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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how social procurement can be a further development 

of public-private partnership. This is done with interviews and a case study of the social 

procurement Mitt Gröna Kvarter and its labor effort Boendebyggarna. The theoretical 

framework used in the thesis consists of public-private partnership and corporate social 

responsibility. It tries to answer the following questions: 

1. What does this social procurement mean by the concept of public-private 

partnership? 

2. What does this social procurement mean for the participants involved? 

3. How can social procurement be seen as a further development of public-private 

partnership? 

The thesis uses the theory development around the concepts of public-private partnership and 

corporate social responsibility and shows that social procurement does indeed have 

similarities to public-private partnership and could very well be a further development of it. 

 

Keywords: social upphandling, social procurement, corporate social responsibility, public-

private partnership. 
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1 Inledning 
 

Miljonprogramsområdena i Sverige är i ett stort behov av upprustning. Uppskattningsvis finns 

det cirka 600 000 lägenheter runtom i landet som är i behov av renovering till en kostnad av 

cirka 30-40 miljarder kronor per år.
1
 Dessa miljonprogramsområden tenderar att betecknas 

som ”utsatta” vilket innebär att sysselsättnings-, arbetslöshets- och inkomstnivåerna är låga.
2
 

Denna bild av miljonprogramsområdena sprids ofta av media och är en väldigt negativ bild av 

dessa områden. 

Vivalla i Örebro är ett miljonprogramsområde där lägenheterna är i behov av 

renovering, arbetslösheten hög och ryktet dåligt jämfört med stadens övriga delar. Nästan var 

fjärde person mellan 18 och 64 år var i mars 2013 arbetslös eller i något program för 

aktivitetsstöd i Vivalla.
3
 Örebros kommunala bostadsbolag Örebrobostäder tog det första 

spadtaget för pilotprojektet Mitt Gröna Kvarter i februari 2013. Det är ett renoveringsprojekt 

som eventuellt kan leda till en upprustning av hela Vivalla bestående av 2 400 lägenheter.
4
 I 

samband med detta har arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna inletts som ska skapa 

tillfälle för arbetslösa boende i stadsdelen att få utbildning, praktik och förhoppningsvis 

arbete.  

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommunen och privata entreprenörer ska 

ombyggnationen användas till att försöka motverka den utbredda arbetslösheten i 

bostadsområdet.
5
 Arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna är en så kallad ”social 

upphandling”. En social upphandling kan handla om arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilket 

även är fallet här.
6
 Denna sociala upphandling är en av de första i sitt slag i Sverige vilket 

innebär att om projektet lyckas kan det bana väg för fler sociala upphandlingar.
7
 Det gör detta 

projekt intressant och motiverar en djupare undersökning över vad social upphandling är och 

vad det kan innebära för de inblandade aktörerna. 

                                                 
1
 Persson, Mats & Sigfrid, Lotta (2013) Www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet. Malmö 

Högskola: Malmö. s. 7 (förstudie) 
2
 Hugosson, Jonas & Maandi, Camilla (2008) Boendesegregation i Sverige – orsaker, konsekvenser och åtgärder. 

Hyresgästföreningen. s. 4 (förstudie) 
3
 Örebro kommuns statistikdatabas. 

4
 Rapport Delegationen för hållbara städer (2012) Hållbara stadsbyggnadsprojekt – Projekt som fått ekonomiskt 

stöd från Delegationen för hållbara städer. Delegationen för hållbara städer: Stockholm. s. 12  
5
 Ibid. s. 12f 

6
 Frenander, Charlotta & Råsmar, Sofia (2012) Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. 

Konkurrensverket: Stockholm. s. 7f 
7
 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/bygger-for-arbetslosa (2013-05-20). 

http://www.byggai.se/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/bygger-for-arbetslosa
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1.1 Problem 
 

Det är allmänt vedertaget att arbetslösheten i Sverige och flera länder i Europa är hög. Den är 

svår att motarbeta och ett sätt att eventuellt minska arbetslösheten något skulle kunna vara 

sociala upphandlingar. En social upphandling brukar innebära att en offentlig myndighet 

ställer krav i sin upphandling att de privata entreprenörerna ska skapa arbetstillfällen till 

arbetslösa eller erbjuda praktikplatser. Den offentliga myndigheten eller organisationen ges då 

möjlighet att nå ett mål de annars kanske skulle ha svårt att klara av. I gengäld kan den privata 

entreprenören stoltsera med att ha tagit ett socialt ansvar och gått utöver vad som normalt sett 

krävs för företag och öka på sitt corporate social responsibility värde.
8
 Det skulle alltså kunna 

ses som ett samarbete mellan det offentliga och det privata. Här kommer teorin om public-

private partnership
9
 in i bilden. Social upphandling och public-private partnership kan på ett 

väldigt övergripande plan verka lika i och med att de båda handlar om privata och offentliga 

aktörer som samarbetar för att nå olika mål som annars kan vara svåra att nå utan samarbetet. 

Därmed är det intressant att se huruvida social upphandling kan ses som ett uttryck för public-

private partnership. För att försöka mäta vad aktörer får ut av en social upphandling kommer 

begreppet corporate social responsibility att användas.  

Därmed kommer begreppen corporate social responsibility och public-private 

partnership att användas som teoretiska ramar för att försöka besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.2 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur social upphandling utifrån dess uppbyggnad i fallet 

Boendebyggarna kan vara en vidareutveckling av public-private partnership med hjälp av 

begreppet corporate social responsibility. Det vill säga, vad organisationer får ut av att vara 

med i en social upphandling. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Corporate social responsibility, även förkortat CSR. 

9
 Public-private partnership, även förkortat PPP. 
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1.3 Frågeställningar 
 

1. Vad innebär denna sociala upphandling utifrån begreppet public-private partnership? 

2. Vad innebär denna sociala upphandling för de inblandade aktörerna utifrån begreppet 

corporate social responsibility?  

3. Hur kan social upphandling ses som ett uttryck för public-private partnership? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Denna uppsats kommer att fokusera på den sociala upphandlingen Boendebyggarna i Örebro, 

hur denna tar sig form och vad den innebär för att försöka argumentera hur social upphandling 

kan ses som ett uttryck för public-private partnership. 

2 Disposition 
 

Det första kapitlet inleder uppsatsens ämne. Efterföljande kapitel tar upp och förklarar 

centrala begrepp för uppsatsen som även kan vara nya för läsaren. Kapitel 4 presenterar en 

tidigare liknande social upphandling i Nordirland och dess resultat. I kapitel 5 presenteras 

projektet Mitt Gröna Kvarter, dess arbetsmarknadssatsning Boendebyggarna och Örebro 

kommuns upphandlingspolicy. 

Det teoretiska ramverket behandlas i kapitel 6 och i kapitel 7 presenteras metoderna 

fallstudie och intervju samt materialet för uppsatsen. I kapitel 8, 9, 10 och 11 redovisas 

resultat, analys, slutsats och diskussion. 

3 Begrepp 
 

Följande avsnitt behandlar olika relevanta nyckelbegrepp för uppsatsen. 

 

3.1 Social upphandling 
 

I uppsatsen förekommer begreppet social upphandling ofta vilket motiverar en förklaring till 

vad detta innebär och hur det används i uppsatsen.  

Social upphandling kan ses som en mer allmän beskrivning för att ta sociala hänsyn i 

upphandling. EU-kommissionen benämner detta som socialt ansvarsfull offentlig upphandling 
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(SRPP)
10

.
11

 De menar att det handlar om att föregå med gott exempel och på det sättet, 

påverka marknaden. Kommissionen skriver att: ”Genom klok upphandling kan offentliga 

myndigheter verka för fler arbetstillfällen, anständigt arbete, social integration, tillgänglighet, 

”design för alla”, etisk handel och dessutom försöka uppnå en mer omfattande efterlevnad av 

sociala standarder”.
12

 Det är även värt att notera att det finns rättslig grund för social 

upphandling inom Eus lagstiftning i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.
13

 Social 

upphandling brukar även kunna översättas till att ta sociala hänsyn. Enligt EU-kommissionen 

kan sociala hänsyn även handla om ”olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder som 

genomförs inom ramen för ett offentligt upphandlingskontrakt.”
14

 Kommissionen har även 

skrivit i sitt dokument ”Socialt ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling” hur de definierar socialt ansvarstagande i offentlig upphandling som 

aktiviteter inom upphandling som tar hänsyn till olika sociala aspekter.
15

  

En social upphandling kan alltså innefatta flera olika områden. Exempel på dessa är 

sysselsättningsmöjligheter, etisk handel, social integration, sociala rättigheter, arbetstagares 

rättigheter och olika hållbarhetskriterier.
16

 Kommissionen skriver att vissa sociala hänsyn 

endast kan implementeras i vissa delar av en upphandlingsprocess. Detta innebär att en 

upphandlande myndighet bör beakta vilka sociala hänsyn som kan vara aktuella vid varje 

specifik upphandling sett till hur mål och kontraktsföremål ser ut.
17

 Detta innebär att social 

upphandling kan ses som ett relativt brett begrepp och att sociala upphandlingar kan se olika 

ut samt ha olika mål. 

I och med att offentliga myndigheter inom EU konsumerar för cirka 17 % av den totala 

bruttonationalprodukten för EU, finns det stora möjligheter att utnyttja denna köpkraft för att 

bidra till en hållbar utveckling i respektive EU-land.
18

 Det är även viktigt att poängtera att 

kommissionen anser att den sociala standarden är en viktig del av Europas ekonomiska styrka 

vilket innebär att framsteg på det ekonomiska planet och social sammanhållning är viktiga 

delar i skapandet av en hållbar utveckling och utgör en stor del av den europeiska 

                                                 
10

 EU-kommissionen använder beteckningen socialt ansvarsfull upphandling (SRPP). I denna uppsats används 
hädanefter beteckningen social upphandling (SU) istället. 
11 Europeiska kommissionen (2011) Socialt ansvarsfull upphandling. Europeiska unionens publikationsbyrå: 

Luxemburg s. 5.  
12

 Europeiska kommissionen (2011) s. 5 
13

 Ibid. s. 5 
14

 Frenander & Råsmar (2012) s.7f 
15

 Frenander & Råsmar (2012) s. 7f 
16

 Europeiska kommissionen (2011) s. 7 
17

 Ibid. s. 7 
18

 Ibid. s. 5 



5 
 

integrationsprocessen. Dessutom har EU fokuserat allt mer på sociala rättigheter och 

jämställdhet som en del i ledet att skapa en hållbar utveckling i och med att hållbar utveckling 

inte endast innefattar miljöfrågor.
19

 Detta kan ses som anledningar till varför social 

upphandling har blivit allt mer uppmärksammat och varför det är relevant just idag. 

Social upphandling såsom det används i denna uppsats (och av de inblandade i 

projektet), innebär någon form av arbetsmarknadsåtgärd inom ramen för offentlig 

upphandling.  

 

3.2 Hur kan social upphandling ta sig form? 
 

Nedan beskrivs hur social upphandling kan ta sig form och då främst utifrån den sociala 

upphandlingen Mitt Gröna Kvarter. Mitt Gröna Kvarter är ett renoveringsprojekt som 

innefattar en arbetsmarknadssatsning, Boendebyggarna. Det är Boendebyggarna som kommer 

att undersökas i denna uppsats.  

Social upphandling kan som redan förklarats, ta sig form på flera olika sätt. Den form av 

social upphandling som uppsatsen utgår ifrån är en relativt ny social upphandlingsform i 

Sverige och som kan tänkas bli allt vanligare (enligt inblandade aktörer). Därmed kan det 

anses motiverat att utgå ifrån fallet Boendebyggarna för att ta reda på om social upphandling 

kan ses som ett uttryck för public-private partnership. Väl värt att notera kan vara att Örebro 

kommun har en upphandlingspolicy som innefattar regler för sociala och miljömässiga 

hänsyn. Däremot användes inte upphandlingspolicyn under upphandlingen av Mitt Gröna 

Kvarter då den ännu inte var implementerad men det hindrade inte ÖBO från att ställa sociala 

och miljömässiga krav i sin upphandling.
20

 

Kommissionen anser att när myndigheter skapar en social upphandling bör de sträva 

efter att synas. Den sociala upphandlingen ska alltså synas för allmänheten och personalen. 

Detta ska ske för att öka medvetenheten om strategin och koppla den till andra sociala projekt 

menar EU-kommissionen.
21

  

När det gäller Boendebyggarna är detta något som kan anses ha skett i stor grad i och 

med att Skanskas VD och vice VD var på plats och invigde projektet Mitt Gröna Kvarter 

tillsammans med ÖBOs styrelseordförande och VD samt representanter från 

                                                 
19

 Europeiska kommissionen (2011) s. 10 
20

 Intervju - Sundin, Karin (2013-04-24). 
21

 Europeiska kommissionen (2011) s. 16f 



6 
 

Arbetsförmedlingen.
22

 Marknadsföringen har varit ganska stor och projektet har synliggjorts 

när politiker från Örebro har rest runt i landet och pratat om det. Dessa har även tittat på hur 

andra har skapat liknande sociala upphandlingar, bland annat i Södertälje.
23

 

Marknadsföringen eller att öka medvetenheten, av social upphandling innebär att engagera 

intressenter. Dessa intressenter kan vara centrala, regionala och kommunala myndighetsorgan, 

potentiella leverantörer eller entreprenörer, det civila samhället, arbetsgivarorganisationer och 

fackföreningar. Kommissionen föreslår att arbetsmöten, seminarier och konferenser är 

lämpliga för att få in synpunkter på hur social upphandling ska kunna tillämpas. I 

Boendebyggarna fick de potentiella leverantörerna själva lämna in förslag på hur de skulle nå 

sociala mål.
24

 Därmed blev de sociala målen i Boendebyggarna satta av leverantörerna och är 

något leverantörerna själva tror de kan uppnå. Detta borde kunna anses som positivt när den 

offentliga myndigheten eller organisationen ställer ett krav på att entreprenörer ska skapa 

sociala mål och dessa ges möjligheter att lämna in förslag på hur de ska utföra detta. Då torde 

inga orimliga krav ställas på entreprenörer och underleverantörer när de ges möjlighet att 

själva utvärdera hur de ska gå tillväga. Samarbetet borde med andra ord kunna bli effektivt. 

 

3.3 Partnering 
 

Mitt Gröna Kvarter är ett partneringprojekt mellan ÖBO och Skanska vilket motiverar en 

förklaring av vad begreppet innebär. 

Partnering är en samarbetsform som blev populärt inom byggbranschen i början av 90-

talet och som ska förbättra byggnadsprojekt och vara fördelaktigt för beställare och 

entreprenörer.
25

 Det är alltså inget nytt fenomen i sig. I denna upphandling valde ÖBO att 

skapa ett samarbetsavtal med sin entreprenör i början och tillsammans satt de på möten och 

bestämde vad de skulle bygga. Ersättningen som Skanska får ifrån ÖBO är dessutom redan 

bestämd vilket innebär att de inte jagar kostnader på samma sätt som i en ”vanlig” 

upphandling. ÖBO och Skanska gick alltså ihop i en gemensam organisation där ersättningen 

var förbestämd och samarbetar för att komma så nära det resultat ÖBO önskar.
26

 

Samarbetsformen ska leda till att kostnad och tid minskar samt att kvalité förbättras avsevärt 

                                                 
22

 Intervju - Hasslert, Helena (2013-04-19). 
23

 Intervju - Sundin, Karin (2013-04-24). 
24

 Ibid. (2013-04-24). 
25

 Bresnen, Mike & Marshall, Nick (2000), Partnering in construction: a critical review of issues problems and 
dilemmas. I: Construction Management and Economics, Vol. 18, No. 2 s. 229-237. s. 229 
26

 Intervju - Hasslert, Helena (2013-04-19). 
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om aktörer samarbetar bättre.
27

 Detta kan givetvis vara viktigt när det gäller att renovera 

byggnader i ett miljonprogramsområde där betalningsförmågan hos hyresgästerna ofta är låg. 

Det är något som bör läggas i åtanke då hyrorna vid renoveringsarbeten höjs. Då kan det vara 

av vikt att kvaliteten är hög samtidigt som kostnaden hålls nere vilket gör partnering till en väl 

motiverad samarbetsform. Väl värt att notera är att forskning inom ämnet främst fokuserat på 

förhållandet mellan beställaren och entreprenören. Dock har forskningen fått upp ögonen för 

förhållandet mellan entreprenören och dess underleverantörer vilket innebär att partnering kan 

sträcka sig längre ner i entreprenörskedjan.
28

  

Nedan följer två olika definitioner på partnering Bresnen och Marshall väljer att föra 

fram från två olika källor: 

1. ”Partnering refers to long-term agreements between companies to co-operate to an 

unusually high degree to achieve separate yet complementary objectives”. 

2. “A long-term commitment between two or more organizations for the purpose of 

achieving specific business objectives by maximizing the effectiveness of each 

participant’s resources”.
29

 

Sammanfattningsvis är partnering enligt ovanstående definitioner ett långsiktigt samarbete 

mellan (två eller fler) företag för att nå separata men ändå gemensamma mål/maximering av 

effektvitet för att nå specifika affärsmål. De avslöjar aldrig varför de valt att framföra dessa 

definitioner. 

Det är generellt accepterat att partnering kräver: ”changing traditional relationships to a 

shared culture […] based upon trust, dedication to common goals, and an understanding of 

each other’s individual expectations and values”
30

 för att fungera. Gemensamma nämnare 

inom partnering är alltså förtroende, gemensamma mål och en förståelse för varandras 

engagemang menar Bresnen och Marshall.
31

 I och med att detta projekt har kallats för både 

partneringprojekt och strategiskt partneringprojekt kan det vara värt att betona att strategisk 

partnering är ett långsiktigt arrangemang.
32

 Vilken tidsram detta innebär för författarna dock 

aldrig fram.  

 

                                                 
27

 Bresnen & Marshall (2000) s. 229 
28

 Ibid. s. 230 
29

 Ibid. s. 230 
30

 Ibid. s. 232 
31

 Ibid. s. 232 
32

 Ibid. s. 232 
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4 Tidigare forskning 
 

Nedan kommer en arbetsmarknadssatsning som utförts i Nordirland att presenteras. Den är 

intressant i och med att den har vissa likheter med Boendebyggarna. Det bör dock betonas att 

någon större jämförelse inte har gjorts, utan en mer övergripande jämförelse för att undersöka 

om det finns likheter och skillnader mellan projekten samt vad dessa skulle kunna innebära. 

Likt Boendebyggarna är ”The Unemployment Pilot Project”, (UPP) som inleddes i 

Nordirland i juni 2003 en arbetsmarknadssatsning.
33

 Professor Andrew Erridge, Ms Ruth Fee 

och Sean Hennigan övervakade projektet mellan september 2003 och september 2005.
34

  

När Nordirlands nya upphandlingspolicy skulle tas fram uppstod detta pilotprojekt utifrån en 

rekommendation av Review of Public Procurement. Pilotprojektets olika kontrakt skulle 

komma med ett villkor på att entreprenörerna skulle implementera en sysselsättningsplan för 

individer som varit arbetslösa i mer än tre månader.
 35

 Någon ytterligare anledning till varför 

pilotprojektet startades angavs ej i rapporten.  

Sju statliga myndigheter bidrog med 15 stycken kontrakt inom städ, bygg, catering och 

säkerhet. Värdet på kontrakten varierade mellan 700 000 – 8,5 miljoner pund.
36

 Med andra 

ord deltog 15 olika entreprenörer i projektet. Det nämns inte i rapporten hur många 

underleverantörer som deltog. I upphandlingen var entreprenörerna tvungna att visa upp en 

sysselsättningsplan på hur de skulle använda de personer som var registrerade som arbetslösa 

i minst tre månader i arbetet för varje specifik upphandling. Hade entreprenörerna inte någon 

plan för hur de skulle använda sig av arbetslösa i kontraktet förlorade de upphandlingen.  

Det kan vara värt att notera att under då gällande EU-lagar kunde en plan för att hantera 

arbetslösa inte vara ett primärt kriterium för att avgöra en upphandling utan endast användas 

om det blev oavgjort mellan två budangivare när båda budangivare angav samma kostnad och 

kvalité i en offert. Endast då kunde en sysselsättningsplan användas för att avgöra vem som 

skulle få upphandlingen. När en entreprenör vann en upphandling var dessa och dess 

underleverantörer tvungna att implementera sysselsättningsplanen.
37

 

 

                                                 
33

 Erridge, Andrew, Ruth, Fee & Hennigan, Sean. (2005), Pilot Project on Utilising the Unemployed in Public 
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34

 Erridge, Andrew (2007), Public Procurement, Public Value and the Northern Ireland Unemployment Pilot 
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35
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4.1 Kritik från byggbranschen 
 

Representanter från byggbranschen ansåg att det var orealistiskt att arbetslösa individer skulle 

placeras ut på en byggarbetsplats utan utbildning. De ansåg också att det inte togs någon 

hänsyn till att byggnadskontrakten var kortsiktiga och att arbetarna därför behövde vara 

rörliga samt vände sig mot att arbetslösa skulle kunna ersätta både kvalificerade och 

lågkvalificerade arbetare. Utöver detta ansåg de att skapandet av en sysselsättningsplan var 

för simpel och att en förståelse för vikten av att höja standarden och säkerhetsstandarden inom 

industrin inte existerade. Det fanns också tankar om att processen skulle bli kostsam och 

komplex för både entreprenörerna och de offentliga organen. Oro väcktes även över att den 

administrativa bördan skulle bli stor och att lagstiftningen skulle kunna bli problematisk. 

Ytterligare en synpunkt gällde diskriminering då majoriteten av de arbetslösa i Nordirland var 

manliga katoliker. Kvinnor och protestanter skulle då kunna diskrimineras.
38

 Notera även den 

religiösa aspekten i detta land. 

 

4.2 Metod för utredningen 
 

För att utvärdera projektet analyserade Erridge och hans forskare olika anbudsunderlag, anbud 

och sysselsättningsplaner. De utförde intervjuer med ”client project sponsors”, ”client 

contract managers” och ”contractors project managers” (upp till tre intervjuer per projekt av 

totalt 15 projekt). Intervjuer skedde vid uppstarten av projektet, ett år efter start och två år 

efter start.  Intervjuerna täckte generella problem, problem gällande varje specifikt projekt, 

utbildning, kostnad och administrativa bördor samt respondenternas attityder till 

pilotprojektet.
39

 De samlade även in data om individer från målgruppen (det vill säga, de 

arbetslösa) som anställdes av entreprenörerna.
40

 

 

4.3 Pilotprojektets resultat 
 

Det fanns inga bevis på bedrägeriförsök eller att offentliga medel försummades i projektet 

vilket, enligt Erridge, var väldigt viktigt att sådant inte skedde i och med att det kunde skapa 

en negativ och långvarig påverkan och minska viljan att ta risker. Vidare var det inga problem 

                                                 
38
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39
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40
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med EU och dess lagstiftning. Detta innebar att projektet inte bröt mot några EU-regler. Ett 

fåtal mindre fel skedde visserligen i enstaka fall men dessa var av mindre betydelse. 

En av de viktigare aspekterna i projektet var att sysselsättningsplanen inte fick skapa en 

extra ekonomisk börda för entreprenörerna. Intervjuerna visade att genomförandet av en 

sysselsättningsplan inte skapade extra kostnader eller arbetsbördor, varken för beställaren 

eller entreprenören. Det fanns heller ingen negativ inverkan på antalet entreprenörer som var 

intresserade av kontrakten. Det är dock viktigt att påpeka att 28,6 % (fyra stycken) av 

beställarrespondenterna ansåg att projektet ledde till en ökad arbetsbörda samt att 10,5 % av 

entreprenörrespondenterna ansåg att projektet ledde till en direkt märkbar ökning i kostnad. 

Detta var viktigt att betona eftersom det var troligt att arbetslöshetsprojektet hade slopats helt 

om kostnaderna hade skjutit i höjden.
41

 

Erridge uppger att 51 personer hade vid skrivandet av rapporten blivit anställda genom 

projektet. De 15 kontrakten var värda 45,9 miljoner pund vilket innebar att en person per 

900 000 pund spenderade i projektet anställts. Författaren betonar dock att personer från 

målgruppen endast blev anställda i 10 kontrakt till ett värde av 31,2 miljoner pund vilket 

innebar att en person per 0,61 miljoner pund anställts. Detta menar han var bra och något som 

var jämförbart med byggnadsstandarden i Nordirland där en person blir anställd per varje 1 

miljon pund spenderade per projekt. Kostnaderna för att anställa de arbetslösa låg alltså under 

kostnaderna för en ”vanlig” anställd inom byggnadssektorn vilket var viktigt för att projektet 

skulle lyckas och troligen för att det skulle kunna bli fler projekt.
42

 

Av de 51 personerna som anställdes var 46 fortfarande anställda (vid rapportens 

skrivande). Dock poängterar Erridge att antalet anställda kunde tänkas öka i och med att 10 

kontrakt fortfarande inte var klara. Han menar att siffrorna inte gjorde något märkbart intryck 

på den totala arbetslösheten men att man måste väga in det faktum att det var full 

sysselsättning i Nordirland vid tidpunkten och speciellt i byggnadssektorn. Det är dock viktigt 

att se att detta pilotprojekt faktiskt visar att det går att skapa en arbetsmarknadssatsning likt 

denna i Nordirland och lyckas med att skapa en hållbar sysselsättning för deltagarna. 

Erridge skriver att 16,1 procent av entreprenörrespondenterna ansåg att projektet var 

ineffektivt när det gällde att skapa en social dimension till offentlig upphandling och 23,1 

procent var inte villiga att ställa upp i en liknande upphandling i framtiden. Av övriga 

respondenter var 46,2 procent positiva till liknande satsningar i framtiden medan 30,8 procent 

                                                 
41
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var osäkra på om de ville delta i framtiden.
43

 Projektet gav entreprenörerna en lärorik 

erfarenhet individuellt och kollektivt samt ett gemensamt lärande och förtroendeskapande, 

speciellt inom byggnadssektorn menar Erridge.
44

 

 

4.4 Likheter och skillnader 
 

Den undersökning Erridge och hans medarbetare gjort ger en fingervisning på hur effektiv 

ÖBO och Skanskas arbetsmarknadssatsning kan bli. Det finns en del gemensamma nämnare 

såsom att båda projekten riktat in sig på byggprojekt. Flertalet av frågetecknen som fanns i 

The Northern Ireland Unemployment Project kan således anses vara delvis överförbara på 

Mitt Gröna Kvarters arbetsmarknadssatsning. Det är givet att situationen i Nordirland mellan 

åren 2003 – 2005 samt dess lagstiftning ser annorlunda ut jämfört med Sverige år 2013. Det är 

dock värt att beakta resultatet ifrån det nordirländska projektet inför vidare sociala 

upphandlingar i Sverige. I båda projekten fanns det entreprenörer och underleverantörer som 

var negativt inställda till dessa arbetsmarknadssatsningar.
45

 Det är dessutom värt att notera att 

det fanns bekymmer över säkerheten på en byggarbetsplats med outbildad personal, 

administrativa och ekonomiska bördor et cetera. Vidare fanns det motstånd bland 

entreprenörerna och ett fåtal ville inte ställa upp eller visste inte om de ville ställa upp på 

ytterligare en social upphandling.
46

 Det kan delvis jämföras med Boendebyggarna där ett fåtal 

av Skanskas underleverantörer avböjde att vara med i detta projekt av icke förklarade 

anledningar. Det går givetvis att spekulera i varför de avböjde att inte delta i Mitt Gröna 

Kvarter och Boendebyggarna men det är svårt att utesluta att den sociala upphandlingen 

spelade en markant roll i beslutet. 

Det som är tämligen intressant är att under perioden som Erridge övervakade projektet 

(två år), fick 51 personer arbete. Målet med Boendebyggarna är att 50-80 personer ska få 

arbete och detta projekt ska pågå i 4 år. Därmed kan det utsatta resultatet i Mitt Gröna 

Kvarters arbetsmarknadssatsning Boendebyggarna anses vara ett rimligt mål som borde gå att 

uppnå. Det som kan försvåra målsättningen är att deltagarna i den svenska satsningen kommer 

ifrån ett specifikt bostadsområde och gäller endast ett byggnadskontrakt. I det nordirländska 
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projektet var det flera olika kontrakt inom olika branscher som behandlades vilket innebär att 

det kan ha varit lättare att finna rätt kompetens när upptagningsområdet var större.  

5 Presentation av Mitt Gröna Kvarter 
 

Nedan följer en presentation av vad förnyelseprojektet/renoveringsprojektet Mitt Gröna 

Kvarter är och vad dess mål består av för att ge en bakgrund till läsaren. 

Mitt Gröna Kvarter är ett strategiskt partneringprojekt med tre huvudsakliga syften som 

ÖBO beslutat.
47

 Fokus i uppsatsen ligger på projektets arbetsmarknadssatsning. Till stor del 

av den information som detta avsnitt om Mitt Gröna Kvarter och dess arbetsmarknadssatsning 

Boendebyggande grundas på är den ansökan ÖBO skickade in till delegationen för hållbara 

städer 2010. ÖBO sökte alltså ekonomiskt stöd hos Delegationen för hållbara städer och blev 

även beviljade detta. Upp till 30 procent av merkostnaderna i ett projekt kan ges stöd.
48

 Den 

har sedan reviderats och ÖBO har ändrat projektet med tiden et cetera.
49

 Mitt Gröna Kvarter 

innebär: 

”MITT: De boende i kvarteret ska känna en stark samhörighets- och hemmakänsla. Genom 

sättet som upprustningen utförs på ökar stoltheten, tryggheten och trivseln i kvarteret. Genom 

pedagogiska metoder och visualisering uppnås en läroprocess där effekten blir att hyresgästerna får en 

större förståelse och kunskap om sin egen miljöpåverkan. Det leder i sin tur till en känsla av 

tillhörighet och ansvar.   

GRÖNA: Ett värde vi vill förstärka i kvarteret är det gröna – såväl visuellt som i drift och 

förvaltning. Kvarterets förbrukning av vatten och värme är idag bland de högsta i hela ÖBOs bestånd 

och bör minskas avsevärt. En miljöåtgärd som planeras är att återanvända kvarterets energi i ett lokalt 

värmesystem. Förnyelsebar energi ska produceras och energiförbrukningen mer än halveras. En bättre 

infrastruktur med nya gator och cykelvägar ska underlätta för miljövänliga transportalternativ. 

Grönområdenas kvalitet, möjligheter till rekreation och plats för spontan lek och rörelse ska förbättras 

i kvarteret. Den fysiska miljön ska därigenom upplevas ännu grönare och mer trivsam och 

hyresgästerna ska, efter projektets avslut, också känna att de genom sitt boende i kvarteret bidrar till en 

hållbar utveckling både i ett litet och i ett större perspektiv.   

KVARTER: Med hjälp av tekniska, konstnärliga och pedagogiska insatser ska 

kvartersidentiteten stärkas. Målet nås genom att skapa unika kännetecken för kvarteret, förtydliga 

skillnaderna mellan det offentliga och privata rummet samt genom ett delaktighetsarbete där 

hyresgästen ges goda möjligheter att fördjupa sina sociala kontakter med sina grannar. En ny struktur 

                                                 
47
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av gator, grönytor och komplettering av verksamhetslokaler kommer också att bidra till en större 

kvarterskänsla som mer liknar stadens uppbyggnad och stärker stadsdelens kontakt med staden.”
50

 

En mer förkortad sammanfattning innebär att Mitt Gröna Kvarter ska öka tryggheten och 

trivseln i stadsdelen Vivalla, minska förbrukningen av vatten och värme, återanvända energi, förbättra 

grönområdena och infrastrukturen samt öka kvartersidentiteten.  

 

5.1 Boendebyggarna 
 

I detta avsnitt presenteras arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna för att underlätta för 

läsaren. Det är en del av förnyelseprojektet/renoveringsprojektet Mitt Gröna Kvarter. 

ÖBO arbetar redan med delaktighet och boendeinflytande men som en del i projektet 

Mitt Gröna Kvarter kommer ÖBO att ”samverka tillsammans med Vuxenutbildning och 

arbetsmarknadsförvaltningen i Örebro, entreprenörer, företagare och olika 

kunskapsutbildningar”.
51

 Till sin hjälp har de arbetsförmedlare som ska förmedla de 

arbetssökande vilket ger deltagarna en möjlighet att få arbete/praktik/arbetsmarknadsåtgärd 

inom projektet och vara med i processen med att förändra sin boendemiljö. ÖBO tror att 

effekterna av denna satsning innebär att boende i området får en möjlighet att involveras i 

projektet och få erfarenhet, kunskap, bredare kontaktnät, ”en fot in i arbetslivet” och goda 

referenser. Detta kan i sin tur leda till en anställning hos ÖBO eller någon entreprenör i 

projektet skriver de i sin ansökan.
52

  

Något som kan göra denna arbetsmarknadssatsning unik är det avsnitt som klargör att: 

”Alla boendebyggande kommer att ha en mentor, en person som är starkt knuten till 

projektet.”
53

 Dessa mentorer kan vara beställare, entreprenörer eller rekryteringsföretag. 

Anledningen till mentorskapet enligt ÖBO är att de tror att det är viktigt att man arbetar på det 

individuella planet och hittar varje persons utvecklingsmöjligheter. Därför kommer de att 

välja att ”… ha en organisation uppbyggd som har möjlighet att känna var individen står idag 

och kan finnas som stöd längs vägen.”
54

 

Enligt denna ansökan bedömer ÖBO att ungefär 20 personer i området kommer att få 

möjlighet att vara ”boendebyggare” under projektet Mitt Gröna Kvarters tid.
55

 Det är en 
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väsentlig skillnad mot den slutliga upphandlingen där Skanska bedömde att runt 50-80 

personer förväntas få arbeten genom arbetsmarknadssatsningen.
56

 

 

5.2 Örebro kommuns upphandlingspolicy 
 

Fokus i detta avsnitt kommer att ligga på Örebro kommuns upphandlingspolicy och då främst 

på de delar som anses relevanta för uppsatsen angående social upphandling.  

Den 19 juni 2012 antog Örebro kommun sin nuvarande upphandlingspolicy. Policyn 

syftar till att driva samhällsutvecklingen framåt i en hållbar riktning och bidra till en 

effektivare förbrukning av gemensamma resurser i upphandlingsprocesser. Policyn inkluderar 

även värdegrundsbaserade förhållningssätt som måste tas hänsyn till i 

upphandlingsprocessen.
57

 I policyn under rubriken ”Värdegrundbaserade förhållningssätt” går 

det att läsa att: 

”Hållbar upphandling kräver en helhetssyn, kommunen ska därför arbeta efter följande… 

1. Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbart sätt samt följa gällande avtal, lagar och regler. 

2. Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, tjänster och 

entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan. 

3. I möjligaste mån ska upphandlingsprocessen bidra till innovation av ny miljöteknik, 

samt säkra god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu 

levande och kommande generationer. Livscykelperspektivet är grundläggande vid 

beräkning av kostnadseffektivitet. 

4. Näringslivet och den sociala ekonomin ska känna tillförsikt och se kommunen som en 

partner för framtida affärer.”
58

 

Det som är intressant för uppsatsen är punkt 1 och 3 som på ett eller flera sätt har med 

projektet Mitt Gröna Kvarter och dess arbetsmarknadssatsning Boendebyggarna att göra. 

Detta eftersom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ligger i fokus i detta projekt.
59

 

Dels på grund av att upphandlingen innebär ett renoveringsprojekt i ett område där invånarna 

har en relativt låg betalningsförmåga just på grund av den socioekonomiska statusen samt att 

upphandlingen kan skapa en social och ekonomisk välfärd för levande generationer i och med 
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arbetsmarknadssatsningen. ÖBOs och Skanskas samarbete behöver inte vara en direkt 

konsekvens av Örebros nya upphandlingspolicy men samarbetet kan ge en inblick i hur 

upphandlingspolicyn kan ta sig form i framtiden för övriga kommunala bolag i Örebro 

kommun. 

I det tillhörande dokumentet: ”Riktlinjer för hållbar upphandling” beskriver Örebro kommun 

hur upphandlingar ska gå till i kommunen. Punkt nummer 1 med rubriken ”Riktlinjernas 

syfte” beskriver hur de olika riktlinjerna i dokumentet ska säkerställa ett korrekt agerande och 

en god kvalitet vid upphandling och inköp i Örebro kommun.
60

 Under punkt 2 med rubriken 

”Upphandling och inköp” lyder den första meningen: ”Vid kommunens upphandlingar ska 

perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hänsyn beaktas.”
61

 Detta är faktorer som kan 

anses viktiga generellt sett i Örebro kommuns upphandlingspolicy.  

Det är dock under punkt 4, ”Strategiska överväganden” som de intressanta avsnitten för 

uppsatsen träder fram. Under denna punkt finns det en underrubrik som lyder ”Sociala hänsyn 

och social ekonomi”.  Här beskriver Örebro kommun att de ska upphandla med sociala 

hänsyn vilket innebär att de vid förfrågningsunderlag ska utforma utvärderingskriterier och 

speciella avtalsvillkor/utförarvillkor. Dessa avtalsvillkor/utförarvillkor ska verka i en riktning 

mot olika sociala mål som att t ex öka sysselsättningen och minska utanförskapet.
62

 Sociala 

hänsyn är det som kan anses vara mest relevant för uppsatsen.  

Sociala hänsyn innebär enligt upphandlingspolicyn att en antagen leverantör ska ha 

personal som står långt borta från arbetsmarknaden och/eller personer med 

funktionsnedsättning. Omfattningen måste även framgå. Det kan också innebära att en 

antagen leverantör ska delta i program för att motverka lokal arbetslöshet genom att 

exempelvis anställa en viss del av personalen från den lokala arbetsmarknaden eller att 

leverantören tar emot praktikanter från utbildningar och olika arbetsmarknadsåtgärder.
63

 

Som synes stämmer flera av dessa delar överens med projektet Mitt Gröna Kvarter och 

dess arbetsmarknadssatsning då det försöker motverka lokal arbetslöshet och de olika 

medverkande aktörerna kan anställa lokala arbetslösa och ta emot praktikanter. På så vis 

arbetar satsningen med att minska utanförskapet och öka sysselsättningen. 

Sammanfattningsvis innebär det att ÖBO, Arbetsförmedlingen och Skanska samt dess 
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underleverantörer arbetar aktivt i enlighet med Örebro kommuns upphandlingspolicy och tar 

social hänsyn till arbetslösa boende i Vivalla.
64

  

6 Teori  
 

Det teoretiska ramverket i denna uppsats kommer att bestå av public-private partnership samt 

corporate social responsibility.  

Teorin om public-private partnerships är vald i och med att syftet med uppsatsen är att 

studera hur social upphandling är ett uttryck för just public-private partnership. Detta kommer 

att ske med hjälp av en fallstudie av arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna och 

intervjuer med relevanta aktörer för denna. Därmed bör den teorimetoden anses vara 

motiverad att användas för att kunna ge en bakgrund och för att se hur social upphandling kan 

ses som ett uttryck eller vidareutveckling av public-private partnership. 

Vidare är corporate social responsibility vald som teori för att kunna förstå varför 

företag och organisationer kan tänkas vilja vara med på en social upphandling. Tanken är att 

försöka förstå hur en social upphandling kan vara en vidareutveckling av public-private 

partnership med hjälp av begreppet corporate social responsibility. Det vill säga, vad 

organisationer får ut av att vara med i en social upphandling och i public-private partnerships. 

Teorin om public-private partnerships är även vald i och med att social upphandling vid 

en första anblick liknar det samarbete som finns i public-private partnership då en offentlig 

och privat aktör ingår ett samarbete för att nå mål som skulle vara svåra att klara av annars. 

Det liknar en social upphandling inom vissa ramar då exempelvis arbetslöshet kan vara svårt 

att klara av som en ensam offentlig myndighet. Med hjälp av en privat aktör kan det vara 

möjligt att minska arbetslösheten. Den privata aktören skulle då kunna öka på sitt corporate 

social responsibility värde och på så vis skapa sig konkurrensfördelar och erfarenhet gentemot 

sina konkurrenter. 

 

6.1 Public-Private Partnerships 
 

I början på 2000-talet växte idéen om samverkan mellan offentliga och privata aktörer sig allt 

starkare i Sverige. Det växte sig speciellt starkt inom det utvecklingspolitiska området menar 
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Montin.
65

 Författaren skriver att kommuner skulle samverka med varandra och med det 

privata näringslivet i partnerskap samt andra former av politiska och professionella nätverk.
66

 

Detta partnerskap mellan privata och offentliga aktörer kallas även för offentlig-privat 

samverkan och på engelska för public-private partnership. 

 

6.1.1 Utgångspunkt 
 

Den utgångspunkt uppsatsen har tar sin början i förhållandet mellan ÖBO och Skanska. ÖBO 

är ett kommunalt ägt bolag med en kommunalt tillsatt styrelse. ÖBO styrs av både 

kommunalbolagslagen och aktiebolagslagen vilket innebär att styrelsen ska se till bolagets 

bästa i första hand och inte till politikens vilket bidrar till att styrelsens roll kan ses som lite 

tveeggad.
67

 Tillsammans med den privata aktören Skanska och den statliga myndigheten 

Arbetsförmedlingen har ÖBO inlett partneringprojektet Mitt Gröna Kvarter för att renovera 

bostäder i Vivalla och samtidigt skapa en arbetsmarknadssatsning genom att ställa krav i 

upphandlingen på just detta. Det innebär att upphandlingen är en social upphandling.  

Public-private partnership kommer att användas som teoretiskt begrepp för att försöka 

förstå och analysera denna sociala upphandling med fokus på arbetsmarknadssatsningen för 

att där i se vilka gemensamma mål som finns och varför den sociala upphandlingen skapats. 

Till den teoretiska utgångspunkten kommer även konceptet corporate social responsibility att 

tillföras för att på ett teoretiskt plan förstå vad arbetsmarknadssatsningen ger de olika 

aktörerna. 

 

6.1.2 Varför partnerskap? 
 

Partnerskap har växt fram över tid i och med att det sedan 1970-talets slut talats om 

kommuners ”omgivningsberoende”. I början av 2000-talet var flera kommuner väldigt 

beroende av ett enda stort företag på orten som kunde sysselsätta mer än var femte invånare. 

Montin betonar dock att det inte nödvändigtvis är negativt att en kommun är 

omgivningsberoende utan att det också handlar om möjligheter att tillsammans med andra 

skapa resurser. Organisationer har ett visst handlingsutrymme och hur effektivt detta 

handlingsutrymme blir beror på i vilken utsträckning aktörer lyckas mobilisera betydelsefulla 
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resurser. Här menar Montin att en del organisationer ”låter sig” vara mer beroende av 

omgivningen medan andra istället tar till vara på omgivningen och använder den till att 

mobilisera resurser.  

Kontentan är att en organisations beroende av en viss annan organisation ökar i 

proportion till behovet av resurser från denna organisation. Beroendet reduceras således om 

organisationen hittar andra resurskällor. Kommuners beroende av staten reduceras när de kan 

mobilisera resurser med hjälp av frivilligorganisationer, andra kommuner, det privata 

näringslivet och EU skriver Montin.
68

 Författaren för fram vad han kallar för den 

interorganisatoriska tesen, vilket innebär att kommuner vinner på att samarbeta med andra 

organisationer. Det är något som har blivit allt mer vanligt då offentliga myndigheter och 

politiska institutioner ingår i nätverk med andra organisationer i vårt samhälle. Enligt Montin 

är ett av skälen till detta att staten inte har kvar den auktoritet den en gång hade samt att ingen 

aktör har resurser eller kompetensen att nå sina mål på egen hand (vilket är en förklaring till 

att det bildas nätverk och partnerskap).
69

  

Den demokratiska legitimiteten kvarstår för de förtroendevalda som ingår i olika 

partnerskap menar Montin vilket innebär att deras ställningstaganden måste vara förankrade i 

deras respektive lokala partiorganisation, att medborgarna skall få information om vad som 

sker och att det skall vara möjligt att kunna utkräva politiskt ansvar.
70

 Montin påpekar dock 

att det inte bara är den kommunala representativa demokratin som påverkas av kommunernas 

önskan att via samverkan och/eller partnerskap mobilisera resurser utan även föreningsliv kan 

påverkas. Kommunens samarbete med föreningsliv kan såväl försvaga som förstärka 

föreningarnas roll i samhället menar Montin.
71

 

Pierre bidrar med ytterligare förklaringar till kommuners beroende och det är att 

institutioner på en lokal nivå tenderar att ha mindre finansiella resurser än nationella 

institutioner. De arbetar närmare beslutsfattare samt är troligtvis mindre professionella än 

högre nationella institutioner påpekar Pierre.
72

 En annan förklaring till beroendet är att den 

fysiska distansen mellan institutioner och politiska mål är mycket mindre på lokal 

(kommunal) nivå än på en nationell nivå enligt Pierre.
73

 Det är även en av de primära 

anledningar till varför lokala myndigheter och kommuner existerar menar författaren.
74

 Det 
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bör dock beaktas att Pierre till skillnad från Montin utgår ifrån ett mer generellt perspektiv här 

medan Montin utgår specifikt ifrån ett svenskt. Det Pierre skriver borde dock tendera att gälla 

generellt sett även bland Sveriges kommuner. Detta skulle kunna ses som ett win-win 

förhållande då Montin menar att kommuner vinner på att samarbeta med andra organisationer 

och dessa organisationer som samarbetar med kommuner kan i sin tur vinna inflytande i 

politiken.
75

  

 

6.1.3 Kännetecken på partnerskap 
 

En forskare som tittat på faktorer som kännetecknar ett partnerskap är Peters. Han menar att 

det troligtvis inte finns någon exakt definition av ett partnerskap utan poängterar istället att 

det finns fem olika kännetecken för ett partnerskap.
76

  

1. Ett partnerskap involverar två eller fler aktörer varav minst en är en offentlig aktör. 

Han menar dock att det kan existera public-public partnership som kan ha en karaktär 

av ett public-private partnership. Exempel på detta kan vara olika publika aktörer som 

är till stora delar autonoma, organisationer som har en stor marknadsroll eller som är 

quasi-governmental.
77

 

2. Aktörerna i ett partnerskap är huvudmän och behöver således inte söka sig till andra 

auktoriteter och kan ta beslut på egen hand. Peters menar att det är givet att detta kan 

vara svårt när det gäller offentliga aktörer i ett partnerskap då det tenderar att finnas 

flera lager av kontroll och övervägande samt i och med att offentliga pengar är 

inblandade kan det finnas särskilda krav (till exempel olika budgetar). Vidare skriver 

Peters att ”this criterion also implies that each of the actors involved is willing to make 

a stable organizational commitment to the partnership”.
78

 

3. Ett annat kännetecken på ett partnerskap är en fortsatt relation mellan aktörerna där 

parametrarna för relationen har förhandlats fram redan från start. Peters menar att om 

en myndighet skulle köpa produkter av samma leverantör år efter år bör detta inte ses 

som ett partnerskap.
79
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4. Det fjärde kännetecknet som Peters tar upp innebär att varje aktör bidrar med något till 

partnerskapet. För att ett partnerskap ska ses som en genuin relation måste aktörerna 

bidra med sina materiella eller immateriella resurser till partnerskapet.
80

 

5. Partnerskap innebär ett delat ansvar för resultatet av aktiviteterna. I vissa andra 

relationer mellan offentliga och privata aktörer behåller den offentliga aktören kontroll 

över politiska beslut efter att de fått råd från de privata aktörerna. I ett partnerskap 

finns det istället ett delat ansvar för utfallet vilket gör att denna struktur skiljer sig åt i 

jämförelse.
81

 

Peters skriver att det finns viktiga skillnader gällande inriktningen på partnerskapet. 

Partnerskap inriktade på ekonomi skiljer sig till exempel mellan de inriktade på sociala 

faktorer och utbildning. Detta beror till stor del på skillnaden i att mobilisera finansiella 

resurser i ett ekonomiskt orienterat partnerskap menar författaren.
82

  

 

6.1.4 Förhandsvillkor 
 

Peters för fram att partnerskap skapas av olika anledningar och att förutspå varför ett 

partnerskap formas i en given situation är svårt och mindre troligt. Det går dock att till viss 

mån identifiera vissa förhandsvillkor till bildningen av ett partnerskap. Nedan följer några 

hypoteser över de olika förhandsvillkor Peters listar gällande skapande av ett partnerskap:
83

 

1. Delat intresse mellan privata och offentliga aktörer rörande olika specifika mål som ett 

partnerskap innebär. 

2. Den andra variabeln Peters listar är utbyte mellan aktörerna. De inblandade parterna 

ska bidra med något av värde till den andra som relaterar till målet för partnerskapet 

det vill säga. Peters menar att den offentliga och privata sektorn kan dra fördel av 

varandra.
84

 

3. Det är möjligt att det inte finns något möjligt alternativ att genomföra ett mål utan ett 

partnerskap vilket kan ses som något negativt enligt Peters. Å andra sidan kan 

partnerskap också vara den enda möjliga utgången för att kunna nå mål och resultat 

för den offentliga och privata sektorn som annars inte vore möjliga att uppnå.
85
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4. Vidare menar författaren att det ledarskap som finns hos de inblandade aktörerna i ett 

partnerskap kan vara en faktor. Ledarna hos aktörerna kan bli tvungna att avstå från att 

tillräkna sig beröm vid ett lyckat resultat. De kan dessutom undvika att ta all kritik i 

fall att ett partnerskaps resultat blir mindre bra.
86

 

5. Ett sista förhandsvillkor Peters tar upp är den att partnerskap skulle vara mer 

framgångsrika när myndigheter är tillräckligt starka för att kunna köpslå effektivt med 

privata aktörer. Peters menar att det finns en tro att partnerskap bildas när myndigheter 

är desperata och behöver söka upp privata aktörer för att nå olika mål. Dock torde ett 

sådant assymmetriskt förhållande inte kunna skapa den balans som krävs för ett lyckat 

partnerskap.
87

  

Partnerskap är således ett viktigt verktyg för att nå samhälleliga politiska mål men också för 

att visa kraften hos den offentliga sektorn att skapa organisationer med privata aktörer. Viss 

kritik finns för myndigheters ansvarsskyldigheter gällande spenderandet av offentliga pengar 

och användningen av legitim auktoritet för att nå politiska mål. Således är partnerskap inte 

nödvändigtvis endast positiv. 

För att utveckla vad aktörer kan tjäna på att ingå i ett partnerskap med social 

upphandling kan det vara av vikt att ha ett begrepp för detta. Det begrepp som kommer att 

användas för vad aktörer tjänar på partnerskap kommer att vara corporate social responsibility 

som förklaras under nästa rubrik. 

 

6.2 Corporate social responsibility 
 

Corporate social responsibility är ett begrepp för ansvarstagande gällande förtroendefrågor 

som rör en organisations viktigaste intressenter. Dessa intressenter kan exempelvis vara 

anställda inom organisationen, dess kunder, leverantörer, och/eller huvudmän enligt 

Borglund.
88

 Corporate social responsibility är alltså i allra högsta grad ett relevant begrepp för 

uppsatsen då socialt ansvarstagande (corporate social responsibility) kan anses vara 

värdeskapande för ett företag.
89

 I detta fall är arbetsmarknadssatsningen den värdeskapande 

handling som ska analyseras i och med att ÖBO och Skanska inte var tvungna att införa denna 
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åtgärd när projektet tog sin början (då Örebro kommuns upphandlingspolicy ännu inte 

implementerats vid tillfället i fråga).
90

 

Författaren menar att ansvar när det gäller konceptet corporate social responsibility 

innebär att identifiera de frågor som man har ansvar för och de intressenter som berörs för att 

sedan agera. Ansvar kan bestå av att arbeta för minskat utsläpp, en ökad mångfald eller bättre 

arbetsvillkor. Borglund betonar att agerandet måste vara en del av organisationens värdegrund 

och etik. Organisationens värdegrund och ansvarstagande gentemot dess intressenter ska 

omfattas av huvudmän, styrelse, ledning och anställda.
91

 Nilsson å andra sidan definierar 

corporate social responsibility som de åtgärder företag utför utöver vad deras kärnverksamhet, 

lagar och anständighet kräver.
92

 I grund och botten handlar båda definitionerna av corporate 

social responsibility som beskrivits om olika värdeskapande handlingar. Oavsett om företaget 

tar ett socialt ansvarstagande gentemot sina intressenter eller går utanför vad lagarna kräver 

kan handlingarna ses som värdeskapande för företaget. 

Således framstår corporate social responsibility som ett relativt brett koncept över olika 

handlingar en organisation kan utföra för att ta ansvar gentemot dess intressenter. Men vad är 

det för frågor som behandlas i ett ansvarstagande när det gäller corporate social 

responsibility? Borglund menar att varje organisation måste hitta sina egna frågor kring 

corporate social responsibility och finna de riktlinjer som de kan använda för att avgöra vilket 

ansvar de har för alla olika frågor.
93

  

Efter efterforskningar är det endast ÖBO (av nyckelaktörerna Skanska, 

Arbetsförmedlingen och Örebro kommun) som arbetar aktivt med konceptet corporate social 

responsibility, skriver om det och ger ut rapporter tillgängliga för allmänheten. Detta innebär 

dock inte nödvändigtvis att de andra aktörerna inte går utöver vad deras kärnverksamhet, 

lagar och anständighet kräver. Det innebär bara att aktörerna inte utgår från konceptet och 

tydliggör detta. Det kan dock finnas fördelar med att arbeta med corporate social 

responsibility och betona sitt företags arbete med detta eftersom det kan vara finansiellt 

värdeskapande enligt NGO:er
94

, ägare, företag och politiker menar Borglund.
95

  

ÖBO antyder implicit i sin senaste corporate social responsibility-rapport för 

räkenskapsåret 2012 att de utgår från EU-kommissionens definition av corporate social 
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responsibility som är: ”the responsibility of enterprises for their impacts on society”.
96

 Företag 

ska även arbeta för att integrera bland annat sociala, miljömässiga, etiska och mänskliga 

rättigheter i företagets affärsverksamhet och affärsstrategi i samarbete med sina intressenter 

skriver kommissionen.
97

 Målet med detta är att maximera skapandet av delat värde för 

företagets ägare/intressenter och för andra intressenter och samhället i stort samt att 

identifiera, förhindra och minimera eventuell negativ påverkan.
98

  

Som synes finns det flera definitioner på vad corporate social responsibility är och hur 

företag och organisationer kan arbeta kring konceptet. Det ena behöver inte utesluta det andra 

men litteraturen gör anspråk på att det är positivt att ens organisation eller företag associeras 

med corporate social responsibility.
99

 

Med det sagt kan corporate social responsibility ses som ett värdeskapande koncept för 

aktörer och kommer att användas i uppsatsen för att förklara vad de inblandade aktörerna i 

Mitt Gröna Kvarter har att vinna på att delta i arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna. 

7 Metod 
 

I denna uppsats användes fallstudie och intervju som metod. Metoderna kommer att 

presenteras i sin helhet och en kritisk diskussion kring dess relevans för uppsatsen kommer att 

föras.  

Intervjuer med inblandade aktörer i Boendebyggarna var en av de inledande 

handlingarna i uppsatsens arbete. De ledde vidare till fler intervjuer och lade en grund för 

analysarbetet tillsammans med annan efterforskning. Det första steget blev därmed att ta 

kontakt med relevanta nyckelpersoner i projektet, intervjua dessa och få mer information om 

projektet och eventuella andra nyckelpersoner. Intervjuerna gav ett underlag för att försöka 

förstå vad en social upphandling kan ge inblandade aktörer. Sedan kunde resultatet från 

intervjuerna fogas samman med annan materialinsamling för att påbörja fallstudiens 

analysarbete. 
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7.1 Fallstudie 
 

Uppsatsen är i grund och botten en fallstudie av arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna.  

Därmed kommer generaliseringar att göras utifrån ett enda fall vilket ibland kan ses som 

problematiskt. Flyvbjerg, däremot, är en forskare som menar att det går att generalisera 

utifrån ett enskilt fall i en fallstudie beroende på hur fallet har valts ut.
100

 Valet av metod beror 

helt enkelt på vilket problem som ska studeras och dess omständigheter.
101

 I denna uppsats 

generaliseras det utifrån fallet Boendebyggarna för att skapa kunskap om huruvida social 

upphandling är ett uttryck för public-private partnership. 

 

7.1.1 Alternativa metoder 
 

Andra tänkbara metoder för att analysera uppsatsens syfte skulle kunna vara någon statistisk 

analys och/eller jämförelse av liknande utförda projekt i Sverige och andra länder. Varför 

detta inte är valt är på grund av att kontexten kan vara annorlunda och skiljer sig från fall till 

fall. Dessutom är fallen kanske inte längre lika aktuella som detta fall. Dock sker en 

jämförelse med ett projekt som liknar Boendebyggarna till stora delar. I jämförelsen behövs 

kontexten beaktas. De kan dock fortfarande ha en viss relevans men Boendebyggarna är ett 

aktuellt nytt projekt i uppstarten vilket borde kunna generera ny kunskap inom området. 

Därmed inte sagt att äldre fall kan generera ny kunskap. Dock är den kunskapen som 

eftersökts något som är relativt nytt och anpassat till dagens situation. Situationen som syftas 

på är arbetsmarknaden som såg annorlunda ut bara ett par år bakåt i tiden, inte minst i andra 

länder. Dessutom skulle djupet kunna bli lidande om uppsatsen baserade sig på flera fall 

utöver Boendebyggarna och intervjuerna skulle kunna bli exponentiellt fler och mycket tid 

skulle gå åt till dessa.
102

 Social upphandling är även ett relativt brett begrepp.
103
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7.1.2 Generaliserbarhet 
 

Det är möjligt att generalisera utifrån Boendebyggarna och uppsatsen kan troligen generera ny 

kunskap som ett alternativ till mer jämförande metoder mellan olika 

arbetsmarknadssatsningar et cetera.
104

 Vidare är det inte givet att Boendebyggarna kan ses 

som ett uttryck för public-private partnership. Det skulle kunna vara så att andra liknande 

projekt kan ses som ett uttryck för public-private partnership istället. Det är därmed tänkbart 

att generaliserbarheten inte nödvändigtvis passar ett problem.
105

 Dock går det att generalisera 

utifrån Boendebyggarna men det kan vara nödvändigt att undersöka fler, liknande satsningar 

oavsett utfall för att säkerställa huruvida social upphandling kan ses som ett uttryck för 

public-private partnership. Framförallt på grund av att social upphandling är ett så pass brett 

begrepp som innefattar många olika handlingar. Därför är det möjligt att generaliserbarheten 

kan variera för andra sociala upphandlingar. Flyvbjerg menar att det är svårt att finna bevis 

inom samhällsvetenskapen eftersom det inte finns någon ”riktig” teori inom 

samhällsvetenskaperna jämfört med naturvetenskaperna. Enligt Flyvjberg är det å andra sidan 

möjligt att anskaffa sig kunskap vilket kan vara nog så värdefullt.
106

 

 

7.2 Analysbegrepp 
 

I och med att syftet med uppsatsen är: ”att studera vad social upphandling innebär/är och hur 

social upphandling kan ses som ett uttryck för public-private partnership” innebär det att 

forskningsfrågorna främst är av en förklarande art. Därmed är en fallstudie motiverad att 

använda som forskningsmetod enligt Yins matris.
107

 Ett alternativ skulle kunna vara en 

historisk analys för att undersöka fler sociala upphandlingar och göra jämförelser mellan 

dessa. Ytterligare en alternativ metod skulle vara att använda enkätundersökningar istället för 

intervjuer.
108

 Det främsta alternativet till en fallstudie torde dock vara en historisk analys just 

på grund av att andra sociala upphandlingar skulle kunna undersökas och jämförande resultat 

skulle vara intressanta för resultatet. Det är dock tänkbart att en historisk analys skulle behöva 

beakta kontextuella skillnader mellan varje social upphandling beroende på område, land, tid, 

form et cetera. Dessa kontextuella skillnader finns givetvis kvar i denna fallstudie men ett 
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fokus kan läggas helhjärtat på just den sociala upphandling som ska analyseras och utifrån det 

se om social upphandling kan vara ett uttryck för public-private partnership. Beroende på 

utfall är det möjligt att motivera en historisk analys av fler sociala upphandlingar för att 

undersöka om utfallet stämmer överens även på dessa. En historisk analys av sociala 

upphandlingar skulle även kunna tänkas bli större än denna undersökning vilket kan dra ner 

kvaliteten på undersökningens djup.
109

 Fallstudie har valts istället för enkätundersökningar 

och experimentstudier eftersom:  

1. uppsatsen tar sin grund i ett enda fall, Boendebyggande,  

2. den insamlade och analyserade informationen tar upp många frågor, 

3. kvalitativa data prioriteras högre än kvantitativa, 

4. undersökningen har målet att  dra slutsatser om ett fenomen eller åtminstone 

skapa en grund för att dra slutsatser.
110

 

 

7.3 Intervju 
 

För denna uppsats var forskningsintervjuer av stor vikt för att inhämta information för 

uppsatsarbetet, då med tanke på corporate social responsibility och vad det kan tänkas ge de 

olika delaktiga aktörerna. Intervjuerna var semistrukturerade med ett antal förbestämda frågor 

för att ta fram information för att kunna hjälpa till och besvara syftet och de relevanta 

frågeställningarna. Därmed ansågs en semi-strukturerad intervju vara motiverad med så öppna 

frågor som möjligt för att respondenten skulle vilja öppna sig och berätta fritt.
111

 Genom 

skapandet av öppna frågor och att uppmuntra fritt berättande var det möjligt att få svar på 

frågor som inte fanns med i intervjun som kan ha förbigåtts i skrivandet av frågorna inför 

intervjuerna. 
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7.3.1 Kritik 
 

Det kan ses som problematiskt att det egentligen inte finns några standardiserade procedurer 

eller regler för hur en intervju ska genomföras menar Kvale och Brinkmann.
112

 De skriver 

dock att det finns ett antal standardval angående angreppssätt och tekniker gällande de olika 

stadierna i en intervjuundersökning. Vidare kan det även tänkas vara problematiskt att 

intervjufrågorna till delar skiljer sig åt mellan respondenterna i och med att alla frågor inte 

varit relevanta för varje intressent. Författarna menar att en kvalitativ intervju ofta kan 

karakteriseras som ”ostandardiserad” vilket stämmer väl överens med de intervjuer som 

utförts i denna uppsats.
113

 Intervjuerna var av en mer explorativ art för att ta reda på 

information om arbetsmarknadssatsningen och vad den kan tänkas ge de inblandade 

aktörerna. Därmed var intervjuerna inte särskilt strukturerade utan istället relativt öppna.
114

 

Ett tiotal frågor låg till grund för varje intervju med olika variationer för respektive 

respondent. 

En alternativ metod för intervjuer hade kunnat vara enkätundersökningar. 

Enkätundersökningar hade möjliggjort ett bredare material med fler respondenter. Det hade 

kunnat ge kortare svar dock vilket kan ses som positivt eller negativt beroende på hur man 

väljer att lägga upp sitt arbete. Det är även möjligt att respondenter väljer att inte svara på en 

enkät. Detta kan givetvis även ske med en intervju men en intervju är ett personligt möte 

vilket kan ses som mer intressant för en eventuell respondent än en enkät som tar fem minuter 

att besvara. För enkelhetens skull tenderar även enkäter att skickas i massutskick vilket 

innebär att om fel uppstod i enkäten finns det då få eller inga chanser att ändra detta jämfört 

med intervjuer där intervjuerna kan förbättras och justeras över tid då alla intervjuer inför ett 

arbete oftast inte utförs på en och samma dag. Resultaten från en eventuell enkätundersökning 

skulle troligen ha en större statistisk reliabilitet jämfört med intervjuresultatet från denna 

uppsats på grund av antalet respondenter. 
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7.3.2 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet mäter konsistensen och tillförlitligheten i en forskningsrapport och validitet mäter 

styrkan och hållbarheten i ett uttalande (när det gäller intervjuer). Generellt sett mäter validitet 

huruvida en metod undersöker vad den påstår sig undersöka menar Brinkmann och Kvale.
115

 

 

7.3.3 Validitet 
 

Intervjupersonernas validitet ansågs vara god (enligt uppsatsförfattaren) men med tanke på 

deras positioner gavs uppmärksamhet åt vad de sade i intervjuerna. Ett exempel där hänsyn 

till eventuellt undvikande svar togs var när frågor ställdes gällande när 

arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna kunde anses vara ett misslyckande. Denna fråga 

besvarades mer eller mindre aldrig i klartext utan svaret tog sig formen av ”det går inte att 

misslyckas” och/eller ”det får inte misslyckas”. Detta skulle kunna tolkas som att de 

intervjuade medvetet eller omedvetet inte ville avslöja när projektet skulle kunna anses vara 

misslyckat.
116

 Anledningen till varför de svarade som de gjorde skulle kunna vara på grund av 

att de vill reservera sig tills projektet är avslutat eller kommit längre och beroende på hur 

många deltagare som fått praktik, arbete eller utbildning kan de sedan säga att projektet var 

lyckat. Låt säga att 20 deltagare fått arbete efter att projektet varit igång i två år och 

ÖBO/Skanska säger att det är ett lyckat resultat så vill de givetvis inte ha uttalat sig om att det 

skulle kunna anses som ett misslyckande i relation till ett tidigare uttalande. Därmed kan det 

anses vara bra för de inblandade aktörerna att undvika att avslöja vissa siffror och så vidare 

för att undvika eventuell problematik i framtida utvärderingar. Det låter exempelvis mindre 

troligt att i ett så pass stort projekt som Boendebyggarna att aktörerna inte har några 

måttstockar på när arbetsmarknadssatsningen kan anses vara mindre lyckad. Således blir 

slutsatsen att de intervjuades validitet varierat och trovärdigheten, rimligheten och 

tillförlitligheten ägnades tid åt under uppsatsens gång men validiteten ansågs överlag god. 
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7.3.4 Reliabilitet 
 

När det gäller reliabiliteten av intervjuerna handlar det i grund och botten om tolkningar 

gjorda av en person (uppsatsförfattaren). Därmed är det möjligt att en annan person skulle ha 

kunnat tolka intervjuerna annorlunda och uppmärksammat andra saker. Reliabiliteten anses 

dock god (enligt uppsatsförfattaren) eftersom det är innehållet som har varit i fokus och inte 

pauser, eh- och öh-ljud till exempel. I övrigt lades fokus på att återge situationer som krävde 

mer exakthet, exempelvis när det gällde siffror. Citering används sällan i uppsatsen.
117

  

 

7.3.5 Generalisering av intervjuer 
 

Intervjuerna kan generaliseras från ett naturalistiskt och ett analytiskt perspektiv. Förvisso ger 

resultaten från intervjuerna en naturalistisk generalisering över hur saker och ting förhåller sig 

för att leda fram till ett påstående huruvida social upphandling kan ses som ett uttryck för 

public-private partnership. Men även en analytisk generalisering skedde i och med att 

intervjuresultaten bidrar till argumentationen för uppsatsens syfte.
118

 Det ena perspektivet 

utesluter inte helt det andra och målet med uppsatsen var att försöka ta reda på om social 

upphandling kan ses som ett uttryck för public-private partnership och då krävs en 

argumenterande analytisk generalisering av intervjuresultatet. Läsare har även en möjlighet att 

bedöma huruvida resultaten kan generaliseras till ett annat fall.
119

 

En naturalistisk generalisering utvecklas som en funktion av erfarenheten och framgår 

ur tyst kunskap om hur saker och ting förhåller sig och leder till förväntningar. Den kan 

verbaliseras och på så sätt övergå från tyst kunskap till explicit påståendekunskap menar 

Brinkmann och Kvale.
120

 En analytisk generalisering innebär däremot att en välöverlagd 

bedömning görs i vilken mån resultat från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända 

i en annan situation skriver författarna. I en analytisk generalisering byggs 

generaliseringsanspråken på en påståendelogik.
121
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7.3.6 Urval 
 

De intervjuade i uppsatsen har valts enligt ett relativt simpelt kriterieurval.
122

 De intervjuade 

är strategiskt viktiga personer i projektet vilket gjorde dem till väl lämpade kandidater för 

kvalitativa intervjuer. De kan alltså anses som representativa för de inblandade aktörerna. 

Intervjuer har skett med en till två personer per aktör.  Vid en första anblick kan fyra 

intervjupersoner anses lite men i och med deras respektive position inom deras organisation 

anses det vara ett tillräckligt urval för en kvalitativ intervju med tanke på syftet med 

intervjuerna. Ser man till vad Brinkmann och Kvale ser som en måttstock på 15 +/-10 

intervjupersoner i en intervjustudie ligger detta urval lite i underkant.
123

  Därmed kan 

exempelvis en ytterligare intervju per aktör ha varit motiverat för att finna eventuella 

skillnader hos varje aktör. Respondenterna sågs dock som nyckelpersoner hos varje aktör och 

borde inneha den information som eftersöktes. Dock menar Brinkmann och Kvale att det inte 

nödvändigtvis blir mer vetenskapligt med ett större urval. Istället bör intervjuerna vara färre 

fast med mer förberedelse och tid till att analysera dessa.
124

 

 

7.3.7 Respondenter 
 

Nedan presenteras respondenterna och hur/varför de valts ut. Intervjuerna skedde i följande 

ordning: 

 Helena Hasslert, projektkoordinator, Örebrobostäder AB. 

 Karin Sundin, styrelseordförande, Örebrobostäder AB. 

 Patrik Ihrstedt, distriktschef, Skanska AB. 

 Claes Hagelvik, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen. 

Helena Hasslert valdes ut efter att ha sökt information om Mitt Gröna Kvarter och utgjorde 

den först intervjuade. Karin Sundin valdes ut för hennes delaktighet i politiken för att på så vis 

få ett politiskt perspektiv på arbetsmarknadssatsningen. Patrik Ihrstedt valdes ut i och med att 

han är distriktschef för Skanska och borde vara tillräckligt involverad i satsningen för att 

kunna förmedla Skanskas perspektiv. Claes Hagelvik valdes ut efter att hans namn kommit 

upp i intervjun med Helena Hasslert. 
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7.3.8 Genomförande av intervjuer 
 

Alla intervjuer utfördes hos respektive respondents arbetsplats i ett konferensrum alternativt 

respondentens kontorsrum. Intervjuerna spelades in med tillåtelse av respondenterna. 

Mitt intryck var att Hasslert inte var lika van vid att bli intervjuad som Sundin som i 

motsats till Hasslert uttryckte sig och var förberedd på ett helt annat sätt. Med detta sagt var 

Hasslert inte oförberedd. Hasslert bidrog med väldigt mycket information och var mycket 

kunnig inom sitt specifika område. Ihrstedt verkade ha ett påtagligt lugn och erfarenhet 

gällande intervjuer likt Sundin. Överlag uttryckte sig respondenterna väl. Vissa frågor kan ha 

varit av den karaktär som ger ett redan inövat svar men det var sällan något som märktes 

direkt eller fick någon negativ inverkan på intervjun. Intervjuerna flöt på bättre och bättre och 

blev mer tidseffektiva för varje gång. Detta kan ha påverkat de tidigare intervjuernas kvalitet 

till viss del. Intervjuguiden följdes mindre och mindre per gång i och med erfarenheten och 

tryggheten i att intervjua ökade. Med det menas att intervjuerna inte blev lika strikta och 

uppföljningsfrågor blev vanligare. Exempelvis kunde en relativt öppen fråga eller ett svar från 

en respondent leda in till djupare och mer specifika frågor i de senare intervjuerna. Ledande 

frågor undveks och ”varför?”, ”vad?” och ”hur?” premierades.  

Frågorna var menade att vara korta och koncisa så att de lätt förstods av respondenterna. 

Endast under ett fåtal tillfällen krävdes det en extra förklaring av olika frågor som inte 

förstods till fullo av respondenterna. 

Intervjuerna inleddes med en inledande fråga där respondenterna fick berätta om sig själva 

och vad de arbetade med, det vill säga, deras roll i projektet.
125

 Vidare var de flesta frågor 

relativt direkta men kan även ha varit en kombination av indirekta och/eller specificerande 

frågor. Även uppföljningsfrågor utnyttjades, dock i en större utsträckning i de senare 

intervjuerna.
126

 De intervjuer som utfördes hade målet att resultera i relevant information som 

kan vara svår eller omöjlig att få tag i på annat vis. 

 

7.4 Material 
 

Det empiriska materialet består av Örebros upphandlingspolicy och Riktlinjer för 

upphandlingspolicyn, ÖBOs ansökan till delegationen för hållbara städer, tidigare forskning 

samt annat insamlat material, såsom olika dokument och intervjumaterial. 
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8 Resultat 
 

I denna resultatdel kommer det som framkom i de huvudsakliga intervjufrågorna att 

redovisas. Sedan följer en analys som baseras på intervjumaterial, tidigare forskning och 

annat inhämtat material. De huvudsakliga intervjufrågorna var: 

1. Vilka är aktörerna? 

2. Vad får intressenterna ut av arbetsmarknadssatsningen? 

3. Vad gör denna arbetsmarknadssatsning unik? 

4. Vad karaktäriserar denna arbetsmarknadssatsning som lyckad respektive misslyckad? 

 

8.1 Vilka är aktörerna? 
 

De aktörer som har analyserats är Örebro kommun, Skanska AB, Örebrobostäder AB och 

Arbetsförmedlingen. Dessa kan ses som huvudintressenter i arbetsmarknadssatsningen. 

Givetvis finns det fler intressenter men dessa har inte ansetts som relevanta eller helt enkelt 

klippts bort i avgränsningen. 

 

8.2 Vad får intressenterna ut av arbetsmarknadssatsningen? 
 

Det finns olika saker de inblandade intressenterna kan få ut av denna sociala upphandling. För 

Skanska handlar det kanske fram för allt om att skaffa sig referenser vilket kan ge fördelar i 

andra upphandlingar och i liknande sociala upphandlingar i framtiden. Skanska tror även att 

sociala upphandlingar kommer att bli populärare.
127

  Denna satsning är, utifrån corporate 

social responsibility, värdeskapande för Skanska och något de kan visa upp i olika 

upphandlingar vilket innebär att det är viktigt för Skanska att lyckas med satsningen.
128

  

När det gäller Arbetsförmedlingen menar Hagelvik att merparten av de deltagare som är 

aktuella att gå in i den här arbetsmarknadssatsningen redan är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen och om de tar ett steg närmare arbetsmarknaden är det en direkt vinst för 

Arbetsförmedlingen.
129

 Det är även en ännu större vinst om individerna får arbete eller går 

igenom en utbildning menar han. Utöver detta får Arbetsförmedlingen möjlighet att knyta 

kontakter med entreprenörer och underleverantörer i projektet på ett annat sätt än de gjort 
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tidigare och de kommer att ha kontakt med dessa under 4-5 år vilket kan leda till att de ser 

Arbetsförmedlingen som ett naturligt val för rekrytering i framtiden. Hagelvik menar att 

synen på Arbetsförmedlingen, (implicit syftar han på underleverantörerna i projektet), redan 

har förändrats i och med att Arbetsförmedlingen kommit närmare de olika 

underleverantörerna i projektet. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kan skapa 

förutsättningar för att minska arbetslösheten om exempelvis Skanska eller någon av dess 

underleverantörer väljer att använda Arbetsförmedlingen för att rekrytera personal i framtiden 

vilket kan anses vara en väldigt stor vinst sett ur ett nätverkande perspektiv. Det kan även leda 

till en minskad kostnad för kommunen om fler individer får möjlighet att nå en egen hållbar 

försörjning. 

ÖBO är ett kommunalt ägt bolag som aktivt arbetar med corporate social responsibility 

och för dem är denna arbetsmarknadssatsning givetvis väldigt värdeskapande om de lyckas. 

De kan då visa upp hur de tar ett socialt ansvar och hur de arbetar med mjuka värden. 

Corporate social responsibility är en viktig utgångspunkt för ÖBO menar Sundin och 

poängterar att ÖBO ser ett egenvärde i att deras hyresgäster är engagerade i bostadsområdenas 

utveckling.
130

 Vidare menar hon att ÖBO vill att deras hyresgäster ska trivas och att en hög 

arbetslöshet i ett bostadsområde tenderar att leda till ett utanförskap eller att människor inte 

känner sig behövda eller efterfrågade. Det sociala klimatet, tryggheten och trivseln stärks inte 

av en hög arbetslöshet. Lyckas arbetsmarknadssatsningen kan utanförskapet minska, 

tryggheten, trivseln och det sociala klimatet kan öka och betalningsförmågorna förbättras.
131

 

Det är givetvis positivt för ÖBO om hyresgästerna mår bättre, trivs och om deras 

betalningsförmåga förstärks, speciellt eftersom hyrorna höjs med ungefär 20 procent.
132

 Det är 

dock en väldigt låg höjning jämfört med vad som kan anses som standard när det gäller 

renovering men i och med att Vivalla är ett bostadsområde med väldigt låga hyror tenderar 

hyresgästerna att ha en låg betalningsförmåga och då kan en hyreshöjning, om än låg, vara 

mycket kostsam för hyresgästerna. Sundin menar att ÖBO tror att om hyresgästerna är 

engagerade i sitt bostadsområde så visar de mer hänsyn vilket kan leda till mindre kostnader 

för fastighetsskötsel och underhåll.
133
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8.3 Vad gör denna arbetsmarknadssatsning unik? 
 

Vad gör att aktörerna vill satsa på Boendebyggarna och hur denna arbetsmarknadssatsning 

ställer sig jämfört med andra? 

Det som kan tänkas göra denna arbetsmarknadssatsning annorlunda jämfört med andra 

arbetsmarknadssatsningar är att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden och nå en 

egen hållbar försörjning. Deltagarna ska få möjlighet till utbildning och praktik som ger 

erfarenhet och kompetens som ett steg i att ta sig närmare arbetsmarknaden.
134

 Praktik är ett 

ord som ibland tenderar att vara laddat och är inte alltid något som har en positiv klang. 

Används praktikplatser på rätt sätt är det ett bra verktyg för både deltagaren och arbetsgivaren 

menar Hagelvik på Arbetsförmedlingen.
135

 Han betonar dock att om det används på fel sätt 

kan det vara rentav dåligt. Deltagare kan tröttna på praktik vilket tenderar att ske på grund av 

att de går in med falska förhoppningar om att praktikplatsen ska leda till ett arbete. Det här 

menar Hagelvik är ett kommunikationsproblem mellan arbetsgivare och deltagare då 

arbetsgivaren kan ha ganska god koll på att praktikplatsen inte kommer att leda till jobb men 

för inte fram detta till deltagaren som kanske tror att om han/hon sliter och gör sitt bästa kan 

det leda till ett fast arbete.
136

 I efterhand kan deltagaren känna sig lurad och efter ett par 

praktikplatser med liknande resultat är det inte otänkbart att en misstro gentemot 

praktikplatser växer fram. Hagelvik menar här att en praktikplats faktiskt inte är bortkastad 

om det inte leder till arbete utan det kan ge väldigt mycket ändå för den arbetssökande.
137

 

Dock torde kommunikationen behöva förbättras mellan arbetssökande som går in på en 

praktikplats och arbetsgivaren för att undvika missförstånd och missnöje. 

Ihrstedt på Skanska poängterar att målet för Boendebyggarna ligger längre än en ”normal” 

praktikplats och ska skapa förutsättningar för att deltagarna ska nå en egen hållbar 

försörjning.
138

 På så vis skiljer sig Boendebyggarna en del från ”normala” praktikplatser där 

deltagarna får vara ett tag och som kanske inte leder till något mer, mer än att deltagarna får 

pröva på och få lite erfarenhet inom yrkesområdet. Hagelvik menar vidare att det som gör 

denna arbetsmarknadssatsning unik är att dörrar har öppnats som tidigare har varit relativt 

stängda. Byggsektorn är en bransch där det ofta är svårt att få in en fot och få en praktikplats. 

Ett exempel som Hagelvik tar upp är en arkitekt från Mexiko som varit i Sverige i två år och 
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gått arbetslös. Arkitekten har 10 års erfarenhet som arkitekt i sitt hemland men lyckades inte 

finna arbete i Sverige men med denna arbetsmarknadssatsning har han fått en praktikplats på 

White Arkitekter. Hasslert poängterar även att denne arkitekt fick möjlighet att utveckla sina 

språkkunskaper i svenska och lära sig svenska termer inom arkitektområdet vid White 

Arkitekter. Han fick känna att han var en viktig del i deras organisation och inte någon extra 

som någon måste ta hand om.
139

 Dessutom menar Hagelvik att Arbetsförmedlingen är mer 

involverad i detta projekt för att lösa eventuella problem i ett tidigare skede om så skulle 

uppstå. På så viss kommer uppföljningen att vara bättre från Arbetsförmedlingens sida.
140

  

Just det att deltagarna ska få vara med och ta ansvar och känna att det är på riktigt tror 

även Sundin kan vara en viktig del i arbetsmarknadssatsningen och att det är något som har 

varit en bidragande faktor till ÖBOs framgångar i deras lokala jobbcentrum, Jobbpunkt 

Väst
141

 (som främst riktat sig till hyresgäster hos ÖBO).
142

 

Det finns således en ambition i projektet att deltagarna i arbetsmarknadssatsningen ska 

få ta ansvar och känna att det de gör är viktigt. Satsningen ska vara tillräckligt god för att 

deltagarna ska nå en egen hållbar försörjning och Arbetsförmedlingen ska vara mer 

involverade i detta än vad de annars brukar vara för att förutsättningarna ska bli så bra som 

möjligt.  

 

8.4 Vad karaktäriserar denna arbetsmarknadssatsning som lyckad 
respektive misslyckad? 

 

Sundin menar att ÖBO har som mål att satsningen ska resultera i helst 80 stycken riktiga jobb 

men poängterar att detta kan ses som en naiv målsättning. Dock menar hon att målsättningen 

är att det ska gå så bra som möjligt och bli ett så bra resultat som möjligt för deltagarna i 

satsningen.
143

 Hon betonar dock att det i första hand handlar om att renovera hus och att det 

har högst prioritering men att ÖBO vill att arbetsmarknadssatsningen ska lyckas och ge minst 

50 arbeten. Har satsningen inte gett minst 50 jobb efter den period på 4-5 år som projektet 

beräknas pågå har målsättningen med satsningen misslyckats menar hon.
144

 Notera här att 

några siffror faktiskt redovisas men de bör enligt uppsatsförfattaren inte ses som konkreta 

siffror för vart ett misslyckande går. Under intervjun med Sundin uppfattades hennes svar 
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som att det kunde vara ett misslyckande om det uppsatta målet på 50 jobb inte nåtts. Men ska 

till exempel 49 jobb anses vara ett komplett misslyckande? Det verkade oklart om gränsen 

verkligen låg vid 50 eller om ett lägre antal skulle vara godkänt. Således kan det konstateras 

att om inte målsatsningen uppfylls så är det ett misslyckande. Sedan finns det större eller 

mindre grader av misslyckande och det är dessa som är mer intressanta. Det är dessa som inte 

redovisades. 

Konsekvenserna av ett misslyckande blir, enligt henne, att ÖBO och Örebro kommun 

får svårt att visa upp denna satsning i ett positivt ljus och att de får utvärdera vad som gick 

snett (utvärdering kommer att ske oavsett). Det intressanta är att hon menar att det inte finns 

något direkt misslyckande. Det finns redan individer som fått praktik och arbete även fast 

byggloven och rivningsloven i skrivande stund ännu inte är klara. Därmed har satsningen 

redan lyckats med att förbättra ett par individers möjligheter till att nå en egen hållbar 

försörjning. Alternativet menar Sundin, är att inte göra någonting alls. Sundin menar att ÖBO 

har satsat otroligt mycket prestige och energi i det här att det inte finns utrymme för att 

misslyckas. Dock menar hon att den ekonomiska kalkylen måste gå ihop och att det inte ska 

lyckas till varje pris men starten på arbetsmarknadssatsningen har visat sig god än så länge.
145

  

Ihrstedt från Skanska delar uppfattningen att arbetsmarknadssatsningen inte kan eller får 

misslyckas i och med att det är en av de första i sitt slag i Sverige. Det innebär att det finns 

mycket för Skanska att vinna i form av referenser som kan ge fördelar i andra upphandlingar, 

offentliga liksom privata. Lyckas Skanska med satsningen är de troligtvis ett av de första 

företagen i Sverige som kan gå ut och säga att de har erfarenhet av detta. Det är alltså en 

värdeskapande satsning i allra högsta grad för Skanska.
146

 Ihrstedt poängterar dock att det är 

kvalitet som gäller i arbetsmarknadssatsningen och att det är ett bra resultat om till exempel 

”endast” 30 deltagare når en egen hållbar försörjning.
147

 Hagelvik menar att han har försökt 

implementera idén till Skanska om att det är bättre med lite färre deltagare än de 50-80 som är 

satta och att dessa deltagare når ett bra resultat så att det inte blir ytterligare en praktik. Det 

ligger i linje med det Ihrstedt menar att om 30 stycken deltagare når egen försörjning så är det 

ett bra resultat. Hagelvik menar att de går på kvalitet och inte kvantitet vilket gör det lite 

svårare att följa upp.
148
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9 Analys 
 

Under denna analysdel kommer arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna att analyseras 

med hjälp av de teoretiska begreppen corporate social responsibility och public-private 

partnership som uppsatsen grundar sig på för att besvara syftet och dess frågeställningar. 

Resultatet från analysdelen kommer att ligga till grund för slutsatserna. 

Mitt Gröna Kvarter är ett partneringprojekt mellan det kommunala bostadsbolaget 

Örebrobostäder AB och det privata byggföretaget Skanska AB. ÖBO har en politiskt tillsatt 

styrelse som i första hand ska se till bolagets bästa och inte politikens.
149

 Den samverkan som 

existerar mellan dessa två aktörer kännetecknar uppfyller fyra av fem möjliga kännetecken för 

ett public-private partnership, det vill sägat;  

1. Det involverar flera aktörer varav minst en är en offentlig aktör,  

2. aktörerna kan ta beslut på egen hand (givet att det kan finnas särskilda krav speciellt 

hos offentliga aktörer),  

3. aktörerna bidrar med sina materiella och immateriella resurser till partnerskapet (t ex. 

Arbetsförmedlingen bidrar med kunskap kring hur praktikplatser) och,  

4. aktörerna har ett delat ansvar för resultatet av aktiviteterna.
150

  

Huruvida ansvaret för Mitt Gröna Kvarter som bygge innebär ett delat ansvar är oklart. 

Arbetsmarknadssatsningen framställs dock som ett projekt där de inblandade aktörerna 

Skanska, Arbetsförmedlingen och ÖBO har ett relativt delat ansvar i och med att de arbetar 

med varandra väldigt nära. Det kan anses att Mitt Gröna Kvarter och dess 

arbetsmarknadssatsning även platsar in på det tredje kännetecknet Peters radar upp; ”att 

aktörerna har en fortsatt relation där parametrarna för relationen är framförhandlade från 

start”.
151

 Detta skulle kunna antas vara korrekt i och med att de ekonomiska ramarna för 

projektet är satta från start och arbetsmarknadssatsningen med dess målsättning ingick i 

upphandlingen.
152

  

Dock antas projektet pågå i 4-5 år vilket innebär att det ändå har en tidsbegränsning. 

Detta är inget Peters skriver något om i Partnerships in Urban Governance vilket skapar vissa 

tolkningsproblem. Kan 4-5 år antas vara en tillräckligt långvarig period för att uppfylla 

kännetecken nummer 3 för ett partnerskap enligt Peters? I och med tvetydigheten väljs 

kännetecken nummer 3 bort och således uppfyller förnyelseprojektet/renoveringsprojektet 
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Mitt Gröna Kvarter kännetecknen 1, 2, 4 och 5 enligt vad Peters menar karaktäriserar ett 

public-private partnership.
153

 

 

9.1 Vad innebär denna sociala upphandling för de inblandade aktörerna? 
 

I och med att det konstaterats att Mitt Gröna Kvarter uppfyller kraven för att klassas som ett 

public-private partnership innebär det att Örebro kommun kan utnyttja sin position som en 

stor offentlig aktör och beställare av olika byggprojekt genom Örebrobostäder AB.  De får 

möjlighet att använda sin upphandlingspolicy för att eventuellt kunna minska arbetslösheten. 

Örebro kommun har ett verktyg i form av sin upphandlingspolicy för att skapa sociala 

upphandlingar och ställa krav på entreprenörer att ta sociala hänsyn. Därmed kan ÖBO ställa 

krav på att arbetsmarknadssatsningar liknande Boendebyggarna ska skapas i samband med 

nya byggprojekt ÖBO beställer. På så vis kan Örebro kommun indirekt minska arbetslösheten 

i kommunen (genom att de styr ÖBO politiskt sett). Örebro kommun kan med hjälp av 

entreprenörer i sociala upphandlingar skapa arbetstillfällen för minoriteter och 

långtidsarbetslösa och stimulera integrationen.
154

 Detta är även i allra högsta grad aktuellt när 

det gäller Boendebyggarna då en stor del av de boende i Vivalla tillhör olika minoriteter i 

Örebro kommun.  

Angående entreprenörer eller i detta fall, entreprenören Skanska, får en möjlighet att i 

en social upphandling som Boendebyggarna visa att de tar ett samhälleligt ansvar. Genom att 

de erbjuder praktikplats, utbildnings- och arbetstillfällen till deltagarna i Boendebyggarna kan 

de stärka sitt varumärke. Detta ger en konkurrensfördel enligt teoriutvecklingen kring 

corporate social responsibility. Det kan exempelvis ge konkurrensfördelar att deltaga i en 

social upphandling som en entreprenör på grund av att det kan locka nya investerare som har 

en etisk placeringsagenda vilket då ska kunna öka aktien genom att den blir attraktivare enligt 

Borglund et al.
155

Skanska arbetar inte aktivt med konceptet corporate social responsibility 

även om de har personal för att arbeta med vad de kallar, mjuka värden.
156

  Därmed kan 

Skanska skaffa sig ett försprång gentemot sina konkurrenter och eventuellt även vinna 

upphandlingar på detta om de lyckas med ett bra resultat. Då är det tänkbart att den 

målsättning de ritar upp i en framtida upphandling verkar mer trovärdig än konkurrenternas. 
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Utöver detta är det givetvis bra reklam för ett företag att utföra en samhällsinsats som denna. 

Det kan bidra till att företaget ses ur nya ögon av allmänheten och en positivare och mjukare 

attityd kan utstrålas från företagets sida. I och med att ÖBO även arbetar aktivt med corporate 

social responsibility som koncept och årligen ger ut corporate social responsibility-rapporter 

kan detta ses som något som är viktigt för ÖBO att lyckas med, sett ur ett corporate social 

responsibility-perspektiv. 

När det gäller Arbetsförmedlingen är arbetsmarknadssatsningen en värdeskapande 

handling på så sätt att de kan knyta viktiga kontaker för att i framtiden förmedla fler arbeten 

och på så vis hjälpa till att minska arbetslösheten och kostnaden för kommunen. 

Arbetsförmedlingen arbetar inte aktivt med konceptet corporate social responsibility vilket 

eventuellt skulle kunna bero på att det är en statlig myndighet. Således skulle värdet av 

corporate social responsibility vara av mindre vikt för Arbetsförmedlingen och själva 

partnerskapet vara det viktiga och värdeskapande i och med att de kan knyta nya kontakter. 

Själva arbetsmarknadssatsningen kan dock anses vara värdeskapande för Skanska i och 

med att det kan vara en god referens för de i framtida upphandlingar där krav på sociala 

hänsyn måste beaktas. Detta eftersom social upphandling såsom det sker i Mitt Gröna Kvarter 

är nytt i Sverige och något de inblandade aktörerna tror kommer att bli vanligare.
157

  

Borglund et al. menar att över tid kan ett företag rapportera sina framsteg de har gjort 

inom corporate social responsibility och på så vis visa upp för deras omgivning hur de har 

utvecklats. Corporate social responsibility kan då ge företagen eller organisationerna en eller 

flera av nedanstående punkter: 

1. starkare varumärke 

2. konkurrensfördelar 

3. lägre risknivå 

4. stärkt position som arbetsgivare
158

 

Corporate social responsibility eller det som en social upphandling innebär för inblandade 

aktörer i detta fall, kan anses vara finansiellt värdeskapande samtidigt som det även kan ge 

konkurrensfördelar och skydda ett företag mot värdeskadande förtroendeskandaler menar 

Borglund.
159

 

Frågan är då hur detta kan mätas. Författarna menar att corporate social responsibility är 

lönsamt men att det är osäkert om det går att mäta om corporate social responsibility är 
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lönsamt.
160

 Enligt studier finns det ett oklart samband mellan corporate social responsibility 

och ökad lönsamhet. Borglund et al. menar att sambandet överlag är positivt men är också 

neutralt i flera fall. Det kan till och med vara olönsamt att arbeta med corporate social 

responsibility och investera i detta i ett fåtal fall. De tar även upp en studie av 109 akademiska 

studier över 30 år. Av dessa studier visade 54 studier ett positivt samband, 7 ett negativt 

samband och 48 studier visade inget samband alls eller ett oklart samband.
161

 Borglund et al. 

menar att för stora bolag är det bra att arbeta med corporate social responsibility eftersom det 

ger konkurrensfördelar och kan skydda mot värdeskadande förtroendeskandaler.
162

 Vidare 

skriver författarna att ett företag som började arbeta med corporate social responsibility 

genom att öka transparensen och höja kvaliteten på det sociala ansvarstagandet aldrig kunde 

slå fast att de fått några konkurrensfördelar, effekter i marknadsandelar eller ekonomiskt 

resultat. Däremot vann de årsredovisningstävlingar och fick offentligt beröm för sin 

”corporate governance”. Slutligen var det dessutom tydligt att kostnaderna för företaget 

ökade.
163

 

Därmed går det att konstatera att corporate social responsibility inte alltid innebär något 

positivt för ett företag eller organisation. Det framstår dock som otydligt hur corporate social 

responsibility kan mätas och blir således en problematik för denna uppsats då det förmodligen 

ännu inte går att skörda effekterna av aktörernas inblandning i Boendebyggarna. Det går 

endast att gissa att denna sociala upphandling ger fördelaktiga effekter för aktörerna i form av 

konkurrensfördelar eller andra fördelar.  

Social upphandling kan alltså användas i offentliga upphandlingar för att nå mål från 

myndigheters sidor, öka ett offentligt företags finansiella värde genom corporate social 

responsibility, och/eller bidra till att minska problem som kan vara svåra att lösa. På så sätt 

kan partnerskap och social upphandling förbättra och utveckla den regionala tillväxten.
164

 

Detta möjliggörs genom Örebro kommuns upphandlingspolicy där olika sociala hänsyn ska 

beaktas och således kan kommunen ställa krav på entreprenörer i upphandlingar med 

kommunen eller dess bolag.
165

 Detta kan ses som en vidareutveckling av public-private 

partnership genom att ställa krav i upphandlingar med hjälp av social upphandling. 

Anledningen till det är att de offentliga och privata aktörerna inblandade i en social 
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upphandling uppfyller kraven för ett public-private partnership och inleder ett samarbete som 

varpå aktörerna kan få ut något av varandra och nå mål som annars kan vara svåra att nå utan 

hjälp.
166

 Det skulle exempelvis vara fullt tänkbart att det inte finns tillräckliga ekonomiska 

resurser inom en kommun att skapa en arbetsmarknadssatsning själva men i ett byggprojekt 

med hjälp av privata entreprenörer kanske detta är möjligt. De privata entreprenörerna har då 

möjlighet att tillförskansa sig konkurrensfördelar, exempelvis i form av olika positiva effekter 

på dess varumärke, förtroendekapital samt anseende menar Borglund et al.
167

 Detta torde även 

leda till att vad partnerskapet kommer överens om synliggörs tydligare vilket är något Montin 

implicit menar inte alltid sker i och med att företrädare för kommuner och landsting oftast inte 

är skyldiga att redovisa detta.
168

  

Det går att argumentera för att denna arbetsmarknadssatsning och liknande sociala 

hänsyn skulle kunna tas utan en upphandlingspolicy. Det förutsätter dock att aktörerna i ett 

partnerskap vill gå med på det. När krav på sociala hänsyn nu ska beaktas vid kommunens 

upphandlingar innebär det att entreprenörer eventuellt kan gå miste om stora upphandlingar 

om de inte vill vara delaktiga i sociala upphandlingar.
169

 Entreprenörer som är med i sociala 

upphandlingar tjänar på samarbetet likt vid ett ”vanligt” partnerskap enligt teorin.
170

 Social 

upphandling kan alltså vara fördelaktigt för de inblandade parterna och för att nå resultat som 

annars skulle vara svåråtkomliga. Vidare är byggbranschen en homogen bransch där etnisk 

mångfald är ett bristande område vilket just denna arbetsmarknadssatsning kan bidra till att 

luckra upp då en majoritet av invånarna i Vivalla inte är etniskt födda svenskar.
171

 Det finns 

alltså en möjlighet att bryta traditioner inom olika branscher och skapa en mer etniskt 

mångkulturell bransch genom social upphandling. 

Det är möjligt att social upphandling kan vara att ta public-private partnership ett steg 

längre. Dock för att detta ska bli vanligt förekommande i Sverige bör resultaten för 

arbetsmarknadssatsningen (och kommande arbetsmarknadssatsningar etc.) bli lyckade för att 

entreprenörer och beställare ska vilja vara med på och skapa dessa. Hagelvik poängterar att 

det är viktigt att de i arbetsmarknadssatsningen kan visa upp lyckade kvalitetsmässiga resultat 

med exempel på deltagare som det gått bra för.
172

 Genom att trycka på kvaliteten istället för 

kvantiteten kan det bli lättare att undvika eventuell kritik från media som skulle kunna tänkas 
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kritisera projektet om det endast leder till 30 arbeten istället för de 50-80 som var utsatta från 

början. 

 

9.2 Hur kan social upphandling ses som ett uttryck för public-private 
partnership? 

 

Mitt Gröna Kvarter är ett partneringprojekt mellan primärt ÖBO och Skanska. Detta 

partneringprojekt är även en social upphandling tack vare att den inkluderar 

arbetsmarknadssatsningen Boendebyggarna. Den sociala upphandlingen verkar för att 

sysselsätta arbetslösa människor i bostadsområdet Vivalla. Genom att den sociala 

upphandlingen har möjlighet att ge arbetslösa människor sysselsättning som annars kanske 

inte skulle ske kan detta ses som ett uttryck för public-private partnership. Aktörerna i den 

sociala upphandlingen ges även möjlighet att nå olika mål, knyta kontakter, få 

konkurrensfördelar och så vidare.  

Kommissionen skriver att det är viktigt att upphandlande myndigheter utvärderar 

sociala risker och effekten av deras inköpsverksamhet och leveranskedja. Anledningen till 

detta är för att fokus ska kunna läggas på de utgiftskategorier som är viktigast och på dem 

som kan bidra till att sociala mål nås.
173

 Detta skulle kunna tolkas som att myndigheter bör 

prioritera korrekt i en upphandling och samtidigt få in sociala mål. Implicit skulle detta kunna 

innebära att utan en social upphandling är sociala mål svåra att uppnå. Det är dock inte 

nödvändigtvis så att sociala mål är omöjliga att uppnå utan en social upphandling men de 

torde vara mycket svårare att nå. Således kan ett public-private partnership anses befogat för 

att uppnå sociala mål och social upphandling borde kunna ses som ett uttryck för public-

private partnership. Anledningen till detta är att det kan vara svårt att genomföra just olika 

sociala mål med begränsade resurser, speciellt på en lokal nivå.
174

 Myndigheter kan alltså med 

public-private partnership uppnå sociala mål med hjälp av sociala upphandlingar. 

 

9.3 Vad innebär denna sociala upphandling utifrån begreppet public-
private partnership? 

 

Som redan beskrivits i föregående kapitel kan social upphandling ses som ett uttryck för 

public-private partnership. Det är tänkbart att social upphandling skulle kunna inkluderas i 
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teoriutvecklingen kring public-private partnership tack vare att det finns vissa likheter som 

även listats i föregående kapitel. Vidare är det rimligt att anta att social upphandling är ett 

snävare begrepp än public-private partnership och riktar sig in främst på de delar i public-

private partnership där offentliga och privata aktörer kan utnyttja varandra och då inom ett 

specifikt område, det vill säga, sociala upphandlingar. 

10 Slutsatser 
 

Slutsatser som går att dra utifrån denna uppsats är att social upphandling kan ses som ett 

uttryck för public-private partnership givet att upphandlingen innefattar de delar och kriterier 

som ingår i public-private partnership. Vad innebär då detta för myndigheter och företag? Det 

kan tänkas att sociala upphandlingar och public-private partnership kan fortsätta att utvecklas 

och bli vanligare för både företag och myndigheter att nå olika mål samt gemensamma mål. 

Det kan vara konkurrensfördelar gentemot andra företag eller organisationer och att lösa olika 

sociala mål som till exempel arbetslöshet. Genom att skapa en arbetsmarknadssatsning som 

Boendebyggarna finns det en chans att de olika inblandade aktörerna och deltagarna får ett 

positivt utfall i slutänden. Detta kan som redan skrivits vara konkurrensfördelar, minskad 

arbetslöshet (vilket leder till minskade kostnader för kommunen) och genom att ta ett socialt 

ansvar kan de inblandade aktörerna öka sitt corporate social responsibility värde. Det är just 

dessa fördelar som kan nås genom en social upphandling som visar på hur social upphandling 

kan ses som ett uttryck för public-private partnership. Social upphandling kan med andra ord 

ta public-private partnership ett steg längre och ge inblandade aktörer mer i form av corporate 

social responsibility och/eller olika sociala mål. 

Vidare är det värt att notera att uppsatsen generaliserar utifrån en fallstudie på den 

sociala upphandlingen Boendebyggarna. Upphandlingen är ett byggprojekt av lägenheter som 

har som ett mål att låta boende i området Vivalla deltaga i en arbetsmarknadssatsning som ska 

ge dessa deltagare arbete, praktik och/eller utbildning. Det var ett krav i upphandlingen att 

entreprenörerna skulle satsa på dessa. Detta krav har även gått vidare i leden och ställts på 

underleverantörer. Således blir följden att flera olika inblandade aktörer i olika branscher kan 

tjäna på denna sociala upphandling i och med att de kan skaffa ny kompetens, skaffa 

konkurrensfördelar och höja sitt corporate social responsibility värde på köpet genom att ta ett 

socialt ansvar bland annat.  

Trots att social upphandling såsom det presenterats i denna uppsats ser ut att ge goda 

effekter är det inte utan motstånd. Vissa underleverantörer avböjde exempelvis att deltaga i 
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arbetsmarknadssatsningen. Det är även möjligt att effekterna av denna 

arbetsmarknadssatsning inte blir långvariga och kan således verka som ett ”skådespel för 

galleriet”. Det vill säga, efter att en del deltagare fått arbete eller praktik under projektets 

period så återgår de till arbetslöshet. Trots det ger en social upphandling som innefattar 

aktiviteter för att motverka arbetslöshet en chans för myndigheter att med hjälp av företag 

eller andra organisationer nå mål som annars skulle vara svåra att nå utan en social 

upphandling. Därmed är social upphandling ett uttryck för public-private partnership. 

Det finns fler sätt att utforma sociala upphandlingar på vilket gör att de kan se olika ut 

beroende på vilken bransch och fokus de har. Alltså torde ytterligare forskning inom området 

och då på andra sociala upphandlingar vara aktuellt för att undersöka om social upphandling 

generellt sett kan ses som ett uttryck för public-private partnership eller om det endast gäller 

en upphandling som Boendebyggarna. I och med att social upphandling är något som är i allra 

högsta grad aktuellt kan det alltså vara värt att undersöka området närmare för att se vad det 

kan leda till och om det skulle kunna inkluderas i teoriutvecklingen kring public-private 

partnership. 

11 Diskussion 
 

Under diskussion diskuteras slutsatserna och hur uppsatsarbetet gick, vad som kunde gått 

bättre och vad som bör vidareutvecklas et cetera. 

Mitt Gröna Kvarter har i skrivande stund (2013-05-07) ännu inte fått sina bygglov och 

rivningslov klara och har således inte kunnat inleda arbetsmarknadssatsningen till fullo. Dock 

har ett fåtal personer redan fått anställning och praktikplats vilket bådar gott för satsningen i 

stort. Uppsatsen visar på att förutsättningarna för att lyckas ser relativt goda ut. En liknande 

satsning utfördes till exempel i Nordirland med start år 2003. Denna satsning lyckades relativt 

väl och gav 51 personer arbete. Därmed är det inte otänkbart att Boendebyggarna kan uppnå 

ett gott resultat trots att det var tio år sedan satsningen i Nordirland startades och att lagarna 

och det finansiella klimatet troligtvis såg annorlunda ut där och då jämfört med Sverige idag. 

Även i Nordirland uppvisade en del entreprenörer en motvilja till att deltaga i social 

upphandling vilket även skett i Sverige. Detta är något som bör växa bort med tiden om social 

upphandling uppnår goda resultat och implementeras i en större utsträckning. Ställs krav på 

social upphandling i varje offentlig upphandling riskerar entreprenörer och underleverantörer 

i slutänden att mista inkomster om de vägrar att gå med på detta. Detta kan givetvis ses som 

problematiskt om företag tvingas arbeta med något som de inte vill vara delaktiga i vilket kan 
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gå ut över deltagarna i dessa satsningar och säkerligen minska chansen till fast anställning. 

Fokus kan läggas mer på praktik istället vilket kan riskera att urvattna betydelsen av social 

upphandling om det, likt praktikplatser tenderar att göra, inte leder till något arbete.  

Uppsatsen är skriven i samband med uppstarten av denna arbetsmarknadssatsning vilket 

gör att ytterligare studier inom ämnet de närmaste åren vore av godo samt efter att projektet är 

avslutat för att klargöra hur effektivt social upphandling är. Klimatet i Sverige kan då se 

annorlunda ut och förhoppningsvis kan social upphandling bli något bra för alla inblandade. 

Det som borde gjorts bättre i denna uppsats är efterforskningarna och intervjuerna. Fler 

respondenter kunde ha tagits med och även intervjuer med underentreprenörer kunde ha varit 

av relevans. 
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