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Abstract 

Purpose: The current development in the construction sector is trending towards a 

required positive contribution to the society in which they're active in order to procure 

construction contracts in the public sector, for example by contributing to social sus-

tainability. Sweden is one of several European countries that stand out in the initiative 

to further and improve the socially developing work done by companies. Social sus-

tainability can be defined as follows: health, education, public safety, government, 

social engagement and equal opportunity. The aim of this work is to provide perspec-

tive and examples of midsized municipalities' thoughts on social sustainability in pro-

curement of construction contracts. 

Method: Literary studies, document analysis, and interviews have been conducted. 

Together, they embody a case study of three midsized municipalities. The literary 

studies were conducted in order to create a theoretical framework for the essay. Doc-

ument analyses of documents from the municipalities have been a part in the empiri-

cal acquisition process. Interviews with representatives from municipal organisations 

which procure construction contracts have been conducted as part of the empirical 

acquisition process. 

Findings: There was a discrepancy between the information provided by the inter-

viewees regarding the social demands in the procurement of construction contracts 

and the political decisions made by the municipalities. The interviewees usually posit-

ed that political demands in these procurements were thoroughly lacking or nonexist-

ent. Political decisions and established documents showed the opposite; municipal 

work with social sustainability was very active according to the politicians. 

Implications: The interest in the question of social demands in the procurement of 

construction contracts is significant, both from politicians and white collar workers. 

An expanded communication between the two is of grave importance for the devel-

opment in the sector. 

Limitations: This study was conducted in three midsized municipalities in what used 

to be the fief of Skaraborg. Regional development in the question of social sustaina-

bility may have affected the municipalities in a collective direction without regards to 

the rest of the country. 

Keywords: sustainable development, social sustainability, midsized municipalities, 

procurement of construction contracts 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn går emot att företag måste 

bidra positivt till samhället där de är verksamma för att få kontrakt på entreprenader 

inom offentlig upphandling, exempelvis genom att bidra till den sociala hållbarheten. 

Sverige är ett av flera länder i Europa som sticker ut med initiativet att främja och 

förbättra det samhällsutvecklande arbetet som företag gör. Social hållbarhet kan defi-

nieras med orden; hälsa, utbildning, säkerhet, styrning, samhällsengagemang och lika 

förutsättningar. Målet med arbetet är att ge insyn och exempel på medelstora kommu-

ners syn på social hållbarhet i upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader. 

Metod: Litteraturstudier, dokumentanalyser och intervjuer har genomförts. Tillsam-

mans utgör de en fallstudie av tre medelstora kommuner. Litteraturstudierna har ge-

nomförts för att skapa ett teoretiskt ramverk för arbetet. Dokumentanalyser av doku-

ment från kommunerna har varit del av empiriinsamlingen. Intervjuer med företrädare 

för organisationer inom kommunerna som upphandlar bygg- och anläggningsentre-

prenader har genomförts som en del av empiriinsamlingen. 

Resultat: Diskrepans rådde mellan intervjurespondenternas uppgifter angående socia-

la krav i upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader och kommunala poli-

tiska beslut. Respondenterna ansåg i stort att politiska initiativ angående sociala krav i 

nämnda upphandlingar saknades. Politiska beslut och upprättade dokument påvisade 

att motsatsen skulle råda; kommunernas arbete med social hållbarhet var högst aktivt 

enligt politikerna.  

Konsekvenser: Intresset i frågan angående sociala krav i upphandlingar av bygg- och 

anläggningsentreprenader är påtagligt från såväl politiker som tjänstemän. En utökad 

kommunikation dem emellan är av stor vikt för arbetets utveckling. 

Begränsningar: Studien utfördes inom tre medelstora kommuner i före detta Skara-

borgs län. Regional utveckling i frågan om social hållbarhet kan ha påverkat kommu-

nerna i en gemensam riktning avskild från andra delar av landet.   

Nyckelord: Hållbar utveckling, social hållbarhet, social utveckling, medelstora kom-

muner, upphandling av byggentreprenader, upphandling av anläggningsentreprenader. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete omfattande 15 hp har utförts för att erhålla högskoleingenjörs-

examen samt teknologie kandidatexamen i byggnadsteknik vid avdelningen för bygg-

nadsteknik och belysningsvetenskap, JTH. 

Arbetet har genomförts i samarbete med Skanska Sverige AB, hus väst. 

1.1 Bakgrund 
1987 presenterade Brundtlandkommissionen ”Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future”. Rapporten har i folkmun 

kommit att kallas Brundtlandrapporten efter Norges dåvarande statsminister Gro Har-

lem Brundtland som var ledande för arbetet inom kommissionen. Rapporten spred 

begreppet hållbar utveckling vilket definierades som ”En utveckling som tillfredsstäl-

ler dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfreds-

ställa sina behov” (WCED, 1987) 

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar: ekologisk hållbarhet, ekonomisk håll-

barhet och social hållbarhet. Sachs (2015) vidgar synsättet ytterligare genom att låta 

fyra system utgöra hållbar utveckling. Systemen Sachs skriver om är ekonomisk till-

växt, social inkludering, miljömässig hållbarhet och samhällsstyrning. Sachs lägger 

här till samhällsstyrning som en parameter i den hållbara utvecklingen. Samhällsstyr-

ningen utövas inte av endast myndigheter och stat, anser Sachs, utan även av företag 

som idag har en starkt påverkande roll i de tre övriga frågorna.  

I diskussionen angående hållbar utveckling har social hållbarhet tidigare setts som ett 

mervärde i förhållande till ekonomi och ekologi. På senare tid har social hållbarhet 

och vikten av dess existens tagit allt mer plats i diskussionen. Företag har visat intres-

se för frågan och på olika sätt redovisat sitt arbete med social hållbarhet (Weingaert-

ner & Moberg, 2014). 

1.2 Problembeskrivning 
EU har via direktiv möjliggjort för medlemsländerna att ställa sociala krav vid offent-

liga upphandlingar (Europeiska kommisionen, 2014). Detta sedan ett av målen med 

EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 är att få ut minst 20 miljoner människor ur fattig-

dom och social utestängning (Europeiska kommissionen, 2010). Målet speglar av sig i 

Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) där det framgår att ”upphandlande 

myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om 

upphandlingens art motiverar detta” (SFS 2007:1091 9 a §). 

Utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn går mot att företag måste bidra po-

sitivt till samhället där de är verksamma för att få kontrakt på entreprenader inom of-

fentlig upphandling. Det framväxande arbetet med social hållbarhet inom företag är 

en möjlighet att möta den utvecklingen (Loosemore, 2016). 

Sverige är ett av flera länder i Europa som sticker ut i arbetet med att politiskt främja 

och förenkla det samhällsutvecklande arbetet som företag gör, vilket brukar benämnas 

som Corporate Social Responsibility (CSR) (Steurer, Martinuzzi, & Margula, 2012).  

Fyra av tio upphandlingar i offentlig sektor under 2014 berörde bygg- och anlägg-

ningsbranschen i form av nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar av of-
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fentliga byggnader, anläggningar och vägar (Rapport 2015:9, 2015). Statistiska cen-

tralbyrån (2014) uppgav att kommuner under 2012 totalt lade ca 61 % av de totala 

investeringarna på bygg- och anläggningsinvesteringar. Det motsvarar ungefär 26 

miljarder kronor. Göteborgs stad har ett budgetmål för 2016 att antalet upphandlingar 

som är socialt hållbara skall öka (Budget 2016, U.Å.).  

Sociala krav i upphandlingen av en byggentreprenad tas upp i en rapport av 

Gustavsson och Elander (2016). Författarna studerade upphandlingen och utförandet 

av ett projekt som avsåg renovering av bostäder i området Vivalla i Örebro. Det 

kommunala bostadsföretaget ÖBO var beställare, de ställde krav på praktikplatser för 

50-80 arbetslösa boende i området.  

Den fysiska miljöns planering är en påverkansfaktor på fysisk och psykisk hälsa slår 

Björk et al. (2008) fast i sin rapport, ett exempel är tillgången till rekreationsområden 

som uppmuntrar en aktiv livsstil. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har 

tagit fasta på rapporten av Björk et al. (2008). Detta går att läsa i ett av kommissio-

nens diskussionsunderlag för hur ojämlikheter i hälsa inom kommunen skall kunna 

minskas (Kommission för ett social hållbart Malmö, 2012). 

I en rapport från Boverket (2010) ges exempel på social hållbarhet i två medelstora 

städer, Växjö och Gävle. Rapporten belyser de respektive kommunernas arbete med 

social hållbarhet i stadsutvecklingen. Rapporten slår fast att de båda kommunernas 

syn på social hållbar stadsutveckling är en kombination av insatser i den fysiska mil-

jön och av sociala insatser. De sociala insatserna är avgränsade från rapporten. Rap-

portens fokus ligger istället helt på den fysiska stadsplaneringen som verktyg för att 

motverka utanförskap. Gävle arbetar exempelvis med s.k. medborgardialog där med-

borgarnas intresse fångas upp i arbetet med översiktsplanen.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att ge insyn och exempel på medelstora kommuners syn på soci-

al hållbarhet i upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader. 

1.3.1 Frågeställningar 
 Vad innebär social hållbarhet i upphandlingsskedet av bygg- och anläggnings-

entreprenader för medelstora kommuner? 

 Hur arbetar medelstora kommuner med social hållbarhet i praktiken? 

 Hur knyter praktiska fall an till kommunernas tolkning av social hållbarhet? 

1.4 Avgränsningar 
Många av de stora städerna i Sverige har offentliga styrdokument för arbetet med so-

cial hållbarhet i upphandlingar, vilket gör dem mindre intressanta för frågeställningar-

na i arbetet. En mindre stad saknar den lagom stora komplexitet och dynamik i sin 

befolkning och utformning som är intressant för arbetet. 

Vid urvalet av kommuner som undersöks i rapporten har tonvikt lagts vid kommuner-

nas befolkningsmängd och befolkningsspridning. Kommuninvånarnas medelinkoms-

ter, hälsofrågor, utbildningsnivåer m.m. tas inte in som en parameter.  
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Medelstor stad har en mängd olika definitioner. I den här rapporten används den defi-

nition som Reglab använder. Reglab är ett forum för regional utveckling där såväl 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som samtliga svenska regioner är med-

lemmar. Deras definition av en medelstor stad är en kranskommun eller en residens-

stad med en befolkning på 25 000 till 80 000 invånare. Det är en kommun som inte är 

en del av en storstad eller en del av storstädernas expansion. Kommunen är större än 

en liten glesbygdskommun och i de flesta fall är det inte en universitetsstad eller ett 

regionalt tillväxtcenter (Reglab, 2013). 

1.5 Disposition 
Nedan följer en beskrivning av arbetets uppbyggnad vilket fungerar som en läsanvis-

ning för läsaren. 

Kapitel 1 – Inledning, ger en introduktion och bakgrund till ämnet samt presenterar 

mål och frågeställningar.   

Kapitel 2 – Metod och genomförande, ger en beskrivning av rapportens metodik och 

dess genomförande. Här beskrivs kopplingen mellan frågeställningarna och dess un-

dersökningsmetod för datainsamling. Arbetsgången för att besvara frågeställningarna 

och trovärdigheten för metodvalet analyseras här. 

Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk. Kapitlet ger en beskrivning av det teoretiska ramver-

ket som rapporten utgörs av. Här fördjupas problembeskrivningen samt teorin bakom 

frågeställningarna. 

Kapitel 4 – Empiri. Ger en beskrivning av datainsamlingen som har valts för att be-

svara frågeställningarna. 

Kapitel 5 – Analys och resultat, presenterar svaren på rapportens frågeställningar. Här 

analyseras empirin som sedan kopplas till teorin i det teoretiska ramverket. 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser. Kapitlet ger en sammanfattning av rapportens 

resultat samt en diskussion av studiens metodval. 

Referenser, här presenteras alla skriftliga och digitala referenser. 

Bilagor, här presenteras bilagor såsom intervjuerna i sin helhet. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs med vilken metod och strategi arbetets datainsamling har ge-

nomförts. Arbetsgången med de olika metoderna beskrivs. Kopplingarna mellan frå-

geställningarna och metoderna för datainsamling presenteras och diskuteras. Avslut-

ningsvis avhandlas arbetets trovärdighet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Kvalitativ metod har använts vid denna studie då metodens primära syfte är att ge 

förståelse och att beskriva helheten av sammanhanget som informationen ryms inom 

(Holme & Solvang, 1997). Då studien närmare ska beskriva hur social hållbarhet till-

lämpas i offentliga upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader (härefter 

kallat entreprenadupphandlingar) är kvalitativ metod lämpligt. Det är den sociala håll-

barheten i upphandlingsskedet som utgör sammanhanget som Holme och Solvang 

(1997) beskriver. 

Blomkvist och Hallin (2014) beskriver forskningsdesign som en modell för hur pro-

blematiseringen skall göras forskningsbar. Den här studien har tillämpat fallstudier 

som forskningsdesign.  

Fallstudier har enligt Blomkvist och Hallin (2014) ett antal utmärkande drag, ett eller 

flera enskilda exempel väljs ut och studeras i det verkliga livet. Tillräckligt mycket 

information skall samlas in om exemplet och fallstudien utförs systematiskt.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för data-
insamling 
 Vad innebär social hållbarhet i upphandlingsskedet av bygg- och anläggnings-

entreprenader för medelstora kommuner? 

Frågeställningen besvarades med dokumentanalyser och intervjuer. Dokumentanaly-

ser av förfrågningsunderlag och kommunernas hemsidor har gjorts. Intervjuerna har 

genomförts med företrädare för kommunernas upphandlande organisationer. Till-

sammans gav dessa metoder en bild av vad kommunerna kommunicerar ut i frågan. 

 Hur arbetar medelstora kommuner med social hållbarhet i praktiken? 

Frågeställningen besvarades med intervjuer, dokumentanalyser och litteraturstudier. 

Intervjuerna har genomförts med företrädare för kommunernas upphandlingsorganisa-

tion. Dokumentanalyserna genomfördes på ett antal förfrågningsunderlag från respek-

tive kommun. Tillsammans gav dessa metoder en bild av vad kommunerna gör i prak-

tiken. Litteraturstudier har genomförts för att bilda det teoretiska nätverket.  

 Hur knyter praktiska fall an till kommunernas tolkning av social hållbarhet? 

Denna frågeställning baseras på de första två frågeställningarnas material och därmed 

deras datainsamlingsmetoder. Tonvikten har lagts vid en analys av vad kommunerna 

kommunicerar ut offentligt och hur deras arbete har genomförts. Analysen lägger vikt 

vid kopplingen mellan dessa två delar. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys har valts som datainsamlingsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna delvis är strukturerade och standar-

diserade. Samtidigt ges utrymme för följdfrågor och detaljfrågor som uppkommer 

under intervjutillfället (Blomkvist & Hallin, 2014). Då respondenterna kan vara mer 

eller mindre initiativtagande i diskussionen är semistrukturerade intervjuer lämpliga. 

Vidare kan intervjuaren styra om samtalet från detaljfrågor som är överflödiga för 

studien. 

Dokumentanalyser har genomförts på dokument från kommunernas hemsidor samt på 

fem stycken av respektive kommuns senaste förfrågningsunderlag gällande entrepre-

nadupphandlingar. Dokumentanalyserna genomfördes med arbetssättet för litteratur-

studier som arbetsmodell. 

2.4 Arbetsgång 
Fallstudien utfördes på de tre medelstora kommunerna Falköping, Skövde och Lidkö-

ping. Närmare bestämt var det organisationer som upphandlar bygg- och anläggnings-

entreprenader inom de tre kommunerna som studerades. De tre kommunerna valdes ut 

med tanke på deras inbördes likheter vad gäller folkmängd och geografisk placering i 

landet. Dessutom var kommunernas inbördes olikheter vad gäller geografisk utbred-

ning inom kommunerna, befolkningstäthet och kommunernas huvudsakliga typer av 

arbetsgivare en annan aspekt. Sammansättningen av studerade kommuner förväntades 

diversifiera bilden av vad social hållbarhet i entreprenadupphandlingar i medelstora 

kommuner kan innebära. 

Litteraturstudie av aktuell forskning och dokumentanalyser utförda på myndighetsdo-

kument, lagtexter och andra liknande dokument har gjorts för att bilda det teoretiska 

ramverket som studien vilar på. Litteraturstudier lämpar sig för att motivera en empi-

risk studie och för att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & 

Wengström, 2016). Litteraturinsamlingen har till övervägande del bestått i sökningar 

på databaser som publicerar vetenskapligt granskade artiklar.  

Exempel på de sökord som användes är: 

 social procurement  

 social sustainability  

 public procurement 

 social responsibility 

 social awareness 

 CSR, partnering 

 strategic partnering  

 joint venture 

 ISO 26000 

Övrig litteraturinsamling har bestått i att söka reda på relevant litteratur genom att 

utnyttja referenslistor i olika rapporter och artiklar. 

Alla litteraturstudier har genomförts med snarlik metodik. Först inläsning av abstracts, 

därefter inläsning av diskussion och resultat. De texter som ansetts relevanta för arbe-
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tet har därefter genomlästs för att få grundligare kunskap. Rapporterna och artiklarna 

har företrädesvis blivit publicerade under de senaste fem åren.  

Dokumentanalyserna delades i tre delar. Den första delen var som kunskapsinhämt-

ning inför bildandet av det teoretiska ramverket som arbetet vilar på. Den andra delen 

var inläsning av dokument publicerade på kommuners hemsidor. Slutligen har doku-

mentanalys av fem stycken förfrågningsunderlag ifrån varje granskad kommun analy-

serats. 

Dokumentanalysen av kommunernas hemsidor har genomförts genom inläsning av de 

dokument som fanns tillgängliga under för ändamålet lämplig rubrik. Detta har kom-

pletterats med sökningar efter lämpliga dokument på respektive hemsida med sökor-

den: 

 social hållbarhet 

 hållbar utveckling 

 social utveckling 

 social 

 ISO 26000 

Dokumenten hade karaktären att vara beskrivande av kommunens synsätt på social 

hållbarhet. Kommunernas budgetar och lämpliga styrdokument har genomlästs. 

De fem senaste förfrågningsunderlagen gällande entreprenader inom bygg- och an-

läggningssektorn från respektive kommun granskades. Dokumentanalysen genomför-

des genom att krav som kan kopplas till social hållbarhet noterades. 

Intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas arbetsplatser och har med tillstånd 

spelats in på mobiltelefon. Intervjupersonerna har valts ut som representanter för den 

upphandlande organisationen i respektive kommun. Deras yrkesposition och kunskap 

i ämnet ger validitet till intervjuerna såtillvida att de som intervjupersoner är sakkun-

niga.  

2.5 Trovärdighet 
En risk är att frågor i en intervju präglas av en missuppfattning om intervjupersonens 

kunskaper, inställning i frågan och beteende (Olsson & Sörensen, 2007). För att mi-

nimera den risken har intervjupersonerna blivit informerade om intervjuns innebörd 

innan intervjutillfället, detta för att säkerställa att de var rätt personer att svara på frå-

gorna. Frågorna skickades inte ut i sin helhet. Efter avslutad intervju sammanfattades 

denna och sändes till intervjupersonen för granskning om samstämmighet rådde. För 

att eliminera missförstånd eller övertolkningar av intervjupersonen har frågor så långt 

möjligt formulerats med hjälp av så kallad triangulering. Det innebär att två eller fler 

frågor med snarlik innebörd ställs för att på så vis låta ringa in svaren med en växelvis 

samverkan svaren emellan (Trost, 2010). Detta arbetssätt förväntades ge studien en 

hög validitet. För att ytterligare stärka studiens validitet utformades intervjufrågorna 

efter inläsning av lagtexter, publikationer från offentliga organ, läroböcker samt ve-

tenskapligt granskade rapporter och artiklar.  

Intervjufrågorna har präglats av en öppen karaktär och utvikningar har tillåtits. Rikta-

de frågor och även stängda frågor har förekommit för att leda intervjun framåt och för 

att kontrollera information. Den öppna karaktären förväntades ifrågasätta reliabilite-
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ten, för att motverka det utformades frågorna med triangulering som arbetssätt. Vidare 

var inte frågorna lokalt anknutna eller utformade som speciellt riktade mot någon en-

skild person, vilket också förväntades stärka reliabiliteten. Manus till intervjuerna 

finns som bilaga till arbetet (bilaga 1). 

Sökorden som har använts för att inhämta material till litteraturstudierna valdes ut 

genom att använda vedertagna begrepp och därefter breddades sökfältet med lämpliga 

sökord erhållna från genomläst material. Kombinationer av sökord med begränsningar 

på högst fem år gamla texter som var vetenskapligt granskade och inom passande 

forskningsfält utgjorde ett sökträd för att hitta relevanta publikationer (Forsberg & 

Wengström, 2016). Bell (2004) tar upp vikten av att litteratur som studeras skall ha 

ämnesmässig koppling till fenomenet som studeras. Detta hanteras med tidigare 

nämnda begränsning vad gäller forskningsfält. Arbetssättet förväntades säkerställa 

såväl hög reliabilitet som hög validitet då ett brett urval av, i sammanhanget, vanligt 

förekommande ord användes i sökningen. 

Datainsamling till dokumentanalyser har till största del genomförts genom att lagtex-

ter och styrdokument från myndigheter har sökts upp på internet. Då dessa är första-

handskällor har informationsinhämtningen stannat vid enstaka källor. Även här säker-

ställdes hög validitet respektive hög reliabilitet genom användande av, i samman-

hanget, vanligt förekommande sökord. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som användes för att besvara frå-

geställningarna. Det kan ses som en grundläggande kunskap för att sätta frågeställ-

ningarna och rapportens syfte i ett sammanhang.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
De tre frågorna besvaras med kunskap från två teoretiska avsnitt. De teoretiska avsnit-

ten handlar om offentlig upphandling och social hållbarhet. Nedan visas en modell av 

hur teoriavsnitten och frågeställningarna hänger samman. 

 Vad innebär social hållbarhet i upphandlingsskedet av bygg- och anläggnings-

entreprenader för medelstora kommuner?  

Frågan kopplar an till social hållbarhet som fenomen och till offentlig upphandling 

som företeelse. 

 Hur arbetar medelstora kommuner med social hållbarhet i praktiken? 

Precis som tidigare frågeställning kopplar denna fråga an till kunskapen om social 

hållbarhet som fenomen och till offentlig upphandling som företeelse. 

 Hur knyter praktiska fall an till kommunernas tolkning av social hållbarhet? 

Denna frågeställning är en granskning av de andra två frågornas korrelation, kun-

skapen om social hållbarhet och offentlig upphandling kommer från de andra frå-

gornas svar och således med de båda teorierna som kunskapsbas. 

 

 

Figur 1. Modell för teoriernas koppling till frågeställningarna, samt tredje frågeställ-

ningens koppling till de övriga två. (Samuelsson, 2016) 
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3.2 Offentlig upphandling 
Varje år gör den offentliga sektorn inköp för uppskattningsvis 600 miljarder kronor 

(Konkurrensverket Sverige, 2011a). Dessa regleras inom lag om offentlig upphand-

ling (SFS 2007:1091) förkortat LOU. Inköpen gäller ingångna ramavtal eller kontrakt 

avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Byggentreprenader definieras i LOU 

som utförande, eller utförande och projektering, av ett byggnads- eller anläggningsar-

bete. 

Beslutande församlingar i kommuner innefattas i begreppet kommunala myndigheter. 

Kommunala myndigheter och kommunala bolag omfattas av LOU som varandes upp-

handlande myndigheter (Söderberg, 2011). 

Sverige är anslutet till Government Procurement Agreement (GPA), vilket är ett avtal 

gällande offentlig upphandling inom ramen för samarbetet i världshandelsorganisatio-

nen (WTO). LOU är utformat för att följa både GPA och de direktiv som EU ställer 

på offentlig upphandling (Söderberg, 2011). 

3.2.1 De fem grundprinciperna 
All offentlig upphandling enligt LOU skall följa fem grundläggande principer. Dessa 

principer kallas de EU-rättsliga principerna (Konkurrensverket Sverige, 2014a). Här 

följer en beskrivning av principerna: 

 Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att på grund av ex-

empelvis nationalitet diskriminera leverantörer. Det innebär också att lokala 

företag inte får ges några fördelar i en upphandling. Vidare innebär principen 

om icke diskriminering att förfrågningsunderlag inte får innehålla krav som 

endast svenska företag känner till eller kan utföra. 

 

 Principen om likabehandling innebär att samma förutsättningar skall ges till 

alla leverantörer. Exempelvis skall alla leverantörer samtidigt få samma in-

formation.  

 

 Principen om proportionalitet innebär att upphandlarens krav på leverantö-

ren och kraven i kravspecifikationen ska stå i rimlig proportion till det som ska 

upphandlas.  

 

 Principen om öppenhet, eller transparens, innebär att öppenhet och förutse-

barhet skall prägla upphandlingen. Upphandlingen skall annonseras offentligt 

och ingen information gällande upphandlingen får hemlighållas.  

 

 Principen om ömsesidigt erkännande innebär att alla EU/EES-länder skall 

acceptera de intyg och certifikat som utfärdats av någon av medlemsstaterna. 

3.2.2 Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlag är ett samlingsnamn för de anbudsunderlag som en upphand-

lande myndighet skall tillhandahålla en leverantör (Werling, 2012). Det är utifrån för-

frågningsunderlaget som en presumtiv leverantör skall kunna upprätta ett anbud, för 

att sedermera kunna delta i den utvärderingsfas av samtliga anbud som därmed följer.  

Förutsebarhet och transparens skall prägla förfrågningsunderlaget. Underlaget bör 

innehålla kravspecifikation, tilldelningskriterier, kommersiella villkor, särskilda kon-
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traktsvillkor, anbudsinbjudan, uppgifter om anbudsformalia och administrativa be-

stämmelser (Werling, 2012). Det är inte möjligt för en upphandlande myndighet att 

tillföra, eller ta bort, krav eller kriterier i förfrågningsunderlaget (Sundstrand, 2010). 

Det innebär att alla ingående krav i förfrågningsunderlag skall redovisas redan i för-

frågningsunderlaget.  

Det går att utforma olika former av tilldelningskriterium exempelvis kriterium med 

fokus på miljö, ekonomi, kvalité eller social hänsyn (Konkurrensverket Sverige, 

2011b). Tilldelningskriterierna beräknas med poängsatser i utvärderingsskedet, där 

den leverantören med högst poäng tilldelas kontraktet. När flera olika tilldelningskri-

terier är aktuella skall det i förfrågningsunderlaget i regel redovisas hur dessa viktas 

mot varandra. Viktning innebär i regel att de olika tilldelningskriterierna förses med 

ett procenttal som multipliceras med det tilldelade poänget för att de för den upphand-

lande myndigheten viktigaste kriterierna skall framhävas (Konkurrensverket Sverige, 

2011b).  
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3.3 Social hållbarhet 
Social hållbarhet förklaras ofta som ett begrepp som saknar en entydig definition 

(Weingaertner & Moberg, 2014). Abrahamsson (2013) ser begreppet som två delar i 

litteraturen. Den ena delen är social rättvisa och den andra delen hållbarhet i lokal-

samhället. Social rättvisa handlar om jämlik fördelning av resurser och var medborga-

res möjlighet att tillvarata dessa resurser, enligt Abrahamsson (2013). Dessutom skall 

alla medborgare ha tillgång till stadens kollektiva rum, rent vatten, bostäder, vård och 

skola. Utöver dessa mer grundläggande behov finns behov av kultur och mötesplatser 

som caféer och restauranger, förklarar Abrahamsson (2013). Vidare behövs samhälls-

service i form av bank och post. Hållbarheten i lokalsamhället är, poängterar Abra-

hamsson (2013), en fri översättning av ”sustainability of community” och handlar om 

att samhället skall vara attraktivt att leva, bo och arbeta i över tid. Kort sagt samhällets 

förmåga att reproducera sig självt. För att göra det måste samhället vara rustat att möta 

problem som är komplexa. Detta hänger ihop med den sociala sammanhållningen som 

finns i samhället. Den i sin tur bygger på relationen mellan människor (Abrahamsson, 

2013). 

Weingaertner och Moberg (2014) har gjort en litteraturstudie där de synar begreppet 

utifrån två olika kontexter. Den ena är i stadsplaneringen och den andra i företag- och 

produktssammanhang, där förutom företagens produkter även företagens eget arbete 

med social hållbarhet (CSR) är en del i sammanhanget. De gemensamma nämnare för 

innebörden av social hållbarhet som Weingaertner och Moberg (2014) lyfter fram är 

hälsa, utbildning, säkerhet, styrning, samhällsengagemang och lika förutsättningar. 

Det finns även ett antal kontextspecifika aspekter, exempelvis teknisk utveckling och 

attraktiva offentliga utrymmen. 

3.3.1 Social hållbarhet i stadsplanering 
Dempsey, Bramley, Power och Brown (2011) tar sig an att definiera social hållbarhet 

i stadsmiljö. Angreppssättet är uppdelning av begreppet i social rättvisa och ett håll-

bart samhälle.  

Den sociala rättvisan har sin grund i tanken om rättvis fördelning av resurser och har 

hållbar utveckling i åtanke, förklarar Dempsey et al. (2011). Således skall den möta 

behovet hos nuvarande och kommande generationer. Vidare skriver författarna att i en 

samhällelig kontext diskuteras social rättvisa som förhindrande av uteslutning eller att 

medborgare diskrimineras genom att hindras från att delta ekonomiskt, socialt och 

politiskt i samhället. Den sociala rättvisan uppnås med politiska verktyg och riktlinjer.  

Dempsey et al. (2011) förklarar att det hållbara samhället utgörs av ett samhälle där 

medborgarna interagerar med varandra och att det förekommer lokala, formella och 

icke formella, sammanslutningar. Vidare beskriver de vikten av tillit och trygghet från 

hot inom samhället, en positiv känsla av identifikation och stolthet i gemenskapen.  

Social hållbarhet, resonerar Olsson (2012), kan ses stå på två ben i aktuell litteratur. 

Det ena benet är en god välfärd som fördelas någorlunda rättvist och att människor 

har en hygglig tillvaro. Det andra benet är samhällets problemlösningsförmåga. Ols-

son (2012) beskriver att det första benet, välfärdsperspektivet, innebär att ha en god 

tillvaro och att känna glädje. Utöver det behöver människor känna tillhörighet och 

mening i tillvaron. Detta är sådant som till viss del kan uppnås genom politisk styr-

ning. För att uppnå detta har människor behov av att ges möjligheter i en rad avseen-

den: arbete, försörjning, möjligheter till utbildning, bostad och liknande. Det andra 
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benet kallar Olsson (2012) för samhällets problemlösningskapacitet. Här är det viktigt 

att samhället har resurser att lösa de problem som hotar samhället självt och medbor-

garna, på både kort och lång sikt. Det kan vara sociala problem som ungdomskrimina-

litet eller utanförskap såväl problem som hotar samhället utifrån, exempelvis miljö-

problem eller lågkonjunktur. Människors behov av samhörighet och mötesplatser han-

teras inom denna del. Kapaciteten att kanalisera positiva intressen som finns inom 

samhället är också en del av detta.  

Social hållbarhet i byggprojekt kan innebära att byggentreprenören använder produk-

ter från tillverkare som har dokumenterat goda arbetsvillkor för sina anställda (Loo-

semore, 2016). Detta skall då framgå som ett kvalificeringskrav eller kontraktsvillkor 

snarare än en teknisk specifikation (Konkurrensverket Sverige, 2011b). Entreprenören 

kan ställa krav på leverantörer och underentreprenörer att möjliggöra sysselsättning 

för missgynnade och marginaliserade grupper såsom funktionshindrade, före detta 

brottslingar, etniska minoriteter eller långtidsarbetslösa (Loosemore, 2016). Det kan 

enligt författaren ses som ett sätt att ge tillbaka till det samhälle företaget agerar inom. 

Stadsplanering kan i någon mån främja en aktiv livsstil och även till viss del motverka 

en ohälsosam livsstil enligt Toker och Minassians (2012). Det tydligaste exemplet på 

en hälsofrämjande stadsplanering är grönytor och naturområden som lockar till fysisk 

aktivitet.  

Buser och Koch (2014) tar upp den omfattande renoveringen av miljonprogramsom-

råden som är aktuell i Sverige. De menar att byggentreprenörerna vid en renovering 

av ett bostadsområde kan vara en del av lösningen på de sociala problem som det ak-

tuella området är drabbat av. Författarna menar att en del av lösningen kan vara att 

sammanbinda förorter med det övriga samhället genom infrastruktur men också ge-

nom att främja arbeten och förekomsten av social service för de boende. Buser och 

Koch (2014) varnar vidare för den gentrifiering som påkostade renoveringar kan leda 

till, detta tar även Gustavsson och Elander (2016) upp. Förklaringen till gentrifiering 

ligger i att kostsamma renoveringar av bostadsområden bekostas av höjda hyror vilket 

drabbar exempelvis arbetslösa boende särskilt hårt (Boverket, 2014; Gustavsson & 

Elander, 2016).  

3.3.2 Social hållbarhet i offentlig upphandling 
Sociala krav kan införas i upphandlingen på tre olika sätt enligt Werling (2012).  

 Som en del av leverantörkvalificeringen, där den upphandlande myndigheten 

ställer organisatoriska krav på leverantören. Kraven måste sedan uppfyllas för 

att leverantörens anbud skall kvalificeras som behörigt att utredas efter tilldel-

ningskriterierna. 

 

 Som ett tilldelningskriterium i arbetet att finna den bästa produkten bland de 

kvalificerade leverantörernas anbud, detta noteras då i förfrågningsunderlaget. 

 

 Det sista sättet är att ett kontraktsvillkor sätts upp med avsikt att styra en leve-

rantör mot ett visst beteende. 

Då sociala krav i form av exempelvis tillgänglighetskrav ställs innefattas det i de tek-

niska specifikationer som förfrågningsunderlaget uppger (Konkurrensverket Sverige, 

2011b). Villkor, som exempelvis syftar till att främja möjligheten för människor som 
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har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden att få en anställning inom ett pro-

jekt, skall anges som ett kontraktsvillkor (Konkurrensverket Sverige, 2011b). Sociala 

tilldelningskriterier måste uppfylla fyra krav enligt EU:s program för sysselsättning 

och social solidaritet (Europeiska Unionen, 2010). 

 De skall vara kopplade till kontraktsföremålet. 

 

 De får inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet. Det bety-

der att de ska vara specifika, produktrelaterade och mätbara. På det viset mot-

verkas möjligheten att ställa oprecisa krav som en teknik för att kringgå regel-

verket för att kunna välja leverantör. 

 

 Kriterierna måste uttryckligen nämnas i meddelandet om upphandling och i 

förfrågningsunderlaget.  

 

 Kriterierna skall följa de EU-rättsliga principerna. 

Då sociala tilldelningskriterium används utgår den upphandlande myndigheten ifrån 

”det ekonomiskt mest fördelaktiga” (Europeiska Unionen, 2011, s. 37) och inte enbart 

utifrån pris. Med det menas att hänsyn tas till vad som ger bäst valuta för pengarna 

(Europeiska Unionen, 2011). Det är i de fallen som poängsatser för viktning används 

(Konkurrensverket Sverige, 2011b). 

3.3.3 ISO 26000 
År 2010 publicerade International Organization for Standardization (ISO) en vägle-

dande standard för socialt ansvarstagande för företag och organisationer (härefter 

gemensamt kallat för organisationer). Standarden har beteckningen ISO 26000:2010 

och kallas vanligen ISO 26000 (bilaga 2).  

ISO 26000 är en standard med frivilliga riktlinjer och rekommendationer utan krav. 

Till skillnad från en del andra ISO-standarder, såsom ISO 9001 och ISO 14001, leder 

inte ISO 26000 till någon certifiering (Harazin & Kósi, 2013; Moratis & Cochius, 

2011). Den ska inte användas i kontrakt (ISO, 2010; Moratis & Cochius, 2011). Stan-

darden är avsedd för såväl stora som små organisationer i privat, offentlig eller ideell 

regi som vill utveckla sitt arbete med socialt ansvar (Harazin & Kósi, 2013; Moratis & 

Cochius, 2011).  

Standarden innehåller sju delar som organisationer kan guidas av (Moratis & Cochius, 

2011). En av dessa delar innehåller de sju principer som ISO 26000 grundas på. Det 

finns också sju kärnfrågor som organisationer kan arbeta med, vilka tillsammans utgör 

en annan del (Moratis & Cochius, 2011).  

Harazins och Kósis (2013) går igenom de sju principerna, de presenteras i korthet här: 

 Ansvarsskyldighet – en organisation har en ansvarsskyldighet för den inverkan 
som deras beslut och ageranden har gentemot samhället, ekonomin och miljön. 
 

 Transparens – beslut och ageranden som påverkar miljön och samhället skall 
redovisas offentligt i möjlig mån. 
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 Etiskt uppträdande – organisationen skall sträva efter ärlighet, rättvisa och in-
tegritet gentemot omgivning och intressenter. 
 

 Respekt för intressenterna – organisationen skall identifiera och respektera in-
tressenternas önskemål, intressen och lagliga skyldigheter.  
 

 Respekt för lagen – organisationen skall acceptera gällande lagstiftning och 
hålla sig uppdaterad med den. 
 

 Respekt för internationell uppförandenorm - En organisation skall utöver lag 
följa en internationell uppförandenorm. Exempelvis då organisationen agerar i 
ett land med bristande lagar för miljö och socialt ansvar. 
 

 Respekt för de mänskliga rättigheterna – En organisation skall agera då någon 
persons mänskliga rättigheter negligeras.  

Duckworth (2015) menar att genom en djupare förståelse för dessa principer kan en 

ledare väva in socialt ansvar i sitt beteende. 

I sin studie presenterar Harazins och Kósis (2013) även de sju kärnfrågor som en or-

ganisation kan arbeta med enligt ISO 26000, de presenteras i korthet här: 

 Organisationsstyrning – Det finns ett ansvar för organisationsstyrningen att 
implementera socialt ansvar i organisationens arbete och tankesätt. 
 

 Mänskliga rättigheter – organisationen bör respektera dessa grundläggande 
rättigheter. 
 

 Arbetsvillkor – organisationen skall ge sina anställda och partners rättvisa och 
tillfredsställande arbetsförhållanden, snarare än att se dem endast som produk-
tionsfaktorer. 
 

 Miljö – organisationen har ett miljöansvar som sträcker sig längre än den loka-
la inverkan de gör. 
 

 Ansvarsfulla affärsmetoder – organisationen skall vara etisk i sitt förhållnings-
sätt gentemot alla andra parter såsom beställare, leverantörer, partners, entre-
prenörer m.m. 
 

 Konsumentfrågor – organisationen skall ansvara för information kring sin pro-
dukt, säkerhet, lyhördhet och andra kundrelaterade frågor. 
 

 Lokal samhällsutveckling – organisationen skall vara en del av samhället och 
främja gemensamma intressen inom samhället. 

Övriga fem delar av ISO 26000 avhandlar Moratis och Cochius (2011), här följer en 

sammanfattande presentation: 

 Omfattningen av ISO 26000. 
 

 Terminologi och definitioner av begrepp inom socialt ansvar vilka är viktiga i 
arbetet med ISO 26000. 
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 Utvecklingen av socialt ansvar och hur det tolkas i ISO 26000 

 
 En organisations erkännande av sitt sociala ansvar och engagemanget gent-

emot sina intressenter.  
 

 Implementeringen av socialt ansvar i en organisation. 

Slutligen består ISO 26000 av två bilagor och en referenslista. Bilagorna består bland 
annat av frivilliga initiativ och instrument med koppling till socialt ansvar som orga-
nisationer kan arbeta med. Referenslistan består av olika internationella riktlinjer, 
standarder, överenskommelser och fördrag som ISO 26000 nämner (Moratis & Co-
chius, 2011). 
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3.4 Partnering 
Partnering och ”utökad samverkan” är en samverkansform inom entreprenadjuridiken. 

Benämningen partnering används på fastighetssidan, på anläggningssidan kallas det 

för ”utökad samverkan” (Fernström, 2012). Vidare i rapporten kommer ordet partne-

ring att användas. 

Partnering introducerades i Sverige av de stora svenska byggbolagen som hade haft 

framgång med konceptet i utlandet (Bjerle, 2013). Byggbranschen marknadsförde 

partnering för beställare och allmänhet under dess introduktion på den svenska mark-

naden (Bjerle, 2013; Fernström, 2012). 

Som begrepp saknar partnering en officiell definition (Bjerle, 2013). Vidare saknas 

specificering kring vilka arbetsmoment eller villkor som ska ingå för att en samverkan 

ska kallas för partnering. Aktörer inom branschen har många gånger olika definitioner 

av partnering, dock är de stora dragen gemensamma (Bjerle, 2013). 

I vetenskapliga studier slås det ofta fast att begreppet partnering är odefinierat (Byg-

balle, Jahre & Swärd, 2010; Deborah, Trefor, & Zhaomin, 2012; Jacobsson & Roth, 

2014). Utgångspunkten i dessa studier är emellertid att tanken med partnering är att 

byggprojekt ska effektiviseras, kostnads- och kvalitetsmässigt, genom ett långsiktigt 

samarbete mellan två eller fler parter där kunskapsutbyte och ömsesidigt förtroende 

skall genomsyra projektet (Bygballe, Jahre & Swärd, 2010; Deborah, Trefor, & Zha-

omin, 2012; Jacobsson & Roth, 2014).  

Syftet med partnering är att beställaren och entreprenören gemensamt skall utveckla 

projektet. Med gemensamma beslut om hålltider, teknik, kvalitet, miljö, ekonomi och 

relationer förväntas den totala kostnaden för projektet minska och kvalitén på projek-

tet öka (Bjerle, 2013). Arbetssättet ger alternativa lösningar på problem i tidigt stadi-

um vilket sänker kostnaderna för projektet, således är en upphandling av partnering i 

tidigt skede eftersträvansvärd (Fernström, 2012). 

Personliga kompetenser och tillkortakommanden sätter stort avtryck på ett partne-

ringprojekt. Samarbetsförmågan hos en person är särskilt viktig. Detta gör att indivi-

der snarare än företag står i fokus vid utvärderingar inför ett partneringprojekt (Kade-

fors, Björlingson, & Karlsson, 2007). Kadefors (2002) belyser att personer på nyckel-

positioner i ett partneringprojekt bör vara eldsjälar. 

Öppna böcker är ett begrepp som är vanligt förekommande inom partnering. Det in-

nebär att alla ingående parter har en öppen redovisning sinsemellan (Bjerle, 2013; 

Fernström, 2012). Det specifika projektets definition av ”öppna böcker” skall redovi-

sas i kontraktet (Bjerle, 2013). 

Branschen skiljer på projektpartnering och strategisk partnering (Fernström, 2012). 

Projektpartnering avser partnering i ett enskilt projekt. Strategisk partnering innebär 

att parterna har avtalat om att samverka i flera på varandra följande projekt. Om mo-

menten i de olika projekten är upprepande och liknande i sin karaktär gynnas det av 

organisationens lärande (Konkurrensverket Sverige, 2014b). Strategisk partnering 

inom ramen för LOU upphandlas som ramavtal (Konkurrensverket Sverige, 2014b). 
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Renoveringen av Vivalla i Örebro, som nämndes i ett tidigare kapitel, upphandlades 

som en strategisk partnering. Gustavsson och Elander (2016) tar i sin rapport om pro-

jektet upp kravet om 50-80 praktikplatser som ett exempel på ett, för entreprenören, 

långsiktigt ekonomiskt intresse i området kombinerat med social hållbarhet i området. 

Kadefors, Thomassen och Jørgensen (2013) visar i sin rapport potentialen i partne-

ring. Ett kommunalt bolag upphandlade sex förskolor och två skolor med strategisk 

partnering. Det författarna framförallt framhäver är byggtiden för den fjärde förskolan 

som reducerades med 40 % jämfört med den tredje förskolan.  

3.5 Sammanfattning av teorier 
Social hållbarhet kan införas i offentliga entreprenadupphandlingar i flera olika for-

mer. Det kan vara en ren fysisk planering i form av grönytor, mötesplatser eller buss-

förbindelser till kringliggande områden. Det kan röra sig om de mjukare värdena där 

människor berörs per definition. Exempelvis genom praktikplatser för boende i områ-

det eller användande av varor från företag med dokumenterat goda arbetsvillkor. Vil-

ka kvalifikationskrav som ställs på entreprenören, kontraktskrav och/eller tilldel-

ningskriterier skall alltid framgå i förfrågningsunderlaget. En organisation som vill 

utveckla sitt sociala ansvar kan använda sig av ISO 26000 som riktlinje, dock inte 

som ett kontraktskrav. Förfrågningsunderlaget skall präglas av transparens och förut-

sebarhet. Partnering erbjuder en möjlighet för entreprenörer och byggherren att 

gemensamt utforma ett projekts olika ingående delar. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras det empiriska material som har samlats in till rapporten. 

4.1 Fakta om de granskade kommunerna 
Urvalet av kommuner som utgör basen för fallstudien har en geografisk närhet sins-

emellan och var samtliga en del av före detta Skaraborgs län. De tre kommunerna är 

Lidköping, Skövde och Falköping. Kommunerna har olika sammansättning vad gäller 

befolkningstäthet (vilket framgår i tabellen längre ner på sidan) och näringsliv.  

Ungefär en fjärdedel av Lidköping kommuns ca 39 000 invånare bor i glesbygd. Lite 

drygt hälften av invånarna bor i centralorten och övriga i kringliggande tätorter. Ar-

betsgivarna är till stor del landstinget, kommunen och Försvarsmakten. Andra stora 

arbetsgivare finns inom tillverkningsindustrin (Lidköping, u.å.). 

Lite drygt hälften av Skövde kommuns ca 53 500 invånare bor i centralorten. Utöver 

tätortsboende invånare bor cirka 15 % i glesbygd. Centralorten är en militärstad med 

en handfull större tillverkningsindustrier, därutöver finns arbetstillfällen i små- och 

medelstora företag inom service- och hantverksbranscherna (Skövde, u.å.). 

Falköping är en kommun präglad av jordbruk med arbetstillfällen inom exempelvis 

serviceföretag och livsmedelsindustrin. Ungefär hälften av de ca 32 500 kommunin-

vånarna bor i centralorten. Utöver centralorten finns ett flertal mindre tätorter i kom-

munen (Nordblom, u.å.). 

Tabell 1. Befolkningstäthet i de studerade kommunerna 2015 (SCB, 2016). 

 
Invånare per km

2
 Folkmängd Landareal i km

2
 

Lidköping 55,8 39 009 698,6 

Skövde 79,5 53 555 673,7 

Falköping 31,1 32 511 1 044,9 
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4.2 Intervjustudie 
Tre intervjuer genomfördes med företrädare för de tre olika kommunerna. Gemensamt 

för dessa tre individer var att de arbetar inom kommunala organisationer som upp-

handlar bygg- och anläggningsentreprenader.   

4.2.1 Intervju med Per Alexandersson 
Intervjun med Per Alexanderson, VD för AB Bostäder, genomfördes 2016-03-29 på 

AB Bostäders kontor i Lidköping.  

AB Bostäder är ett hyresbolag som är helägt av Lidköpings kommun. Bolaget bedrivs 

affärsmässigt motsvarande ett bolag inom den privata marknaden och är självfinansie-

rande. Samtidigt är bolaget ett kommunalt verktyg som kan användas för att åtgärda 

problem och tillfredsställa behov i samhället genom att exempelvis tillhandahålla 

praktikplatser. Huvudregeln är dock att AB Bostäder inte står för de extrakostnader 

som sådana insatser i regel innebär. Detta är extrakostnader som samhället står för, 

som en form av myndighetsinsats exempelvis.  

AB Bostäders vanligaste entreprenadform är totalentreprenad, ibland med partnering 

som samverkansform.  

Alexanderson förklarar att AB Bostäder ännu ej ställt krav på social hållbarhet i någon 

entreprenadupphandling. Däremot ligger de i startgroparna för att tillämpa social håll-

barhet i ett projekt som omfattar 160 nybyggda lägenheter där byggstart planeras till 

hösten 2016. Entreprenörerna kan då tillhandahålla praktikplatser genom arbetsför-

medlingen på frivillig basis. Krav på praktikplatser finns således inte med i förfråg-

ningsunderlaget. Den avsedda upphandlingen är en totalentreprenad med partnering 

som samverkansform. Detta möjliggör att frågan om praktikplatserna kan diskuteras i 

ett senare skede, snarare än i förfrågningsunderlaget. Upplägget för praktikprojektet är 

att arbetsförmedlingen bjuder in potentiella praktikanter till ett möte. Där totalentre-

prenören och fem underleverantörer berätta om respektive verksamhet, praktikmöjlig-

heter samt företagens egna behov av arbetskraft. Därefter inkommer de potentiella 

praktikanterna med ansökningar och en beskrivning om sina utbildningar, arbetslivs-

erfarenheter, språkkunskaper etc. till arbetsförmedlingen. De som erhåller praktikplats 

tilldelas en handledare på praktikföretaget. Omkostnader, såsom praktikersättning och 

försäkringskostnader, står arbetsförmedlingen för. Alexanderson upplever inte att 

LOU begränsar bolaget i det planerade arbetet med social hållbarhet. 

Målsättningen med praktikprojektet för AB Bostäders egen verksamhet är att få erfa-

renhet i arbetssättet. Därefter kan det utvecklas för att appliceras på andra upphand-

lingar. I framtiden kan det bli tal om att gå från en dialog med entreprenörerna till att 

införa krav på social hållbarhet redan i förfrågningsunderlaget. Målsättningen med 

praktikprojektet som insats är att skapa anställningstillfällen för människor i utanför-

skap. Ytterligare en vinst vore uppmärksamhet i branschen och i media, för att visa 

omvärlden att detta är ett arbetssätt som kommer att användas. 

”Får vi bara en person att få en fast anställning efter detta, då har vi lyckats.”  

AB Bostäder har genom samarbete med Örebros kommunala hyresbolag Öbo dragit 

nytta av erfarenheter från deras arbete med sociala krav i entreprenadupphandlingar. 

Detta kunskapsutbyte resulterade i ett dokument (bilaga 3). Det är avsett att i närlig-

gande framtid användas vid AB Bostäders upphandlingar, efter obligatorisk prövning 
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om lämpligheten av sociala krav i det specifika fallet. Dokumentet fastslår att AB 

Bostäder kommer att använda sig av arbetsmarknadsanknuten social hållbarhet vid 

entreprenadupphandlingar. Användaren av dokumentet ges vägledning genom de al-

ternativ som AB Bostäder valt att arbeta med. Alternativen är: praktikplatser, visstids-

anställningar, lärlingsplatser eller dialog med arbetsförmedlingen vilken förhopp-

ningsvis skall leda fram till ett val av något av de tidigare nämnda alternativen.  

På frågan hur AB Bostäder definierar social hållbarhet svarar Alexanderson att bola-

get kan utöva social hållbarhet på olika sätt. Dels genom praktikplatser i projekt som 

tidigare nämnts och dels i hur bostäder utformas för boendes tillgänglighet och behov. 

Det rör sig även om att se på vad som krävs i en fastighet eller ett område för att det 

skall vara hållbart över tid. Alexanderson ser behovet av mötesplatser för boende i ett 

område. Mötesplatser kan stärka de gemensamma värden som delas i ett område och 

kan få kulturer och personer att mötas. 

För att säkerställa att arbetet med social hållbarhet finns med i det dagliga arbetet tog 

AB Bostäder 2014 fram ett antal tekniska försörjningsplaner omfattande arkitektur 

(bilaga 4), mark, VVS, energi och el. Dessa arbetades fram med konsulter inom re-

spektive hantverksinriktning, som stod för teknisk expertis, samt beställare på AB 

Bostäder som bidrog med det sociala hållbarhetstänkandet.  

I jämförelse med jämnstora kommuners motsvarande bolag tror Alexanderson att AB 

Bostäder ligger bra till i arbetet med social hållbarhet. Vad gäller tidigare nämnda 

tekniska försörjningsplaner anser han AB Bostäder vara unika.  

4.2.2 Intervju med Ingemar Linusson 
Intervjun med Ingemar Linusson genomfördes 30 mars 2016 på Stadshuset i Skövde.  

Linusson är fastighetschef på sektor service, fastighetsavdelningen i Skövde kommun. 

Fastighetsavdelningen äger och förvaltar samtliga offentliga fastigheter samt bostäder 

för människor med beslut om vård via omvårdnads- eller socialnämnden. Den vanliga 

hyresmarknaden handhas inom kommunens helägda bolag Skövdebostäder. 

Linusson förklarar att kommunens sektor samhällsbyggnad planerar utformningen av 

stadens områden och infrastruktur utifrån invånarnas behov. Linusson och hans kolle-

gor på fastighetsavdelningen kallas in när en detaljplan vunnit laga kraft för att påbör-

ja byggnation och förvaltning. Fördelningen av antalet upphandlade entreprenader är 

cirka 50 % rena totalentreprenader, 30 % partnering och 20 % utförandeentreprenader, 

berättar Linusson. Förhoppningen och strävan är att partnering skall komma att öka på 

bekostnad av antalet utförandeentreprenader.  

Skövde kommun arbetar ytterst marginellt med social hållbarhet, menar Linusson. 

Tidigare har fastighetsavdelningen skrivit in praktikplatser som ett krav i förfråg-

ningsunderlagen. Då kopplat till ett behov av utbildningsplatser för lärlingar och att på 

sikt säkerställa branschens tillgång av lokal arbetskraft. Förekomsten av lärlingsplat-

ser är dock något som kommit att bli standard för entreprenörer, varför behovet av 

kraven inte kvarstår. Fastighetsavdelningen lyssnar av utbildningsförvaltningen för att 

säkerställa att detta alltjämt fortsätter. Linusson ser att social hållbarhet kan införas 

som ett tilldelningskriterium jämförbart med exempelvis miljö- eller kvalitetsled-

ningssystem, vilket han och hans kollegor är vana att arbeta med. Vägen mot mer so-

cial hållbarhet i entreprenader, menar Linusson, måste gå via politiska. Ett politiskt 



Empiri 

21 

helhetstänkande inom kommunen behöver utkristalliseras för att ge genomslag över 

tid. LOU behöver inte vara begränsande för att arbeta med social hållbarhet, enligt 

Linusson. 

Politikerna har tagit fram en standard för frågor såsom energi- och miljökrav inom 

kommunens upphandlingar. Linusson säger att politikerna via beslut bör påvisa för 

tjänstemännen vilken slags produkt eller tjänst som önskas. Det kan ytterst ses som att 

väljarna bör ställa krav på sina politiker, menar han.  

”Det måste komma ett politiskt initiativ som bestämmer hur en beställare skall age-

ra.”  

Partnering är det lämpligaste sättet att föra in social hållbarhet i en entreprenadupp-

handling, enligt Linusson. Då det ger en möjlighet att gemensamt kunna reda ut prak-

tiska, ekonomiska och juridiska frågor som uppstår i början av ett sådant arbete. Li-

nusson exemplifierar social hållbarhet i en bygg- eller anläggningsentreprenad med 

vilka som ingår i arbetsstyrkan som utför entreprenaden och vad produkten innehåller. 

Det kan även vara kriterier gällande hur en entreprenör sköter sin affärshållning rent 

allmänt. Vidare finns det en poäng med att titta på hur en byggnad passar in i den so-

ciala hållbarheten i ett område, menar Linusson. Såsom hur lokalen utnyttjas i sekun-

dära syften, exempelvis skolor som efter stängning fungerar som föreningslokaler 

eller caféer, för att skapa träffpunkter i samhället.  

Linusson får frågan vilken form av social hållbarhet som skulle vara intressant i en 

entreprenadupphandling idag. Han svarar att det vore intressant att ställa krav om att 

exempelvis 10 % av yrkesarbetarna och tjänstemännen som utför ett projekt skulle 

vara anvisade från arbetsförmedlingen. De merkostnader som projektet skulle belastas 

med står Arbetsförmedlingen och beställaren för. Detta skulle, enligt Linusson, kunna 

ses som att offentliga upphandlare gör en insats och går i bräschen för arbetet med 

social hållbarhet. Om den politiska styrningen i framtiden anvisar en sådan lösning 

vore detta något som Linusson som tjänsteman skulle ställa sig positiv till. Samtidigt 

utesluter han inte att entreprenörer själva får vara med och dela på kostnadsfördyring-

en som uppstår. 

Linusson tror att de flesta andra mellanstora kommuner, precis som Skövde, inte har 

påbörjat något direkt arbete med social hållbarhet i sina entreprenadupphandlingar.  

4.2.3 Intervju med Jan Aurén 
Intervjun med Jan Aurén genomfördes 6 april 2016 på Stadshuset i Falköping.  

Aurén är Fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsavdelningen i 

Falköpings kommun. Fastighetsavdelningen äger och förvaltar samtliga fastigheter för 

t.ex. skolor, kulturhus och idrottsanläggningar.  

Totalentreprenader är den vanligast förekommande entreprenadformen för fastighets-

avdelningen, oftast med generalentreprenad som upphandlingsform. Den sista perio-

den innan intervjun har de flesta större entreprenader utformats med partnering som 

samverkansform.   

Falköpings kommun arbetar inte med social hållbarhet i entreprenadupphandlingar 

idag. Men en politisk diskussion kring ämnet förs, förklarar Aurén. Ordförande för 
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tekniska nämnden har även jobbat för att kunna ställa krav på lärlingsplatser för nyut-

bildade snickare. För att påbörja arbetet med social hållbarhet måste en tydlig önskan 

komma ifrån politiken, säger Aurén. 

Aurén ser partnering som ett bra alternativ för att föra in social hållbarhet i entrepre-

nadupphandlingar. Detta då partnering är dialogbaserat, vilket underlättar beslut kring 

hur exempelvis fördelningen av lärlingsplatser inom ett projekt skall se ut. Aurén be-

skriver kommunens arbete med en projektering av en ny skola. Entreprenaden har 

upphandlats inom ramen för partnering. En samverkansgrupp bestående av barn i oli-

ka åldrar har tillsammans med arkitekten diskuterat skolgårdens utformning. I diskus-

sionen framkom att barnen uppfattade delar av skolgården som otrygg, vilket tas hän-

syn till i projekteringen.  

LOU innefattar mycket arbete med uppföljningar av personalliggare m.m. och skulle 

möjligtvis växa än mer om social hållbarhet läggs till i entreprenadupphandlingar, 

funderar Aurén. Grunden till entreprenadjuridik säger att allt ska vara kalkylerbart i en 

entreprenad, fortsätter han, därmed krävs en hel del förarbete för att möjliggöra för 

entreprenörer att kunna räkna på en entreprenad. Aurén anar problem med införandet 

av för mycket skall-krav i entreprenadupphandlingar, då dessa lätt leder till överklag-

ningar. Kraven på vad som önskas i en entreprenadupphandling måste vara tydliga 

enligt de EU-rättsliga grundprinciperna, vilket kan göra kraven svårformulerade, re-

sonerar han vidare.   

Aurén vill inte spekulera i vad social hållbarhet kan innebära i en upphandling idag, 

då detta är något som politikerna får visa med beslut. I arbetet med social hållbarhet i 

entreprenadupphandlingar tror Aurén att de är ungefär lika långt komna som andra 

mellanstora kommuner. 

4.3 Dokumentanalys av förfrågningsunderlag 
Dokumentanalysen av de totalt 15 senaste förfrågningsunderlagen gällande entrepre-

nadupphandlingar i de tre kommunerna visade att ingen av kommunerna arbetade 

aktivt med social hållbarhet i förfrågningsunderlag vid tiden för studien. 

4.4 Dokumentanalys av kommunernas hemsidor 
Dokument gällande sådant som kan kopplas till social hållbarhet inom de olika kom-

munerna granskades genom en dokumentanalys 

4.4.1 Lidköping 
På Lidköping kommuns hemsida erhölls ett dokument (Bilaga 5) som angav vilka 

grundläggande sociala krav som kommunen ställde på sina leverantörer. Dokumentet 

var till stora delar en lägstanivå av krav såsom FN:s mänskliga rättigheter, FN:s barn-

konvention och förbud mot barnarbete m.m.  

Lidköping kommuns budget framgick i dokumentet ”Strategisk plan och budget 2016-

2018” (Bilaga 6). Där framgick att de har för avsikt att som kommunstyrelse ”identi-

fiera förbättringsområden och utveckla nya arbetssätt för området social hållbarhet” 

(Bilaga 6 sid.3). Sociala mötesplatser nämns som ett behov för att äldre människor 

och personer med funktionsnedsättning skall kunna möta andra i liknande situation. 
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4.4.2 Skövde 
Skövde kommun hade på sin hemsida publicerat en text med deras upphandlingspoli-

cy (bilaga 7). Där förklarades bl.a. att alla upphandlingar, oavsett storlek eller upp-

handlingsform, skulle beläggas med etiska och sociala krav. Dessa krav skulle vara 

konstruerade ”med beaktande av deklarationer och konventioner inom mänskliga rät-

tigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn” (bilaga 7 sid.2). 

I samrådshandlingar inför upprättande av detaljplaner (bilaga 8) återfanns ”Social 

hållbarhet” som en rubrik. Texterna beskrev området och objektets fysiska utformning 

och dess inverkan på den sociala hållbarheten. Saker som belysning på platsen och 

hur en tomt skall disponeras för att öka tryggheten diskuterades.  

Två samrådshandlingar hanterade hur projektet kan tänkas svara mot områdets identi-

tet och sambandet till området. Objektets utformning och gestaltning nämndes vidare 

och hur det kan berika områdets diversitet. Texten nämnde hur samverkan med boen-

de i området skall fungera och den ger en helhetssyn på det aktuella området. 

I Skövde kommuns publikation ”Strategisk plan med budget 2016-2018” (bilaga 9) 

förekom social hållbarhet i ett stycke. Där förklarades det att ”den samhällsutveckling 

som sker och planeras för skall vara socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar” 

(bilaga 9, sid.1).  

4.4.3 Falköping 
Falköpings kommunfullmäktige beslutade i augusti 2013 om visionen för social håll-

barhet (bilaga 10). Dokumentet tog bland annat upp prioriterade områden inom social 

hållbarhet. Exempel på prioriterade områden var att; skapa mötesplatser, främja en 

aktiv fritid, skapa arbeten, fortsätta prioritera folkhälsoarbetet, stödja socialt utsatta 

grupper och förse alla invånare med bostäder. 

Falköpings kommun hade en flerårsplan för åren 2016-2018. Detta var ett styrdoku-

ment som syftade till att mål och ambitioner samspelade med kommunens resurser 

(bilaga 11) och det skulle motivera budgeten för kommunen. I detta dokument slogs 

social hållbarhet fast som ett nytt prioriteringsområde för kommunen och fick den 

främsta placeringen av de mål som kommunen skulle arbeta mot. Kommunen skulle 

enligt detta mål verka för att: ”alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i 

samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, 

rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk.” (bilaga 11, sid.2).   

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Kommuntjänstemännen ansåg i stor utsträckning att politikerna behövde ta initiativet 

till social hållbarhet i entreprenadupphandlingar. Politiska dokument visade på att 

initiativ tagits. Praktikplatser återkom under intervjuerna som förslag på social håll-

barhet inom entreprenadupphandlingar och partnering sågs som ett bra sätt att imple-

mentera arbetet med dessa praktikplatser. Ingen av kommunerna hade några doku-

ment angående ISO 26000. 
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5 Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras analys och resultat för varje frågeställning. Avslutningsvis 

görs koppling mellan frågeställningarna och målet. 

5.1 Analys 
Här följer analys av de tre frågeställningarna. 

5.1.1 Vad innebär social hållbarhet i upphandlingsskedet av bygg- och 
anläggningsentreprenader för medelstora kommuner? 

Frågan besvarades med intervjuer samt dokumentanalyser. Teorierna kring social 

hållbarhet och offentlig upphandling har använts. 

Något alla respondenterna nämnde som förslag på social hållbarhet var praktikplatser 

under själva produktionen. En kommun hade tidigare arbetat med lärlingsplatser för 

snickarlärlingar och en annan hade väckt frågan att påbörja sådant arbete. Praktikplat-

ser för personer i utanförskap genom samarbete med arbetsförmedlingen var något 

som två av respondenterna gav som förslag. Praktikplatser kan ses som exempel på ett 

sätt att ge tillbaka till samhället en aktör agerar inom, vilket Loosemore (2016) tar upp 

som förslag på social hållbarhet. Krav på praktikplatser är möjligt, enligt Werling 

(2012). Ett sådant krav är ett av de politiska verktyg som Dempsey et al. (2011) be-

skriver. Respondenterna ansåg att arbetsförmedlingen skulle stå för de kostnader prak-

tikplatser skulle innebära. Detta skulle vara ett sätt att motverka den gentrifiering som 

Buser och Koch (2014) samt Gustavsson och Elander (2016) beskriver och varnar för 

vid belastning av exempelvis boendes hyror. 

Partnering återkom som en lösning för att införa social hållbarhet i entreprenadupp-

handlingarna i intervjuerna. Anledningen var att partnering skulle ge möjligheten att 

hitta arbetssätt för praktikplatser under projekttiden. Beställare skulle då inte behöva 

ta hänsyn till hur krav om praktikplatser i förfrågningsunderlaget svarar mot de EU-

rättsliga principerna. Vidare reduceras problemet med alldeles för många skallkrav, 

som en av respondenterna nämnde, vilka kan leda till överklagan. Detta är något som 

ett förfrågningsunderlag till en entreprenad utan partnering måste hantera (Werling, 

2012).  

När en modell för praktikplatser utkristalliserats kan denna appliceras på upphand-

lingar där partnering inte tillämpas och därmed föras in i förfrågningsunderlaget, en-

ligt en respondent. 

En av respondenterna såg en möjlighet att arbeta med social hållbarhet som ett tilldel-

ningskriterium motsvarande de miljö- eller kvalitetsledningssystem som redan använ-

des. Detta är ej genomförbart med ISO 26000, däremot kan dess riktlinjer implemen-

teras i kommunernas arbetssätt (ISO, 2010; Moratis & Cochius, 2011). 

En respondent nämnde tekniska försörjningsplaner, som var framtagna med en social 

hållbarhetsaspekt, som exempel på hur organisationen kunde föra in social hållbarhet i 

projekt. Detta trots att denne tidigare i intervjun nämnt att aktuell organisation inte 

använt sig av social hållbarhet i entreprenadupphandlingar. Dubbelheten i resone-

manget kan bero på personligt fokus på praktikplatser som exempel på social hållbar-

het hos respondenten i intervjuns inledande skede. Det kan förklaras mot bakgrund av 

den oklara definition av vad social hållbarhet innebär i praktiken i dessa fall (Bygbal-
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le, Jahre & Swärd, 2010; Deborah, Trefor, & Zhaomin, 2012; Jacobsson & Roth, 

2014). 

Sammantaget saknar de politiska dokumenten några egentliga exempel på social håll-

barhet i praktiken för tjänstemän att arbeta med, undantaget möjligtvis en formulering 

om ”att skapa mötesplatser” (bilaga 10, sid.4). 

5.1.2 Hur arbetar medelstora kommuner med social hållbarhet i prakti-
ken? 

Frågan besvarades med intervjuer och dokumentanalyser. Teorierna om social håll-

barhet har använts. 

Dokumentanalysen av de totalt 15 förfrågningsunderlagen styrkte det som redan 

framkommit i intervjuerna, ingen av kommunerna hade infört krav om social hållbar-

het i entreprenadupphandlingar vid tiden för studien. Sådana krav ska framgå i för-

frågningsunderlaget (Werling, 2012) och kan inte tillkomma senare (Sundstrand, 

2010). 

En av kommunerna hade utvecklat tekniska försörjningsplaner för samtliga hantverks-

inriktningar inom deras organisation. Dessa hade utvecklats med hållbarhetsaspekt 

och fanns till för att garantera närvaron av bland annat social hållbarhet i alla projekt. 

Samma kommun hade utvecklat en handlingsplan för upphandlingar med sociala krav. 

Kraven var arbetsmarknadsanknutna och gav användaren vägledning i frågan. Doku-

mentet var vid tidpunkten för intervjun inte applicerat vid något projekt. 

I en annan kommun kunde social hållbarhet ses i en samverkansgrupp där skolbarn 

ingick. Samverkansgruppen hade till uppgift att utforma en skolgård. Genom barnens 

delaktighet i planeringen av något som i stor utsträckning påverkar deras vardag kun-

de trygghet i den fysiska utformningen skapas och tillhörighet med platsen stärkas. 

Detta är något som både Olsson (2009) och Dempsey et al. (2011) tar upp. En annan 

aspekt är att om barnens lekområden blir mer tilltalande kan en mer aktiv vardag för 

barnen antas bli effekten vilket berör Tokers och Minassians (2012) arbete.  

I den tredje kommunen nämndes social hållbarhet som en del av den fysiska utform-

ningen i kommunernas samrådshandlingar inför upprättande av detaljplaner. Detta 

visade på ett par saker. En aspekt var medborgarinflytandet (Weingaertner & Moberg 

2014) som mötena i sig innebär, en annan aspekt var möjligheten att påverka trygghe-

ten och identifikationen med området (Dempsey et al. 2011). 

Samtliga tre ovanstående stycken visade på ett aktivt arbete med social hållbarhet. 

Respondenterna för de senare två styckena nämnde inte detta arbete själva. Vad gällde 

skolgården var det först då rapportförfattaren påtalade att detta var ett exempel på 

social hållbarhet som respondenten själv reflekterade över det. Det sista exemplet 

framkom i dokumentanalysen. Skillnaderna i uppfattning och praktik kan förklaras av 

den ofta oklara definition av social hållbarhet som råder (Bygballe, Jahre & Swärd, 

2010; Deborah, Trefor, & Zhaomin, 2012; Jacobsson & Roth, 2014). Det som ses som 

social hållbarhet för en person kanske inte upplevs så för en annan. Det tredje exemp-

let kan också förklaras av att respondenten inte själv är inblandad i just den processen 

och att det därför gått denne förbi.  
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5.1.3 Hur knyter praktiska fall an till kommunernas tolkning av social 
hållbarhet? 

Frågan besvarades genom att de två första frågeställningarnas analyser vägdes mot 

varandra.  

De tre respondenterna uppgav att deras organisationer inte arbetade aktivt med social 

hållbarhet i entreprenadupphandlingar vid tidpunkterna för intervjuerna. Kommuner-

nas offentliga dokument i form av Lidköpings krav på entreprenörer, Skövdes upp-

handlingsriktlinjer och Falköpings hållbarhetsvision visade tvärtom på att arbetet 

skulle vara högst aktuellt. Ett tydligt exempel var att alla de tre budgetarna explicit 

skrev ut social hållbarhet som varandes en aktuell fråga. Här fanns ett stort glapp mel-

lan å ena sidan riktlinjer, budgetar och styrdokument och å andra sidan faktiskt hand-

lande. Detta kan bero på bristande intern kommunikation mellan politiker och tjäns-

temän. Ett annat scenario är att politikerna beslutat om en sak men signalerat något 

helt annat gentemot tjänstemännen. Oavsett vilket, fanns potential till utveckling av 

mer social hållbarhet i entreprenadupphandlingar. Detta då alla tillfrågade tjänstemän 

var intresserade av social hållbarhet i entreprenadupphandlingar samtidigt som politi-

ken av allt att döma uppmuntrade det. 

Dokumenten på de tre kommunernas hemsidor var ganska lika, både i omfattning och 

i utformning, gällande uttalade politiska initiativ till social hållbarhet. Två av respon-

denterna ansåg att politikerna i respektive kommun behövde lyfta frågan för att social 

hållbarhet ska bli mer närvarande i entreprenadupphandlingar. Noterbart var att den 

av respondenterna som inte nämnde frånvaron av politiska initiativ företräder den 

organisation som var i färd med att införa praktikplatser under byggprojekt som en 

social hållbarhetssatsning. Detta kan betyda att tjänstemännen inom aktuell organisa-

tion själva tagit initiativ till att införa social hållbarhet, eller att social hållbarhet är 

mer utpräglad i den kommunens politik och arbetssätt. Det senare förklarar dock inte 

varför alla de tre kommunernas offentliga dokument var så lika i sitt innehåll.   

En av kommunerna tog i samrådshandlingar, inför upprättande av detaljplaner, upp 

social hållbarhet som en del i den fysiska utformningen. Respondenten kommer in i 

arbetet efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Det förklarar diskrepansen mellan 

samrådshandlingarna och respondentens uppgifter om att aktuell organisation inte 

arbetar med social hållbarhet.  
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5.2 Vad innebär social hållbarhet i upphandlingsskedet av 
bygg- och anläggningsentreprenader för medelstora 
kommuner? 

Organisationer som upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader i medelstora 

kommuner såg social hållbarhet i sådan upphandling främst som praktikplatser inom 

projektets genomförande.  

Social hållbarhet kopplad till fysisk utformning av ett område eller en byggnad nämn-

des i intervjuer med upphandlande organisationers företrädare. 

Politiska beslut i kommunerna visade på ett aktivt arbete vad gäller social hållbarhet i 

entreprenadupphandlingar. Däremot saknades konkreta exempel på vad social håll-

barhet innebar ifrån politiskt håll. 

5.3 Hur arbetar medelstora kommuner med social hållbarhet 
i praktiken? 

Organisationer som upphandlade bygg- och anläggningsentreprenader i medelstora 

kommuner kopplade, vid tiden för studien, inte social hållbarhet i form av praktikplat-

ser till upprättade förfrågningsunderlag. 

Social hållbarhet existerade i samtliga studerade kommuner i någon form. Ibland 

omedvetet eller i annat fall genom handlingar som för organisationerna föreföll natur-

liga i sammanhanget. Exempelvis genom samråd inför upprättande av detaljplaner, 

samverkansgrupper eller styrdokument med social hållbarhet kopplad till fysisk ut-

formning av ett område eller en byggnad. 

5.4 Hur knyter praktiska fall an till kommunernas tolkning av 
social hållbarhet? 

Det rådde diskrepans mellan kommunpolitikens avsikter och tjänstemännens handlan-

de, gällande social hållbarhet. Diskrepansen var det mest talande i studien. Kommu-

nerna arbetade inte aktivt med det företrädarna för de upphandlande organisationerna 

uppfattade vara social hållbarhet i upphandlingsskedet av bygg- och anläggningsent-

reprenader. 

Social hållbarhet existerade i samtliga kommuner i form av olika dokument och pro-

cesser som gick att koppla till de vida formuleringar politikerna använde sig av.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att ge insyn och exempel på medelstora kommuners 

syn på social hållbarhet i upphandlingar av bygg- och anläggningsentre-

prenader.  

Studien har gett konkreta exempel på vad social hållbarhet i entreprenadupphandling-

ar innebär för medelstora kommuner. Företrädare för kommunala organisationer som 

upphandlar sådana entreprenader har genom intervjuer gett insyn i deras arbete. Den-

na insyn har kompletterats med analyser av officiella dokument från kommunerna. Ett 

tydligt exempel på kommunernas syn är de förslag om praktikplatser som återkom i 

samtliga intervjuer. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras studiens resultat och dess genomförande. 

Här presenteras också slutsats, rekommendationer och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Här följer en kort sammanfattning av rapportens resultat därefter följer en diskussion 

kring resultatet. 

6.1.1 Sammanfattning  
En diskrepans rådde mellan intervjurespondenterna och kommunala politiska beslut. 

Respondenterna, som var tjänstemän arbetandes inom kommunala organisationer som 

upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader, ansåg i stort att politiska initiativ 

angående sociala krav i nämnda upphandlingar saknades.  

Politiska beslut och upprättade dokument visade på att motsatsen skulle råda; kom-

munernas arbete med social hållbarhet var högst aktivt enligt politikerna.  

6.1.2 Diskussion 
Det rådde en samstämmighet i de utförda dokumentanalyserna. Dokumenten inhäm-

tades med identiska sökningar på lämpliga uttryck på kommunernas hemsidor. Validi-

teten stärktes därmed då endast mindre skillnader noterades, av samma anledning 

stärktes reliabiliteten.  

Frågorna i intervjuerna var korrekt ställda för att kunna måla upp en bild och ge insyn 

och exempel av vad social hållbarhet innebar i upphandlingsskedet av bygg- och an-

läggningsentreprenader för medelstora kommuner, vilket var målet med arbetet. Reli-

abiliteten garanterades genom att frågorna inte var lokalt anpassade eller specifikt 

utformade för någon enskild respondent samt att de tillämpade triangulering. Validite-

ten garanterades genom att inläsning på ämnena social hållbarhet och LOU föregick 

intervjuerna. Samstämmigheten i intervjuerna stärkte rapportförfattarens uppfattning 

om att reliabiliteten var hög. 

Endast små skillnader noterades i empiriinsamlingen. Sådana enstaka skillnader i ex-

empelvis svar från någon av respondenterna redovisades, däremot bildade en sådan 

enskild avvikelse inte ett eget resultat. Resultatet bildades utifrån en bred bild av 

sammanhanget där gemensamma nämnare fick utgöra en grund. 

På det hela taget bedömer rapportförfattaren rapportens trovärdighet som hög.  

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalet bestod av litteraturstudier för att ge en teoretisk plattform och dokument-

analyser samt semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriskt material. 

Under intervjuerna med företrädare för upphandlande kommunala organisationer 

framkom det att inga upphandlingar dittills varit förenade med krav om social håll-

barhet. Samtidigt hade rapportförfattaren påbörjat en dokumentanalys av förfråg-

ningsunderlag från dessa kommuner. Denna dokumentanalys tillförde till studien en-

dast en bekräftelse av respondenternas uppgifter angående krav om social hållbarhet. 

Således var den dokumentanalysen i någon mån onödig eller i alla fall överdriven.  
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Kompletterande intervjuer med politiska företrädare skulle ha varit intressant då stu-

dien visade en diskrepans mellan politiska beslut och tjänstemäns faktiska handlande. 

Sådana intervjuer hade kunnat ge en utförligare bild av hela den kommunala organisa-

tionens synsätt när det kommer till krav om social hållbarhet entreprenadupphand-

lingar. 

Rapportförfattaren konstaterar att fallstudie som metodval var ett bra val för studien. 

Detta motiveras med att svar nystas fram i en ganska komplex empiri. Exempelvis 

behövde rapportförfattaren belysa de sociala hållbarhetsinitiativ som faktiskt tagits 

inom kommunerna. En enkät eller en förfrågan till kommunerna om att få utföra en 

aktionsforskning skulle därmed sannolikt inte givit något utfall. 

6.3 Begränsningar 
Studien avgränsades till medelstora kommuner. Studiens resultat bör vara giltigt en-

dast för kommuner av motsvarande storlek. Avgränsningen ger skillnader i förutsätt-

ningar vad gäller ekonomi, politisk styrning och sociala problem. Exempelvis har 

mindre kommuner inte bygg- och anläggningsentreprenader av samma storlek och 

utsträckning. Vad gäller större kommuner kan de sociala problemen tänkas vara av en 

annan art till följd av exempelvis gentrifiering. 

Studiens urval av kommuner gjordes bland annat med tanke på att de har en geogra-

fisk närhet sinsemellan. Detta kan innebära att studien endast blir giltig för den delen 

av landet. Anledningen skulle vara att regionala beslut och influenser påverkar de tre 

kommunerna gemensamt och i samma utsträckning. Andra regioner kan ha fattat 

andra beslut som påverkat arbetet med social hållbarhet i en annan riktning. Några 

sådana skillnader har dock inte rapportförfattaren noterat under kunskapsinhämtning-

en. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Rapportförfattarens tanke med arbete var att näringsidkare inom bygg- och anlägg-

ningssektorn, samt allmänheten i stort, skulle få en inblick i vad som förväntas av en 

entreprenör vid en upphandling av en bygg- eller anläggningsentreprenad kopplad 

med krav om social hållbarhet. Rapportens resultat kan dessutom vara intressant för 

personer inom den kommunala politiken samt kommunala tjänstemän.  

Slutsatsen är att intresset för främst praktikplatser inom bygg- och anläggningsentre-

prenader finns från tjänstemännens sida i medelstora kommuner.  

Vidare konstaterar rapportförfattaren att såväl politiker som tjänstemän har ett intresse 

för frågan om social hållbarhet i upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprena-

der i stort. Däremot saknas av allt att döma en kommunikation emellan berörda in-

stanser i dessa frågor. Rekommendationen att ge är således en tydligare kommunika-

tion mellan de politiska besluten och dem de omfattar, i detta fall de kommunala upp-

handlingsorganisationerna. Att ge konkreta förslag på vad som förväntas i en upp-

handling, snarare än ett generellt mål, är ett exempel på sådan kommunikation. Att 

arbeta med vägledande riktlinjer såsom ISO 26000, eller motsvarande, är ett bra sätt 

att förstärka och tydliggöra organisationens arbete med social hållbarhet.  

Partnering som samverkansform bedöms vara lämpligt i det inledande arbetet med 

social hållbarhet i bygg- och anläggningsentreprenader. Alla respondenter tog upp det 
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som en lämplig modell då det erbjuder större möjligheter att prova sig fram i motsats 

till uppställda tilldelningskriterium.  

Denna rapport har gett insyn och exemplen på medelstora kommuners syn på social 

hållbarhet i entreprenadupphandlingar, vilket målet var. Detta har bidragit till att ge 

intresserade grupper, såsom berörda entreprenörer, en fingervisning om vad som kan 

komma att förväntas av dem i framtiden. Vilket i sin tur kan utveckla arbetet med 

social hållbarhet i medelstora kommuner. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

 I de fall kommuner arbetar med social hållbarhet i entreprenadupphandlingar 

kan det vara intressant att se varifrån influenser till var krav kommer ifrån. 

Vem eller vilka beslutar om kraven och med vilken grund har just dessa krav 

utformats? Finns det en faktisk koppling mellan kraven och den verklighet 

som de ska verkställas inom? 

 

 Var står fackliga organisationer i frågan om praktikplatser för utsatta grupper? 

Finns det en konflikt i att ta emot dessa grupper på arbetsplatsen och samtidigt 

värna om de egna medlemmarnas intressen? 

 

 Vad innebär det för mindre entreprenörsfirmor att ta emot praktikanter i sin 

verksamhet? Finns möjligheten att bereda en givande praktikplats eller blir det 

ett nödvändigt ont för att kunna erhålla kontrakt? Kan det påverka mindre fir-

mors intresse av att delta i upphandlingar och därmed också påverka konkur-

renssituationen? 

 

 Hur kan social hållbarhet implementeras inom ramen för ett partneringprojekt? 

Finns det hinder för samarbetet med exempelvis praktikanter?
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