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Sammanfattning 
 
Inom ramen för Sveriges regerings mål om offentlig upphandling ska upphandlande 

myndigheter bland annat klargöra hur de bidrar till hållbar utveckling. Offentlig 
upphandling kan därmed ses som ett strategiskt verktyg för att nå ett flertal 

samhällspolitiska mål om en långsiktigt hållbar utveckling. Upphandlande myndigheter 
i Sverige köper årligen in varor och tjänster till ett värde av mer än 500 miljarder 
kronor. Genom att myndigheter väljer leverantörer som arbetar med miljöhänsyn och 

sociala hänsyn, bidrar upphandlingen direkt till en hållbar utveckling.  
 

Denna studie behandlar sociala krav i offentlig upphandling; i vilken utsträckning och 
på vilket sätt de används samt hur sådana krav följs upp.  
 

Studien är gjord med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning riktad till svenska 
myndigheter. Syftet har varit att kartlägga den offentliga sektorns arbete avseende 

sociala krav i upphandling. 
 
Resultatet av studien visar att svenska myndigheter saknar en gemensam bild av vad 

sociala krav innebär. Endast ett fåtal ställer dessa krav i sina upphandlingar då rådande 
lagstiftning gör det kostsamt och resurskrävande. Kraven måste dessutom stå i 

proportion till upphandlingens natur och följas upp för att kunna ställas.  
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Abstract 
 
The Swedish government’s target in matters of public procurement is that the 

contracting authorities, among other things, have to clarify how they contribute to 
sustainable development. Public procurement can therefore be seen as a strategic tool to 

achieve several public policy goals of sustainable development. Contracting authorities 
in Sweden annually buys goods and services valued at more than SEK 500 billion. By 
selecting suppliers who work with environmental and social considerations the 

procurement directly contributes to sustainable development.  
 

This study treats social requirements in public procurement; to what extent and in what 
ways they are used and how such requirements are followed up. 
 

The study was performed through interviews and a survey directed to Swedish 
authorities. The aim has been to investigate how the public sector handles social 

requirements in contracts.  
 
The results of this study show that Swedish authorities lack a common view of what 

social requirement means. Only a few places these requirements in their procurements 
since current laws make it costly and resource intensive. The requirements must also be 

proportionate to the nature of the contract and follow-up work needed to be performed 
in order to make such demands. 
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Ordlista och definitioner 

 

Corporate Social Responsibility “Enterprises should have in place a process to 

integrate social, environmental, ethical and human 

rights concerns into their business operations and 

core strategy in close collaboration with their 

stakeholders”.(Europiska kommissionen, 2011) 

 

Offentlig upphandling De åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå 

ett ramavtal avseende varor, tjänster eller bygg-

entreprenader. Benämns inom försörjnings-

sektorerna enbart "upphandling". (LOU, 2011) 

(LUF, 2007) 

 

Sociala krav Med sociala krav i offentlig upphandling menas 

exempelvis att ingen förekomst av barnarbete, 

tvångsarbete eller diskriminering får ske, men även 

att anställda ska ha föreningsfrihet och 

organisationsrätt. (ILO) 

  

Upphandlandemyndighet Organisationer som omfattas av Lagen om Offentlig 

Upphandling. Statliga och kommunala myndigheter, 

såsom beslutande församlingar i kommuner och 

landsting och vissa offentligt styrda organ (t.ex. 

flertalet kommunala och en del statliga bolag). Även 

sammanslutningar av en eller flera upphandlande 

myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda 

organ.(Konkurrensverket, 2007) 
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1. Inledning 

 

Följande avsnitt ger en övergripande bild av hur upphandlande myndigheter i Sverige 

hanterar sociala krav i offentlig upphandling.  

 

1.1. Bakgrund 

Inom ramen för regeringens mål om offentlig upphandling ska upphandlande myndigheter 

klargöra hur de bidrar till miljöskydd och hållbar utveckling. Vid upphandlingar bör miljö 

och sociala hänsyn beaktas om upphandlingens art motiverar detta. Offentlig upphandling 

kan därmed ses som ett strategiskt verktyg för att nå ett flertal samhällspolitiska mål om en 

långsiktigt hållbar utveckling, där miljömässig, ekonomisk och social hänsyn går hand i 

hand. 

 

Upphandlande myndigheter i Sverige köper in varor och tjänster till ett värde av mer än 500 

miljarder kronor per år (Kammarkollegiet, 2012) samtidigt som det statliga utgiftstaket 

beräknas vara 1084 miljarder kr för 2012 (Regeringskansliet, 2012). Detta gör segmentet 

särskilt intressant att undersöka. Genom att myndigheter väljer leverantörer som arbetar 

med miljöhänsyn och sociala hänsyn, bidrar upphandlingen direkt till en hållbar utveckling. 

 

Området är outforskat och det saknas studier som behandlar sociala krav i offentlig 

upphandling samt hur dessa följs upp.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka hur sociala krav ställs och följs upp av upphandlande 

myndigheter samt att föreslå en tillämpbar metod för att effektivisera denna uppföljning. 

 

Frågeställningar: 

 

-I vilken utsträckning ställs sociala krav i offentlig upphandling? 

 

-Hur används sociala krav i offentligt upphandling? 

 

-Hur sker uppföljning av sociala krav i offentlig upphandling? 

 

1.3. Avgränsningar 

Rapporten behandlar upphandlande myndigheter i Sverige samt hur uppföljningen och 

användningen av sociala krav i offentlig upphandling sker. 
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1.4. Metod 

Kvalitativa intervjuer har skett med en person som arbetar med CSR-relaterade frågor på en 

svensk upphandlande myndighet. Syftet var att få grundläggande kunskap om var de 

huvudsakliga problemen med sociala krav i offentlig upphandling ligger. Intervjuerna var 

ostrukturerade till formen för att skapa en så bred uppfattning om området som möjligt i ett 

tidigt skede. Personen som intervjuats valdes då denne besitter stor kunskap i ämnet och på 

så vis kunnat bidra på flera sätt till studien.  

 

Litteraturstudien utfördes för att ytterligare bredda förståelsen för offentlig upphandling och 

andra begränsande faktorer såsom styrande lagar och olika metoder för uppföljning.  

 

En kvantitativ enkätundersökning gjordes för att få in en relativt stor mängd svar under en 

kort tidsperiod. Frågorna som ställdes ansågs vara av tillräckligt enkel karaktär för att 

kunna svaras på skriftligen utan vidare uppföljning, varför en enkätmetod var lämplig att 

använda. 
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2. Litteraturstudie 

 

Följande avsnitt behandlar litteratur som varit av särskilt intresse för studien.   

 

2.1. Lagstiftning vid offentlig upphandling 

Offentlig upphandling regleras av ett antal lagar som skapar förutsättningar för 

myndigheter och andra upphandlande aktörer att ställa sociala krav vid olika 

upphandlingar. Tillsammans bildar dessa lagar ett ramverk för vilka krav som kan ställas 

samt i vilken utsträckning detta får ske. 

 

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 

Reglerar upphandlingsförfaranden hos myndigheter och organisationer som finansieras av 

allmänna medel. LOU är ett resultat av en samling EU-direktiv som implementerats i den 

svenska lagstiftningen. Det ursprungliga syftet med lagen var att all upphandling ska ske på 

ett affärsmässigt sätt samt i konkurrens (Petterson, 2005). Lagen innehåller även en så 

kallad bör-regel om sociala hänsyn, där det explicit anges att upphandlande myndigheter 

bör beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling, om upphandlingens art motiverar detta 

(LOU, 2010). 

 

Lagen om Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF) 

Likt LOU men avser upphandling särskilt inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster. (Konkurrensverket, 2007) 

 

EU-rättsliga principer 

De offentliga upphandlingslagarna LOU och LUF bygger främst på fem grundprinciper 

hämtade från EU. 

 

Principen om icke-diskriminering 

Icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera någon leverantör, direkt 

eller indirekt, på grund av nationalitet eller geografisk placering. Kravspecifikationen får 

inte innehålla information om tillverkare, ursprung eller framställningsförfarande om de 

inte efterföljs av orden ’eller likvärdig’. 

 

Principen om likabehandling 

Likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar och behandlas 

lika genom hela upphandlingsprocessen. Kravspecifikationen får således inte formuleras så 

att internationella anbudsgivare utesluts. Information ska vara tillgänglig för samtliga parter 

vid samma tidpunkt. 
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Principen om öppenhet (transparensprincipen) 

Öppenhet innebär att informationen kring upphandlingen ska vara öppen och tillgänglig för 

alla. Ett eventuellt förfrågningsformulär ska vara tydligt utformat och innehålla samtliga 

krav som ställs i upphandlingen, både på det som ska upphandlas men även på 

leverantören.  Upphandlingen ska i huvudregel annonseras då värdet överskrider fastställda 

tröskelvärden. 

 

Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitet innebär att kraven som ställs i upphandlingens förfrågningsformulär ska stå 

i proportion till det som ska upphandlas. Dessa ska dessutom vara lämpliga och nödvändiga 

för att uppnå syftet med upphandlingen. Den upphandlande myndigheten ska dessutom ta 

hänsyn till upphandlingens art och värde när villkoren fastställs. 

 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Ömsesidigt erkännande innebär att upphandlande myndigheter och andra enheter i EU:s 

samtliga medlemsstater ska acceptera betyg, certifikat eller intyg utfärdade av auktoriserad 

myndighet i annan medlemsstat tillhörande EU/EES. Varor som saluförts i en medlemsstat 

ska kunna säljas inom hela unionen. Undantag i form av restriktioner kan hävdas då 

särskilda skyddsintressen av liv, hälsa eller allmän moral och säkerhet föreligger. 

 

Upphandlingsdirektiven 

I upphandlingsdirektiven (Europaparlamentet, 2004) (Europaparlamentet, 2007) föreskrivs 

möjligheten att ställa explicita sociala krav och artikel 26 respektive 38 anger följande. 

 

”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.” 

 

2.2. Problematik kring införande och uppföljning av sociala krav 

Lagarna som reglerar offentlig upphandling ger den upphandlande parten möjlighet att 

ställa sociala krav så länge dessa följs upp. Uppföljningen är dock problematisk då både 

kunskaper och resurser vanligtvis saknas. Dessutom kan den erhållna informationen ge skäl  

för att gå vidare med en djupare granskning som inte är helt problemfri. Att utföra 

uppföljningar på plats hos en leverantör i form av inspektioner är en utförlig typ av 

granskning. Den upphandlande parten måste exempelvis besluta om vem som ska utföra 

inspektionen; antingen personal från den egna verksamheten eller via en extern 

organisation. Exempelvis har Stockholms läns landsting använt sig av två organisationer 

när brister har misstänkts eller upptäckts; Swedwatch och Sustainia. En sammanfattande 

bild av för- och nackdelar med externa granskare samlas i Tabell 1. 
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Interna granskare  Externa granskare 

 

Fördelar 

-Skapar egen granskningsförmåga 

-Högre sannolikhet att etablera en långsiktig 

relation 

-Högre sannolikhet för gemensamma vinster 

-Långsiktig förbättring av leverantörens 

prestation 

- Högre granskningsfärdigheter p.g.a. 

affärsförståelse 

- Möjlighet att sänka granskningskostnader på 

lång sikt 

 

Nackdelar 

- Risk för partisk granskning kan leda till sänkt 

trovärdighet för resultatet 

- Avsaknad av omedelbar kunskap om sociala 

och etiska aspekter i upphandling 

 

Fördelar 

- Skapar trovärdighet hos 

upphandlande organisation 

- Extern verifiering av insamlad 

information 

- Initialt lägre kostnad p.g.a. lägre 

granskningspriser 

- Lägre kostnad möjliggör mer 

omfattande granskningar 

- Möjlighet till låga kostnader på kort 

sikt 

 

Nackdelar 

- Risk att missa den ”tysta 

informationen” 

- Svårigheter att garantera resultatet – 

vem granskar granskarna? 

Tabell 1. Jämförelse av interna och externa granskare. 

 

Uppföljningen är en både omfattande och resurskrävande process varför den ofta förkastas 

eller enbart bygger på förtroende parterna emellan. Begränsade resurser, men även 

bristande kunskaper och rutiner, är bidragande orsaker vilket leder till att många aktörer 

väljer att helt förlita sig på skriftliga intyg eller i vissa fall att slopa dessa krav helt (Leire et 

al, 2009). 

 
Intervjuer med personal på plats hos leverantören bör ske av någon med vana och kunskap i 

ämnet för att säkerställa att det är relevant och korrekt information som extraheras ur 

intervjuerna. Att i ett tidigt skede informera berörd personal och chefer om intervjuernas 

genomförande är särskilt viktigt för att undvika att exempelvis chefer vill sitta med när en 

underordnad intervjuas, vilket kan påverka resultatet negativt. (Areskog Bjurling, 2010) 

 

En viktig fråga som i dagsläget saknar något tydligt svar är vilken av parterna som ska 

bekosta dessa uppföljningar. Om leverantören krävs på särskilda intyg, certifikat eller 

granskningar av en tredje part stiger kostnaderna kraftigt, vilket potentiellt kan få de mindre 

leverantörerna att avstå från upphandlingen. På lång sikt kan detta starkt påverka små- och 

medelstora företag mycket negativt. Samtidigt ställer EU krav på mångfald och att få in fler 

människor på arbetsmarknaden vilket till viss del strider mot att små- och medelstora 

företag utesluts från upphandlingar. (Göthberg, 2012) 

 

Aktuell litteratur i ämnet behandlar i huvudsak hur sociala krav kan ställas och 

implementeras i organisationen, men endast övergripande om uppföljningen. En av de stora 
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svårigheterna ligger just i denna uppföljning där stora mängder data från formulär ska 

bearbetas och granskningar ska koordineras. En risk med att pressa myndigheter att arbeta 

med sociala krav mot sina leverantörer är att det utvecklas egna metoder och 

tillvägagångssätt som på sikt kan hindra eller försvåra en övergång till gemensamma 

uppföljningsmetoder. Ett viktigt arbete för myndigheter som önskar att samarbeta avseende 

uppföljningen av de sociala kraven är att ställa samma sorts krav och använda enhetliga 

uppföljningsmetoder. Ett tydligt exempel där avsaknaden av samordningen kommit att 

spela roll är när Stockholms läns landsting under 2011 valde att utesluta två leverantörer 

medan Västra Götalandsregionen fortsatte diskussioner med dem. I detta fall hade enhetliga 

beslut kunnat tas om ett standardiserat tillvägagångssätt existerat, och på så vis sparat 

resurser. Ett sådant tillvägagångssätt planeras att införas för Sveriges kommuner och 

landsting, på sikt även fler myndigheter. Tanken är att samla leverantörers svar på 

uppföljning i en databas där auktoriserade myndigheter utan besvär kan undersöka sina 

leverantörer med avseende på sociala krav. (Göthberg, 2012) 

 

Miljöstyrningsrådet har i och med sitt ansvar för CSR-kompassen tagit de första 

principiella stegen mot att införa en samordnad syn på hur sociala krav kan användas i 

upphandling, även för den offentliga sektorn. CSR-kompassen är ett verktyg som är till för 

att underlätta för företag och offentlig sektor att ställa sociala krav i sin leverantörskedja. 

För en myndighet som inte investerat mycket i att införa sociala krav i upphandling finns 

det mycket praktisk information att inhämta. Dock nämns en samordnad uppföljning mellan 

myndigheter relativt lite och ingenting om hur detta skulle ske rent praktiskt. Det saknas 

helt enkelt fallstudier av samarbeten att utgå från för att kunna lämna rekommendationer. 

Utan att nämna några nackdelar rekommenderas att upphandlade leverantörsinspektörer, så 

kallade auditörer, används (CSR-kompassen, 2012). Teorin (Leire, 2009) tar upp 

svårigheter i att anlita en tredje part som utför inspektionen, framförallt att de i sin tur är 

svåra att kontrollera. Vidare är deras vetskap om vad den upphandlande myndigheten 

egentligen är intresserade av, utöver vad som är specificerat i kontraktet, begränsad. Att 

använda auditörer är dock ett enkelt sätt att faktiskt kunna ställa krav utan att egen personal 

måste utbildas i ämnet. 
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3. Resultat av enkätundersökning 

 

Syftet med detta avsnitt är att presentera den empiriska undersökningen och kartlägga hur 

tillfrågade myndigheter arbetar med sociala krav utifrån den genomförda 

enkätundersökningen (Bilaga I).  

 

Sammanställning av enkätundersökning 

Enkätundersökningen (se Bilaga I) syftade till att skapa en övergripande bild hur upp-

handlande myndigheter hanterar sociala krav. Sammanlagt tillfrågades 47 myndigheter (se 

Bilaga II) i varierande storlek och funktion varav 18 svarade. Tolkningen av begreppet 

sociala krav skiljde sig markant mellan respondenterna vilket försvårade samman-

ställningen. Dessutom var det få deltagare som svarade direkt på de ställda frågorna, 

troligtvis till följd av okunskap gällande vad sociala krav egentligen innefattar. Det 

varierade utfallet medförde att svaren kategoriserades för att ett sammanfattande resultat 

skulle kunna presenteras. I Figur 1 presenteras i vilken utsträckning sociala krav används i 

offentlig upphandling. 

 

 
Figur1. Användande av sociala krav i offentlig upphandling. 

 

Resultatet av undersökningen visar att två av de tillfrågade myndigheterna aktivt arbetar 

med sociala krav i upphandling, men endast när särskilda varor eller tjänster ska 

införskaffas. Vid övriga upphandlingstillfällen ansågs i enlighet med proportionalitets-
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principen att sociala krav ej var befogade. När sociala krav ställdes fanns färdiga 

uppförandekoder innehållande bland annat ILO:s kärnkonventioner och FN:s barn-

konvention. Ett etablerat uppföljningsarbete med tydliga rutiner fanns för att säkerställa att 

ställda krav efterlevdes.  

 

Fem myndigheter har någon gång eller endast i begränsad utsträckning använt sociala krav 

vid upphandlingar. Dessa har exempelvis ställts vid inköp av varor såsom kaffe och frukt 

där fokus legat på rättvisemärkning och enstaka krav gällande barnarbete eller arbetsmiljö. 

Rutiner för uppföljning saknas och det fanns ingen kontinuerlig återkoppling mot 

leverantörerna.  

 

Elva myndigheter uppger att de aldrig ställt sociala krav vid någon upphandling. 

 

Sju av respondenterna uppger att gällande lagstiftning, främst proportionalitetsprincipen, 

varit till hinder för införandet av sociala krav. Svaren visar dock att flera myndigheter 

uttrycker en ambition om att ställa dessa krav vid framtida upphandlingar. När det gäller 

uppföljningen av de ställda kraven har fyra myndigheter vid minst ett tillfälle genomfört 

sådant arbete. Detta har främst skett genom formulär som leverantören själv fyllt i. En av 

dessa myndigheter har även utfört revision på plats med hjälp utav en tredjeparts-

organisation.  

 

Genomgående är att myndigheter inte ställer sociala krav vid upphandlingar. Vad gäller 

avsaknaden som myndigheterna nämner skiljer de sig åt, och ingen enskild orsak går att 

tyda. Anledningar som anges är att sociala krav inte kan ställas på grund av 

proportionalitetsprincipen och att upphandlingen berör sådana områden där de inte ansetts 

vara ändamålsenliga. Vidare anges problematiken med uppföljning vara ett hinder för att 

använda sociala krav; resurser och kunskap saknas för att kunna utföra sådana. När sociala 

krav ställs i upphandlingar skrivs de in i uppförandekoder eller regleras direkt i kontraktet.  
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4. Analys 

 

I detta avsnitt diskuteras problematiken med dagens uppföljningsarbete och varför 

förbättringar bör ske. Vidare diskuteras resultatet från utförda undersökningar. 

 

Dagens uppföljningsarbete av sociala krav i offentlig upphandling 

Kartläggningen av de upphandlande myndigheterna visade att en stor majoritet i dagsläget 

inte arbetar med sociala krav i upphandling i någon stor utsträckning. I huvudsak kan 

endast enskilda upphandlingar redovisas där sociala krav beaktats.  

 

Den uppföljning av de sociala krav myndigheter ställer mot sina leverantörer går i 

dagsläget ej på djupet. Om en myndighet för det första ställer sådana krav, består 

uppföljningen i huvudsak av pappersexercis i form av byråkratiska formulär, intyg eller 

certifikat där leverantören ska intyga att denne följer särskilda konventioner och/eller andra 

typer av krav den upphandlande parten kan ställa. Utförligare uppföljningar av en 

leverantör där organisationen granskas på plats sker i praktiken inte i någon nämnvärd 

utsträckning.  

 

Även den enklare formen av uppföljningen är resurskrävande då analys av varje enskilt 

formulär måste utföras och ingående svar måste viktas i förhållande till vilken typ av 

bransch leverantörer verkar i, vilka andra alternativ som finns etc. 

 

Enkätundersökningen visade att mycket få myndigheter arbetar med sociala krav i sina 

upphandlingar. Majoriteten av respondenterna nöjde sig inte med att svara kortfattat på den 

första frågan huruvida de ställde sociala krav, utan utvidgade sina svar med förklaringar 

varför dessa inte implementerats. En bakomliggande orsak är komplicerad lagstiftning som 

försvårar för beaktandet av sociala hänsyn i offentlig upphandling. Särskilt måste 

proportionalitetsprincipen uppmärksammas då krav som ej står i proportion till 

upphandlingen får ställas. Det saknas prejudicerande domar i sådana fall vilket gör 

myndigheter försiktiga. Däremot stipuleras det i ett EU-direktiv från 2004 

(Europaparlamentet, 2004) att sociala hänsyn får ställas i offentlig upphandling, något som 

gör att proportionalitetsprincipen ej behöver beaktas vid ställandet av sociala krav. Detta 

direktiv verkar dock vara något som inte är tillräckligt välkänt eftersom flera myndigheter 

anger just proportionalitetsprincipen som ett hinder. 

 

Utöver proportionalitetsprincipen är principen om likabehandling något som komplicerar 

införande av sociala krav. Principen innebär att sådana ej får ställas om de inte går att 

kontrollera och det ska även vara uppenbart att den upphandlande myndigheten har 

möjlighet att kontrollera kraven (EU-domstolen, 2003). På grund av resurs- och kunskaps-

brist inom uppföljning anger myndigheter att sociala krav inte ställts. Att myndigheten är 

liten i form av antal anställda är en återkommande typ av resursbrist som påpekas. 

 

Konkurrensverket påpekar i sin skrift Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upp-

handling att upphandlande myndigheter dock bör undvika att ställa sociala krav som 



10 

riskerar att bli för betungande för leverantörer (Konkurrensverket, 2011). Sådana uttalanden 

gör att myndigheter får ännu färre incitament att börja ta social hänsyn vid upphandling. 

 

Varför bör uppföljningsarbetet förbättras? 

Utförligare uppföljningar pressar leverantörer att förbättra sina verksamheter och minska 

exempelvis barnarbete och miljöfarliga utsläpp. Att förlita sig på att formulären är 

sanningsenligt ifyllda är förvisso kostnadseffektivt, men kommer rimligtvis inte att anses 

vara tillräckligt på längre sikt. Skriftlig information är enkelt att förvanska, så även intyg 

och certifikat, vilket i samband med en omständlig verifieringsprocess ger ett relativt 

osäkert resultat.  

 

De få tillvägagångssätt som idag används för granskning är utvecklade och anpassade för 

den aktuella myndigheten vilket betyder att andra som önskar kunna utföra egna 

granskningar behöver ta fram egna tillvägagångssätt. Ett standardiserat förfarande som är 

applicerbart på majoriteten av myndigheter saknas, något som skulle minska arbetsinsatsen 

för en myndighet att införa sociala krav på sina leverantörer. 

 

Att använda formulär och liknande metoder som en initial uppföljning av leverantörens 

efterlevande av sociala krav är på intet sätt något dåligt, utan ger tvärtom en relativt snabb, 

kostnadseffektiv och korrekt bild av leverantören. Därmed inte sagt att den upphandlande 

myndigheten bör förlita sig på informationen från formulären, utan bör med andra 

tillvägagångssättskaffa sig en egen, mer objektiv bild av verksamheten. 

 

I takt med att fler upphandlande myndigheter inför sociala krav i sina upphandlingar 

kommer arbetsbördan för leverantörerna avseende pappersexercisen att öka markant, och 

därmed kostnaderna som i slutändan drabbar den upphandlande parten. Vidare riskeras 

viktig information i formulären ifyllas mindre noggrant på grund av en omfattande mängd 

från flera upphandlande aktörer. Genom instiftandet av ett nationellt samordningsverktyg 

skulle dagens relativt simpla uppföljningsarbete både kunna effektiviseras och 

standardiseras. Tillgängliga resurser skulle räcka till fler och mer omfattande granskningar 

vilket förbättrar myndigheters möjlighet att ställa sociala krav vid offentlig upphandling. 

Standardiserade metoder leder även till rättvisare jämförelser mellan olika leverantörer, i 

linje med de upphandlingsprinciper den offentliga sektorn måste handla efter. 

 

Den samordnade funktionen skulle kunna tillhandahålla en databas där upphandlande 

myndigheter kan jämföra olika anbudsgivares status angående efterlevnad av sociala krav. 

Här skulle även leverantören kunna se sin egen status vilket förhoppningsvis leder till 

konstruktiv egenförbättring hos de företag som är missnöjda med sin profil. Systemet kan 

byggas kring ett flaggsystem som indikerar leverantörens status för de olika kraven som 

ställts. Innehållet bör primärt baseras på svar från standardiserade frågeformulär för att 

förenkla analys, men resultat från utförligare granskningar på plats bör även det inkluderas 

för att en fullständig bild av en leverantör ska ges. 

 



11 

Resultatet från genomförda uppföljningar bör kontinuerligt adderas till databasen av 

auktoriserad personal från respektive upphandlande myndighet för att undvika felaktigt 

användande. Exempelvis skulle Miljöstyrningsrådet genom CSR-kompassen tillföras 

resurser för att utarbeta den föreslagna samordningsfunktionen.  

 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot med ett samordnat uppföljningsarbete är samlat i en 

SWOT-analys, se Figur 2. 

 

 

  

Positiva faktorer 

 

Negativa faktorer 

 

 

Interna 

faktorer 

 

Styrkor 

-Effektivare uppföljning 

-Standardiserade granskningar 

-Leverantörer får en lägesbild 

av egen status 

-Överblick på marknaden 

 

Svagheter 

-Övervakning och ständig revision 

-Mandat att ändra/tillföra uppgifter 

missbrukas 

-Omfattande att etablera 

-Myndigheter med särskilda behov kan ej dra 

nytta av standardiserade uppföljningsmetoder 

 

Externa 

faktorer 

 

Möjligheter 

-Fler uppföljningar kan 

genomföras 

-Företag förbättrar sig själv 

 

Hot 

-Företag suboptimerar den verksamhet som 

granskas 

-Partiska externa granskare 

Figur2. SWOT-analys av en samordnad lösning för uppföljning av sociala krav. 

 

Slutligen bör läsaren överväga de fall när det är relevant att ställa sociala krav på sin 

leverantör. Detta kan ställas på sin spets om exempelvis en IT-konsulttjänst ska 

upphandlas: är det då proportionerligt att ställa krav på att leverantören ska följa ILO:s 

konvention om barnarbete? Det är inte motiverat att ställa sociala krav när upphandlingens 

natur inte kräver det; vem och vad bestämmer detta? Hur motiveras en stor resursåtgång till 

något som delvis strider mot upphandlingsprinciper och som slutligen inte bör användas? 

 

Att ta hänsyn till sociala aspekter bör dock göras inom en inte alltför avlägsen framtid. För 

att kunna samordna ställda krav, uppföljning och lagstiftning måste beslut på regeringsnivå 

tas som sedan de upphandlande myndigheterna kan anpassa sig till. Upphandlande 

myndigheter bör ha utarbetade rutiner så att möjligheten att ställa, och följa upp, sociala 

krav finns när sådana varor eller tjänster som motiverar detta ska införskaffas. 
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5. Slutsats 

 

Sociala krav i offentlig upphandling är något som används i mycket liten utsträckning i 

dagsläget. Endast två myndigheter uppger att de kontinuerligt ställer sådana krav i sina 

upphandlingar. Anledningarna till avsaknaden av kravställningen uppges vara en för-

svårande lagstiftning eller att det är svårt att ställa sociala krav som står i proportion till 

upphandlingens art. Vidare är uppföljning resurskrävande varför det är enklare att inte 

ställa några krav alls. 

 

Sociala krav ställs huvudsakligen via en uppförandekod riktad mot leverantörerna. 

 

De myndigheter som använder sociala krav i upphandlingar sköter uppföljningen genom 

formulär och i särskilda fall även revision på plats hos leverantören. Revisionen sköts med 

hjälp av tredjepartsorganisationer.  

 

Genom att samordna arbetet med att ställa sociala krav i upphandling och uppföljning av 

dessa myndigheter sinsemellan skulle det vara mer kostnadsmässigt försvarbart för 

respektive myndighet att arbeta med sociala krav i upphandling. Detta innebär att fler, och 

mer omfattande, inspektioner kan göras vilket ökar pressen på bristfälliga leverantörer 

varpå syftet med hela processen uppnås. Dessutom fås en övergripande bild över hur långt 

olika branscher kommit i sitt arbete med dessa sociala aspekter. Den samordnande 

funktionen skulle exempelvis kunna vara en databas i vilken myndigheter snabbt och enkelt 

kan finna adekvat information om den aktuella leverantören. Detta minskar även 

pappersexercisen för den enskilde leverantören då onödiga dubbelkontroller kan undvikas 

vilket förhoppningsvis resulterar i mer noggrant ifyllda uppgifter.  
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6. Framtida studier 

 

Kartläggningen av svenska myndigheter bör utvidgas och inkludera mer omfattande svar på 

frågan varför sociala krav ej används i upphandling, eftersom det är det i särklass vanligaste 

fallet i dagsläget. 

 

Vidare bör jämförelser med andra länder och den privata sektorn göras för att undersöka på 

vilket sätt de hanterar sociala krav i upphandling. Ur ett långsiktigt perspektiv skulle en 

eventuell samordning avseende uppföljning gemensamt med den privata sektorn och/eller 

internationella aktörer kunna utvärderas för att ytterligare sänka resursåtgången. 

 

En kostnadskalkyl över vad ett samordnande verktyg kan kosta att ta fram och underhålla är 

relevant innan ett eventuellt beslut kan fattas.  
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I 

Bilaga I. Enkät 

 

Hej, 

 

Vi är två KTH-studenter som under våren 2012 skriver ett kandidatexamensarbete där vi 

undersöker hur svenska myndigheter ställer sociala krav i offentlig upphandling. 

 

Inom ramen för regeringens mål om offentlig upphandling ska upphandlande myndigheter 

klargöra hur de bidrar till miljöskydd och hållbar utveckling. Vid upphandlingar bör 

miljöoch sociala hänsyn beaktas om upphandlingens art motiverar detta (LOU 1 kap. 9 a §). 

Offentlig upphandling kan därmed ses som ett strategiskt verktyg för att nå ett flertal 

samhällspolitiska mål om en långsiktigt hållbar utveckling, där miljömässig, 

ekonomisk och sociala hänsyn går hand i hand. 

 

Upphandlande myndigheter i Sverige köper in varor och tjänster till ett värde av mer än 500 

miljarder kronor per år. Genom att myndigheter väljer leverantörer som arbetar 

med miljöhänsyn och sociala hänsyn, bidrar upphandlingen direkt till en hållbar utveckling. 

 

Att ställa sociala krav i offentlig upphandling är dock relativt nytt för många myndigheter. 

Med anledning av detta försöker vi få en övergripande bild av hur långt olika 

myndigheter och upphandlande myndigheter kommit i detta arbete. 

 

Vi skulle verkligen uppskatta om ni skulle kunna bistå oss i vårt arbete och besvara 

följande frågor. 

 

- Ställer ni sociala krav mot leverantörer vid upphandling? (Om ja, på vilket sätt? Har ni 

tagit fram en uppförandekod eller dylikt) 

- Vad innehåller de sociala kraven? 

- Hur följs dessa krav upp? (Formulär, granskningar på plats eller på annat vis? Bifoga 

gärna frågeformulär eller rutinbeskrivningar) 

- Vad händer om leverantörer bryter mot de sociala kraven? (Bryts avtalet, förs dialog för 

förändring etcetera?) 

 

Om ni har möjlighet att diskutera fler frågor utöver de ovan ställda eller är intresserade av 

resultatet får ni mer än gärna höra av er. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Christopher Nordin 

Andreas Henning 

 



II 

Bilaga II. Deltagande myndigheter 

 

Arbetsmiljöverket 

Bolagsverket 

Boverket 

Centrala studiestödsnämnden 

Fortifikationsverket 

Högskoleverket 

Livsmedelsverket 

Läkemedelsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturvårdsverket 

SKL Kommentus Inköpscentral 

Smittskyddsinstitutet 

Socialstyrelsen 

Statens Haverikommission 

Statskontoret 

Stockholms läns landsting 

Transportstyrelsen 

Tullverket 

 


	01-F+Ârs+ñttsida
	02-Fo¦êrord
	03-Sammanfattning, Abstract
	04-Ordlista och definitioner
	05-Rapport

