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Kunskapsnavet för                          
offentliga affärer



Antal ANNONSERADE
upphandlingar

782miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2018

18 379 
stycken**

**Baserat på statistik från 2019

18,3% av BNP



Sunda offentliga 
affärer för en 

hållbar framtid

Upphandlingsmyndighetens vision





Samverkans-
partners

Företag, 
ideella och 
idéburna 

organisationer

Beslutande 
organ

Offentliga 
organisationerAllmänhet

Media



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!



“Folk kommer till 
mig två minuter i 
tolv – det är rena 

överfall”

”Vi förstår inte hur 
mycket tid man ska 
behöva lägga på det 

här eller vem som 
ansvarar för vad.”

Från intervjuer

“Det är lite tråkigt. 
Vi vill inte vara 
billigast – vi vill 

vara bäst.”

Leverantör BeställareUpphandlare



“Med mer dialog 
skulle upp-

handlingarna bli 
konkreta, tydliga 

och lättförståeliga”

”Ge oss en budget, en 
vision och en 

problembild så kan vi 
komma med kreativa 
förslag på lösningar.”

Från intervjuer med leverantörer

”Det är offentlig 
upphandling som 

driver hållbarhets-
frågorna framåt. 
Privata företag 

ställer inte alls de 
kraven.”

Leverantör LeverantörLeverantör



GEMENSAMMA UTMANINGAR

OTYDLIGA 
UNDERLAG OCH 

KRÅNGLIGT ATT SVARA

BRIST 
PÅ SAMVERKAN 

OCH  UTVÄRDERING

BRIST PÅ
TIDIG DIALOG 

OCH INVOLVERING



GEMENSAMMA BEHOV 

ATT BLI 
INVOLVERAD

TIDIGT

TYDLIGA OCH RELEVANTA
UNDERLAG SOM ÄR 

ENKLA ATT SVARA PÅ

PARTNERSKAP
FÖR GEMENSAM

UTVECKLING 



Hur skapar vi den 
goda cirkeln?

ATT BLI INVOLVERAD TIDIGT

TYDLIGA OCH RELEVANTA
UNDERLAG SOM ÄR 

ENKLA ATT SVARA PÅ

PARTNERSKAP FÖR 
GEMENSAM UTVECKLING 



Innovations-
upphandling

Ställa 
hållbarhets-

krav

För-
kommersiell 
upphandling

Beställar-
nätverk

Tidig dialog

Idéburet-
offentligt 

partnerskap

”På gång”-
möten med 
leverantörer

Strategi-
kollen

Nya 
upphandlings-

regler





Var finns Afori?
Direktkontakt:
Linda Swirtun, Samverkansledare för Afori
linda.swirtun@uhmynd.se| 08-586 217 45

Afori på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/showcase/afori

Grupp för diskussioner:
https://www.linkedin.com/groups/12628597/



Men nu då?

� Agenda 2030 är två 
upphandlingar bort

� Offentlig upphandling: ett 
konkret sätt att göra skillnad

� Samarbete och partnerskap: det 
alla önskar och vägen framåt

� Gemensamt arbete för 
innovation

� Nya regler från 1 februari
� Hjälp finns att få!



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

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


