
Halvtidsutvärdering

Självutvärdering gjord av ProcSIBEs deltagare (14st)

Enkät baserad på målen i ansökan

• Kunskapsplattform

• Heltäckande bild

• Extern samverkan

• Resultatspridning



ProcSIBE som kunskapsplattform

• Workshops på specifika ämnesområden/konkreta utmaningar

• Bli bättre på att nå ut till privata arkitekt, konsult och entreprenadföretag 
som ligger i framkant

• ProcSIBE har inte resurser att samordna mottagarsidan på bygg (hus), 
skulle däremot kunna vara mer aktiva i att påpeka behovet av 
branschöverskridande sammanhang som samlar olika parter

Förslag till åtgärder
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Hur väl tycker du att ProcSIBE hittills lyckats med att skapa 
en kunskapsplattform för diskussion, utveckling  och 

forskningssamverkan?

Hussidan

Anläggningssidan



ProcSIBEs målet att skapa en heltäckande 
bild

Förslag till åtgärder

Generellt
• Tillsätta resurser för datainsamling 

och litteraturstudie

Hussidan
• Initiera mer upphandlingsforskning 

på hussidan

• Utveckla samarbete med arkitekter, 
konsulter och entreprenörer

• Samverka med aktörer i branschen 
kring behov av datainsamling (jfr 
Trafikverket)

• Använda erfarenheter från våra 
studier på anläggningssidan
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Hur väl tycker du att ProcSIBE arbetar för att 
åstadkomma en heltäckande bild av dagens 

upphandlingsförfaranden och de effekter de har?

Hussidan

Anläggning



Måluppfyllelse

Frågan som bör ställas är om dessa är relevanta eller 
om det finns annat som är viktigare att utföra?
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Applicera nya analytiska ramverk inom upphandlingsforskning

Utmana dagens myter angående upphandling

Undersöka nya empiriska kontexter kopplat till nya forskningsproblem

Länka forskning till externa förändringar, i synnerhet teknisk utveckling

Tillämpa nya forskningsmetoder

Frågasätta principerna inom EU

Medelbetyg

Hur väl tycker du vår forskning inom ProcSIBE uppfyller följande mål?
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Hur väl tycker du att resultatspridningen till 

näringsliv och samhälle generellt fungerar?

Hussidan

Anläggningssidan

Extern samverkan och resultatspridning

Extern samverkan och resultatspridning 

visar på samma tendens som tidigare visade 

grafer. Anläggningssidan har lyckats bättre 

(medel 4,7 resp. 4,4) med att skapa en 

kunskapsplattform än hussidan (medel 3,4 

resp. 3,5)
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Hur väl tycker du att forskningssamverkan 

med näringsliv och samhälle fungerar?

Hussidan

Anläggningssidan



Extern samverkan
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Årlig forskar/näringslivs workshop

Seminarier och workshops i samarbete med lokala och nationella aktörer

Deltagande vid seminarier organiserade av näringsliv och samhälle

Populärvetenskapliga publikationer (artiklar i branschtidskrifter,  antologi, etc.)

Rådgivande publikationer och riktlinjer

Aktiv och levande hemsida

Utveckling av undervisningsmaterial om upphandling och gästföreläsningar

Medelvärde

Hur väl tycker du att ProcSIBE genomför nedanstående aktiviteter för extern 

resultatspridning?



ProcSIBE som grupp
Seminarier/workshops
• Seminarier kring just rutiner för intern implementering av 

forskningsbaserad kunskap (i omvärldens organisationer)
• Gemensamma workshops

Undervisning
• Bidra mer till undervisningen på respektive högskola
• En lärobok som används i utbildningen

Populärvetenskaplig spridning
• Populärvetenskapliga tidskriftsartiklar där lärdomar 

lyfts kan öka intresset för implementering
• Bättre hemsida, bloggar, poddar, medverka som 

rådgivare

Synas mer (övrigt)
• Informera mera om att vi finns
• Borde prata ihop oss med exempelvis Byggherrarna för 

att öka engagemanget på hussidan
• Visa på effekter av implementering (från 

anläggningssidan) är ett sätt att öka intresset på hussidan

Näringsliv och samhälle
Seminarier/workshops
• Seminarier som handlar om just rutiner för intern 

implementering i omvärldens organisationer
• Gemensamma workshops
• Skapa branschöverskridande sammanhang som 

samlar olika parter, statliga initiativ för att främja lärande

Föreläsare
• Bjuda in till föreläsningar etc hos sig
• Anlita oss som föredragshållare, kursledare, rådgivare

Process/projektansökan
• Väva in detta i sina ansökningar som en del i strategin
• Att projekteten inte slutar efter utförandet utan att man har 

en del som handlar om spridning

Klimat
• Våga vara öppna för resultat som krockar med deras 

världsbild
• Inbjudande
• Prioritera mottagandet av resultat

Förslag till åtgärder för att förbättra extern 
samverkan och resultatspridning



Lärdomar kring upphandling som bör spridas för att 
främja hållbart och innovativt byggande

Se helheten av upphandlingen och dess olika komponenter
- Nyktrare syn på användningsområdet för funktionskrav i totalentreprenader
- Det krävs ett helhetsperspektiv och detaljkunskap för att skräddarsy upphandlingsstrategier till projekt förutsättn.
- Att försöka komma bortom myter och fördomar om upphandling (att lägst pris är enbart något dåligt utan snarare 

har en positiv inverkan på innovation)
- Beställaren måste bestämma sig, det krävs olika upphandlingsstrategier för olika ändamål, ex. at åstadkomma 

processinnovationer kontra om man vill ha till helt nya produkter

Inte enbart en projektfråga
- Byggherresamverkan (dvs client-client inter-organizational collaboration) i multi-projektmiljöer, upphandling för 

implementering av systemiska innovationer, upphandlingsstrategiernas roll för att driva förändring, organisering av 
upphandling (från projekt och situationsanpassning, till process och standardisering)

- Att lärande inom upphandling är en företags- och branschfråga, inte en projektfråga. Att samverkan i mer 
komplexa projekt kräver kunskap och system. Att det är viktigt att undersöka utveckling på branschnivå över tid. 

- Att ge nya upphandlingsmetoder tid att landa i organisationen och inte ändra riktning om första resultat inte är 
önskvärda

- Ett tydliggörande av relationen mellan politisk styrning och upphandling som kan vara problematisk. Ett bra 
exempel på den förändrade byråkratrollen och omvandling av förvaltningen som inte diskuteras men som innebär 
ganska dramatiska förändringar.

Hållbarhetsperspektiv
- Den allmänna kartläggningen över nya arbetssätt, roller, tankesätt, barriärer och drivkrafter som underbygger 

sysselsättningskrav i byggupphandling
- Det finns ett behov att tydliggöra vad socialt ansvarstagande är och hur detta mynnar i sociala krav i 

upphandlingar.



Utmaningar för utveckling av upphandlingspraxis inom 
samhällsbyggande

Våga för att vinna
- Att våga testa och pröva nya arbetssätt. Att våga vara öppna för innovativa upphandlingsverktyg. 
- Att främja långsiktig innovation, inte bara kortsiktig effektivitet
- Inter-organisatorisk samverkan, förändringsledning, det rationella perspektivet där alla vill optimera och 

effektivisera men ingen vill förändra

Bristande kunskap
- Kunskapen om byggupphandling inte alltid finns på ledade positioner i företag/myndigheter på byggherresidan
- Beställare inte har tillräcklig kunskap om hur olika val i upphandlingen påverkar utfallet och i de flesta fall tänker 

man effektivitet och glömmer den långsiktiga utvecklingen som driver branschen framåt
- Att komma bortom tron att enbart val av strategi (ex totalentreprenad) eller kategorisering av upphandlingar (som 

t.ex. innovationsupphandling) ger att allt annat faller på plats av sig själv, utan istället se att det finns möjligheter 
till ex. innovation inom alla typer av upphandling och därmed ha detta i åtanke vid upphandlingsarbetet

Kontroll/uppföljning
- Hur de sociala kraven följs upp i projekten
- Att ha kontroll över resultat och kostnad

Marknadssituation
- Den allmäneuropeiska tendensen till koncentration i leverantörsledet. Komplicerade rutiner för upphandling av 

mindre konsultuppdrag
- Relationen effektivitet - legitimitet inom offentlig förvaltning. Det finns stora utmaningar på det området när det 

gäller marknadisering av offentlig sektor och kanske är det här i synnerhet aktuellt kopplat till upphandling
- Risken för minskad förmåga att nå politiska mål (hållbar utveckling) i takt med ökande betydelse för upphandling i 

offentlig verksamhet



Frågeställningar

Hur viktigt är det med en mer samlad kunskaps- och praktikutveckling inom 
byggupphandling (nationell nivå)?

Hur kan vi skapa en bättre samverkan mellan forskning och praktik, speciellt inom 
hussidan?

Hur gör vi för att öka den allmänna kunskapsnivå för upphandling inom branschen?

Vad anser du att ProcSIBE som grupp ska fokusera på framöver?

Vart finns kunskap inom byggupphandling? (tre organisationer)


