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UPPHANDLING SOM FRÄMJAR INNOVATION 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

Omvärldsanalys: Innovativa upphandlingsformer är ett av projekten som har 
genomförts i programmet. Det har letts av Linus Malmgren och har genomförts i 
samverkan med projektets referensgrupp. 

Projektet är förstudie med syfte att beskriva upphandling inom 
samhällsbyggnadssektorn med fokus på innovation, nya lösningar och andra värden än 
lägsta pris. Exempel och best practice lyfts fram för att möjliggöra 
kunskapsuppbyggnad och fortsatt utvecklingsarbete av branschen och Smart Built 
Environment. 

Lund, 16 maj 2021 
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Sammanfattning 

Det finns en uppfattning om att upphandling av byggprojekt inom 
samhällsbyggnadssektorn är ett hinder för utveckling av nya lösningar och innovation. 
Det upplevs att övervägande tonvikt ligger på kortsiktigt projektfokus och lägsta pris, 
vilket bidrar till den långsamma utvecklingen. För att skapa en effektivare byggbransch 
behöver nuvarande strukturer och upphandlingspraxis ifrågasättas. Större vikt 
behöver läggas vid hur man kan främja innovation, för att därigenom utveckla 
samhällsbyggnadsbranschen mot högre effektivitet och en mångfald av affärsmodeller. 
Detta projekt baseras på tidigare genomförda studier inom Smart Built Environment 
som har bekräftat bilden av att upphandling upplevs som en barriär. Men det finns 
goda exempel på projekt och organisationer att lyfta fram och dra lärdom av, vilket 
skulle kunna bidra till att höja kunskapsbasen och utveckla svenska 
samhällsbyggandssektorns upphandlingsstrategier och framtida utveckling. Denna 
studie beskriver upphandling som driver innovation, nya lösningar och andra värden 
än pris som en utgångspunkt för fortsatt arbete. 

Resultaten visar att flera orsaker bidrar till att upphandling utgör en barriär mot 
innovation, samtidigt finns det goda exempel att lära av. Metoder och verktyg för att 
handla upp innovation, nya lösningar och andra värden finns i stor utsträckning idag, 
men de används inte i tillräcklig utsträckning. Detta beror bland annat på kortsiktigt 
tänkande, organisationsstrukturer, kompetens och resurser samt avsaknad av vilja och 
incitament att ta risker. Innovationsförmåga kan beskrivas som en organisations 
förmåga att tidigt tänka i möjligheter för nya lösningar, men det kräver att man känner 
sina behov och kan kommunicera dem till marknaden. Beställande organisationer 
måste vara beredda att acceptera och hantera risker i projekt för att kunna nå 
framsteg, vilket kräver ett visst mått av mod och ambition. Dessutom måste man vara 
öppen till, och ha former för, samverkan med leverantörer för att gemensamt hitta 
lösningar till behoven. Innovation sker till stor del genom samverkan. Upphandling 
som främjar utveckling kommer att kräva mer resurser och kompetens än att göra 
samma i projekt efter projekt.  
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Summary 

There is a perception that procurement of construction projects in the construction 
sector is a barrier for the development of new solutions and innovation. It is commonly 
aknowledged that the predominant emphasis and focus on projects and cost 
awareness contributes to the slow development. For a more efficient construction 
sector to emerge, current structures and procurement practices need to be questioned 
and improved upon. Greater emphasis needs to be placed on how to promote 
innovation, in order to thereby increase the pace towards higher efficiency and a 
diversity of business models. This project is based on previous studies within Smart 
Built Environment which have underlined that procurement is perceived as a barrier. 
There are however good examples of projects and organizations to highlight and learn 
from, which could contribute to increased knowledge and a development of the 
Swedish construction sector's procurement strategies and future development. This 
study will describe procurement that promotes innovation, new solutions and values 
other than price as a starting point for continued work. 

The results show that several aspects contribute to procurement being a barrier to 
innovation, at the same time there are good examples to learn from. Methods and tools 
for promoting innovation, new solutions and other values exist to a large extent today, 
but they are not used to a sufficient extent. This is due, among other things, to short-
term thinking, organizational structures, competence and resources as well as a lack of 
willingness and incentive to take risks. Innovation capability can be described as an 
organization's ability to think in the possibility of new solutions at the start of projects, 
but it requires knowledge of what needs are to be fulfilled as well as the ability to 
communicate those needs. Procuring organizations must be prepared to accept and 
manage risks in projects in order to make progress, which requires a certain amount of 
courage and ambition. In addition, one must be open to, and engage in, collaboration 
with suppliers to jointly find solutions. Innovation takes place largely through 
collaboration. Procurement that promotes innovation will require more resources and 
skills than doing the same thing in project after project.  
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Inledning 
Det finns en uppfattning om att upphandling av byggprojekt inom 
samhällsbyggnadssektorn är ett hinder för utveckling av nya lösningar och innovation 
(Barbosa et al., 2017 & Anjou, 2020). Det upplevs att övervägande tonvikt ligger på 
kortsiktigt projektfokus och lägsta pris, vilket bidrar till den långsamma utvecklingen. 
En del i att skapa en effektivare byggbransch är att ifrågasätta nuvarande strukturer 
och upphandlingspraxis. Större vikt behöver läggas vid hur man kan främja innovation, 
för att därigenom utveckla samhällsbyggnadsbranschen. 

Detta projekt utgår från tidigare genomförda studier inom Smart Built Environment. 
De har visat på bilden av att upphandling upplevs som en barriär för innovation, nya 
lösningar och upphandling på andra värden än lägsta pris. Kunskaper och insikter som 
utvecklas i ett specifikt projekt försvinner ofta vid projektet slut, vilket gör det ologiskt 
och svårt att göra de investeringar som krävs för att testa något nytt – risken är helt 
enkelt för hög i enskilda projekt (Andersson & Lázaro Morales, 2020). Detta visar på 
dominerande projektfokus och svårigheter att dra nytta av kunskap som genereras i 
projekt. Ytterligare belyser detta behovet av att förändra upphandlingsmönster som en 
del i att anlägga ett längre perspektiv som premierar innovativa och oprövade 
lösningar i större utsträckning. Nuvarande upphandlingsformer har nästan 
uteslutande fokus på effektivitet genom att optimera tid och kostnad (Löwnertz, 2020), 
vilket återspeglas i leverantörens utförande som till stor del består av beprövade 
arbetssätt.  

Det finns goda exempel på projekt och organisationer att lyfta fram och dra lärdom av, 
vilket skulle kunna bidra till att höja kunskapsbasen och utveckla svenska 
samhällsbyggandssektorns upphandlingsstrategier och framtida utveckling. 

1.2 Bakgrund 
Upphandling inom samhällsbyggnadssektorn är ett väl etablerat forskningsområde. 
ProcSIBE-nätverket bedriver forskning om att bryta prisfokus och skapa hållbara 
innovationer i samhällsbyggandet. De samlar svenska forskare och har ett 
internationellt nätverk. Anna Kadefors (personligt samtal) beskriver att en 
övergripande lärdom är att det måste skapas tydligare incitament för leverantörer att 
investera i innovation, genom ett större fokus på långsiktighet och genom att bryta 
projektfokus. Det krävs också att beställare skapar upphandlingar som öppnar för en 
mångfald av lösningar. Konkurrens i ett upphandlingsförfarande står i motsats till 
samverkan (Eriksson et al, 2018), för att uppnå förändring krävs en balans mellan de 
två. Inom Smart Built Environment har aspekter som samverkan, innovation och 
upphandling belysts och det konstateras att projektfokus hämmar innovation och att 
mycket ansvar till förändring ligger hos beställarna. Det finns en samsyn mellan 
beställare och leverantörer om behovet av innovation och om vad som behöver 
förändras; större fokus på samverkan och effektmål än på tids- och kostnadsmål i 
enstaka projekt. 

Studier med liknande syfte som denna har genomförts tidigare, (Björkman et al. 2021), 
(Löwnertz 2020). Slutsatser från dessa visar att möjligheterna till att främja innovation 
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bestäms till största del av beställarens upphandlingskompetens och organisation, det 
vill säga hur man organiserar och driver upphandling. Lagstiftning i sig är inget hinder, 
men kultur, vanor, begränsade resurser och kompetens gör att innovation missgynnas 
genom att upphandlingspraxis inte utmanas. Emellertid har LOU har kritiserats för att 
leda till högre priser och längre byggtider (Sveriges Allmännytta, 2021-04-23). 
Studierna konstaterar att det finns goda exempel där upphandlingsprocessen utnyttjas 
till en fördel och att samverkan både mellan beställare så väl som i värdekedjan 
stärker kompetensen om både upphandling och sakfrågor. En större andel 
funktionsbaserade krav, tidig involvering av projektets leverantörer och fokus på 
samverkan i stället för pris skulle sannolikt stimulera innovation och nya lösningar 
(Nyström 2018). Branschen bedriver eget utvecklingsarbete för att stärka 
innovationsförmågan och förmågan att handla upp på andra värden än pris. 
Exempelvis Trafikverket är en tongivande aktör som står för ca 30 procent av 
anläggningsbranschens insatser (Ryde 2020). De agerar både som beställare och som 
finansiär av forskning och utveckling. Sammantaget visar bilden att samverkan är 
nödvändigt för att skapa innovation men att det även behöver balanseras med 
konkurrens mellan aktörer i projekt (Eriksson och Hane 2014). Det kan också antydas 
att relationer över tid, det vill säga långsiktighet driver innovation. 

Nuvarande upphandlingspraxis fokuserar till stor del på effektivitet och att minimera 
fel, genom beprövade lösningar för att nå projektets uppsatta mål om tid och kostnad. 
Övervägande tonvikt ligger i att optimera dessa parametrar ett projekt i taget. Trots 
tillgång till en mängd upphandlingsformer och stöd saknas en tydlig skillnad i 
innovationstakt på bredden, även att det finns goda exempel.  

1.3 Syfte och mål 
Denna rapport har som ambition att beskriva upphandling inom 
samhällsbyggnadssektorn med fokus på innovation, nya lösningar och andra värden än 
lägsta pris. Exempel och best practice ska lyftas fram för att möjliggöra en 
kunskapsuppbyggnad och fortsatt utvecklingsarbete av branschen och Smart Built 
Environment. Detta arbete ska ses i perspektivet av en bred ansats till att beskriva 
utmaningar och möjliga vägar framåt. 

Projektets mål är att; 

• Identifiera och beskriva goda exempel från svenska samhällsbyggnadsbranschen 
men också från andra länder och branscher. 

• Beskriva de orsaker som karakteriserar upphandling och hindrar eller driver 
innovativa och oprövade lösningar 
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2 Metod 
Att identifiera och exemplifiera upphandling som premierar innovation, andra värden 
och nya lösningar är en bred ansats. Det finns heller ingen enhetlig användning av 
begreppet innovation i branschen, vilket gör att sökning av exempel måste ske via 
tolkning av innehåll. Detta har medfört en svårighet i att identifiera exempel och 
avgränsa studien till det som är i enlighet med projektets syften. Fokus har legat på de 
faktorer som bidragit till innovation, nya lösningar eller andra värden. Projektets 
referensgrupp föreslog tidigt att projektexempel har begränsad effekt i att sprida 
kunskap och förbättra branschen. Detta gjorde att organisationer med 
upphandlingsstrategier som leder till innovation inkluderades utöver exempel på 
projekt. Allt eftersom projektet framskred klarnade bilden av svårigheten att 
identifiera exempel från andra branscher som direkt kan överföras till 
samhällsbyggnadssektorn. Därför har mer tonvikt lagts på att lyfta fram goda exempel, 
strategier och mönster som finns i samhällsbyggnadssektorn i Sverige, men även 
internationellt. 

2.1 Definitioner och kriterier 
Begreppet innovation tolkas i denna rapport som en ny eller förändrad produkt, tjänst 
eller process som har skapat värde i projekt, för en organisation, slutkunder eller 
samhället. Det kan vara både en gradvis förbättring eller en för marknaden helt ny 
lösning. Värdet tolkas i denna rapport utifrån beställarens perspektiv. 

Följande typer av initiativ har inkluderats; företag som genom sin 
upphandlingsstrategi genomför upphandling på andra värden, skapar innovation eller 
nya lösningar. Detta inkluderar projekt där man beskriver att man uppnått innovation 
eller handlat upp på andra värden, samt upphandlingsstrategier och projekt där man 
beskriver att man uppnått värde genom ökad effektivitet, produktivitet, minskade 
kostnader eller tid.  Ökad hållbarhet har kartlagts då detta beskrivs som en effekt av 
hur upphandlingen har genomförts. 

2.2 Källor 
2.2.1 Intervjuer 
Intervjupersoner valdes dels på rekommendationer av Smart Built Environment, 
referensgruppen och genom rekommendationer i de initiala intervjuer som 
genomfördes. Syftet med intervjuerna har varit att beskriva upphandling i 
samhällsbyggnadsbranschen från olika perspektiv och att beskriva praxis i andra 
branscher, samt eventuella möjligheter till kunskapsöverföring.  Målet har varit att 
beskriva komplexitet, utmaningar och framsteg men också att identifiera goda 
exempel. Intervjuerna har gett riktning om fortsatt arbete och datainsamling. Totalt 
identifierades 31 personer varav 14 har intervjuats, exklusive referensgrupp. Eftersom 
ingångsvärdena för studien var breda, hölls intervjuerna öppna utifrån beställarnas 
kunskapsområden. Se bilaga 1 för intervjuguide. 
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Fördelning av intervjuer Tabell 1 
 

Kategori Antal  

Forskare 2  

Branschexpert 4  

Näringsliv - beställare 3  

Näringsliv - leverantör 5  
 

2.2.2 Insamling av exempel 
Data är inhämtade via sökningar online baserat på sökord, via forskningsprogram och 
initiativ samt via intervjuer och kontaktnät. Information har återgetts från 
beskrivningar i nyhetsartiklar, från hemsidor, forskningsrapporter, akademiska 
artiklar samt i några fall direkt via intervjuer. Urvalet innefattar både pågående och 
avslutade projekt. 87 projekt och initiativ samt 37 forskningspublikationer 
identifierades och granskades översiktligt för att förbättra förståelse för upphandling 
som driver innovation samt för att identifiera exempel. Primärt fokus har varit på 
nybyggnadsprojekt inom samhällsbyggnadssektorn, men då relevanta exempel från 
underhåll och livscykelperspektiv har identifierats har också de inkluderats. Vid en 
översiktlig kartläggning av andra branschers inköpsstrategier har fokus legat på 
samverkan mellan beställare och leverantör i syfte att utveckla nya lösningar. 

Figur 1 

 

Procentuell fördelning av exempel 
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2.3 Insamlade uppgifter och analys 
Utifrån respondenternas svar i intervjuerna identifierades teman under vilka svaren 
har sammanställts och återges som samlade beskrivningar. Insamlade data från öppna 
källor är så långt möjligt beskrivningar utifrån tillgänglig information av 
upphandlingsprocess eller strategi eller projektets genomförande. Resultaten delades 
upp i infrastruktur respektive husbyggnad då förutsättningarna skiljer sig åt både 
gällande innehåll och beställarnas roll samt förutsättningar. I resultaten har 
informationen delats in efter hur innovation eller nya lösningar har uppnåtts baserat 
på strategikomponent; entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsförfarande 
och val av leverantör samt samverkansformer. I varje projekt måste en lämplig balans 
hittas mellan samverkan och konkurrens för att nå projektets mål. Enligt (Eriksson & 
Hane 2014) behövs både samverkan och konkurrens för att kunna uppnå innovationer 
och nya lösningar. Syftet har i första hand varit att skapa struktur kring vilka 
komponenter i upphandlingsstrategin som varit drivande för att lyckas skapa 
innovation, nya lösningar och upphandling på andra värden än pris. De exempel som 
inte passar in i ovan indelning återfinns under separata rubriker. Det har varit en brist 
att tillgänglig information i många fall inte varit jämförbar vilket leder till 
beskrivningar som inte är fullt ut jämförbara, även om de ger en bild av vad som 
uppnåtts. De fördjupade exempel som återges i rapporten är baserade på intervjuer i 
kombination med skriftliga källor.  

Insamlade data ligger till grund för analys och rekommendationer. Under projektet 
gång identifierades mönster baserat på intervjuer och insamlade data som presenteras 
och beskrivs i analysen. Ambitionen är att presentera dessa på ett sätt som tydliggör 
en övergripande beskrivning av orsaker till att upphandling utgör eller upplevs som en 
barriär eller har varit en framgångsfaktor. 
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3 Upphandling och innovation 
Detta kapitel beskriver innovation, nya lösningar och andra värden än pris från ett 
upphandlingsperspektiv Det utgör en nulägesbeskrivning gällande innovationstakt i 
samhällsbyggnadsbranschen utifrån goda exempel, möjligheter och hinder. Det finns 
en skillnad mellan bygg- och anläggningssektorerna i hur marknadsdynamiken är 
uppbyggd som man behöver relatera resultaten nedan till, anläggningsbyggandet 
upphandlas till stor del av stora, offentliga aktörer. Detta ger andra förutsättningar 
jämfört med husbyggandet som är en mer diversifierad grupp av beställare med olika 
mognad och kompetens. Först redovisas resultaten från de intervjuer som genomförts, 
därefter redovisas en sammanfattning av de exempel som samlats in. 

3.1 Intervjuerna visar att det finns många utmaningar 
Sammantaget framträder en bild av många anekdotiska beskrivningar av projekt och 
strategier där man lyckats väl med att handla upp på andra värden eller införa 
innovationer genom upphandling. Men det ges också en bild av de stora utmaningar 
som finns, beroende på samhällsbyggnadssektorns uppbyggnad av värdekedja och 
dess traditioner. De visar också att upphandlingen kan vara ett verktyg för att öppna 
för nya lösningar, men att det inte är upphandlingsformen i sig självt som är avgörande 
faktor. Samverkan nämns av många respondenter som framgångsfaktor för att nå nya 
värden, exempelvis produktivitet eller hållbarhet. Respondenterna ger en samstämmig 
bild av att det är beställaren som har möjlighet att skapa rätt förutsättningar för att 
driva förändring av innehåll och hur byggprojekt handlas upp. Den enskilt största 
faktorn ligger i att ha mod och våga ta risker att prova nya angreppssätt för att nå nya 
resultat. 

3.1.1 Upphandlingens verktyg och metoder 
Många av respondenterna med erfarenheter från beställande organisationer menar att 
det är en felaktig uppfattning att upphandlingar görs efter lägsta pris. Dock används 
pris ofta i kombination med andra parametrar. En respondent uttrycker det som 
”Förutsatt att andra krav är uppfyllda kommer man som beställare välja det anbud som 
har lägsta pris”. Bland de respondenter som arbetar som leverantörer finns dock en 
annan uppfattning, I många fall ser man pris som en styrande faktor vilken har stort 
inflytande jämfört med andra faktorer, detta beskriver de leder till en uppgivenhet. En 
faktor som påverkat de olika bilderna kan vara att de företrädare för beställande 
organisationer som intervjuats får anses ligga i framkant. En respondent menar att 
offentlig sektor ofta inte förkastar orimligt låga priser, vilket kan motverka innovation 
och risktagande. 

Många av respondenterna menar att utmaningen i att handla upp projekt inte ligger i 
brist på verktyg och metoder för att handla upp det man efterfrågar. Utmaningen ligger 
i hur verktygen används (eller inte används) vilket ofta negativt påverkar möjligheten 
att inkludera innovationer eller anbud med alternativa lösningar och/eller 
affärsmodeller. Denna situation är inte unik för samhällsbyggnadsbranschen, utan 
flera respondenter menar att generellt, oavsett bransch, finns verktygen att handla upp 
efter de kriterier man önskar, men de används inte. En bidragande orsak till detta är 
att man tänker kortsiktigt, inte vet vad man vill uppnå eller att man tänker ”här och 
nu”, och glömmer bort eller åsidosätter att inkludera vad man vill uppnå på lång sikt. 
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Orsakerna till detta beskrivs som; att man exempelvis arbetar i en komplex miljö, 
saknar tid, resurser eller överblick för att fatta rätt beslut. Samtidigt beskrivs 
”hantverket i upphandlingar” vara viktigare än förfarandet, vilket kräver erfarenhet 
och kunskap om vad som ska handlas upp. Bilden är splittrad, det finns beställare som 
med stor kompetens kan ställa krav på lösningar och material, men det finns också 
motsatsen. En respondent beskriver upphandlingen som ”en balansgång mellan 
kontroll och frihet för att både uppnå vad man vill som beställare och samtidigt skapa 
frihetsgrader för anbudslämnare”.  

En respondent beskriver hur det finns en samhällsekonomisk vinst i att alla offentliga 
beställare skulle kunna ställa krav på samma sätt, vilket underlättar för leverantörer 
att lämna anbud samtidigt som det skapar långsiktighet. Successivt höjda krav kan 
vara ett sätt att tänka långsiktigt och gå hand i hand med leverantörer mot bättre 
lösningar. Innovationsupphandling är en tillgänglig modell som beskrivs som ett medel 
för att driva fram nya lösningar, men de fungerar generellt dåligt som modell i Sverige 
även om det finns några lyckade exempel enligt en respondent med erfarenhet från 
innovationsupphandlingar. LOU uppfattas som ett hinder för att genomföra 
innovationsupphandling på grund av formalia som överklagande vilket kan gör att 
organisationer väljer andra upphandlingsalternativ. Funktionskrav är också ett 
verktyg som beskrivs som en möjlighet som kan utnyttjas bättre, oavsett bransch.  

3.1.2 Skillnader och likheter med andra branscher 
Några faktorer menar flera respondenter skiljer ut samhällsbyggnadsbranschen och 
gör det svårt att översätta erfarenheter från andra branscher. Den största skillnaden är 
byggbranschens projektfokus. Den rådande uppfattningen att det är svårt att göra 
analogier mellan upphandling i andra branscher och byggprojekt är att 
samhällsbyggnadsbranschen är mer komplex sett till dess värdekedjor, samt att 
byggprojekt av somliga mer liknas vid upphandling av en tjänst än en produkt. En 
fundamental skillnad som beskrivs är att, generellt för andra branscher, så skriver man 
gärna avtal om att man ska samverka långsiktigt, utvecklas tillsammans och skapa 
framsteg över tid. Detta blir en skillnad mot byggsektorn där man generellt förhandlar 
en affär i taget.  

Två branscher tas upp av respondenter som exempel där man gjort en omställning mot 
att leverera större värde. Städbranschen var under lång tid utsatt för prispress vilket 
ledde till en ohållbar situation för marknadens aktörer. En parallell dras till 
upphandling av underentreprenader i byggbranschen. Det beskrivs hur 
underentreprenörer i första hand vill säkra sin omsättning i stället för att göra vinst. 
Detta leder till att man försöker hitta sätt att anpassa kostnader till lägre priser, vilket 
troligtvis har haft negativ påverkan på produktivitet och kvalitet, enligt respondenten. 
Storkök i offentlig sektor har också gjort en omställning. De beskrivs tidigare ha varit 
oengagerade beställare som beställde samma råvaror vecka efter vecka från samma 
leverantör. Idag har nivån successivt höjts till att vara mycket kompententa och 
medvetna beställare, där man är engagerad i hela inköpskedjan för att säkerställa 
näringsinnehåll, ekologiskt och lokalproducerat m.m. Detta har skett genom att 
beställare successivt höjt sin kunskap och tydliggjort de behov inköpen ska fylla. 
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3.1.3 Långsiktighet och relationer som sträcker sig längre 
än den enskilda upphandlingen 

En respondent beskriver hur långa cykler bidrar till låg innovationstakt i 
samhällsbyggnadssektorn ”det tar lång tid från en diskussion till test i projekt. Nya 
lösningar ska godkännas, skrivas in i projekt och det tar lång tid innan man kan följa upp 
resultaten”. En annan respondent rapporterar om stora framsteg man gjort genom att 
utveckla nya, digitala arbetssätt i projekt genom att prova sig fram. Ytterligare en 
respondent argumenterar för att det inte går att implementera innovation ett projekt i 
taget, det kräver längre tidsperspektiv. På ett övergripande plan beskriver andra 
respondenter vikten av att man vid upphandling behöver säkerställa att man tar in 
både den enskilda upphandlingens mål, samt de visioner och långsiktiga mål som 
organisationen jobbar mot. Det anses finnas ett behov av att förbättra tolkning och 
nedbrytning av organisationens övergripande krav till vad det innebär för enskilda 
projekt. Men även om längre avtal ingås anses det inte vara någon garanti för 
utveckling. Exempelvis ramavtal förutsätter inte samverkan och gemensam utveckling, 
det måste aktivt ingå som en del i ett avtal. Annars kan ett ramavtal ses som att man får 
bygga om behov finns, men det finns inga garantier till en volym, som en respondent 
uttrycker det. 

Samverkan kräver ett klimat där parterna är transparenta och samarbetar mot 
gemensamma mål. En respondent menar att det är en kulturfråga. Olika verktyg för att 
skapa incitament till utveckling beskrivs, bland annat vinstdelning som ett sätt att 
hantera samverkan. Gemensamma mål och ambitioner mellan aktörer i värdekedjan 
beskrivs vara en nödvändighet för att kunna skapa innovation, exempelvis 
gemensamma utvecklingsprojekt, men det är ovanligt att man handlar upp samverkan 
som del av projektet.  

Största hindret för leverantörer att investera i forskning och utveckling beskrivs som 
avsaknaden av en garanterad framtida marknad där man kan tjäna in den investering 
man gjort för att utveckla en ny produkt eller tjänst. Detta beskrivs vara en del av 
problemet med branschens projektfokus. Men det allt större trycket mot minskat 
koldioxidutsläpp upplevs ha gett en tydlig riktning för somliga leverantörer. Det gör 
det tydligare hur man ska rikta sina insatser och vilka egenskaper lösningar förväntas 
ha i framtiden. Här ser man en tydlig efterfrågan, men i stort upplever respondenten 
att det till största del handlar om push-mekanismer, att utveckla lösningar till en 
marknad där efterfrågan är ibland oklar. Respondenter med erfarenhet från 
leverantörsled beskriver hur bostadsutvecklare genomför leverantörsdialoger och 
väljer lösningar utifrån olika värden, exempelvis byggbarhet, miljö och pris. I dessa fall 
finns det leverantörsdialoger mellan leverantörer och beställare, men samtidigt ger 
respondenten sken av att generella byggentreprenörer inte upplevs engagera sig i 
plattformstänkande på samma sätt. Alltjämt blir leverantörskedjorna är en viktig del i 
att skapa gemensam utveckling. 

3.1.4 Beställares kunskap och tydlighet i vad man vill uppnå 
Flera respondenter beskriver hur en nyckel för lyckade upphandlingar är att som 
beställare tänka igenom vad man vill uppnå från början, vilket låter som en 
självklarhet. ”VAD måste lösas innan HUR”. För att kunna göra en bra upphandling där 
man öppnar för nya lösningar måste man öppna för det i ett tidigt skede. Att tidigt 
tänka i möjligheten för nya lösningar kallar en respondent för beställarens 
innovationsförmåga. Frågan om behov är viktig och behöver noggrant förberedas och 
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samordnas mellan alla de perspektiv man vill ta hänsyn till för att kunna uppnå de 
övergripande målen. Ämneskunskap anses vara en viktig faktor för att kunna göra det 
förberedande arbetet på ett bra sätt. Men, ofta har organisationer svårt att brygga ihop 
sina långsiktiga mål med vad man faktiskt gör i upphandlingar enligt en respondent 
som menar att, speciellt hos offentliga aktörer, är upphandling spritt mellan många 
enheter och individer vilket gör samordning till en utmaning. Upphandling under 
tidspress leder ofta till att man handlar upp enligt samma mönster ”som man gjorde 
förra gången”. Detta blir ett sätt att skapa förutsägbarhet gällande risk och förväntat 
resultat, men det leder sällan till framsteg och det beskrivs vara vanligt att man lämnar 
upphandlingens ramar oförändrade vilket stänger ute innovation. Om beställaren 
definierat lösningen helt eller delvis då man startar en upphandling så stänger man 
effektivt fönstret för nya infallsvinklar. Det krävs en öppenhet från beställarnas sida 
med de utmaningar man står inför och ett förarbete innan man startar en upphandling. 
Trots de utmaningar som finns, uttrycker en respondent gällande 
samhällsbyggnadsbranschen att ”känslan är att utvecklingen i Sverige är god, men att 
länder som exempelvis Storbritannien och Holland är före. Norge gör bra saker och vi 
kan titta där. ” 

En avgörande faktor för att kunna för att kunna möjliggöra för nya lösningar är 
marknadskännedom, respondenten menar att ”man inte kan ställa krav på det man inte 
känner till”, av den anledningen blir omvärlds- och leverantörsanalys viktig. Ett 
exempel som tas upp är att aktörer och kompetenser inte är samma sak, bara för att 
man behöver traditionella kompetenser innebär det inte att man behöver anlita 
traditionella aktörer i redan etablerade värdekedjor. Vill man exempelvis handla upp 
en byggnad med minimal energiåtgång, behöver man veta gränsen för vad som är 
genomfört. Men man behöver ändå vara noga med att leta förutsättningslöst, inte efter 
en specifik lösning. Ett sätt att hantera detta är genom olika former av markandsdialog 
där man är öppen med de utmaningar man som beställare står inför. 

3.1.5 Risker måste accepteras för att kunna nå framsteg 
En respondent med erfarenhet från beställande organisation menar att det kan vara 
bekvämt att skylla på upphandling som ett hinder för förändring, men att det i själva 
verket inte utgör ett hinder – det som krävs är mod och vilja förändra. Det krävs också 
en insikt att problem kommer att uppstå, men att man behöver lösa dem längs vägen. 
För beställare beskrivs risktagande som en balansgång mellan risker i förhållande till 
fördelar. Dock kan beställare kan inte komma undan risker, det finns en enighet i att 
man måste acceptera dem för att driva utveckling – det beskrivs att beställare måste 
vara modigare för att driva utvecklingen framåt. En förutsättning är dock mer dialog 
för att gemensamt kunna beskriva och adressera riskerna. En respondent beskriver 
det som ”Risker är i grund och botten en oro som behöver hanteras tidigt i 
upphandlingar”. Kommuner har som förutsättning att man inte kan handla upp något 
som inte ger någon nytta för invånarna, vilket kan ge en viss ovillighet att ta risk. Till 
skillnad har Trafikverket i uppdrag att verka för innovation. Detta ger naturligt olika 
förutsättningar för att agera. Ledare och politiker beskrivs som att de kan vara ovilliga 
att ta risker om de inte besitter rätt kunskap vilket leder till traditionella 
upphandlingar.  

3.1.6 Beställarnas ansvar att förändra  
Det råder en samstämmighet i att det ligger i beställarnas ansvar att ta risker och 
utforska nya angreppsätt, lösningar och metoder. En respondent har i sin organisation 
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visat att det går att driva förändring och implementera innovationer utan särskilda 
medel, förändring i upphandlingsprocessen eller utan på förhand skriva 
samverkansavtal. Bilden som ges är att många beställare saknar mod, ambition eller 
kompetens för att tänka långsiktigt. En respondent hänvisar till undersökningar som 
visar på att beställare även om de känner till lösningar som leder till lägre kostnader, 
ändå väljer bort dem. Detta kan bero på att budget är uppdelad mellan olika 
avdelningar, vilket gör exempelvis EPC-kontrakt omöjligt. 

Ett tydligt besked från intervjuerna är att det är upp till beställare att förändra 
branscher. Det är framför allt sättet man handlar upp på som måste förändras. 
Innovationsförmåga beskrivs som att veta när och hur man ska öppna för nya 
lösningar och att verkligen förstå det behov man ska lösa. För att förändra behöver 
man öppna för en mångfald av affärsmodeller och göra det möjligt för nya aktörer att 
uppstå. Beställare behöver också tänka långsiktigt för att ge leverantörer möjlighet att 
investera i forskning och utveckling – det är ett långsiktigt arbete. Incitamenten för att 
driva utveckling är en nyckel för att lyckas och det är framför allt beställare som kan 
skapa dem.   

Flera respondenter menar att offentlig sektor har förutsättningarna att agera 
föregångare i att handla upp långsiktigt och hållbart. Samtidigt beskrivs privat sektor 
(som har en mer dominerande roll i husbyggnad än anläggning) som mer fria att agera 
och borde ha goda möjligheter. Emellertid kan offentliga beställare i samhällsbyggnad 
teoretiskt ha bättre förutsättningar än privata att handla upp på andra värden då de 
har en annan styrning och ägarkrav som till större del premierar andra värden, men 
resursbrist anges som ett hinder för förändring. Även om beställare har störst 
möjlighet att påverka hur upphandling genomförs går det inte att se dem som en 
homogen grupp. Exempelvis har LOU stor inverkan, men också hur LOU tillämpas i 
olika projekt. LOU upplevs som byråkratiskt och hindrande bland entreprenörer och 
materialproducenter, det upplevs lättare att arbeta tillsammans med privata aktörer. 

3.1.7 Andra aktörer i samhällsbyggnadssektorns värdekedja 
möjligheter att påverka 

I grund och botten är möjligheterna begränsade för leverantörer att påverka 
innovationsgraden så vida inte beställare har vilja och förståelse för hur man kan 
skapa värde. Det respondenterna menar att man som leverantör kan göra bättre är att 
vara tydlig med det värde man skapar för beställaren, om man lyckas kommunicera 
har man lättare att lyckas i upphandlingar. Det uppges (av naturliga skäl) av flera som 
lättare i privat sektor att som leverantör marknadsföra sin lösning mot beställare 
jämfört mot offentliga beställare. 

Tekniska konsulter och arkitekter menar att vanligt använda affärsmodeller och 
ersättningsformer inte gynnar samverkan och innovation från deras perspektiv. Även 
materialleverantörer upplever att det är svårt att hitta alternativa affärsmodeller där 
man exempelvis kombinerar tjänster och produkter. Ersättningsmodellerna där man 
får betalt för insats per timme uppges varken gynna intern effektivitet eller nya idéer, 
då det potentiellt leder till mindre intäkter och större risk. Det beskrivs att man ofta 
kommer i projekt då det finns en halvfärdig lösning med liten möjlighet att påverka 
utformning. Ofta utgår diskussionen från en lösning, inte från behov och 
problemställning vilket gör att det sällan finns möjlighet till att förändra eller förbättra 
lösningar. I många fall då man ingår ramavtal som teknisk konsult ligger fokus på låga 
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timpriser snarare än att långsiktig säkra kompetens som beställare. Det upplevs vara 
svårt att vikta kompetens som en faktor i upphandling, för att kompetensen styrks 
genom tidigare projekt. Detta upplevs missgynna innovation då man ofta minimerar 
risk genom att välja samma lösningar som i tidigare referensprojekt. Emellertid 
beskrivs fall då det finns samverkan mellan beställare och konsulter också emellan 
projekt, även om det är oklart vilka effekter det leder till. Ett starkt önskemål från 
parterna är ökad transparens och kommunikation från beställare för att leverantörer 
ska kunna förstå de behov som de har i uppdrag att lösa, i stället för ”att få en 
halvfärdig lösning i knäet”. Önskemålet är att man som projektgrupp går från problem 
till lösning i stället för att börja med en halvfärdig lösning. 

Ett incitament att investera i forskning och utveckling, nya angreppssätt och låg 
livscykelkostnad för leverantörer har varit så kallad DB(F)M-kontrakt (Design-Build-
Finance-Maintain). Genom att ge entreprenören (eller ett konsortium) incitament att 
sänka livscykelkostnaden ger man också långsiktiga incitament att utveckla nya 
lösningar. Ett annat exempel är då man ger entreprenören ansvar för att minimera den 
samhällsstörning som ett byggprojekt ger kopplat till ekonomiska incitament. Det 
uppges också finnas exempel i Sverige bland mellanstora byggentreprenörer som 
utvecklar typlösningar, vilket skapar dialog mellan leverantörer i värdekedjan. 
Systemleverantörer och industriella byggare är mer öppna för samverkan gällande 
FoU. 

3.2 … men det finns också goda exempel och 
möjligheter 

3.2.1 Anläggningssektorn 
Beskrivningarna i detta kapitel speglar de stora beställarnas perspektiv som ofta 
karakteriseras av stora projekt och hög komplexitetsgrad samt osäkerheter. 
Projektens förutsättningar kan påverka val av lösning, omfattning och tidplan. Således 
ligger det i partnernas intresse att på ett systematiskt sätt hantera risker och samverka 
för att hitta optimala lösningar.  

3.2.1.1 Entreprenadform 
Med entreprenadform avses exempel då entreprenadformen skapat förutsättningar för 
nya lösningar och innovation. 

Trafikverket går mer mot totalentreprenader i stället för utförandeentreprenader, 
vilket möjliggör funktionskrav.  Genom att ställa funktionskrav i projekt menar de att 
större utrymme för innovation och nytänkande skapas. Man gör detta som en del i sin 
övergripande strategi. Som exempel kan nämnas Norra länken där man i stället för att 
göra ett avluftningstorn i glas konstruerade det i trä. I Västlänken byggdes ett schakt i 
stället för en extra tunnel för service- och räddningsinsatser. Som del i sin strategi att 
lämna mer ansvar till leverantörer paketerar också Trafikverket underhållsåtgärder 
för att skapa storskalighet, vilket man hoppas leder till större effektivitet. 

Tidig entreprenörsmedverkan (TEM) eller Early Contractor Involvement (ECI) är 
vanlig för infrastrukturprojekt i bland annat Holland, Australien och USA. Huvudsyftet 
är att inkludera entreprenören tidigt i projektet för att säkerställa bästa möjliga 
lösning. I Sverige har Trafikverket börjat att tillämpa metodiken, syftet och 
förhoppningen är att man ska kunna ge förutsättningar att hitta den mest effektiva 
produktionsmetoden, anpassning till förutsättningarna och där lämpligt inkludera mer 
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innovativa inslag. Metodiken tillämpas exempelvis i projektet E20 Vårgårda-
Ribbingsberg. Projektet är en totalentreprenad men entreprenören kommer in tidigt i 
processen och ansvarar för samrådsunderlaget. Trafikverket uppskattar att valet av 
metodik i detta projekt kan leda till en besparing om 30 MSEK jämfört med ett 
traditionellt projektupplägg. Syftet är att nyttja entreprenörens kunskap och 
erfarenhet i tidigt skede då det fortfarande finns möjlighet att påverka projektets 
utformning för att kunna anpassa bygghandlingarna till entreprenörens byggmetod.  

Kontrakt som innefattar både byggnation, drift, och underhåll, så kallade DB(F)M 
kontrakt ger enligt erfarenheter entreprenörer incitament att ta fram och välja 
lösningar som ger en låg totalkostnad över livscykeln, i stället för enbart byggskedet. 
Det ändrar inte fokus från kostnader, men livscykelkostnaden blir viktigare vilket kan 
ge långsiktighet och incitament för att skapa innovation. Rijkswaterstaat, det 
holländska ministeriet med ansvar för infrastruktur har exempelvis handlat upp ett 
tunnelprojekt där 20 års drift görs av utförande part. Konsortiet som byggde projektet 
beskriver hur kontraktsformen har gett dem incitament att hitta nya lösningar för att 
minska driftkostnaderna under perioden. Projektet, Gaasperdammer tunnel, 
resulterade i att konsortiet som utförde projektet använde en egenutvecklad asfalt 
med reflekterande ballast vilket minskar behovet av belysningseffekt. I kombination 
med användandet av LED-belysning har lösningen gett en lägre energiförbrukning som 
resultat. 

Statens Vegvesen i Norge beskriver hur de genomför PPP (Public-Private Parternship) 
och ser klara fördelar med det. Totalt har Statens Vegvesen en majoritet av 
utförandeentreprenader i portföljen, men man tillämpar en blandning av olika 
upphandlingsstrategier. För närvarande finns 4 pågående PPP som löper på 25 års 
operationstid. Statens Vegvesen drar slutsatsen att de långa underhållskontrakten har 
gett fokus på underhåll redan i design- och byggfasen av de genomförda projekten.  Det 
vill säga att det ger utrymme för konsortier att komma upp men de lösningar som är 
mest fördelaktiga över en 25 årsperiod vilket skapar ett innovationsutrymme. 
Uppföljningar visar också att de genomförda projekten har gett lägre kostnader och 
kortare byggtider. 

3.2.1.2 Ersättningsformer 
Med ersättningsform menas på vilket sätt som projektets leverantörer får ersättning. 
Exempelvis genom fast pris, löpande kostnadsersättning etc. Fast pris och enhetspris 
ger fokus på konkurrens, kostnadsersättningar med inslag av incitament och bonus ger 
mer fokus på att gemensamt nå uppsatta mål. Ersättningsformen har inte fokus i de 
exempel som har identifierats, mer än att man kan ha olika incitament för att uppnå 
resultat. Ofta är det då kopplat till hur man samverkar, exempelvis i en allians. 
Trafikverkets egen uppföljning visar att konsultupphandlingar på fast pris ger mindre 
nöjd beställare och entreprenör i projektgenomförandet (Trafikverket 2020). 

3.2.1.3 Upphandlingsförfarande och val av leverantörer 
Med upphandlingsförfarande och urval avses hur beställaren väljer partners för 
projekt. Genom öppen inbjudan eller stort fokus på pris i urvalet gynnas konkurrens, 
medan förhandling och mjuka faktorer vid urvalet ger fokus på samarbete som kan 
leda till att man skapar gemensamt förtroende. 

Genom intervjuerna konstaterades att det finns mer öppna upphandlingsförfaranden 
hos offentliga beställare i många länder jämfört med Sverige, vilket gör det möjligt att 
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justera upphandlingar efter tidiga dialoger med utförare och på så sätt öppna för olika 
genomförandealterantiv. Grannländer som Danmark, Holland och Norge har varit 
tidiga med att anamma leverantörsdialoger i urvalet av leverantörer. Ett exempel är 
upphandlingen av Nordhavnstunnel i Köpenhamn där beställaren Vejdirektoratet 
bjuder in ett antal leverantörer till dialog för att både samla in nya lösningar och idéer 
samt säkerställa att man skapat ett förfrågningsunderlag som är inkluderande mot nya 
lösningar. Ambitionen är att man i slutändan ska ha valt det bästa 
projektgenomförandet utifrån de parametrar man har satt upp. På detta sätt skapar 
man både förutsättningar för gemensam utformning av lösningen och anser sig genom 
urvalskriterierna skapa förutsättningar för att välja den bäst lämpade leverantören.   

Best Value Procurement (BVP) är en upphandlingsmetod som härstammar från USA 
och har använts både av Rijkswaterstaat och Nye Vejer. I stället för att göra långa 
beskrivande texter, gör man en enkät där leverantörer visar vad de tillför ett projekt 
samt en riskanalys innan det finns detaljerade planer. Utvärdering sker sen baserat på 
takpris och intervjuer med nyckelpersoner i det tänkta projektet. Syftet är att det mest 
ekonomiskt fördelaktiga anbudet ska väljas. Nye Veier är ett nytt bolag som har till 
syfte att avlasta Norska Statens Vegvesen då det gäller byggande av ny infrastruktur. 
De beskriver hur de använder BVP för att välja bästa anbud; fördelat på kriterierna; 
prestation, risker, tilläggsvärden. Efter utvärdering av anbud väljs en leverantör till en 
konkretiseringsfas där förslaget utvecklas. 

Innovative Contracor Engagement Procurement Model (ICE) är en modell som syftar 
till att säkerställa att innovativa idéer inkluderas vid upphandling av större 
infrastrukturprojekt. Modellen är utarbetad av London Underground’s Stations and 
Crossrail Directorate, med syfte att främja innovativa lösningar som bidrar till tids- och 
kostnadseffektivitet.  Utgångspunkten är att man vill kunna dra nytta av innovationer, 
vilket man menar måste inkludera entreprenören i ett tidigt skede. Desto tidigare man 
kan föra in nya lösningar desto enklare menar man det blir att hantera. Därför föregås 
upphandlingen av en prekvalificering där man väljer ut ett antal entreprenörer. Ett 
exempel på tillämpning av denna modell är projektet Bank Station capacity upgrade. I 
upphandlingsprocessen valdes fyra entreprenörer ut som stod för olika 
tillvägagångssätt. I en utvärdering menar man att tillvägagångssättet med ICE har lett 
till kortare projekttid och en högre kostnadseffektivitet jämfört med de ursprungliga 
kalkylerna som gjordes innan upphandlingen startade (Mayor of London, 2014). 
Projektet genomfördes som en totalentreprenad. Sammanfattningsvis menar man att 
tidig samverkan har lett till lösningar som bidrog till högre effektivitet genom 
innovation. 

3.2.1.4 Samverkansformer 
Med samverkansformer menas upphandlingar som genom samverkan har uppnått 
innovation, effektivitet eller nya lösningar. Innovation kan bli ett resultat av att alla 
parter genom samverkan kan vinna på att skapa den mest effektiva lösningen. 

Genom allianser i projekt finns möjligheter att genom samverkan hitta gemensamma 
mål samt dela risker och eventuella vinster. Formen beskrivs stärka incitament för att 
komma med nya lösningar då man som leverantör ofta har en vinning av det. Syftet 
med allianser är inte direkt att gynna innovation och nya lösningar, men att 
gemensamt komma fram till den lösning som är bäst för att nå projektets mål. Exempel 
visar att det leder till gradvisa förbättringar. I Australien har allianser använts för stora 
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infrastrukturprojekt, överlag beskrivs erfarenheterna som goda. Framgångsfaktorer 
för lyckade allianser beskrivs som att man har gemensamma syften och mål, en tydlig 
struktur i alliansen, urvalskriterier för personal, att man använder en facilitator för 
samverkan, har kommersiella incitament, integrerat samlokaliserat projektteam, 
projektspecifika KPI samt att man driver workshops genom hela projektet (Young et al, 
2016). Det beskrivs kunna vara svårt att visa att allianser ger värde för pengarna, men 
aktörernas bestämda uppfattning är att projekt inte kunde slutförts i samma tempo om 
man valt en annan form än allians. 

I Finland har allianskontrakt tillämpats under en tid och även här har man dragit 
slutsatsen att det är mest lämpligt för stora, komplexa projekt med stora osäkerheter. 
Tampere Light Rail Project och Naatali NA1 CHP är två stora projekt inom 
infrastruktur respektive kraftverk. Man beskriver hur arbetet underlättas av att man i 
alliansen har delade målsättningar och att risken är liten för entreprenörer att komma 
med idéer som leder till förbättringar. Detta leder i sin tur till bättre samarbetsklimat. 
Resultat har varit att man på ett framgångsrikt sätt nyttjar hela alliansens kompetens, 
vilket man beskriver vara svårt i traditionella projektmiljöer. De beskriver hur 
hundratals idéer till förbättringar har implementerats och att projekten har uppnått 
kostnadsbesparingar, säkerställd kvalitet och ökad säkerhet genom alliansformen. 
Även Nye Vejer uppger att de lägger stor vikt vid val av kontraktsmodeller och därför 
överväger alliansmodeller mellan byggherre, entreprenör och konsulter samt tidig 
involvering av totalentreprenörer i olika modeller. Effekterna av allianser beskrivs 
sammantaget ge ett lågt antal konflikter, gott samverkansklimat och fokus på 
förbättringsidéer då de leder till bättre kvalitet. Men de ska tillämpas på rätt objekt.  

Storbritannien har varit ett föregångsland då det kommer till upphandlingsmetodiker 
som ska premiera effektivt byggande genom samverkan. PPC2000 (Project Partnering 
Contract) allianskontrakt var den första standardformen som utvecklades som ett 
resultat av en stor genomlysning av byggbranschen (Egan 1998). Rapporten föreslog 
förutom fokus på integrerade processer, säkra arbetsförhållanden och förbättrad 
kunskap att man skulle ersätta konkurrensbetonade anbudsförfaranden med 
långsiktiga relationer samt att offentlig sektor borde bli de beställare som anses vara 
bäst. Grundidén var ett kontrakt mellan alla parter i ett projekt, vilket man menar 
skulle ge bättre möjligheter till input från projektets alla parter tack vare att alla är 
delaktiga i projektet från start. Syftet med ett kontrakt var också att dela risker, vinster 
och eventuella förluster. Ur detta utvecklingsarbete lanserades flera ytterligare 
modeller som FAC2000 och FAC-1 (Framework Alliance Contract), vilket är 
samverkansmodeller på ramavtal.  Ett exempel på tillämpning är Crown Commercial 
Services, vilka fungerar som en upphandlingscentral för offentlig sektor i 
Storbritannien. De har med FAC-1 som modell skapat allianser som kan erbjuda 
produkter och tjänster exempelvis för byggnation av kontor, skolor och infrastruktur 
för den offentliga sektorn. Kier Services Highways har enligt egna uppgifter gjort 
besparingar på 8 procent, miljömässiga besparingar och skapat praktikplatser i projekt 
som ett resultat av alliansmodeller. Anglian Waters har med sin allians @one skapat 
ett nätverk av aktörer som tillsammans bygger en andel av projekten inom Anglian 
Waters investeringsprogram. Alliansen består förutom Anglian Waters av 
entreprenörer och konsulter. Sammantaget leder troligtvis samverkan och 
långsiktighet till att det ges förutsättningar att arbeta med forskning och utveckling, 
innovation och effektivitet. Erfarenheter från Crown Commercial Services (Mosey, 
2019) visar sett att FAC2000 har lett till effekter som:  
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• Innovationer och förbättrad utformning (design) 
• Utökade garantier och mer hållbara lösningar 
• Möjligheter för regionala och lokala företag 
• Utbildning och anställningsmöjligheter 
• Minskade koldioxidutsläpp och andra miljömässiga fördelar 
• Förbättrad säkerhet och minskat antal olyckor 
• Effektiv riskhantering och minskat antal störningar 
 

3.2.1.5 Innovation som drivs av leverantörer 
Under denna rubrik presenteras initiativ som drivs av leverantörer som påverkar 
formen för upphandling eller upphandlingsförfarandet. 

Tekniska och projekterande konsulter beskriver hur de står inför frågor om hur de kan 
bidra till att skapa nya lösningar trots att man anser att nuvarande 
upphandlingsformer utgör barriärer för dem. Flera av de stora konsultbolagen i 
Sverige utreder hur framtidens roll för tekniska konsulter kommer att se ut och vilka 
ersättningsmodeller de kan tillämpa. Exempelvis har WSP tillsatt en doktorand och 
Tyréns jobbar exempelvis med digitala plattformar och information uppdaterat 
kontinuerligt som alternativ till traditionella bullerutredningar. Generellt ser konsulter 
med uppdrag åt infra- eller husbyggnadssektorn att man har begränsat utrymme till 
att föreslå lösningar i upphandlingsförfaranden. Det är också otydligt huruvida det 
finns klara incitament för konsulter att bidra till innovation, både ekonomiska och 
andra. 

För de organisationer som utvecklar produkter som marknadsförs och säljes inom 
samhällsbyggnadssektorn ses en efterfrågan mot mindre miljöavtryck, vilket är en 
drivkraft för forskning, utveckling och innovation. Detta påtalas av byggnadsmaterial 
och komponentleverantörer. Exempelvis Swerock och Peab Asfalt nämns som 
föregångare. Swerock har tagit fram produkten eco-betong som ger lägre 
koldioxidavtryck men också positiva effekter som bättre arbetsbarhet, tätare betong 
och ljusare nyans som sägs minska behov av belysning i exempelvis tunnlar. Swerock 
har också en avdelning som arbetar med återvinning där man tar hand om och förädlar 
restmaterial, vilket kan sägas vara en ny affärsmodell inom samhällsbyggnadssektorn. 
NCC provar alternativ bindemedel i asfalt med mindre koldioxidavtryck.  
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3.2.1.6 Exempel: Trafikverkets arbete för att driva innovation genom 
upphandlingsstrategi 

Som statligt verk har Trafikverket som en del i sitt uppdrag från regeringen att svara 
för forskning och innovation för att uppnå sina mål, vilket återspeglas i hur man 
arbetar för att finansiera forskning och innovation inom transportområdet. 
Trafikverket anser denna verksamhet central för sin förmåga att uppnå sina mål. 
Trafikverket kan finansiera olika typer av projekt, allt från doktorander till test- och 
demonstrationsprojekt (men detta är då inte kopplat till specifika projekt även om det 
långsiktigt driver innovation och nya lösningar). Resultaten från FoI-projekt 
implementeras sedan i ordinarie entreprenad- och konsultupphandlingar, vilket är det 
vanligaste sättet att kommersialisera FoI. Men man kan också tillämpa förkommersiell 
upphandling, där man finansierar vidare utveckling av en lösning som redan befinner 
sig nära marknaden. Portföljen fokuserar bland annat på lösningar och ökad kunskap 
inom områdena hållbarhet, kostnadseffektivitet, nya affärsmodeller och ökad 
produktivitet. Man arbetar både för att utveckla sin egen roll som beställare och för att 
skapa förutsättningar i branschen för effektiva, innovativa och hållbara lösningar 
genom affärsformer, kravställning, styrning och uppföljning. I detta sammanhang är 
det mest relevant att visa på den strategi Trafikverket tillämpar som ska leda till ökad 
innovationstakt. 

3.2.1.6.1 Drivkrafter som har skapat oprövade lösningar 
Trafikverkets uppdrag att driva innovation och utveckling av nya lösningar gör det 
svårt att direkt jämföra deras situation med andra beställare. Som en av Sveriges 
största upphandlande myndigheter, har de möjlighet att stärka innovations- och 
omställningsförmågan av branschen genom inköp. De arbetar med olika verktyg för att 
utveckla och stimulera bland annat funktionskrav som rätt ställda kan utnyttja 
leverantörers innovativa förmåga (gällande både material och metoder), 
innovationsupphandling och metoder för hur innovationer ska hanteras. De arbetar 
med demonstrationsprojekt i verklig miljö kopplat till uppdaterade affärsmodeller och 
upphandlingskrav, vilket visar på en vilja att öppna och tillmötesgå leverantörer.  

Trafikverket har kontinuerligt utvecklat sin roll som renodlad beställare. Man 
beskriver att man vill vara värdeskapande, aktiv och tydlig i sin beställarroll. De har 
jobbat med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare, med 
syftet att risker ska fördelas till den part ”som är mest lämpad”. Dessutom har man 
velat bygga en systematik för samverkan, för att hantera risker och problem i ett tidigt 
skede. Med renodlad beställarroll anser man att genom att låta marknaden ta större 
ansvar, skapas förutsättningar för ökad innovationstakt, konkurrens och produktivitet. 
Som en del i detta arbetar man för att öka andelen totalentreprenader och öka andelen 
konsultuppdrag med fast pris.   

I upphandling använder Trafikverket en mängd olika initiativ för att driva utveckling; 
innovationsupphandlingar, förkommersiell upphandling, funktionskrav, tidig 
medverkan av leverantörer i projekt (TEM), sidoanbud och andra sätt för att gynna 
både effektivitet, hållbarhet och nya lösningar. Ett specifikt område man tar upp är 
behovet av ”ökad innovation och effektivitet i affären mellan kund och leverantör”. Dvs 
hur man kan skapa projekt där alla aktörer upplever att man får fördelar. 
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3.2.1.6.2 Incitamentsstrukturer och riskfördelning mellan aktörer 
Som offentlig beställare verkar Trafikverket för att utveckla beställarrollen, 
affärsformerna och upphandlingsstrategier.  Genom de olika verktyg man har kan man 
med forskningsmedel skapa möjligheter för nya lösningar. Förutom att främja 
utveckling i skarpa upphandlingar jobbar man strategiskt med att skapa innovation, 
främst genom förkommersiella upphandlingar. Strategiskt är syftet att bidra till större 
innovationskliv och helt nya lösningar som skapar värde på längre sikt. På så sätt kan 
man dela risk med leverantörer för lösningar som ännu står en bit från marknaden. 

Trafikverket arbetar systematiskt med sin affärsstrategi för att anpassa den efter 
förutsättningarna i varje projekt. Inför varje projekt väljs en affärsform, 
entreprenadform, ersättnings- och samverkansform utifrån projektets förutsättningar. 
Man ser dessa val som centralt för utveckling av produktivitet och innovation. 
Innovation är en ingående parameter för val av affärsform, vilket man hoppas driva 
upphandling mot innovation och produktivitet. Innovation kan premieras med bonus 
eller andra mervärden som en del i ersättningsformen.  

Trafikverket ser främjandet att innovation som en viktig del i att skapa förutsättningar 
för produktivitet. Innovationsupphandlingarna används för utvecklingsfrämjande 
affärer, upphandling av nya lösningar samt förkommersiella upphandlingar. Genom 
detta vill man öppna för nya och okonventionella lösningar där man själv inte vet 
svaret. Genom att ge ekonomiskt stöd till utvalda exempel ger man förutsättningar för 
att nya lösningar skapas på marknaden. Trots Trafikverkets alla insatser för att främja 
innovation, beskriver både konsulter och entreprenörer en svårighet med att testa nya 
lösningar i Trafikverkets projekt. På grund av styrande regelverk och kontrakt samt att 
enskilda projekt är små vill leverantörer inte riskera att prova en ny lösning. Man 
upplever att det inte tillåts tillräckligt mycket innovation och kreativitet som skulle 
kunna höja produktiviteten.  

Genom att kontraktera projekterande konsulter och entreprenörer till planering, 
projektering och produktion i fleråriga kontrakt med hög grad av samverkan vill 
Trafikverket skapa förutsättningar för ökad innovation. Detta gör man i paketerade 
åtgärder som ger skala och geografisk bredd. Detta genomförs som en form av TEM. 
Projekten har visat på positiva effekter som att Trafikverket och leverantören har 
hittat alternativa lösningar som lett till stora besparingar. I entreprenadupphandlingar 
vill man möjliggöra och skapa drivkrafter för leverantörer att lämna in sidoanbud med 
alternativa utföranden. Man ser detta som en viktig utvecklingsfrämjande åtgärd för 
att kunna fånga upp nya lösningar som man själv har missat. 

För underhåll arbetar man med paketering av åtgärder som man uppskattar ger 
besparingar genom ett mer kostnadseffektivt genomförande. Man kopplar långa (30 
år) kontrakt med optioner på 5 år om teknisk utveckling, vilket möjliggör innovation 
under kontraktstiden och skapar incitament för utveckling. 

Trafikverket arbetar också för att minska klimatpåverkan genom att styra projekt mot 
reducerad klimatpåverkan i projekt över 50 MSEK samt selektiva klimatkrav på 
byggnadsmaterial och drivmedel i mindre projekt. Trafikverkets mål är att 
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045, detta är uppdelat i delmål som 
man succesivt omsätter i upphandlingskrav vilket ger konsulter, entreprenörer och 
materialleverantörer insikt i vad de lång- och kortsiktiga målen är som de successivt 
kan anpassa sig till. Leverantörer kan premieras ekonomiskt om de uppnår bättre 
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klimatprestanda än de krav som är ställda i upphandlingen. Detta är en typ av 
funktionskrav som driver andra värden i projekten jämsides med lägsta pris. 

Resan till att bli renodlad beställare har inneburit att man gått från att enbart handla 
upp utförandeentreprenader 2010, till att 2020 ha en stor del totalentreprenader med 
funktionskrav, vilket har varit ett led i att ge mer ansvar till leverantörer. Men det har 
också tydliggjort behovet av att förstå och hantera risk och ansvar. Man beskriver att 
detta skifte har påverkat samverkan negativt, vilket man nu vill återuppbygga. 

3.2.1.6.3 Risker; identifiering, analys och hantering 
Förkommersiell upphandling är ett sätt för Trafikverket att identifiera och kvantifiera 
risker samt undersöka potential för bred tillämpning. Där har man möjlighet att 
vidareutveckla en lösning utan att förbinda sig att tillämpa lösningen. Trafikverket har 
sett vikten av att hitta balans mellan de traditionella värdena som man följer upp i 
projekt; tid, kostnad och innehåll. Där har man genomfört Innovationsprocess under 
konsultuppdraget, ett internt projekt som syftar till att säkerställa att riskminimering, 
snabb projektering och kostnadseffektiv lösning inte sker på bekostnad av 
möjligheterna att införa innovationer.  

3.2.1.6.4 Potential för bred tillämpning 
Trafikverkets strävan är att brett kunna tillämpa den kunskap man bygger upp om 
lösningar, men också kunskap om hur man främjar innovation och nya lösningar, 
primärt inom Trafikverkets egen portfölj. För att skapa internt, praktiskt stöd för att 
främja innovation och utveckling har Trafikverket tagit fram en styrande riktlinje 
Utvecklingsfrämjande åtgärder för att stödja genomförandet av affärer på ett sätt som 
stöttar utveckling. Riktlinjen innehåller förslag på åtgärder som kan främja utveckling 
och nytänkande i projekt, så som; tidig marknadsdialog, utvecklad kravställning med 
funktionskrav, utvärderingskriterier som främjar innovationer och innovationsbonus. 
Det långsiktiga syftet är att inköpsorganisationen ska bli ett bättre affärsstöd i tidiga 
skeden, samt kunna genomföra upphandling som främjar innovation och produktivitet. 

3.2.1.6.5 Rollen som föregångsaktör 
Trafikverket har i sitt uppdrag att vara föregångsaktör och samtidigt en finansiär av 
utveckling. Därigenom blir de en naturlig samverkanspart för leverantörer av tjänster 
och produkter. Den kunskap som Trafikverket genererar blir tillgänglig för tillämpning 
av andra aktörer som tar del av informationen. Sammanfattningsvis använder 
Trafikverket en kombination av verktyg för att styra upphandling mot sina uppsatta 
mål och för att stimulera nya lösningar. Även om Trafikverket är en föregångsaktör är 
det inte klart hur denna kunskap sprids och implementeras hos andra aktörer inom 
samhällsbyggnadsbranschen. Men rimligtvis stimulerar Trafikverket genom sina 
insatser till framtagandet av nya produkter och tjänster. Exempelvis genom projektet 
Innovationsprocess under konsultuppdraget som ska ge branschen tillgång till en 
metodik och process som möjliggör innovationsarbete. Projektets resultat ska också ge 
rekommendationer och kunskap om hur branschen tillsammans skapar 
förutsättningar för att använda en innovationsprocess inom planerings- och 
projekteringsprocessen. 

Källor: (Trafikverket 2021, Ryde 2020, personligt samtal Pontus Gruhs.) 
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3.2.2 Husbyggnadssektorn 
Nedan beskrivs exempel på projekt och strategier från husbyggnadssektorn. Den har 
en större brädd i anläggningssektorn vilket speglas i exemplen. 

3.2.2.1 Entreprenadform 
Med entreprenadform avses exempel då entreprenadformen skapat förutsättningar för 
nya lösningar och innovation. För husbyggandssektorn har få exempel framkommit 
där man menar på att entreprenadformen är avgörande för förmågan att skapa 
innovation.  

3.2.2.2 Ersättningsformer 
Med ersättningsform menas på vilket sätt som projektets leverantörer får ersättning. 
Exempelvis genom fast pris, löpande kostnadsersättning etc. Fast pris och enhetspris 
ger fokus på konkurrens, kostnadsersättningar med inslag av incitament och bonus ger 
mer fokus på att gemensamt nå uppsatta mål. 

Knivstamodellen, framtagen av Knivsta kommunala fastighetsbolag bygger på 
samverkan i projekt. Modellen framhålls av Upphandlingsmyndigheten som en 
framgång och gott exempel. Modellen inkluderar kravställning och samverkan samt en 
ersättningsmodell för entreprenörer. Skillnaden mot andra samverkansmodeller 
beskrivs vara hur entreprenören lämnar sina priser och hur kostnader och risker 
hanteras. Det beskrivs som centralt att den upphandlade organisationen inte ställer för 
höga krav – dvs. man behöver förstå om det man vill handla upp är rimligt samt att det 
är tydligt beskrivet. Ersättningen till entreprenören delas upp i dels en löpande 
räkning, dels en fast del. Fördelningen utgår från en gränsdragningslista som är 
specifik för varje projekt.  Det fasta delen prissätts av entreprenören och innefattar 
vinst, administration, platsorganisation och byggplatsomkostnader. Den rörliga delen 
är den beräknade kostnaden för att uppföra det som är avtalat i kontraktet. Man menar 
att uppdelningen gör att entreprenören exempelvis inte kan göra ökad vinst genom att 
välja material med högre kostnad, likaså förlorar entreprenören inte på att välja en 
billigare lösning. Riskfördelningen bestäms också av om en kostnad är fast eller rörlig; 
rörlig kostnad minskar risken för beställaren, fast ökar risken. Gällande riskfördelning 
är ambitionen att den aktör som kan påverka risken ska ta den och om risken inte kan 
påverkas ska beställaren ta den. Bonus och viten undviks i avtalsvillkoren då man 
anser att det motverkar god samverkan.  

3.2.2.3 Upphandlingsförfarande och val av leverantörer 
Med upphandlingsförfarande och urval avses hur beställaren väljer partners för 
projekt. Genom öppen inbjudan eller stort fokus på pris i urvalet gynnas konkurrens, 
medan förhandling och mjuka faktorer vid urvalet ger fokus på samarbete som kan 
leda till att man skapar gemensamt förtroende. 

I Visby har matvarukedjan Lidl byggt en koldioxidneutral butik. Det är ett pilotprojekt i 
samverkan mellan Link arkitektur och Lidl vilket drevs som ett pilotprojekt inom 
SBGC. Detta är en effekt av en tydlig strategi från beställaren Lidl där man behöver 
identifiera och implementera lösningar som bidrar till det övergripande målet. 
Förskolan Hoppet i Göteborg är på samma sätt ett projekt som drivits av högt ställda 
mål om att bygga en koldioxidneutral byggnad (se exempel längre fram i rapporten). 
Miljöcertifieringar som Sunda Hus, BREEAM, LEEAD med flera, samt företagsinterna 
mål och visioner kan utgöra en drivande kravställning för innovation och upphandling 
baserat på en funktion. I de fall en certifiering inkluderas i upphandling, driver 
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beställarnas ambitioner implementering av nya lösningar och innovation för att möta 
hållbarhetskrav.  Andra hållbarhetsrelaterade krav som exempelvis koldioxidneutrala 
projekt och låg koldioxidpåverkan driver även det utveckling.   

Vasakronans krav på återbruk är ett exempel på systematiskt arbete för att inkludera 
andra värden i projekt. Genom att signalera fokus på återbruk ger man signaler till 
marknaden om vad man som beställare anser vara viktigt i ett längre perspektiv. Inte 
bara nya byggnader kan handlas upp efter funktion, Bollnäs kommun har i en 
omskriven upphandling handlat upp belysning i kommunens skolor genom 
funktionsupphandling. Genom att definiera och handla upp ljus som en funktion dvs. 
ett hyresavtal, i stället för en produkt (belysningsarmaturer) kunde man uppnå 
positiva effekter. Återvunna ljuskällor användes istället för nya vilket bidrog till högre 
hållbarhet. 

3.2.2.4 Samverkansformer och koncept 
Med samverkansformer menas upphandlingar som genom samverkan har uppnått 
innovation, effektivitet eller nya lösningar. Innovation kan bli ett resultat av att alla 
parter genom samverkan kan vinna på att skapa den mest effektiva lösningen. 
Innovation i husbyggnadssektorn beskrivs till stor del genom den samverkan man 
genomför i projekt och på vilka sätt denna leder till nya och förbättrade lösningar. 
Därför beskrivs samverkan och koncept under en och samma rubrik. 

Flera aktörer paketerar tjänster och produkter för att skapa värde både internt och för 
sina kunder. Många exempel finns och det är ofta i samverkan mellan flera olika 
aktörer. Ikano Bostad har tillsammans med PE arkitektur tagit fram ett koncept för 
generationsmixat boende. Här blandas vanliga lägenheter med äldreboende. Magnolia 
bostadsutveckling och hustillverkaren Derome har ingått samverkan för att bygga 
bostäder i trä. High6 är ett modulhuskoncept med ett flertal innovationsprojekt 
kopplat till utvecklingsprojektet. Detta är ett samarbete mellan OBOS och Tengbom. Ett 
testhus är byggt i Kalmar. aereNmore är ett koncept för diffus ventilation, ljus och 
ljudmiljö i förskole- och skolmiljöer. Koncept är utvecklat av Saint-Gobain och 
lösningen säljs som en funktion, men det är svårt att utreda vilka effekter det har lett 
till. 

BoKlok har integrerat värdekedjan från projektutveckling till färdigt projekt vilket ger 
större möjlighet till kontroll jämfört med att vara beroende av att bli upphandlad av en 
beställare i varje projekt. De producerar prefabricerade bostadshus och har stora delar 
av värdekedjan inom organisationen. Internt utför man för produktutveckling 
(projektering och design), projektutveckling, tillverkning, byggnation, försäljning och 
eftermarknad. Jämfört med andra aktörer innebär denna vertikala integration av 
värdekedjan större möjligheter till innovation utan att samverka externt. Således kan 
innovationstakten vara oberoende av upphandling. Sizes är ytterligare en producent av 
prefabricerade bostadshus, men har till skillnad från BoKlok tecknat ramavtal med 
flera projektutvecklare som spänner över 5–10 år, vilket leder till att man i viss del gör 
sig oberoende av att konkurrera i upphandlingar. Från projektutvecklarnas 
(beställarnas) perspektiv beskrivs fördelarna med att teckna ramavtal med 
industriella byggare som kostnadseffektivitet, rationell byggprocess och teknisk 
innovation samt möjlighet att utvecklas tillsammans. Industrialiseringen av 
byggbranschen kan ge förutsättningar för samverkan och långsiktighet, vilket i sin tur 
ger förutsättningar för innovation. 
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Willhemlyftet är ett koncept av bostadsbolaget Willhem för succesiv renovering av 
enskilda lägenheter i flerbostadshus. De beskriver hur man genom sitt långsiktiga 
perspektiv tar ett helhetsansvar för sitt fastighetsbestånd. Willhem undersöker 
motsvarande koncept för nybyggnad av kostnadseffektiva flerbostadshus. De beskriver 
hur inspirationen till konceptet kommer från IKEA och bilbranschen, där man under 
lång tid har arbetat med tydliga inköpsfilosofier för att sänka kostnader utan att göra 
avkall på kvalitet, logistikkunnande och effektiva materialtransporter. Fokus i 
Willhemlyftet ligger på att skapa långsiktiga inköpsstrategier snarare än på 
upphandling av enstaka projekt.  

3.2.2.5 Ramavtal och längre samverkan 
Många beställare ingår ramavtal vilket man menar ger långsiktighet och stabilitet. För 
nybyggnadsprojekt driver Rikshem det man kallar byggindustriell samverkan för att 
uppnå sina mål kring nybyggnad. Ambitionen är att utifrån sitt behov av nybyggande 
sett till hela portföljen, samverka med leverantörer och utvecklas tillsammans. 
Samverkansavtalen har utvecklats genom dialog, där Rikshem utförligt presenterade 
sina utmaningar och beskriver hur man delade med sig av all tillgänglig information. 
Ambitionen att vara helt öppen med sina utmaningar hoppades man skulle leda till 
bättre lösningar och möjlighet att sätta gemensamma mål.  

Vätterhem har ingått ett strategiskt avtal om nyproduktion av bostäder med tre 
byggentreprenörer. Målet är att bygga mer än 200 lägenheter per år. Ramavtalet 
sträcker sig över fyra år plus option på ytterligare två år. Bakgrunden till att man valt 
att skapa dessa strategiska avtal är i första hand för att säkerställa tillgången till 
entreprenörer för sitt behov av nybyggnation. Entreprenörerna kommer att vara med i 
processen redan från detaljplanskede för att bidra med sin kunskap och för att kunna 
komma med förslag på lösningar. Målsättningen i varje projekt är en på förhand 
bestämd månadshyra för lägenhetsinnehavaren. Genom att Vätterhem har behov av 
1500 nya lägenheter kan de visa på en relativt omfattande volym för de entreprenörer 
som ingått avtal.  Projekten genomförs som strategisk partnering. 

Kombohus är ett koncept framtaget av Sveriges Allmännytta. Det har funnit sen 2010, 
totalt har 9500 bostäder byggts. Bakgrunden till konceptet var att flera 
medlemsföretag hade liknande behov av kostnadseffektiva flerbostadshus. I 
upphandlingsprocessen framhålls att dialog med leverantörer var en viktig nyckel till 
att kommunicera det man vill uppnå, vilket man har gjort i enlighet med LOU. 
Resultatet är ett ramavtal som allmännyttans medlemsföretag kan använda där de 
beställer projekt efter sina behov och leverantörernas modeller. För Kombohus finns 
ett utförligt stöd för beställare så som webbstöd, byggkalkyl m.m. Det uppges ligga en 
stor mängd arbete i tidiga leverantörsdialoger för att förstå hur man ska formulera 
upphandlingen på ett sätt som inte stänger ute lösningar, men som också gjort det 
möjligt för leverantörer att förstå vad som faktiskt efterfrågas. 

Specialfastigheter har skapat det man kallar för entreprenadfabriken. Syftet är att ge 
utvalda leverantörer ett kontrakt som man kontinuerligt avropar från och utvärderar 
över tid. Varje leverantör blir också tilldelad en key account manager som ska bistå och 
utveckla relationen. Detta hoppas man ska ge mer incitament för leverantören att 
utvecklas tillsammans med Specialfastigheter. Man har börjat med 10 små och 
mellanstora leverantörer och tanken är att fortsätta expandera modellen. 
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3.2.2.6 Exempel: Byggindustriell samverkan hos Rikshem 
Rikshem är en av Sveriges största privata fastighetsbolag. De äger, utvecklar och 
förvaltar med ett långsiktigt perspektiv. De ser att Sverige präglas av bostadsbrist och 
en minskad byggtakt, för att säkra möjligheten att tillgodose bostadsbehoven ser 
Rikshem det som nödvändigt att se över på vilket sätt nya bostäder skapas. 

3.2.2.6.1 Drivkrafter som har skapat oprövade lösningar 
Rikshem har som ambition att bygga 500-1000 lägenheter per år, främst hyresrätter. 
Man ser det som en nödvändighet att se över hur man samverkar och bygger för att 
kunna nå målet. I stället för att skapa en intern organisation ville man jobba med 
partners för att skapa en effektiv byggprocess. Detta var framförallt ett nytt 
tillvägagångssätt, mindre fokus låg på att utveckla nya produkter, även om tanken var 
att processen skulle kunna leda till stegvisa innovationer och ett effektivare byggande. 
Hela Rikshems byggvolym ligger i ramen för den samverkan som man vill skapa, vilket 
ger incitament för leverantörer att engagera sig. Rikshem anger själva att: ”Genom 
långsiktiga samarbeten med utvalda aktörer vill Rikshem utmana traditionella 
byggprocesser”. Ambitionen är att minska produktionstid, klimatpåverkan samt risker 
– samtidigt som man ökar produktionstakten.  

3.2.2.6.2 Incitamentsstrukturer och riskfördelning mellan aktörer 
Genom att erbjuda 10-åriga ramavtal vill man skapa gemensamma mål och långsiktiga 
relationer mellan beställare och leverantörer. Ersättning för leverans sker enligt en 
fast prislista, det finns inga ekonomiska incitament inbyggda i avtalet. Som 
utgångspunkt har Rikshem ansett att en industriell byggprocess kommer att ge 
fördelar i form av högre kvalitet och effektivitet, samt goda möjligheter till utveckling 
över tid. Initialt valdes nio tänkbara partners ut som bjöds in till dialog där Rikshem 
presenterade sina utmaningar och behov. Riksbyggen anger att de var mycket öppna 
med information, för att underlätta för leverantörerna att förstå behov och utmaningar 
grundligt. Rikshem valde tre husleverantörer att sluta avtal med. Leverantörerna 
valdes baserat på kriterierna byggrätter, gestaltning, produkt, hållbarhet och 
totalkostnad. Den övergripande målsättningen med de långa samarbetena är att skapa 
kontinuerlig samverkan och därigenom utveckling av produkten under ramavtalets 
gång som ska komma alla parter till godo. Utvecklingsarbetet syftar till att hitta 
effektiviseringar och synergier i byggprocessen, likt hur man arbetar i annan 
tillverkande industri. 

3.2.2.6.3 Risker; identifiering, analys och hantering 
Rikshem menar att om varje projekt konkurrensutsätts, så går kontinuitet förlorad 
vilket leder till högre priser och försämrad produktivitet. Rikshem har medvetet 
premierat aktörer med nya affärsmodeller och vill ge dem möjlighet att utvecklas över 
tid. Rikshem nämner inte riskhantering i enskilda projekt, i stället vill man skapa en 
kontinuerlig utveckling av produkten över 10 år.  

3.2.2.6.4 Potential för bred tillämpning 
Rikshem bidrar till en bred tillämpning av det angreppssätt och den kunskap som 
leverantörerna går in i projektet med. Genom ambitionen att utveckla lösningar och 
processer under ramavtalets tid, finns förutsättningar för att introducera och sprida 
innovationer och förbättringar både i form av processer och produkter till andra 
aktörer och kommande projekt. 
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3.2.2.6.5 Rollen som föregångsaktör 
Rikshem har inget uttalat mål att vara en föregångsaktör för nya lösningar. Men genom 
sitt agerande skapar man förutsättningar för lärande bland inblandade parter så väl 
som bland andra fastighetsägare och utvecklare.  

Källor: (Personligt samtal Mikael Sjölund, Rikshem, 2019) 
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3.2.2.7 Exempel: Hoppet, Göteborgs lokalförvaltning 
Hoppet är ett projekt och initiativ lett av Lokalförvaltningen inom Göteborgs Stad. Det 
syftar till att skapa fossilfri byggnation i det aktuella projektet, men också att bygga 
kunskap på längre sikt inom organisationen. Projektet beskrivs som: ”… ett konkret 
initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre 
förutsättningar för fossilfritt byggande. Första målet är att bygga en förskola som så 
långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från 
råvaruuttag till byggarbetsplats och drift.”  

3.2.2.7.1 Drivkrafter som har skapat oprövade lösningar 
Projektet har sin bakgrund i ett politiskt beslut i Göteborgs stad 2017 om att bygga 
fossilfritt. Lokalförvaltningen fick i uppdrag att bygga en fossilfri förskola och att bygga 
kunskap. Lokalförvaltningen har som ambition att vara fossilfria 2030, samt att agera 
som en föregångare. Hoppet blev således en del i den strategin. Projektet har inneburit 
ett stort merarbete jämfört med ett ordinärt byggprojekt men man bedömer att man 
kommer ha nytta av erfarenheterna längre fram vilket motiverar extra tid och kostnad. 
Dock påtalas utmaningen i att driva innovationsprojekt samtidigt som man driver 
byggprojekt.  

3.2.2.7.2 Incitamentsstrukturer och riskfördelning mellan aktörer 
Projektets första skede bestod av en omfattande förstudie som har varit rådgivande för 
genomförandet av projektet. Förstudien har till stor del bestått av bedömningar av 
olika byggnadsmaterial ur ett miljöperspektiv samt att man har utrett förskolors 
typiska klimatavtryck. Man har haft kontakt med ett stort antal materialleverantörer, 
men de har inte någon garanti för fortsatt involvering i byggprojektet. Således har det 
bara funnits indirekta incitament för materialleverantörer att bidra med existerande 
material eller att utveckla nya. För de aktörer som senare har deltagit i byggprojektet 
har det inte funnits några ekonomiska incitament att delta. Men möjligt incitament har 
varit att delta i ett flaggskeppsprojekt med hög ambition och därigenom synas i ett 
värdefullt sammanhang. 

3.2.2.7.3 Upphandlingen (urval och genomförandeform) 
I upphandlingen som följde efter förstudien lades stor vikt vid urvalet av konsulter och 
entreprenörer för att de skulle dela beställarens målsättning. Urvalet genomgick först 
en prekvalificering, upphandlingen gjordes sen i två faser där den första bestod av tidig 
involvering, entreprenörer och konsulter fick kostnadsersättning på löpande räkning 
för att utveckla projektet tillsammans med beställaren. Den senare fasen genomfördes 
som en totalentreprenad med partnering. Enligt beställaren har det varit avgörande i 
upphandlingen att man har skapat delaktighet i ett tidigt skede för att kunna förbereda 
och optimera lösningar, innan den faktiska projekteringen startade. I samband med 
urvalet fick projektörer och konsulter skriftligt beskriva hur de planerade att ta sig an 
problemet, deras erfarenheter av partnering med mera. Urvalet av entreprenör 
(inklusive underentreprenörer) gjordes genom både intervjuer och poängbedömning 
baserat på skriftligt svar. I den skriftliga delen fick anbudslämnarna beskriva hur de 
tänker arbeta för miljömålen, identifiera lämpliga produkter, hur de hanterar 
transporter, logistik och de långsiktiga effekterna av projektet. Störst vikt lades vid 
miljömål och samverkansprocess i utvärderingen. I intervjuerna ställdes frågor kring 
arbete med nya material, hur de hanterar utmaningar, hur de kommer återföra 
kunskapen från projektet samt tidigare erfarenheter. 
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3.2.2.7.4 Risker; identifiering, analys och hantering 
Lokalförvaltningen anser att det har varit en framgångsfaktor att man varit tydlig med 
vad man vill uppnå samt att man har haft framförhållning för att kunna hantera 
förändringar. På så sätt har alla haft samma målbild och man har haft möjlighet att 
hinna hantera förändringar. Beställaren har inte upplevt LOU som ett större hinder för 
att kunna genomföra projektet, men man beskriver samtidigt hur det har varit en 
förutsättning att kunna driva projektet som ett samverkansprojekt. Förutom 
projektets parter har beställaren kunnat koppla in andra aktörer, genom redan 
upphandlade ramavtal eller genom separata FoU-projekt, för att lösa specifika frågor. 
Beställaren beskriver att LOU kan leda till att det tar mer tid att hitta rätt kompetens, 
vilket gör tidsaspekten till en faktor som man måste hantera. Eftersom Hoppet ska 
vara föregångsprojekt och fungera som kunskapsinsamling för kommande projekt 
lades mycket tid i förstudien för att identifiera relevanta material och bygga kunskap. 
Det har varit mycket resurskrävande, men har samtidigt varit ett sätt att identifiera 
och hantera risker i ett tidigt skede. Genom multidisciplinära projektstudier har man 
belyst många aspekter av risk samtidigt. I byggprojektet gjordes val av material och 
lösningar tillsammans av projektets parter utifrån byggbarhet, kostnad, 
fuktegenskaper, brandkrav etcetera. Eftersom projektet är en totalentreprenad är 
entreprenören ansvarig för lösningarna och har således stort inflytande, men man 
beskriver hur man varit överens om materialval i enlighet med projektets mål, och att 
det inte uppstått några konflikter gällande materialval. 

3.2.2.7.5 Potential för bred tillämpning och framtida marknad 
Hoppets resultat och erfarenheter ligger till grund för justeringar av tekniska krav i 
Göteborgs stad utifrån ett miljöperspektiv. De kommer påverka alla framtida 
byggprojekt. Exempelvis inför man krav på klimatkalkyl både för projektering och 
byggfas, för att ha möjlighet att justera och optimera byggnader i projekteringsfasen. 
Man inför också en guide där man beskriver klimatreducerande åtgärder i byggprojekt 
som resultat av Hoppet. Uppmärksamheten kring projektet har gjort att leverantörer 
vill delta och Göteborgs stad ser att man som resultat av detta vill fortsätta utvärdera 
och bygga kunskap om material. Göteborgs stad för också en långsiktig och löpande 
dialog med leverantörer om de krav de behöver uppfylla för att kunna handlas upp i 
framtiden. Man upplever att leverantörer är villiga att (vidare)utveckla produkter och 
skapa dokumentation som EPD och klimatdeklarationer för att möta efterfrågan.  

3.2.2.7.6 Rollen som föregångsaktör 
Som en del i Göteborgs Stads mål att vara en föregångare, visar man upp vad som är 
möjligt att genomföra i Hoppet. Genom att bygga en fossilfri förskola, agerar 
offentligheten som föregångare samtidigt som man visar vad man kommer att 
efterfråga i framtiden och bygger kunskap tillsammans med projektets deltagare. En 
del är att agera som föregångare, en annan del är att uppfylla de övergripande 
klimatmålen som man har antagit. 

Källor: (Personligt samtal Elsa Fahlén, Göteborgs stad, 2021) 
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3.3 Läget i andra branscher 
I Sverige har en rad innovationsupphandlingar genomförts i offentlig sektor, men 
många beskrivs som mindre framgångsrika. Innovationsupphandlingar misslyckas på 
grund av flera faktorer, bland annat brist på tid, kunskap och ledarskapets stöd 
(Oxford Research, 2020).  Region Skånes innovationsupphandling MoTFall (modern 
teknik mot fallolyckor) beskrivs som en lyckad upphandling som resulterade i en 
bärbar sensor och mobil-app som övervakar fallrisk över tid. I projektet har offentliga 
aktörer, universitet och privata företag samverkat. I Region Östergötland har man 
genomfört en lyckad innovationsupphandling av hemmonitorering. I detta fall var 
innovationsupphandling inte givet från start utan man utgick ifrån behovet och valde 
upphandlingsform för att kunna uppfylla det. Man beskriver att leverantörsdialog har 
varit en betydande faktor för att lyckas i upphandlingen. Detta belyser vikten av att 
utgå från behov för att handla upp en ny lösning och sedan i samverkan skaffa sig den 
kunskap som krävs. Oxford Research (2020) sammanfattar förutsättningarna för att 
kunna driva innovationsupphandling. Oavsett bransch är detta aspekter som rimligtvis 
kan anses viktiga för beställare att ta hänsyn då det gäller att stärka sin förmåga att 
handla upp innovation.  

• Innovationsmognad – en organisations grundläggande förutsättningar inom 
riskvillighet, mottaglighet för innovation och förmåga till förändring. 

• Ledarskap och förankring – innefattar organisationens prioriteringar av att arbeta 
med innovation och avsätta resurser för innovationsprocesser. 

• Uppföljning och påvisande av nytta – förmågan till att kunna genomföra gedigna 
uppföljningar och påvisa konkreta resultat och effekter av upphandlingen. 

• Hantering av osäkerhet och resursbehov – innefattar en organisations förmåga att 
hantera risker och avsätta de resurser som krävs för att kunna hantera dessa 
risker i upphandlingar. 

• Kompetenser för genomförande – innefattar det samlade kompetensbehovet som 
innovationsupphandlingar kräver för ett effektivt genomförande. 

• Grundlig behovsidentifiering – innefattar den initiala fasen i upphandlingen där 
organisationen behöver definiera vilket behov som innovationsupphandlingen ska 
tillgodose. 

• Konstruktiv leverantörsdialog – innefattar en organisations förmåga till att skapa 
incitament för leverantörens vilja att delta i innovationsupphandling. 

 

En annan typ av innovationssamverkan som beskrivs är innovationspartnerskap, där 
man genom gemensam utveckling arbetar mot ett förutbestämt mål, där beställaren 
efter avslutat projekt har möjlighet att köpa produkten om man tycker den uppfyller 
kraven. Det finns stöd för denna samverkan mellan privata och offentliga aktörer 
genom en handbok (Offentlig-Privat Innovationssamarbete, 2019). Stödet består både 
av en beskrivning och juridiskt bindande avtal som kan användas mellan offentliga och 
privata aktörer för att samarbeta utforskande mot gemensamma mål. Detta är inte en 
upphandlingsform, men kan efterföljas av en upphandling där ingen av parterna har en 
fördel. 
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Älvstranden utveckling, en del av Göteborg stad, har genomfört en upphandling kallad 
Lindholmsleveransen. Målet har varit att minska antalet tunga gods- och 
avfallstransporter genom Göteborg. Upphandling gjordes i två steg med förhandling.  
Upphandlingen baserades på en funktionsbeskrivning där man lämnade det upp till 
marknaden föreslå lösningar och skapa innovationer. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skapat beställarnätverk och 
beställargrupper för olika områden, exempelvis konstgräsplaner. Målet med 
beställargrupper är att samla och sprida kunskap samt att genomföra marknadsanalys 
genom dialog med intressenter och marknaden. SKR definierar beställarnätverk som 
steget innan beställargrupp, dvs med mindre tydliga ramar. Båda modellerna blir sätt 
att både samla efterfrågan, kommunicera med marknaden, dela på arbetsbörda och 
kompetensförsörjning vilket man hoppas ska leda till bättre upphandling. 

Nedan följer exempel på hur tillverkande industri arbetar med inköpsstrategier. 
Genom de samtal som förts i projektet är det tydligt att det finns ett annat fokus i 
många andra branscher, med större fokus hjälp mellan beställare och leverantör i de 
fall då det finns incitament, även om det beror på typ av produkt eller tjänst. Till vilken 
utsträckning det beror på skillnader i värdekedjan, kultur eller andra faktorer kan inte 
detta projekt fastslå.  

Flera exempel finns beskrivna på hur IKEA genom samverkan stöttar sina leverantörer 
med både finansiella resurser och kompetens. IKEAs mål beskrivs som att bidra till 
leverantörernas utveckling, vilket i förläningen gynnar båda parter. IKEA skriver långa 
kontrakt med sina leverantörer och varje leverantör blir tilldelad en tekniker, 
logistikresurs och en affärsutvecklare (det är leverantörens enda kontaktpunkter med 
IKEA). Dessa personer är också ansvariga för att utveckla relationen till leverantören. 
IKEA beskriver att fokus är på samverkan, inte på att skapa konkurrens mellan 
leverantörer, målet är att hjälpa sina leverantörer att bli mer effektiva. Scania 
beskriver hur de arbetar i samverkan med sina leverantörer. Scania har exempelvis 
investerat i batterileverantören Nordvolts batterifabrik och samverkar för att utveckla 
batteriteknologi. Scania har också interna inkubatorer där ny teknik och lösningar kan 
testas, både internt och tillsammans med leverantörer. ABB beskriver hur man jobbar 
med leverantörer ”ABB ser sina leverantörer som en integrerad del av den globala 
koncernen för att gynna investerare, ABB och leverantörer.” Bofors Dynamics 
beskriver hur de driver leverantörssamverkan där båda parter förbinder sig att 
gemensamt arbeta för förbättringar med ambition att minska kostnader eller förbättra 
produkten. De beskriver också att man genomför omfattande granskning innan man 
skriver ramavtal. 
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4 Hinder och drivkrafter för 
innovation 

Det finns inget enkelt svar till hur man höjer innovationstakten i 
samhällsbyggnadssektorn, men många delar kan bidra till framsteg.  Beställande 
organisationer har förutsättningarna att skapa möjligheter och incitament för att driva 
utvecklingen framåt, av den anledningen har analysen utgångspunkt i deras 
perspektiv.  

4.1 Det finns goda exempel och systematiskt arbete  
Upphandling behöver inte vara en barriär för nya lösningar, innovation eller andra 
värden än lägsta pris, det finns projekt och aktörer som visar detta. De aktörer som 
lyckats väl har använt olika strategier och upphandlingsformer, vilket visar att fler 
faktorer styr huruvida man lyckas. Inom ramen för nuvarande upphandlingsprocesser, 
i både offentlig och privat sektor, finns inga hinder för att handla upp innovation eller 
exempelvis koldioxidneutrala lösningar utifrån de metoder och verktyg finns 
tillgängliga. 

För att lyckas med upphandling behöver behoven tydliggöras och en lämplig 
upphandlingsstrategi väljas som är anpassad till förutsättningarna. De främsta 
orsakerna till att upphandling ändå utgör en barriär beror på målsättningar, 
organisationsstruktur, kompetens och resurser. Brister i dessa leder ofta till kortsiktigt 
tänkande och riskminimering vilket resulterar i att nya lösningar inte efterfrågas.  

Även om LOU inte utgör inget formellt hinder upplevs det som en barriär i delar av 
sektorn. Framför allt ser man risken att upphandlingar överklagas och därigenom 
leder till tidsfördröjningar, detta uppmanar inte till att utmana praxis.  

Det kan antydas att offentlig sektor har ett större fokus på innovation i 
upphandlingsprocessen jämfört med privat sektor. En trolig anledning till detta är att 
privata aktörer är friare att agera med hänsyn till lagstiftning och därmed inte är 
tvingade till ett lika strikt fokus på själva upphandlingsförfarandet då de vill prova nya 
lösningar. 

Det är svårt att identifiera en samlad bild av goda exempel och vad som lett till 
framgång. I lyckade projekt beskrivs ofta andra faktorer än upphandling som 
avgörande. Det kan också antydas att då beställande organisationer vill skapa 
innovationshöjd i ett projekt går man ofta utanför vad man normalt gör i upphandling. 
Samtidigt som detta visar att det finns möjligheter att utnyttja nuvarande metoder, blir 
det en svårighet att sprida innovativ upphandling brett eftersom okonventionella 
metoder använts. Förhoppningarna tycks vara att det som är nytt och innovativt i ett 
pilotprojekt kan spridas till kommande projekt, dock kräver detta 
utvärderingsmetoder och lämpliga projekt.  

4.2 Organisationers förmåga styr möjligheterna 
Innovationsförmåga beskrevs av en respondent som en organisations förmåga att 
”tidigt tänka i möjligheten för nya lösningar”. Genom formuleringar inkluderas eller 
exkluderas utestängs olika delar av marknaden i en upphandling, vilket visar den stora 
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inverkan att befästa eller förändra beställaren har – oavsett om det är medvetet eller 
inte.  Att tydligt kunna kommunicera och omvandla sina behov och långsiktiga mål till 
upphandling är en viktig grundläggande kompetens hos beställare. Detta kräver både 
kompetens, resurser och ledarskap som främjar dessa möjligheter. En 
upphandlingsstrategi bör också se till att man tillämpar rätt kunskap och metoder vid 
rätt tillfälle, det vill säga anpassar upphandlingen efter vad man vill uppnå i det 
specifika fallet. Upphandling som bryter ny mark kommer alltid vara mer krävande än 
”vi gör samma som förra gången”. 

Ämneskunskapen om det man handlar upp är viktig för varje beställare, då de ökar 
möjligheterna att vara delaktig och förstå vad som är praktiskt möjligt. Denna kunskap 
bidrar också till att kunna bedöma och hantera risk. 

Organisationer som kan föra dialog inför eller i upphandlingsskede eller genom 
kontinuerlig dialog, skaffar sig en bättre förståelse om hur krav ska ställas. Ett sätt att 
bygga kunskap då det råder begränsade resurser i exempelvis mindre organisationer 
är beställarnätverk eller samverkan. Beställarnätverken kan vara en plattform som ger 
leverantörer en tydligare bild av efterfrågan, underlättar kommunikation och 
samtidigt är ett sätt att dela resurser i en kunskapsuppbyggnad. Det finns också en 
vinst i att beställare kan ställa krav på samma sätt. 

4.3 Att våga – mod och ambition spelar en roll  
Ett fokus på att minimera risk i upphandling hos beställande organisationer leder till 
statiska upphandlingsmönster och begränsad utveckling. En bidragande orsak är den 
kultur organisationen har och det mandat som enskilda individer känner att de har i 
förhållande risker vid upphandling. 

Till viss del behöver beställare acceptera och hantera risker för att uppnå framsteg, 
vilket påverkas av ledarskap och kultur. Riskacceptans har i flera av fallen som 
studerats i denna rapport motiverats av övergripande mål och visioner för 
organisationen, exempelvis förbättrad produktivitet eller ökad hållbarhet. Givet dessa 
mål hittar man också sätt att hantera osäkerhet och risk. Samverkan, delning av 
kostnader och vinster leder till bättre samarbetsklimat och fokus på lösningar snarare 
än att söka konflikter i projekt, och därigenom hanterar man risker tillsammans.  

Offentlig sektor har i flera fall drivit upphandling som inkluderar nya lösningar och 
andra värden. Det kan kopplas till att man har som del i sitt uppdrag att främja en 
hållbar framtid – vilket förutsätter framsteg. Det är också ofta uttalat att man vill vara 
föregångare. Offentlig sektor har potential att fortsätta driva innovation genom 
upphandling och därigenom agera föregångare. 

4.4 Samverkan är en drivkraft för innovation 
Innovation sker till stor del genom samverkan. Dels genom att aktörer samverkar och 
söker lösningar utifrån ett fastställt behov, dels genom att beställare skapar incitament 
till samverkan som gör att fokus hamnar på att lösa problem snarare än att skapa 
konkurrens. Dialog redan innan och i upphandlingsskedet underlättar korrekta 
formuleringar och inkludering samt skapar förutsättningar för bästa möjliga 
projektresultat.  

Emellertid begränsas ofta möjligheterna att påverka lösningen av beställaren på grund 
av medveten eller omedveten styrning, ofta upplevs fokus vara på lösningar i stället för 
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behov. Detta leder sannolikt till att det är svårare att nyttja kompetensen hos de 
leverantörer man vill samverka med. Innovationsutrymmet minskar generellt desto 
längre processen framskrider, vilket gör det viktigt engagera andra parter tidigt i 
processen.  

Stora projekt tillåter högre transaktionskostnader, vilket gör att man kan tillåta mer 
dedikerad tid för samverkan, mindre projekt har svårare att ekonomiskt bära extra 
initiala kostnader, vilket gör att man behöver hitta sätt att samverka eller motivera 
extra kostnader. Det finns annars en risk att samverkansmodeller, utvärdering och 
utveckling av innovation begränsas till stora och komplexa projekt där incitamenten 
för innovation är tydliga. Men detta riskerar bidra till långsam innovationstakt och 
fokusering av innovationskompetensen till stora aktörer. 

Jämfört med andra branscher ligger tonvikten i samhällsbyggnadssektorn mindre på 
att utvecklas tillsammans med sina leverantörer och det saknas jämförbara incitament 
för att tillsammans blir bättre. Troligtvis finns en del av förklaringen i 
samhällsbyggnadsbranschens mer komplexa värdekedjor men till viss del kan det bero 
av kultur. Alltjämt står alla branscher inför utmaningar då det kommer till 
upphandling och samhällsbyggnadsbranschen är inte unik.  

De företag som prefabricerar av byggnadsdelar eller använder industriella 
byggprocesser har ett större utrymme för samverkan bakåt i leverantörskedjan 
liknande tillverkande industri. En kontinuerlig produktion ger bättre förutsättningar 
för att driva samverkan och gemensam forskning och utveckling med sina 
leverantörer. Det kan potentiellt också bidra till en ökad innovationstakt genom 
snabbare cykler för att testa och utvärdera nya lösningar i en kontrollerad miljö där 
man inte behöver vänta in ett lämpligt byggprojekt, avvakta upphandling och rätt 
skede av byggprocessen.  

4.5 Långsiktighet 
Möjligheten att öka innovationstakten är beroende av ett långsiktigt 
beställarperspektiv och förmågan att kunna skapa förutsättningar för investeringar i 
forskning och utveckling. Idag upplevs risken att investera i forskning och utveckling 
som hög. Det saknas garantier för att de investeringar i utveckling man gör ska 
återbetala sig, eftersom man inte har kännedom om vad beställare efterfrågar 
långsiktigt. 

Projektfokus beskrivs som innovationshämmande, men det finns också exempel på hur 
man kan driva innovation i enstaka projekt. Det senare har ofta varit en del i en 
ambition att implementera lärdomar i framtida tillämpningar. Därigenom skapar man 
långsiktig utveckling genom att tydligt kommunicera sina långsiktiga mål och behov. 
Sammantaget behöver organisationer hitta sätt att hantera både ”här och nu” samtidigt 
som man hanterar sina långsiktiga mål och visioner, det vill säga en balans mellan 
effektivitet och innovation. Större samverkan och utveckling mellan projekt för att 
korta innovationscykler skulle kunna bidra till högre innovationstakt. 

Det kan antydas en brist på samverkan i värdekedjan vilket bidrar till dålig 
kommunikation av värden och behov. Leverantörer behöver bli bättre på att beskriva 
vilka värden deras lösningar bidrar med och vilka problem de löser, samtidigt behöver 
beställare bli tydligare med vilka behov de har. Den stora klimatutmaning vi står inför 
beskrivs som ett undantag, yttre tryck har skapat en tydlig riktning och efterfrågan av 
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produkter med lägre koldioxidavtryck. Detta skapar viss framtida marknad för 
leverantörer att förhålla sig till. Successivt höjda krav som syftar till en kommunicerad 
målsättning kan vara ett sätt att driva en marknad framåt genom långsiktighet, 
ytterligare ett sätt är att ta med drift och underhåll i nybyggnadskontrakt vilket skapar 
incitament för utveckling. 

4.6 Vad mer kan påverka innovationstakten 
Även om det får anses klarlagt att beställare bestämmer spelreglerna för upphandling 
och därigenom till stor del med vilken takt innovation och nya lösningar kommer 
användas i branschen, är det relevant att fråga vilken påverkan andra aktörer i 
värdekedjan kan ha. Denna studie kan inte ge svar på vad som skulle påverka 
innovationstakten. De slutsatser som kan dras är att man som leverantör bör samverka 
med beställare när möjlighet ges, ta möjligheter till dialog och hitta sätt att tydliggöra 
det värde man bidar med. 

Leverantörer menar att många gånger utnyttjas inte den kompetens och de resurser 
som finns i värdekedjan. Nya tjänster och affärsmodeller kräver ofta nya eller 
modifierade modeller för leverans och det ligger i beställarnas ansvar att öppna för 
olika leveransmodeller i större utsträckning. Nuvarande kontraktsformer för konsulter 
hindrar nya affärsmodeller som att exempelvis sälja ett värde i stället för timmar, även 
om ett kontrakt innehåller olika typer av incitament. 

En del aktörer har valt att ta en större roll i värdekedjan. Därigenom görs ingen 
regelrätt upphandling inför nybyggnation, samtidigt som man i många fall genom 
industriella tillverkningsmetoder har större förutsättningar att samverka bakåt i 
värdekedjan.   

Den data som samlats in ger ingen tydlig riktning vad gäller digitaliseringens roll för 
upphandling som driver innovation. 
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5 Slutsatser och 
rekommendationer 

5.1 Slutsatser 
Olika delar av samhällsbyggnadssektorn har olika förutsättningar. Infrastruktur 
domineras av stora aktörer och stora projekt, medan husbyggnad har en större 
variation av projekt och beställande organisationer. Privat eller offentlig sektor, stor 
eller liten beställande organisation ger olika förutsättningar och praktiska möjligheter 
att strategiskt jobba med att stärka upphandlingskompetensen för att vara 
inkluderande mot innovation.  

Slutsatser utifrån projektets syfte och mål: 

• Beställare måste ta ett stort ansvar och en stor del av den risk det innebär att 
skapa incitament för innovation och införandet av nya lösningar. Men man kan 
också hitta olika modeller för att dela denna risk med andra aktörer och skapa 
gemensamma mål. 

• Innovation drivs till stor del av höga ambitioner och beställare som på ett tydligt 
sätt kan kommunicera sina kort- och långsiktiga behov. Innovationer skapas sedan 
mellan aktörer i samverkan baserat på behoven. 

• Det är inte klarlagt hur man skapar förutsättningar för bred spridning och 
tillämpning av innovationer, men successivt blir nya lösningar accepterade och 
lyckade pilotprojekt blir till allmän kunskap. 

• Offentliga aktörer som sätter ambitiösa mål vill många gånger agera föregångare, 
de kan också dela med sig av sina goda resultat. Det är viktigt att kunna visa best 
practice men det är svårt att belägga vilka effekter det leder till.  

 

5.2 Rekommendationer 
5.2.1 Beställande organisationer 
• Bygg kompetens för hur man främjar nya lösningar och innovation i 

upphandlingar, det finns föregångare och kunskap att lära av. Genom en 
upphandlingsstrategi som är anpassningsbar efter mål och ambition kan man 
skapa innovationsutrymme där det är önskvärt. Tydligt beskrivna behov, 
tillgängliga resurser och rätt kompetens är nyckel för att framgångsrikt handla 
upp nya lösningar. 

• Avdela tid till att bygga kunskap inom organisationen för att kunna samarbeta på 
bästa sätt. Genom dialog med leverantörer och marknad finns möjligheter 
säkerställa rätt kravställningar i upphandling. Alternativt kan upphandlingar göras 
i steg för att nå en så bra lösning som möjligt. Att kommunicera sina utmaningar 
och behov kan också öppna för olika idéer till lösningar och nya aktörer. 
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• Framsteg kräver att organisationen har en acceptans för risk och förmåga att 
omsätta höga ambitioner till upphandlingar. Att uttrycka höga ambitioner och 
viljan att prova beror av kultur och ledarskap. Nya lösningar kommer alltid att 
innebära risk, men uppsidan är en bättre lösning och långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. 

• Se över möjligheter till långsiktig samverkan med syfte utvecklas tillsammans. 
Genom att utforska möjligheter till samverkan i beställarnätverk, direkt 
samverkan, partnerskap, gemensamma ambitioner och mål eller i projekt skapas 
utveckling och konkretisering av behov. Pilotprojekt och utvecklingsprojekt kan 
vara ett sätt att testa och utvärdera nya lösningar mellan byggprojekt. 

 

5.2.2 Leverantörer 
• Ta möjligheter till dialog och samverkan, det kan leda till nytänkande och nya 

lösningar. Var öppen för att ingå nya typer av projektformer och långsiktig 
samverkan. Det bygger kunskap och insikter om de beställare ni arbetar 
tillsammans med. 

• Se över möjligheter att samverka med andra leverantörer för att tillsammans lösa 
kundens behov. Kontinuerlig samverkan är lättare att uppnå då det inte är 
beroende av genomförande i byggprojekt.  

• Undersök möjligheter till att delta i pilotprojekt, förkommersiell upphandling, 
innovationspartnerskap och liknande samverkan. Det bygger kompetens och ökar 
förståelsen om kundens behov 

 

5.3 Förslag till fortsatt arbete 
• Det finns ett behov av att skapa arbetssätt för samverkan, test, utvärdering och 

implementering av innovation i mindre projekt och för mindre aktörer med 
begränsade resurser. Detta skulle kunna underlätta för SME samt skapa 
implementering på bredden i den stora mängden mindre projekt med lägre 
komplexitet. 

• Hur kan man föra samman leverantörer med behov av förkommersiell utveckling 
med potentiellt intresserade beställare? Vika möjligheter finns att ge stöd både 
finansiellt och med kompetens? 

• Många aktörer har som ambition att höja sin innovationsförmåga men saknar 
kunskap. Vilka stöd finns eller behöver utvecklas kopplat till 
upphandlingsstrategier som främjar innovation? Exempelvis gällande 
kravställning, kunskapshöjning och riskhantering samt möjlighet att ta del av best 
practice. 

• Pilotprojekt skapar kunskap och förståelse för de aktörer som är delaktiga, vilket 
är en förutsättning för att kunna förstå och hantera risk för framtida tillämpningar. 
Men på vilket sätt kan sprida och implementera kunskap från pilotprojekt inom 
och utanför organisationen. 
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• Samverkan mellan grupperingar som arbetar med forskning och utveckling av 
upphandling inom samhällsbyggnad skulle potentiellt innebära synergieffekter. 
Exempelvis ProcSIBE och InfraSweden2030. 
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7 Bilaga 1: 
Informationsinsamling och 
intervjuer 

7.1 Informationsinsamling 
Följande personer har genom intervjuer och samtal bidragit till bakgrund, 
omvärldsanalys och fördjupningar i denna rapport. Även projektets referensgrupp har 
tillfört värdefull information som bidragit till projektets utformning och resultat. 

7.1.1 Respondenter 
• Anders Boström – Vasakronan 
• Jenny Engström – Dialogmakarna 
• Anders Eriksson Modin – Fojab 
• Elsa Fahlén – Göteborgs stad 
• Marianne Hammarström – Byggföretagen 
• Petra Jenning – Fojab 
• Jens Johansson – Upphandlingsmyndigheten 
• Kjell Karlsson – Byggstyrning 
• Linus Massimov – Venn 
• Stefan Molnar – RISE 
• Tomas Puhringer – Saint-Gobain Sweden 
• Erik Ronne – RISE 
• Mikael Sjölund – Coreco 
• Leo Wallin - Ballast Nedam 
 

7.1.2 Referensgrupp 
• Pontus Gruhs – Trafikverket 
• Jonas Högset – Sveriges Allmännytta 
• Anna Kadefors – KTH 
• Dag Måhnstrand – Tyréns 
• Lars Redtzer – Byggföretagen 
 

7.2 Intervjuguide 
Nedan intervjuguide har använts som utgångpunkt. Frågorna har anpassats för olika 
respondenters expertis och insikter.  

• Hur upplever du att upphandling i samhällsbyggnadsbranschen fungerar – vilka 
faktorer och värden är tongivande? 
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• Hur upplever du kostnadsfokus kontra fokus på innovation och öppenhet för nya 
lösningar?  

• Vilka drivkrafter upplever ni att beställare har att handla upp på värden som 
exempelvis hållbarhet eller innovation? 

• Vilken inverkan upplever ni att lagstiftning som LOU har på upphandling? 
• Stora vs. små beställande organisationer, vad är utmärkande skillnader då det 

kommer till upphandling? 
• Vilken inverkan har samverkan med leverantörer på upphandling? 
• Görs upphandlingar utan att man som beställare vet hur lösningen kommer att se 

ut, i så fall hur? 
• Vad, enligt dig, är centrala faktorer för att ändra en bransch från pris och 

konkurrensfokuserad upphandling till andra värden? 
• Finns det branscher som genomgått stora förändringar i hur man använder 

upphandling för att driva fram nya lösningar och värdekedjor? 
• Hur kan man få spridning av nya upphandlingsformer och best practice i en 

bransch? 
• Vilka länder är långt framme då det kommer till upphandling? 
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8 Bilaga 2: Exempel, initiativ 
och länder omnämnda i 
rapporten 

Exempel, initiativ och länder omnämnda 
i rapporten Tabell 2 

 

Organisation Namn Område 

Trafikverket Norra länken Anläggning 

Trafikverket Västlänken Anläggning 

Trafikverket Paketerade underhållsåtgärder Anläggning 

Holland TEM Anläggning 

USA TEM Anläggning 

Australien TEM Anläggning 

Trafikverket TEM Anläggning 

Trafikverket E20 Vårgårda-Ribbingsberg Anläggning 

Rijkswaterstaat Gaasperdammer tunnel Anläggning 

Statens Vegvesen PPP Anläggning 

Trafikverket Konsultupphandlingar med fast pris Anläggning 

Vejdirektoratet Nordhavnstunnel Anläggning 

Rijkswaterstaat BVP Anläggning 

Nye Vejer BVP Anläggning 

London Underground’s Stations 
and Crossrail Directorate 

ICE Anläggning 

Australien Alliansprojekt Anläggning 

Finland Tampere light rail Anläggning 

Finland Naantali NA1 CHP Anläggning 

Nye Vejer Alliansprojekt Anläggning 

Storbritannien PPC2000 Anläggning 

Storbritannien FAC2000 Anläggning 

Crown Commercial Services FAC-1 Anläggning 

Kier Services Highways FAC-1 Anläggning 

Anglian Water @one alliance Anläggning 
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Organisation Namn Område 

Swerock ECO-betong Anläggning 

Peab asfalt ECO-asfalt Anläggning 

Swerock Återvinning Anläggning 

NCC Green Asphalt Anläggning 

Knivsta kommun Knivstamodellen Hus 

Sunda hus Certifiering Hus 

BREEAM Certifiering Hus 

LEEAD Certifiering Hus 

Lidl Koldioxidneutralitet Hus 

Göteborgs stad Koldioxidneutralitet Hus 

Vasakronan Återbruk Hus 

Bollnäs kommun Belysning som funktion Hus 

Ikano Bostad Generationsmixat boende Hus 

Magnolia/Derome Samverkan för bostäder i trä Hus 

OBOS High6 Hus 

Saint Gobain aereNmore Hus 

BoKlok Industriellt byggande  Hus 

Sizes Industriellt byggande  Hus 

Willhem Willhemlyftet Hus 

Rikshem Byggindustriell samverkan Hus 

Vätterhem Strategiska avtal Hus 

Sveriges Allmännytta Kombohus Hus 

Specialfastigheter Entreprenadfabriken Hus 

Region Skåne MotTFall Övrig 
bransch 

Region Östergötland Hemmonitorering Övrig 
bransch 

Offentlig Privat 
Innovationssamarbete 

OPI - en handbok Övrig 
bransch 

Älvstranden utveckling Lindholmsleveransen Övrig 
bransch 

SKR Beställarnätverk och grupper Övrig 
bransch 
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Organisation Namn Område 

IKEA Inköpssamverkan Övrig 
bransch 

Scania Inköpssamverkan Övrig 
bransch 

ABB Inköpssamverkan Övrig 
bransch 

Bofors Dynamics Inköpssamverkan Övrig 
bransch 

  



 
 

49 
 
 

UPPHANDLING SOM FRÄMJAR INNOVATION 

 

  



 

 
Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad │ Drottninggatan 33 │ 111 51 STOCKHOLM │ info@smartbuilt.se │ 070-645 16 40 │ www.smartbuilt.se 

 

 

 

  

                            

mailto:info@smartbuilt.se

	1 Inledning och bakgrund
	1.1 Inledning
	1.2 Bakgrund
	1.3 Syfte och mål

	2 Metod
	2.1 Definitioner och kriterier
	2.2 Källor
	2.2.1 Intervjuer
	2.2.2 Insamling av exempel

	2.3 Insamlade uppgifter och analys

	3 Upphandling och innovation
	3.1 Intervjuerna visar att det finns många utmaningar
	3.1.1 Upphandlingens verktyg och metoder
	3.1.2 Skillnader och likheter med andra branscher
	3.1.3 Långsiktighet och relationer som sträcker sig längre än den enskilda upphandlingen
	3.1.4 Beställares kunskap och tydlighet i vad man vill uppnå
	3.1.5 Risker måste accepteras för att kunna nå framsteg
	3.1.6 Beställarnas ansvar att förändra
	3.1.7 Andra aktörer i samhällsbyggnadssektorns värdekedja möjligheter att påverka

	3.2 … men det finns också goda exempel och möjligheter
	3.2.1 Anläggningssektorn
	3.2.1.1 Entreprenadform
	3.2.1.2 Ersättningsformer
	3.2.1.3 Upphandlingsförfarande och val av leverantörer
	3.2.1.4 Samverkansformer
	3.2.1.5 Innovation som drivs av leverantörer
	3.2.1.6 Exempel: Trafikverkets arbete för att driva innovation genom upphandlingsstrategi
	3.2.1.6.1 Drivkrafter som har skapat oprövade lösningar
	3.2.1.6.2 Incitamentsstrukturer och riskfördelning mellan aktörer
	3.2.1.6.3 Risker; identifiering, analys och hantering
	3.2.1.6.4 Potential för bred tillämpning
	3.2.1.6.5 Rollen som föregångsaktör


	3.2.2 Husbyggnadssektorn
	3.2.2.1 Entreprenadform
	3.2.2.2 Ersättningsformer
	3.2.2.3 Upphandlingsförfarande och val av leverantörer
	3.2.2.4 Samverkansformer och koncept
	3.2.2.5 Ramavtal och längre samverkan
	3.2.2.6 Exempel: Byggindustriell samverkan hos Rikshem
	3.2.2.6.1 Drivkrafter som har skapat oprövade lösningar
	3.2.2.6.2 Incitamentsstrukturer och riskfördelning mellan aktörer
	3.2.2.6.3 Risker; identifiering, analys och hantering
	3.2.2.6.4 Potential för bred tillämpning
	3.2.2.6.5 Rollen som föregångsaktör

	3.2.2.7 Exempel: Hoppet, Göteborgs lokalförvaltning
	3.2.2.7.1 Drivkrafter som har skapat oprövade lösningar
	3.2.2.7.2 Incitamentsstrukturer och riskfördelning mellan aktörer
	3.2.2.7.3 Upphandlingen (urval och genomförandeform)
	3.2.2.7.4 Risker; identifiering, analys och hantering
	3.2.2.7.5 Potential för bred tillämpning och framtida marknad
	3.2.2.7.6 Rollen som föregångsaktör



	3.3 Läget i andra branscher

	4 Hinder och drivkrafter för innovation
	4.1 Det finns goda exempel och systematiskt arbete
	4.2 Organisationers förmåga styr möjligheterna
	4.3 Att våga – mod och ambition spelar en roll
	4.4 Samverkan är en drivkraft för innovation
	4.5 Långsiktighet
	4.6 Vad mer kan påverka innovationstakten

	5 Slutsatser och rekommendationer
	5.1 Slutsatser
	5.2 Rekommendationer
	5.2.1 Beställande organisationer
	5.2.2 Leverantörer

	5.3 Förslag till fortsatt arbete

	6 Referenser
	7 Bilaga 1: Informationsinsamling och intervjuer
	7.1 Informationsinsamling
	7.1.1 Respondenter
	7.1.2 Referensgrupp

	7.2 Intervjuguide

	8 Bilaga 2: Exempel, initiativ och länder omnämnda i rapporten

