
Sysselsättning 
genom offentlig 
upphandling
Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist
Upphandlingsmyndigheten



Vårt uppdrag

 Utveckla och förmedla 
kunskap, verktyg och metoder 
för offentlig upphandling och 
statsstöd.

 Verka för en rättssäker, effektiv 
och hållbar upphandling.

 Främja innovativa lösningar.

 Stärka upphandlingens 
strategiska betydelse.



683 miljarder kronor 344 statliga myndigheter 
under regeringen

290 kommuner

20 landsting/regioner

ca 3000 offentligt ägda bolag

Offentlig upphandling
i Sverige

17% av BNP





Hur främja socialt 
företagande genom 
reserverad 
upphandling

 Vad är reserverad upphandling 
enligt lagstiftningen?

 En vanlig 
upphandlingsprocess, men 
bara vissa leverantörer får 
lämna  anbud



Vem får lämna anbud i reserverad 
upphandling?
 Det främsta syftet med leverantörens verksamhet ska vara social och 

yrkesmässig integration.
 Minst 30 procent av de som sysselsätts i verksamheten ska vara 

personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden.

 Alla organisationsformer eller associationsformer som uppfyller 
ovannämnda kriterier får lämna anbud, inte bara sociala företag eller 
arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

 När och hur ska det kontrolleras om en leverantör uppfyller kraven? 
Kontrollen ska ske i kvalificeringsfasen och kraven ska vara uppfyllda 
under hela avtalsperioden.



Utmaningar

 Upphandlingsprocessen är komplicerad 
och det som upphandlas är för stora för 
sociala företagen.

 Ett onödigt strängt krav på leverantörens 
tekniska eller ekonomiska förmåga, 
referenser med mera.

 Få erfarenheter av reserverad upphandling
 Upphandlare saknar kunskap om sociala 

företag och möjligheterna för reserverad 
upphandling.

 Den offentliga organisationen har sin egen 
planeringshorisont där de inte tar hänsyn 
till initiativ från socialt företagande.



Hur underlätta för fler reserverade 
upphandlingar?

 Ha dialog med marknaden och öka kunskapen om socialt företagande och 
deras förutsättningar att delta i upphandling.

 Sprid information - ”anbudsskola”  till leverantörer och utbildning för 
upphandlare.

 Dela upp kontrakt i mindre delar och/eller geografiska områden.
 Ställ inte onödigt långtgående krav och förenkla upphandlingsdokumenten 

så långt som möjligt.
 Möjligheter att samverka för att förbättra en leverantörs egen kapacitet.

 Anta en strategi – integrera reserverad upphandling i upphandlingspolicy.
 Använd Upphandlingsmyndighetens stöd.



Några exempel på reserverad upphandling i Sverige

 Fruktkorg-Söderhamn

 SVTs tjänsteupphandling

 Örebro kommun

 Borlänge kommun

 Vänersborg kommun

 Göteborgs stad

 Nordanstigs kommun



Offentlig upphandling som 
Arbetsmarknadsverktyg

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling 
innebär att en leverantör – då ett offentligt 
kontrakt utförs – erbjuder anställning, 
praktik- eller traineeplatser till personer 
som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden.

I syfte att:
 Minska arbetslöshet 
 Öka sysselsättningen 
 Främja social hållbarhet
 Stärka kompetensförsörjningen. 



Vad säger lagen?

Nya upphandlingslagarna ger myndigheter möjlighet att ställa sociala 
krav på ett tydligare sätt. (LOU 17:1)

Upphandlande myndighet har frihet att definiera och bestämma:
 Vad som ska upphandlas
 Vilka krav som ska ställas
 Vilka mervärden som ska premieras
 Hur avtalet ska formuleras.

….så länge de grundläggande principerna om likabehandling, icke-
diskriminering, transparens och proportionalitet och ömsesidigt 
erkännande inte åsidosätts/strider mot LOU 4:1





Beslut, vilja och mod från 
ledningen och beslutsfattare.

Dialog med leverantörer och 
samråd med arbetsmarknadsparter.

Samverkan med 
matchningsansvarig.

Avsatta resurser för genomförande 
- även för uppföljning.

Viktiga  
framgångsfaktorer

för att lyckas med 
sysselsättningskrav



Webbaserat stöd steg 
för steg:
 Samhällsekonomisk 

beräkningsmodell
 Hur göra arbetsmarknads- och 

branschanalys.
 Beslutsunderlag, checklistor
 Mallar 
 Kunskapsbank
 Bonus som incitament för 

jämställdhet



Samhällsekonomiska modellen - ingångsvärden



Samhällsekonomiska modellen – case Trafikverket

Individen – innan krav

• Arbetslös 6-11 månader
• 20-25 år gammal
• Nyanländ
• Tar ej emot a-kassa
• Har ej bostadsbidrag

Sysselsättningskravet

• 11 månaders anställning
• Heltid
• 21 000 i bruttolön
• Nystartsjobb
• Arbetsgivare avsätter 10% av en tjänst till handledning
• Administration

• 10 000 kr för arbetsgivare
• 20 000 kr för det offentliga 
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Samhällsekonomiska modellen – case Helsingborg

70
85

26

-10

46

216

-50

0

50

100

150

200

250

Individ Kommun Region Stat Arbetsgivare Samhället

TOTALT (TKR)

Antaganden

• Individen hade varit fortsatt 
arbetslös under 
anställningsperioden utan 
sysselsättningkrav

• Inga dynamiska effekter



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12
On line, dygnet runt
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