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Civilsamhälle, välfärd och 
offentliga upphandlingar



Civilsamhälle och välfärd

 ”Oersättlig” del av svensk 
välfärd (Svedberg et al, 
2010)

 Huvuddelen aktiva utanför 
traditionell välfärd

 Ca 2 800 ideella 
organisationer inom 
traditionell välfärd



Varför traditionell välfärd?

Jutterström et al, 2016



Del av välfärden: Anställda



Del av välfärden: Anställda

Sivesind et al, 2016
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Skandinavisk jämförelse

Sivesind et al, 2016



Del av OU: Antal anbud

Upphandlingsmyndigheten, 2017

Civilsamhället (ca 10%)

Marknaden (ca 90%) Staten
Gemenskap



Ideella - få men framgångsrika

I jämförelse med företag:
 Hälften så många anbud per 

organisation (ca 2,0 mot 3,7)
 Färre kontrakt per organisation 

(1,3 mot 1,7)
 Fler anbud leder till kontrakt 

(64 mot 45 procent)



Varför så få ideella 
organisationer som deltar i 
offentliga upphandlingar (och i 
den traditionella välfärden)?



Ideella företrädare i media:
OU missgynnar ideell sektor

Offentliga upphandlingar:
 utpräglat prisfokuserade
 komplicerade och 

resurskrävande
 utformade för företag 
 missgynnar och politiserar 

ideella organisationer



 Offentliga upphandlingar:
 alltför prisfokuserade
 besvärliga och 

resurskrävande
 Höga kvalitetskrav bra för ideella 

aktörer
 Delade åsikter om OU 

missgynnar ideella 
organisationer

Studie om ideella organisationer:
Delade åsikter om OU



Bör något göras?
Och i sådana fall vad?
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