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Antal ANNONSERADE
upphandlingar

782miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2017

18379
stycken**

**Baserat på statistik från 2018

18% av BNP



Kunskapsnavet för                          
offentliga affärer



Den svenska 
målsättningsbestämmelsen 
(”bör-regeln”)

En upphandlande myndighet bör 

beakta miljöhänsyn, sociala och 

arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens 

art motiverar detta.



 Regeringens strategi för att 

utveckla de offentliga affärerna.

 Struktur för att utveckla ett 

strategiskt arbete för inköp.

 Sju inriktningsmål som beskriver 

vilka delar som behövs för att 

inköp ska bidra till att utveckla 

den offentliga verksamheten.

Regeringens nationella 
upphandlingsstrategi 



7Nationella upphandlingsstrategins       inriktningsmål



Socialt ansvarsfull 
upphandling

 Arbetsrättsliga villkor enligt 

kollektivavtal

 ILO:s kärnkonventioner och 

hållbara leveranskedjor

 Tillgänglighet

 Sysselsättningsfrämjande 

upphandling

 Arbetsmiljö

 Jämställdhet och likabehandling



Tillgänglighet 

 Samhället ska utformas så att 

alla kan vara en del av det, 

oavsett funktionsförmåga. 

 Produkter och tjänster som köps 

in ska kunna användas av så 

många som möjligt.

 Tillgängliga lösningar skapar 

delaktighet för fler i samhället. 

 Ca 20 % av alla i Sverige har en 

funktionsnedsättning. 



§

När det som anskaffas ska användas 
av fysiska personer ska de tekniska 
specifikationerna bestämmas med 
beaktande av samtliga användares 
behov, däribland tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det 
finns särskilda skäl.

Om Europeiska unionen i en rättsakt 
har antagit obligatoriska krav på 
tillgänglighet, ska de tekniska 
specifikationer som avses i första 
stycket bestämmas med hänvisning till 
den rättsakten.

9 kap. 2 § LOU och LUF

 Det som anskaffas- produkter 

eller tjänster

 Användas av fysiska personer: 

användas av allmänheten eller av 

personal vid den upphandlande 

myndigheten

 Ska- inte bör! 

 Den upphandlande myndigheten 

har bevisbördan för särskilda skäl

 Obligatoriskt över tröskelvärdet. 

Inget som hindrar även under.  

Viktigt i lagen! 



Lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig 
service 

 Lagen genomför 

webbtillgänglighetsdirektivet

 Alla ska kunna kommunicera 

med offentliga aktörer.

 Följa kraven i europeiska 

standarden EN 301 549

 DIGG



Nytt stöd
 Webbstöd enligt vår strategiska 

inköpsmodell 

 Förbered upphandling

 Upphandla

 Realisera avtalet 

 Checklista

 Lärande exempel

 Standarder

 Information till leverantörer

 Pilot: Kriterium för universell 

utformning av möbler



Att anpassa det som 
upphandlas till alla 

användare är 
omöjligt.

Myt om offentlig upphandling och 
tillgänglighet 



Det är viktigt att upphandlande 

myndigheter och enheter i ett tidigt 

skede av upphandlingsprocessen 

tillämpar principen om så kallad 

universell utformning, dvs. tänker 

strategiskt för att säkerställa att 

produkter och tjänster kan användas 

av så många som möjligt och inte på 

förhand utesluter vissa användare



Universell utformning 
 Design av produkter, tjänster, 

program och miljöer som utgår 

från att vi alla är olika.

 Användbara för så många som 

möjligt, utan extra anpassningar. 

 Involvera användarna och icke-
användare.

 En process som ska uppfylla sju 

principer, bland annat:

 flexibilitet i användning 

 enkel och intuitiv användning

 tolerans för misstag

 Möjliggöra likvärdig användning 



SS-EN 17161:2019 

 Skapa rutiner för att arbeta 

systematiskt med universell 

utformning, bland annat: 

 hur de avsedda användarna och 

användningssammanhanget 

identifieras 

 hur samtliga användares behov, 

egenskaper och förmågor 

omhändertas

 hur lösningar utvärderas 



Digital samhällstjänst för 
ökad delaktighet

 Mål: självständiga medborgare 

oberoende av kommunen 

 Medborgarnas behov i fokus

 Samarbete med näringslivet

 Lite detaljstyrning kring form och 

teknik, men skarpare formulering 

av mål och målgrupp.

 Öppnade upp för nya lösningar i 

upphandlingen

 Målgruppen med i hela 

processen.



Tre tips från Skellefteå kommun

Gör ett grundligt förarbete och en nytto-värdering som bygger på att det 
verkligen ger något för invånaren, att det är rätt problem ni löser. Det är bra 
att luta sig mot om kritiska röster höjs.

Håll ut! Tänk på implementeringen redan under framtagandet. Ta med 
personerna det berör – det är invånarnas tjänst inte tjänstepersonernas. Vi 
är möjliggörare inte ägare.

I implementeringsfasen, välj ett antal medarbetare och brukare som får 
testa först och sedan kan vara goda exempel.



Upphandling kan 
bidra till att skapa 

ett samhälle för 
alla!


