om projektet, bättre offentlig marknad ger läsaren ökad förståelse 

om offentlig upphandling i praktiken och en övergripande bild om konflikter som kan uppstå 

utifrån företagarnas och medlemsorganisationer perspektiv. Intervjuerna berättar hur det går 

till i praktiken genom att informera om erfarenheterna vid upphandlingarna. Förväntningar av 

samtalen är att det kommer bli informativt och ge svar på frågeställningarna som inte kunde 

besvaras med endast en forskningsmetod.  

Syftet med att intervjua Peab, Stockholm Stad och Sveriges byggindustrier är att få en djupare 

inblick i utformning av sociala krav vid offentliga upphandlingar och dess funktion inom 

byggbranschen. Utifrån en semistrukturerad intervjumetod kan intervjupersonen besvara 

frågorna fritt och följdfrågor kan uppkomma under intervjuns gång. Samtalet styrs inte helt och 

hållet av forskaren vilket ger intervjupersonen fria händer och en mer detaljerad överblick om 

ämnet. Denna form av intervju är lämplig för denna studie då det är brist på information på 
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nätet som kan besvara frågeställningarna (Davidson & Patel, 2003).  I en semistrukturerad 

intervju är samtalsprocessen flexibel och fokus på ämnet är relativt tydligt. En semistrukturerad 

intervju utgår ifrån en mall som kan förändras under intervjuns gång (ibid.). Intervjuerna 

kommer att inledas med att förtydliga temat för studien och sedan låta personerna prata fritt för 

att samtalet ska bli naturligt. Samtliga intervjuer utgår ifrån ett bekvämlighetsurval där urvalet 

går ut på att välja de personer som är tillgängliga för forskaren (Davidson & Patel, 2003). 

5. Resultat 
Under denna sektion presenteras en litteraturstudie utifrån regelverket som följs av aktörernas 

intervjuer  

 

5.1 Litteraturstudie om sociala krav vid offentlig upphandling 

En kartläggning av sociala krav vid offentlig upphandling utifrån regelverket presenteras 

nedanför. 

Offentlig upphandling regleras av lagar som ger möjlighet till myndigheter att ställa sociala 

krav vid upphandlingar.  Lagen om Offentlig Upphandling, LOU reglerar utformning av 

upphandlingar hos myndigheter och organisationer som finansieras av allmänna medel. LOU 

resulteras av EU-direktiv som har instiftats i svenska lagar. Det tydliggör även att 

upphandlande myndigheter bör uppmärksamma social hänsyn vid offentlig upphandling. 

Offentliga upphandlare har striktare regelverk att förhålla sig till i jämförelse med privata 

leverantörer. Där lagen om LOU omfattar myndigheter, kommuner, stat och landsting vid 

offentliga upphandlingar. Lagen strävar efter fri rörlighet och rättvisa inom EU. Kraven som 

myndigheter ställer på byggentreprenader ska vara hämtade från grundläggande upphandlings 

principer från EU (upphandlingsmyndigheten, 2016). 

Principerna handlar om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och 

ömsesidigt erkännande. Sociala kraven ska vara kompatibla med proportionalitetsprincipen 

som tyder på att den ska stå till proportion till den byggentreprenad som skall upphandlas.  EU 

har rådande konkurrensregler som även gäller myndigheter. EU reglerar offentlig upphandling 

för att undvika orättvis konkurrens på marknaden. Alla leverantörer ska ha möjlighet att lämna 

in anbud (upphandlingsmyndigheten, 2016). 
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De färdiga sociala kraven går inte att korrigera eller ändra under upphandlingsprocessen. Vid 

felformuleringar bör upphandlingen göras om på nytt, vilket leder till extra kostnader och 

förseningar för den upphandlande myndigheten. Detta påverkar även privata aktörer negativt 

då en planering har upprättats.  

Leverantören är skyldig till att bevisa certifierad dokumentation för att uppfylla kraven som 

ställs. Leverantören har även möjlighet att anlita ett mellanhandsföretag som innehar kraven 

som saknas.   Upphandlingsmyndigheten roll är att stötta leverantörer och upphandlar och 

strävar efter hållbara upphandlingar.  Myndigheter behöver dock inte gå via 

Upphandlingsmyndigheten för att utforma och använda sociala krav i upphandlingar 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016) 

 

5.1.1 Sociala krav innebörd och utformning 

Regeringen i samverkan med Sveriges kommuner och Landsting, arbetar utifrån en nationell 

upphandlingsstrategi som ska vara ledande för offentliga upphandlingar. Genom ett utökat 

samarbete med Stockholms stads leverantörer skapas en mer inkluderande arbetsmarknad som 

ger fler invånare arbetsfrämjande åtgärder. För tillfället är området under utveckling där 

regeringen har lagt fram ett antal förslag för att öka användandet av sociala krav i upphandling 

(regeringen, 2016).  

Offentliga upphandlingar ofattar uppemot 600 miljarder kronor i per år i Sverige, där en stor 

andel utgörs av byggbranschen. Den offentliga sektorn är en stor kund till privata företag och 

de sociala kraven ska vara gynnsamma för alla aktörer (Stockholm, 2015).  

 

Sociala krav inriktar sig på att vidta social hänsyn i upphandlingsfasen samt att främja 

arbetsplatser, för människor som står långt borta från arbetsmarknaden. De sociala kraven ska 

främja jobb, lika rättigheter, mångfald samt bidra till att uppnå sociala hållbarhet. Den 

offentliga sektorn ska nyttja skattemedel rättvist och leverantörerna ska fullfölja de sociala 

kraven (Stockholm, 2015). 

 

Sociala krav ser ut olika beroende på vad som ska upphandlas men leverantörer förväntas att 

följa lagen om arbetsmiljökrav och sysselsättningsfrämjande krav. Upphandlingsmyndigheten 

(2016) sammanfattar sociala kraven vid offentlig upphandling enligt följande: 
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Arbetstagares rättigheter, innebär att arbetstagare som genomför offentliga kontrakt erbjuds 

anställningsvillkor som det står i det svenska kollektivavtalet. Andra faktorer spelar också en 

stor roll som, rättigheter i arbetslivet, krav på personalövertagande och arbetsmiljökrav. 

Sysselsättningsrättigheter, är krav som ställs på leverantören vid utförande av kontrakt. Där 

en möjlighet om anställning eller praktikplats ska finnas för långtidsarbetslösa.  

Lika möjligheter och rättigheter, gäller för både kvinnor och män där kraven ska bidra till 

att nå jämställdhets politiska mål.  

Social integration, är krav som ska inkludera utsatta grupper i samhället och att öka 

förutsättningarna för samhällets organisationer att delta vid offentlig upphandling. 

Tillgänglighet och universell utformning, skapar en säker arbetsmiljö för personer med 

funktionsnedsättning och ger tillgänglighet till offentliga byggnader, allmänna transportmedel, 

offentlig information. 

Rättvis handel inriktar sig på ett rättvist handelssamarbete som bidrar till en rättvis 

världshandel. Detta inkluderar humana priser och hållbara handelssamarbeten.  

 

Upphandlingsmyndigheten har en så kallad referensgrupp för sociala ansvarsfulla krav vid 

upphandling med deltagare från olika upphandlande myndigheter. Referensgruppen diskuterar 

viktiga frågor som rör sociala hänsyn vid offentlig upphandling (upphandlingsmyndigheten, 

2016).    

5.1.2 Skall-krav och bör-krav 
 

 Inom upphandlingen finns det två olika kravperspektiv, skall- och bör-krav. Där skall-kraven 

är obligatoriska och måste uppfyllas av leverantören genom att besvaras med ja eller nej. 

Kvalificeringskraven inriktar sig på leverantörernas kapacitet att genomföra uppdragen utifrån 

det bestämda avtalet. Skall-kraven måste uppfyllas för att gå vidare till en utvärdering och 

därefter möjlighet till att vinna upphandlingen, detta gäller så länge samtliga skall-kraven är 

uppfyllda. Bör-kraven fungerar som ett utvärdering krav och är ekonomisk fördelaktig där 

anbudsgivaren samlar poäng men behöver inte vara uppfyllda, poängen som anges i 

utvärderingen är mellan 1-5. I förfrågningsunderlaget finns det en utvärderingsmetod där priset 

presenteras och där anbudsgivaren beskriver betydelsen av bör-kraven. Upphandlaren har rätt 

att avfärda anbudsgivaren om samtliga skall-kraven inte är uppfyllda (Skl, 2016). 

Hårda krav som leverantören inte kan leverera, leder till en minskning av anbuden. Ifall 

upphandlaren ställer för höga skall-krav kan det leda till ökade kostnader samt uteslutande av 
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företag/leverantörer som är lämpliga för uppdraget i slutändan. För att offentlig upphandling 

ska leda till en rättvis ekonomisk marknad ska även konkurrensen vara god. Skall-kraven ska 

heller inte vara för låga utan den ska vara ett minimum för tjänsten där upphandlaren avgör 

vilka bud som är intressanta för att vidare anta budet (Skl, 2016).    

5.1.3 Upphandlingsprocessen 
 

Upphandlingsprocessen börjar med en identifiering av behoven för att sedan analysera 

behovets funktion. Därefter beräknas kontraktets värde inför en upphandling. I nästa steg 

utformas ett förfrågningsunderlag där upphandlingen beskrivs tydligt för att leverantören skall 

kunna lägga bud. Det är i förfrågningsunderlaget som både skall-krav och bör-krav ställs 

(konkurrensverket, 2015)  

Nedan följer ett schema som visar processens gång.         

Figur 1. Upphandlingsprocessen (konkurrensverket, 2015) 

 

Offentliga upphandlingen inleds med en behovsanalys för den upphandlande myndigheten som 

följs av en planering om genomförandet av upphandling. Förfrågningsunderlaget ska innehålla 

följande enligt konkurrensverket, 2015): 

● Krav på leverantören (leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet)    

● Kravspecifikation (tekniska specifikationer), 
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● utvärderingsgrund – lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

(inklusive utvärderingskriterier) 

● Kommersiella villkor som ska gälla under avtalsperioden (t.ex. betalnings- och 

leveransvillkor) 

● Administrativa bestämmelser för upphandlingen (t.ex. upphandlingsförfarande, sista 

anbudsdag och anbudets giltighetstid). 

Myndigheten skapar en annonsering utifrån tjänstens art, tidsperiod och pris för tjänsten. I 

annonsen redogör upphandlaren pris och tidsperiod för att skicka in anbuden. Leverantörer som 

har lämnat in sina anbud har rätt till att överklaga beslutet om regelverket inte har efterföljts. 

Ifall domstolen beviljar överklagan kan myndigheten riskera att få betala skadestånd 

(konkurrensverket, 2015).  

5.1.4 Dialog 
 

Dialog är ett verktyg som ger möjlighet till myndigheter och leverantörer att ingå i ett tryggt 

avtal inför en upphandling. Dialog mellan leverantörer och upphandlare bidrar till att utveckla 

ett hållbart partnerskap (konkurrensverket, 2015). 

Dialog förstärker samarbetet mellan myndighet och leverantör och formulerar ett stabilt avtal 

innan påbörjad upphandling. I dialogfasen läggs det en grund för hur uppdraget ska utformas 

där krav, avtal och villkor diskuteras. Förväntningar och målsättningar ställs även på uppdraget 

samtidigt som leverantörens/företagets erfarenheter nyttjas. Dialogmötena yrkar även på 

konkurrensneutralitet.  

 

Det finns även andra förutsättningar att uppfylla inför en bra dialog, där framförhållning är den 

största prioriteringen inför ett fungerande avtal. I dagsläge är inte dialog obligatorisk enligt den 

svenska upphandlingslagstiftningen). Däremot är det fundamentalt för en lyckad upphandling 

att uppföra dialogmöten och ge samma information till alla leverantörer (konkurrensverket, 

2015).  

 

Dialog har många olika fördelar, bland annat ger det kännedom om vilka leverantörer som 

finns på marknaden, vilka villkor som gäller, målbilden samt återkoppling på krav och villkor. 

Dialog kan upprättas, skriftligt, via möten, där man bjuder in flera olika leverantörer, enskild 

dialog med få leverantörer och muntlig dialog (ibid.).  
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5.2 Aktörer  
Under denna sektion presenteras resultatet utifrån intervjuerna och skriftliga källor för 

respektive aktör. 

5.2.1 Stockholm Stad  

 

Stockholm stad är en stor och viktig upphandlare i Sverige för företag.  Den centrala punkten 

för upphandling är kvalitésrika krav där god kvalité uppnås via krav på bemanning, kompetens, 

och arbetsvillkor samt att den anställdes rättigheter ska värnas. Privata aktörer ska leda ett 

aktivt arbete och informera om både rättigheter och skyldigheter i relation till psykiska och 

fysiska arbetsmiljön (Stockholm, 2016). Genom besöksintervjun på Stockholm stad 

informerades forskaren, om deras arbetssätt och även om kraven och förväntningarna på 

företagen inför en offentlig upphandling.  

 

Stockholm stad vill uppfattas som en attraktiv kund för leverantörer och siktar mot hållbara 

partnerskap och åtaganden. Stadens upphandling kännetecknas av ekonomisk hushållning och 

effektiv användning av resurser. Goda genomförda upphandlingar är väl prioriterat och bidrar 

till ett resurseffektivt samhälle (Stockholm, 2016). Samverkan med myndigheter, leverantörer 

och intressenter är ett tillvägagångssätt för att uppnå satta mål. Samverkan leder till ett 

långsiktigt partnerskap. Innovationstekniska tillvägagångssätt är lösningen för att staden ska 

lösa framtida krav på varor och tjänster. Nya arbetssätt och tekniska lösningar utvecklar stadens 

verksamheter (ibid.).  

 

Stockholm stad upphandlar många tjänster inom bygg- och anläggning som också är en bransch 

med stort arbetskraftsbehov. Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning har 

yrkesutbildningar som specificerar sig mot den tjänsten som eftersöks för att det anses vara en 

bristyrkesbranch (Tesarz, 2016). Stockholms stads upphandlingar ska sträva efter en 

inkluderande och en rättvis arbetsmarknad där invånare med utländsk bakgrund får bättre 

förutsättningar. Krav på sysselsättning som ställs i Stockholms stads upphandlingar ska bidra 

till att sysselsätta individer som har svårigheter att komma ut i arbetslivet (Stockholm, 2016). 
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Arbetsmarknadsförvaltning kan erbjuda deltagare kortare utbildningsinsatser som riktar sig 

mot branscher med s k  ”lågtröskel” jobb. Det finns möjligheter att kompetenshöja människor 

inom bygg- och anläggning då det finns fler ingångar som kräver kortare utbildningar inom 

byggbranschen informerar Tesarz (2016).  

Offentliga upphandlingar tar initiativ till integration, samhällsbyggnad och socialt ansvar. 

Sociala klausuler innebär att ta social hänsyn vid upphandlingar genom att ställa krav på socialt 

hänsynstagande. Exempelvis ska kandidater hämtas från långtidsarbetslösa eller människor 

med utländsk bakgrund (Tesarz, 2016). 

Tesarz (2016) betonar att de sociala kravens utformning kan skilja sig för varje 

upphandlingsförfarande. Stockholm stads arbetsmarknadsförvaltning erbjuder olika 

stödfunktion som underlättar processen för leverantören att uppfylla kraven på sysselsättning. 

Staden utgår från två modeller, dialog och konkreta krav med dialog. 

Arbetsmarknadsförvaltningen och leverantör ska träffas för att i dialog identifiera 

förutsättningar och behov. Leverantören identifierar behov i form av praktikplatser och 

anställning. Arbetsmarknads-förvaltningens fokus är att matcha och utbilda personer som står 

utanför arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen är en medspelare som bidrar med 

lönesubventioner till arbetsgivaren. 

 

Stockholm stad köper och upphandlar runt 20 miljarder kronor per år och med tiden förväntas 

de sociala kraven på sysselsättning bli allt vanligare i Sverige. Malmö stad har satt hundra 

procentig krav alla sina upphandlingar medan Göteborg stad, hänvisar till regelverket, och 

anser att 50 % av alla kraven ska ställas i upphandling. 

 

Dialog tillvaratar leverantörens behov och bidrar till urval och matchning utifrån 

kompetenskrav. Genom dialogen har leverantören möjlighet att träffa arbetssökanden som är 

lämpliga för arbetet. I slutändan är det leverantörer som väljer ut vilka de vill sysselsätta av de 

kandidater som presenterats för leverantören. Ifall det inte fungerar med sysselsättningen har 

arbetsgivaren rätt till att avbryta praktiken. Utgångspunkten är att personen ska vara motiverad 

och ha tillräcklig kompetens för arbetet. Språket är oftast ett krav som byggföretagen har 

eftersom de anställda bör förstå säkerhetskrifter och instruktioner som ges (Tesarz, 2016).   
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Fler strategiska satsningar på ökad arbetsgivarsamverkan har gjorts på 

Arbetsmarknadsförvaltningen bland annat för samverkan med leverantörer till staden där krav 

på sysselsättning har ställts i upphandlingen. Staden ska endast upphandla seriösa leverantörer 

som betalar skatt och sociala avgifter och upprätthåller goda arbetsvillkor. När krav ställs inom 

Stockholm stad, ställs krav på dialog. När den vinnande leverantören går vidare, diskuteras vad 

Stockholm stad kan erbjuda i kompetens och erfarenhet och lyssnar även på leverantörens 

önskemål (Tesarz, 2016). 

 

Målgrupper som deltar i Stockholm stads Arbetsmarknadsförvaltnings verksamheter 

genomsyras av mångfald, genom att inkludera människor med utländsk bakgrund på 

arbetsmarknaden kan det bidra till att mångfalden ökar på företagen (Tesarz, 2016). 

 

Målgruppen som Stockholm stad har, uppfyller mångfaldsaspekten, ett arbete kan förändra 

människors liv där individen blir integrerad i samhället. Man jobbar mot mångfald genom att 

inkludera mångfald. Det finns även en representation bland de arbetssökande, då många i 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter är individer med utländsk bakgrund (Tesarz, 

2016).  

 

Idag har staden ett nytt program för upphandling och inköp, där den politiska viljan är tydlig. 

Sverige har en ny Upphandlingsmyndighet som ger stöd till offentlig sektor att ställa sociala 

krav på sysselsättning. Social hänsyn omfattar mycket och krav på sysselsättning kan bidra till 

att individer går från arbetslöshet till en egen försörjning. Arbetsmarknadsförvaltningens mål 

och uppdrag är fler invånare i jobb eller studier (Tesarz, 2016).  

 

5.2.2 Peab 

 

Telefonintervjun med Peabs platschef, Sven Danielsson, gick ut på att ta reda på hur deras 

samhällsprojekt gick till. Öppna frågor ställdes som, hur gick projektet till? Vilka var det som 

vände sig till projektet? Hur kunde Peab gjort annorlunda? Dessa frågor gav svar på hur 

samhällsprojekten ser ut i praktiken, se bilaga 2.  

Peab är ett bygg och anläggningsföretag som bygger sitt varumärke utifrån sina 4 kärnvärden, 

jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Peab kännetecknas som nordens 

samhällsbyggare och driver sina projekt genom att bidra till samhällsutvecklingen med ett 
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hållbart fokus.  Företaget jobbar för att lösa rådande samhällsutmaningar på en lokal nivå för 

att uppnå bättre resultat (Peab, 2015).  

 

Peabs platschef, Sven Danielsson (2016) informerar ytterligare om samhällsprojektet som 

utfördes tillsammans med bostadsområdet Telge hovsjö, Peab och Arbetsförmedlingen. Där 

personer i olika åldersgrupper och från olika länder fick möjligheten att arbeta som lärling 

därmed en avtalsenlig lön. Det uppstod även konflikter med samhällsprojektet som 

uppmärksammades av Danielsson (2016). Arbetsledarna i projektet var ovetande av 

kandidaternas arbetlivsbakgrund vilket ledde till att många hoppade av projektet. En 

annorlunda urvalsprocess hade varit att föredra där praktiska prover hade ingått för att se 

personens anlag till branschen. Det är viktigt att lägga en grund, påpekar Danielsson (2016).  

Det ser annorlunda ut i verkligheten, kraven är inte lätta att följa och det blir svårt att hitta rätt 

person då det förekommer bristfälligheter i kraven och i planeringen fortsätter Danielsson.  

Peab samarbete med dotterbolaget Telge gav boenden en sysselsättningsplats och möjligheten 

till att förändra sitt bostadsområde. Projektets mål var att bygga 100-150 nya bostäder per år 

samt skapa sysselsättning inom byggbranschen. Projektet utgick efter lokala behov där 

kontinuerliga marknadsundersökningar utfördes för bättre anpassningar.  Peab och Telge 

försökte möta den lokala efterfrågan tillsammans med invånarna som deltog i 

samhällsprojektet. Peabs engagemang i samhälls-byggnadsprojektet uppfyllde en viktig 

funktion för kommunen (Peab, 2016). 

Peab driver sina samhällsprojekt med fokus på lokalförankring och hållbarhet. I ett annat 

samhällsprojekt i Malmö bygger Peab i nuläget byggnader i form av lägenheter, skolor, 

tvättstugor, kontor och gym. Malmö stad ställde sociala krav på att anställa långtidsarbetslösa 

i närområdet. Vilket var en utmaning för Peab, då det fanns personer som saknade 

arbetslivserfarenhet helt och hållet inom bygg. Malmö stad gav byggbolagen möjlighet att 

främja bostadsområden både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv (Peab, 2015). 

Peab och Arbetsförmedlingen samverkan bidrar till mångfald genom att främja 

arbetsmarknadsåtgärder. Den nationella avsiktsförklaringen som både parterna ingår i 

underlättar för nyanlända individer att träda in i arbetsmarknaden. Detta ger även i sin tur Peab 

goda möjligheter att anställa personal samt att uppnå hållbarhetsmålen där mångfaldaspekten 

utgör en stor del målen (Peab 2015). 
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5.2.3 Sveriges byggindustrier 
 

Utifrån telefonintervjun med regionchefen av Sveriges byggindustrier, Henrik Junzell fick 

studien en annan infallsvinkel, om hur branschorganisationer stöttar deras medlemmar i olika 

upphandlingar samt deras syn på sociala krav, se bilaga 3. Sociala krav vid offentliga 

upphandlingar är ett begränsat ämne på deras hemsida, men kommer att utvecklas inom kort 

(Junzell, 2016).  

Sveriges byggindustrier är en arbetsgivarorganisation för byggföretag och är verksam inom 

byggarbetsmarknaden. Fokuset är att utveckla arbetsvillkoren för byggföretag och sträva efter 

en sund byggbransch, där bland annat, förbättring av arbetsmiljö, integration och 

utvecklingsarbete i samtliga åtaganden ingår i (Sveriges byggindustrier, 2016). 

Det mest centrala för Sveriges byggindustrier är att tillämpa konkurrensneutrala 

upphandlingar. Det finns 290 kommuner i Sverige och alla är olika politiska styrda vilket leder 

till att de ställer för hårda krav emellanåt. Risker med för hårda krav leder till mindre anbud 

och högra priser vilket resulterar i att skattebetalarna får stå för kostnaderna poängterar Junzell 

(2016). 

 

– Sociala krav ska bygga på tydlighet och att bli konkurrensneutrala där det ska finnas lika 

förutsättningar för offentliga och privata näringsverksamhet (Junzell, 2016). 

 

Företag och upphandlare drar mest vinst utav en dialog som utformar kraven. Kommuner bör 

inte konkurrera ut lärlingar som kommer från byggprogrammen, det vill säga att 

långtidsarbetslösa bör inte uppta arbetsplatserna som är avsedd för lärlingar. Sociala krav som 

står i rak motsats till byggföretagens välvilja bör inte ställas.  

 

– Praktikanterna ska inte ta lärlingars plats (Junzell, 2016). 

 

Sveriges byggindustrier stöttar byggföretagen genom att ta diskutera med kommunerna och 

eliminerar dessa konflikter där kommuner oftast ” springer för fort”. När kommuner ställer 

krav är det viktigt att företagens tjänster tillgodoräknas, genom att ha en insikt till vad 

byggföretagen redan gör för kommunen innan en upphandling upprättas.  Detta för att undvika 

kortvariga projektbaserade avtal (Junzell, 2016). Många av offentliga upphandlingar blir 
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väldigt otydliga och leder till att de inte följer regelverket. Lagstiftningen kring LOU upplevs 

som komplicerad och i sådana fall ingriper jurister inom branschorganisationer (Junzell 2016). 

 

Sveriges byggindustrier har olika nätverk och försöker hjälpa byggföretag att lyckas i sina 

åtaganden. Sveriges byggindustrier är delaktig i projektet, Bättre offentlig marknad och vill 

stötta både upphandlare och företagare. 

 

5.2.4 Svensk Näringsliv 
 

Bättre offentlig marknad är ett projekt som är ämnad för att öka förståelsen för offentliga 

upphandlingar. Detta drivs av Svensk näringsliv i samarbete med Transportgruppen Almega, 

Sveriges Byggindustrier och Svensk Handel. Frågor som genomsyrar projektet är följande; 

 

● Hur kan upphandlingsfunktionen bli mer strategisk? 

● Hur kan dialogen i olika faser av upphandlingsprocessen förbättras? 

● Hur blir man bättre på kravställande och vilka är vinsterna med det? 

● Hur kan man stimulera marknaden genom att annonsera även mindre upphandlingar 

och genom bättre ramavtal? 

● Hur förflyttar man fokus från pris till kvalitet? 

Projektet har etablerats i syfte om att öka förståelse om sociala krav i offentliga upphandlingar 

då det innefattar stora summor skattemedel. De privata företagen anser att de flesta kommuner 

brister i kompetens och dialog och väljer de billigaste alternativen som inte är det hållbara 

alternativet. Projektet yrkar på att kommuner och företag ska träffas och föra en dialog kring 

upphandlingarna för att skapa kontinuitet i avtalen (Svensk, näringsliv, 2015). 

Den svenska marknaden kan utvecklas om funktion upphandlas istället för skall-krav där 

funktion skapar innovation och utveckling.  Skall-kraven är kostsamma och sätter stopp för 

god konkurrens mellan företagen (Svensk näringsliv, 2015). 

 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/battre-offentliga-marknader/hur-kan-upphandlingsfunktionen-bli-mer-strategisk_640686.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/battre-offentliga-marknader/hur-kan-dialogen-i-olika-faser-av-upphandlingsprocessen-forbattra_640688.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/battre-offentliga-marknader/hur-blir-man-battre-pa-kravstallande-och-vilka-ar-vinsterna-med-d_640690.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/battre-offentliga-marknader/hur-kan-man-stimulera-marknaden-genom-att-annonsera-aven-mindre-u_640691.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/battre-offentliga-marknader/hur-kan-man-stimulera-marknaden-genom-att-annonsera-aven-mindre-u_640691.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/battre-offentliga-marknader/hur-forflyttar-man-fokus-fran-pris-till-kvalitet_640694.html
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Den mest centrala frågan för projektet är att mer resurser bör läggas på upphandlaren för att 

stärka den strategiska rollen i offentliga upphandlingar. Dialogen förstärks om kommunerna 

träffar företagen minst en gång per år för att diskutera upphandlingar (Svensk näringsliv, 2015). 

 

6. Diskussion 
 

Under denna sektion presenteras en utförlig diskussion av litteraturstudien och intervjuerna i 

följd av en ingående diskussionsdel om Peab.  

 

Vid det här laget är läsaren införstådd med att offentlig upphandling är en inköpsprocess som 

består av inköp av varor och tjänster. Upphandlingen reglerar utifrån regelverket och med 

skattemedel som bör nyttjas resurseffektivt. Sociala krav ska genomsyra den offentliga 

upphandlingen med social ansvarsfullhet. Där leverantörsmarknaden får ta del av den 

rådande samhällsutvecklingen.  

 

Intervjun med Sveriges byggindustrier och Peab visar att möjligheter med offentliga 

upphandlingarna har varit gynnsamma för samhällsutvecklingen men däremot missgynnande 

för enskilda företag, som inte har insikt i kraven eller kandidaternas arbetslivserfarenhet. 

Många gånger är det inte personer som företagen väljer ut i en ordinarie rekryteringsuttag 

vilket Peab belyser i intervjun.  Det visar sig även att hårda skall-krav skapar konkurrens på 

marknaden vilket bör motverkas inom snar framtid. De intervjuade aktörerna delar en 

enhetlig åsikt kring att införa dialog innan kraven ställs i förebyggande syfte för framtida 

konflikter. Detta har uppmärksammats av flera olika aktörer som har lett till att skapa 

projektet, bättre offentlig marknad. Det finns företag som inte är medvetna om dialogmötena 

många gånger inte inbjudna till dessa möten. Att inte delta kan skapa missförstånd för både 

företag och upphandlare i upphandlingsprocessen enligt Svensk näringsliv (2016) 

Det är även viktigt att vara kritisk mot projektets aktörer, där samtlig är medlemsorganisationer 

med en stark agenda som förespråkar sina egna medlemmar. Vilket betyder att projektet inte 

har lika utvidgat samhällsperspektiv som den offentliga sektorn.  Det beror på att projektet är 

en parts organisation som har en och samma aktörs roll. Vilket gynnar främst näringslivet 

intresse men är viktig i den här studien då företagarnas roll och reaktion av upphandlingarna 

framhävs.  

Enligt studiens resultat är dialogmötena inte obligatoriska och därmed försvagas samarbete 

mellan aktörerna. Enligt Svensk näringsliv är projektets mål bland annat att motverka icke 
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hållbara upphandlingar och skapa ett effektivt samarbete. Företagen anser att upphandlarna 

saknar kompetens och att upphandlingarna bara främjar vissa företag då kommuner väljer de 

billigaste alternativen. Ibland avleds målfokusering då skall-kraven är för hårda och otydligt 

formulerade. Stockholm stad anser att leverantörsmarknaden bör förbättra sitt samarbete 

sinsemellan för effektivare upphandlingar. Det finns många indikationer som tyder på 

innovation med ökad mångfald är gynnsamt för samhällsutvecklingen och ett sätt att hantera 

samhällsutmaningar (regeringen, 2000). Sociala krav är därmed ett fundamentalt verktyg för 

att uppnå social hållbarhet vilket i sin tur generar mångfald.  

 

Litteraturstudien och intervjuerna delar enhetligt åsikt om innovationsmöjligheter.  

Byggbranschen är ofta projektbaserad där produktivitet och utveckling är förknippad med 

effektivitet i projekten vilket är förekommande för stora byggbolag som Peab.  Långsiktiga 

innovationsmöjligheter erhålls av nyttjandet av resurser. Förutsättningar av byggprojektet 

influeras av upphandlarens strategi, där en investering i innovation bör utforskas i första skede. 

Rutinerade upphandlare ger byggbranscher större möjlighet att utvecklas genom 

upphandlingsstrategier som främjar både innovation och effektivitet. Byggprojekt följer en 

tidsram och kräver samarbete med inblandade parter. Upphandlarens roll är att undersöka 

leverantören och projektet innan upphandlingen fullföljs.  Den upphandlande myndigheten är 

dock djupt förankrad i regelverket, vilket kan leda till för styrda och hårda krav som även 

litteraturstudien visar.  

Sveriges byggindustrier betonar en nackdel med sociala krav, där långtidsarbetslösa 

praktikanter upptar lärlingars arbetsplatser som kommer direkt från byggprogrammen. Med det 

menas att befintlig arbetskraft ersätts med subventionerad arbetskraft och lärlingar uteslutas 

från jobben.  Detta är inte samhällsutvecklande utan ett växande problem som bör motverkas i 

de offentliga upphandlingarna. I samma skede visar statistiken fortsatt brist inom byggyrken 

vilket är en indikation på potentiella motsättningar. Sveriges byggindustrier har en agenda och 

det är att verka för byggindustrin vilket är viktigt att ha i åtanke i den här frågan. Det är även 

grundläggande att identifiera rollerna i tidigt skede för att lösa rådande motsättningar. För 

Sveriges byggindustrier vägnar är det mer logiskt att nyutbildade personer som kan byggteknik 

tillsättas på byggföretag än oerfarna långtidsarbetslösa personer. Vilket är begripligt då 

organisationen vill stärka företagen utifrån deras perspektiv. Det är även viktigt att betona att 

den här konflikten belyser Sveriges byggindustrier och ingen annan aktör i den här studien. 

Kommuner prioriterar människor som tillhör den utländska kategorin och byggföretagen tar 
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ställning till det. Vidare så ryms inte denna frågeställning inom ramen för den här studien men 

ett intressant ämne att utforska.  

 

Studien visar att offentliga upphandlingarna har många riktlinjer att efterfölja och kan skapa 

konflikter för privata näringsverksamhet som skiljer sig från den offentliga sektorn.  En 

upphandling kräver flera aktörer och bör samarbeta effektivt för att uppnå hållbara mål. 

Däremot om alla aktörer har ett samverkansavtal och sätter upp tydliga gemensamma mål leder 

det i sin tur till bättre avkastning för samhället. Samverkansavtalet mellan Peab och 

Arbetsförmedlingen är ett exempel på ett samarbete mellan en myndighet och en vinstdrivande 

privat näringsverksamhet, där båda har olika regelverk, policy och strategier att uppfylla. 

Vilket tiden kommer att utvisa om det är funktionellt.  

 

 

Den här studien visar även att sociala krav engagerar både offentliga och privata aktörer att ta 

gemensamt samhällsansvar. Skattemedlen ska användas resurseffektivt för att bidra till 

arbetsfrämjande åtgärder för utsatta människor. Den offentliga sektorn finansieras med 

skattemedel och har regler som myndigheter, kommuner, landsting och leverantörsmarknaden 

bör skarpt uppfylla om de vill upphandla varor eller tjänster. Studien visar att offentlig 

upphandling fungerar som ett verktyg för att motverka arbetslöshet vilket är ett gott exempel 

på att skattemedlen används resurseffektivt. 

Stockholm stad yrkar på att byggbranschen är ett nätverk för nyanlända att ta sig in på 

arbetsmarknaden då de har låg-tröskeljobb som inte kräver avancerad utbildning. Byggbolaget 

Peab har annorlunda syn och yrkar på att rekrytera lämpliga kandidater för att upprätthålla 

företagets kärnvärden. Många gånger står flytande svenska i tal och skrift som krav även fast 

skrift inte förekommer inom arbetet. Vilket kan leda till bortfall av lämpliga kandidater som 

kan utföra praktiska arbetsuppgifter och vara gynnsamma för företaget. Stockholm stad har 

resurserna som krävs för individer att ta sig in på arbetsmarknaden. Stockholms stads 

förvaltningar och bolag ställer även sociala krav på sysselsättning där deltagare i verksamheten 

ska gynnas av ställda krav. Därför finns Arbetsmarknadsförvaltningen med i processen för att 

bistå leverantören att komma i kontakt med personer som står utanför arbetsmarknaden, vilket 

gynnar inblandade parter. Samt erbjuda utbildningsinsatser och vilken typ av arbete som ska 
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utföras hos leverantör (kopplat till de praktikplatser eller anställningar som genererats genom 

att det ställts krav på sysselsättning på den leverantör som vinner kontraktet (Tesarz, 2016) 

Samhällsprojekten hjälper nyanlända grupper med bristfälliga språkkunskaper i 

arbetsmarknaden. Vilket visar att språkkrav kan vara barriär för god arbetskraft och mångfald. 

Det finns byggföretag som anser att det finns “skall krav” som är omöjliga att uppfylla och 

kommuner väljer de billigaste alternativen vilket skapar konkurrens på marknaden. Detta leder 

även till tillfälliga byggprojekt som inte är hållbara i längden. Peab har sin egen policy och 

riktlinjer att uppfylla som inte ska strida emot företagets kriterier. 

 Det är även viktigt att ta hänsyn till att mångfald är en process som kräver, planering, tid och 

verkan. Enligt den här studien bör mångfald undersökas i samhällsplaneringen för att få en 

ökad förståelse för homogena byggföretag och rådande samhällsstrukturer. Effektiva 

upphandlingar och mångfald är sammankopplade i byggbranscher där effektivitet kan uppnås 

via mångfald. Mångfald leder till bättre arbetsmiljö, kvalité och utveckling i arbetet 

(regeringen, 2000). Fler företag börjar jobba aktivt i förändringsarbetet till att omvandla 

homogena arbetsgrupper till heterogena grupper.  Med stöd av sociala krav kan mångfalds- 

omvandlingen ske i en naturligare process. Fler arbetsställen får ökad acceptans i samhället 

och blir bättre på att lösa konflikter utifrån ett medarbetarperspektiv som speglar befolkningen 

(regeringen, 2000).  Detta är en win-win situation då flesta byggbolagen har ständiga 

rekryteringsbehov. Nyanlända bidrar till ett större utbud av arbetskraften och minskar 

arbetsbristen på byggarbetsplatserna. 

Det finns en global affärsnytta med att öka mångfald för det speglar samhället vi lever i idag. 

Det är även viktigt att kunna förstå alla typer av individer, både nationellt och internationellt. 

Mångfald bidrar även till att innovationskraften ökar och tillsätter olika kompetenser som leder 

till bättre lösningar för arbetsmarknaden (regeringen, 2000).  Det finns många aktörer som 

jobbar för samhällsutvecklingen där offentliga upphandlingar är en bidragande orsak till 

arbetsmarknadsutvecklingen. 

Regeringen agerar och tar ansvar för sina medborgare genom att använda skattemedlen i 

offentliga upphandlingar. Aldrig förr har social hållbarhet varit högst upp på agendan som det 

är idag. Detta beror på att vinstdrivande företag har fått träda fram och verka för välfärden som 

i sin tur bidrar till social hållbarhet.  Politiker som delar samma åsikt som Ardalan Shekarabi 
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utvecklar sina kommuner genom att förbättra villkor och krav på praktik och anställning vid 

byggen. Det är tydliga direktiv på offentlig upphandling under denna mandatperiod. Strategisk 

användning av offentliga upphandlingar bör ökas för att gynna samhällsutvecklingen 

(regeringen, 2016).  För att öka mångfalden inom byggbranschen bör upphandlare ställa sociala 

krav på samtliga byggnadsföretag vilket bidrar till mångfald genom acceptansen av en bredare 

arbetskraft i upphandlingarna. Det finns även oro för den strategiska användningen av 

offentliga upphandlingen i praktiken och en förbättrad tydlighet krävs för att det ska fungera. 

Utan riktlinjer från regeringen blir det svårt att följa regelverket och för att få in fler anbud 

(regeringen, 2000). 

Sociala krav vid upphandlingar är ett intressant ämne att undersöka för Peabs vägnar då de 

befinner sig i upphandlingsprocesser och är i samverkan med myndigheter. Studien valde att 

intervjua ett företag för att analysera det avsedda byggbolaget. I efterhand hade studien fått ett 

övergripande helhetsperspektiv om ännu ett företag intervjuats. Peab är ett stort byggbolag och 

kan till viss del representera andra stora byggbolag, men samtidigt är det viktigt att ha i åtanke 

att existerande byggföretag i Sverige inte har ett enhetligt regelverk som statliga myndigheter. 

Litteraturstudien och intervju av statlig myndighet gav en inblick om regelverket för offentliga 

upphandlingar. Detta gav även svar på hur byggföretaget Peab bör förhålla sig till de sociala 

kraven. Sveriges byggindustrier var partisk i sina uttalanden och stöttar byggföretagen på grund 

av deras roll. Validiteten i metodiken påverkas då ett byggföretag inte är representativt för alla 

byggföretag i Sverige. Studiens resultat skulle stärkas om ett till byggföretag undersöktes och 

därmed skulle validiteten öka. Däremot är tillförligheten god i denna studie då inga ord har 

förvrängts i intervjuerna och bakgrundsfakta om verksamheterna har presenterats i 

kombination med intervjuerna. Under studiens gång uppmärksammade bristen på kompetens 

och information om offentlig upphandling på exempelvis Peab och Sveriges Byggindustrier 

hemsida.  
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6.1 Peab 
 

Peab satsar på olika samhällsprojekt och har ökad mångfald som ett av företagets 

hållbarhetsmål. Sociala krav vid offentlig upphandling skapar möjligheter för människor som 

har sämre chanser vid vanlig rekrytering. Sociala krav ger Peab möjligheten att tillsätta nya 

kompetenser och erfarenheter inom branschen. Sociala krav skapar samtidigt utmaningar för 

Peab eftersom de som får sysselsättningsplats inte alltid möter rådande företagspolicy. För att 

vinna upphandlingen och få uppdraget bör samtliga skall-kraven vara uppfyllda. Ett sätt att 

lyckas är upprätta en checklista som besvarar samtliga frågor om skall-kraven allt för att se om 

företaget fullföljer kraven utan att strida mot lagen. Det gäller även att kontrollera att kraven 

är formulerade på rätt sätt. Stockholm stad är ett stort nätverk och tillsammans med kommun, 

myndighet och landsting förespråkas Staden för andra regioner som har inlett en samverkan 

med privata näringsverksamhet. Många leverantörer/företag har kommit långt sedan start och 

det finns goda exempel och strategier att tillämpa för både små och medelstora företag. 

 

För att uppnå en lyckad upphandling behöver Peab ta in mer informationen och initialt 

samarbeta med flera myndigheter. Dialog med ansvariga aktörer och inte minst mötet med 

personerna som ska anställas är en förutsättning för framgång. Detta är samtidigt utmanande 

för ett tidspressat bolag som Peab. Studiens resultat visar att Peab inte är alltid insatt på hur 

regelverket fungerar medan Stockholm stad informerat att det är företagen själva som väljer ut 

praktikanterna. En god tillvägagångssätt är att ta stöd av arbetsgivarorganisationer som är 

inlästa på regelverket och stöttar byggföretagen i den här frågan. 

Offentliga upphandlare har striktare regelverk att förhålla sig till och måste gå via EUs, direktiv 

som omfattas av lagen om LOU enligt litteraturstudien. Företag som Peab, bör vara införstådd 

med regelverket för att kunna ställa rimliga krav utifrån deras policy. Studien visar att 

medvetenhet av samhällslagarna bör främjas markant inom byggföretagen för uppnå fler solida 

upphandlingar. För att förhindra framtida konflikter bör Peab ställa egna krav och presentera 

företagets förväntningar. Det är grundläggande för Peab att välja ut sina egna anställda och 

medverka i rekryteringsbasen för att motverka ohållbara anställningar. Anställningar i samma 

bostadsområde skapar ett personligare engagemang och ger goda resultat, vilket är en modell 

som bör eftersträvas påpekar Peab i sitt uttalande.  Peab bör även redovisa för kommunerna i 

förhand om vad de redan gör för samhällsnytta så företagets handlingar tillgodogörs vilket även 
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Sveriges byggindustrier yrkar på.  Ett exempel är Peabs, medverkande i 100 klubben där 

nyanlända träder in i byggarbetsmarknaden vilket bör tillgodoses för framtida upphandlingar. 

Resultaten av studien visar att upphandlingarna uppfyller en viktig funktion för Peab som 

byggföretag då arbetsmarknadsprognoserna visar brist på byggnadsarbetare i framtiden. 

Bristen beror dels på att intresset bland yngre människor sjunker och att det är både 

tidskrävande och kostsamt för byggbolagen att handleda och erbjuda lärlingsplatser. Genom 

hållbara samarbeten med statliga myndigheter och kommuner kan rådande arbetsbrist minska 

och värdefull kompetens tillvaratas rättvist för involverade parter. 

Offentlig upphandling skapar konkurrensfördelar för Peab då den upphandlande myndigheten 

vanligtvis väljer de billigaste alternativen med hårda skall-krav vilket diskuteras i projektet, 

Bättre offentlig upphandling. Peab lämnar sina anbud utifrån kvalité och effektivitet och väljer 

oftast att investera i större projekt för att uppnå en bättre ekonomiskt utdelning. 

7. Slutsats 
 

Studien visar att offentlig upphandling är ett verktyg där givna aktörer ökar mångfalden i 

byggbranschen och i samhället. Slutsatsen för den här studien är att den upphandlande 

myndighet bör beakta de sociala kraven för verkligen kunna bidra till att nyanlända får ingångar 

i arbetsmarknaden vilket i sin tur ökar mångfalden.  Sociala krav är ett styrmedel som strävar 

efter social hållbarhet. 

 

Studien utgick utifrån 4 frågeställningar; 

Hur utformas sociala kraven inom byggbranschen? 

Vilka möjligheter och utmaningar skapas med sociala krav vid upphandling? 

Hur bidrar sociala kraven till ökad mångfald 

Vad behöver byggföretag göra för att bemöta och förhålla sig till de sociala kraven? 

 

Sammanfattningsvis, för att återknyta till frågeställningarna, besvaras den första frågan om hur 

sociala kraven utformas inom byggbranschen i litteraturstudien. Offentlig upphandling är en 

inköpsprocess som består av inköp av varor och tjänster. Upphandlingen regleras i lag och med 

skattemedel som bör utnyttjas resurseffektivt. Det svenska regelverket präglas av EU principer 

och omfattas av lagen om LOU. 
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Frågeställningen om möjligheter och utmaningar handlar främst om arbetsmarknadsfrämjande 

åtgärder för nyanlända och människor med utländsk bakgrund, som tillsätter byggbranschens 

brist på arbetskraft och behov av kompetens. Offentliga upphandlingar med sociala krav är ett 

verktyg för att minska bristen av arbetskraft för byggföretagen. Utmaningar som skapas är 

snedvriden konkurrens på arbetsmarknaden, då de företagen som har största chanserna att 

vinna upphandlingen rekryterar individer som varken har erfarenhet eller språkkunskaperna 

som arbetet efterfrågar. Brist på dialog, om de sociala kraven mellan parterna, är en annan 

utmaning som otydlighet och ineffektivitet. 

 

Tredje frågan inriktar sig på, hur sociala krav bidrar till ökad mångfald. Studien kännetecknar 

sociala krav vid offentliga upphandlingar som ett verktyg för att öka mångfald genom att 

nyanlända och människor med utländsk bakgrund får ingångar in på arbetsmarknaden, främst 

inom byggbranschen. Föregående frågeställning besvarar en stor del av denna fråga. 

 

Sista frågan inriktar sig på leverantören d v s vad byggföretagen behöver för att förhålla sig till 

de sociala kraven. En offentlig myndighet måste förhålla sig neutral mot samtliga aktörer på 

marknaden. Offentliga upphandlingar måste speglas av öppenhet och att uppsatta krav står i 

proportion till det som ska upphandlas. Företagen får inte utgå ifrån personliga relationer med 

den offentliga upphandlaren. Upphandlingarna är strikta och förhåller sig strikt till regelverket. 

Anbuden ska grunda sig på information från förfrågningsunderlaget. Det får alltså inte ske 

upphandlingar som bygger på personliga relationer, vilket är en utav de största skillnaderna 

mellan en offentlig och privat upphandling. Byggföretagen bör ställa motkrav i inledningsfasen 

då det blir tidskrävande och kostsamt att ändra kraven mitt i upphandlingsprocessen. 

Byggföretagen måste uppfylla samtliga skall-krav där exempelvis mottagandet av nyanlända i 

arbetsmarknaden skall infrias. Dialog är ett viktigt verktyg för aktörer att använda sig av för 

att kunna erhålla ett långsiktigt samarbete. 

Studien rekommenderar fortsatta studier då upphandlingslagstiftningen är fortfarande under 

bearbetning. Studier på dialoger mellan parterna bör utföras för att ta reda på om offentliga 

upphandlingar är hållbara i framtida åtaganden. Analys av offentliga upphandlingar i andra 

länder inom EU kan även bidra till att finna tillvägagångssätt som kan implementeras i Sverige. 

En mångfaldsundersökning som analyserar etnisk bakgrund kan tillämpas för att se om 

byggföretag med större homogena grupper har förändrats via de offentliga upphandlingarna. 
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Fägerlind, G (2012). Mångfald i praktiken. Malmö: Lieber AB. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor Stockholm Stad 

 

 

Vilka rutiner använder ni av för uppföljningar för att se om kraven är uppfyllda? 

 

Vad har Staden för erfarenhet av Peab som ett byggföretag och vad kräver ni av dem? 

 

Vad har ni för krav och förväntningar på era leverantörer? 

 

Vad behöver privata aktörer göra rent konkret för att bemöta sociala kraven? 

 

Vilka utmaningar och möjligheter har sociala krav skapat hittills?  

 

Vad har Stockholms stad för uppfattning eller erfarenhet hittills av sociala kraven? 

 

Kommer sociala kraven att öka i framtiden som det ser ut idag? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor Peab 

 

Hur gick projektet till?  

Vilka var det som vände sig till projektet?  

Hur kunde Peab gjort annorlunda? 

Vad fanns för utmaningar med projektet? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor Sveriges Byggindustrier. 

 

 

Det står ytterst lite om sociala krav på Sveriges byggindustrier, kan ni förklara detta? 

 

Vad gör ni för att stötta era medlemmar? 

 

Vad har ni för erfarenhet av sociala krav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


