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3,1 miljarder



Vi ger möjligheten att våga testa
INNAN DET BLIR LÖNSAMT



Sociala entreprenörer som 
driver samhällsförändring



Ja!



Ja, men…



Kunskapsnavet för                          
offentliga affärer



683miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2016

17% av BNP







Social innovation

 Nya innovativa tjänster, 
produkter, processer, 
samarbeten och metoder som 
strävar efter att möta samhällets 
utmaningar.

 Gräsrotsinitiativ, samhälleliga 
innovationer, systemförändrande 
sociala innovationer.

 Socialt företagande, socialt 
entreprenörskap, idéburen sektor 
med flera. 

 Alltid nära målgruppen.



Social innovation + 
upphandling
 Offentlig sektor behöver 

innovativa sätt att möta 
samhällsutmaningar.

 Sociala innovatörer sitter på 
spännande lösningar.

 Sociala innovationer kan alltså 
behöva upphandlas. 



HÖRT I FRÅGESERVICE

Var hittar jag  
upphandlingarna? 

Jag fattar 
ingenting…

Det är meningen 
att det ska vara 

krångligt.

Det finns 
ingen poäng 
med det här!

Lagen om 
offentlig 

upphandling kan 
inte vara 

demokratiskt!

Lagen om 
offentlig 

upphandling 
kan inte vara 

Guds mening!



Offentlig upphandling

 När det offentliga ska köpa något
 Processen för hur inköpet ska ske
 Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) styr processen
 Lagen finns bland annat för att:
 Minska risk för korruption
 Erbjuda lika möjligheter för alla 

att sälja sin tjänster och 
produkter

 Hantera skattemedel 
ansvarsfullt och hållbart



De grundläggande principerna

Likabehandlingsprincipen

Proportionalitetsprincipen

Principen om öppenhet

Principen om icke-diskriminering

Principen om ömsesidigt erkännande



Upphandling + social innovation



6
erfarenheter
från 
sociala
entreprenörer 
och 
offentlig sektor

1. Hur ser kontaktvägarna in i offentlig sektor ut?

2. Vilka former för avtal finns?

3. Var finns rätt kunskap om upphandling?

4. Hur kan vi samverka långsiktigt?

5. Hur samordnar och koordinerar man internt?

6. Vad är den sociala innovationens värde?



4
insikter från 
Inkluderas
projekt 
”Samtal för ett 
rikare Sverige”

1. 44% av offentlig sektor och 17% av sociala företag 
tycker att upphandling är en mindre bra 
samarbetsform

2. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) står för 41% 
av finansieringarna, direktupphandling för 19% 
och ramavtal för 9%. 

3. 45% av avtalen låg på 1 miljon kronor eller mer

4. De största utmaningarna: Svårighet att se/visa 
värde, komplicerade processer och prioritering av 
interna lösningar 



Utmaningar framåt

 Hur underlättas dialog mellan 
offentlig sektor och sociala 
innovatörer?

 Hur kan trygghet och kunskap 
om upphandling och offentliga 
affärer ökas i båda läger?

 Vad behövs för kunskap för att 
sociala innovationer ska kunna 
köpas?

 Upphandla på effekt och 
funktion, en väg framåt?



Diskussion

 Prata i grupper om 2-3
 Är social innovation eller 

upphandling nya områden för 
dig?

 Känner du igen insikterna och 
erfarenheterna?

 Finns det fler utmaningar som 
Upphandlingsmyndigheten 
borde känna till?

 Hur hade ett drömläge sett ut?



Slutsatser

 Sociala innovationer är innovationer 
som möter samhällsutmaningar och 
som alltid har med behovsägaren i 
processen. 

 Offentlig upphandling är processen för 
hur det offentliga köper tjänster och 
produkter som löser deras problem. 

 Att upphandla sociala innovationer går 
– men  utmaningar finns 

 Upphandlingsmyndigheten kan 
erbjuda råd och hjälp



Tips framåt

 Nya regler för upphandling av 
välfärdstjänster sedan 1 januari

 Funktionsupphandling
 Håll er uppdaterade om idéburet 

offentlig partnerskap
 Prata, prata, prata
 Källor till kunskap: 
 Vinnova
 Tillväxtverket
 Mötesplats Social Innovation 

 Kontakta 
Upphandlingsmyndigheten!



Tack!
Upphandlingsmyndigheten
upphandlingsmyndigheten.se

@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Vinnova
vinnova.se

@vinnovase

Vinnova

vinnovase

vinnovase

judit.wefer@vinnova.se
sara.hugosson@vinnova.se

erika.pohjanen@uhmynd.se
erika.hanses@uhmynd.se
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