
Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment
Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande
Finansiering av Formas 25 mkr under 2014 – 2018 (2019)
Tilläggsfinansiering av Trafikverket, Formas, Construction Climate 
Challenge, CMB, Realdania. 17 forskare, fler på väg in…



Varför sökte vi pengar?
• SBU temagrupp Byggprocess och förvaltning
• Stor volym upphandling, beställaren påverkar alla andra aktörer, 

viktig drivkraft för förändring
• Stark utveckling: skärpt tillämpning av LOU, centralisering av 

upphandlingsfunktioner, inflytande från inköpsvärlden, nya 
hållbarhetskrav/policies, mera partnering

• Kompetensväxling och generationsskifte
• Inga statliga initiativ för att utveckla byggupphandling
• Forskningen splittrad, dålig kontakt med upphandlingsfunktioner i 

näringsliv och samhälle – ingen mottagare för våra resultat



ProcSIBEs syften
• Öka forskningsvolymen och samverkan mellan lärosäten – vara 

tydlig samarbetspartner 
• Bredda till andra discipliner – statsvetenskap
• Två områden

A. Upphandlingsstrategier och deras effekter
B. Förstå byggupphandling som fenomen – hur utvecklas området, 

vilka faktorer påverkar, vilka övergripande effekter på samhället?
• Starta nya projekt i samverkan med näringsliv och samhälle
• Fungera som kunskapsplattform, skapa diskussion och debatt



ProcSIBEs projekt (1)
• Upphandling i kommuner: policy, organisation och styrning. (seniorprojekt KAU m 

fl, pågår)
• Sociala krav i upphandling – sysselsättningsskapande åtgärder (doktorandprojekt, 

Chalmers, lic i förra veckan)
• Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling (LTH, avslutat)
• Impres: Implementation of Procurement Requirements for Sustainable 

Collaboration in Infrastructure Projects (KTH, LU, WSP, Skanska, samfinansiering 
Volvo CCC, pågår)

• Upphandling för hållbart stadsbyggande (doktorandprojekt, KTH, LTU, pågår)
• Följeforskning av Köpenhamns kommuns strategiska partnerskapsavtal samt sv 

case (seniorprojekt, KTH, samfinansiering Realdania, uppstart)
• Verksamhets- och driftsaspekter i upphandling av ändamålsfastigheter 

(doktorandprojekt, KTH, samfin branschen, uppstart)
• Mistra Carbon Exit, delstudie med fokus på upphandling 
• Gästforskare Delft, Formasfinansiering
• Bubblare: lärande/best practice, sjukhusupphandling



ProcSIBEs projekt (2)
Offentliga upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i 
infrastruktursektorn. Samarbete med Trafikverket, delfinansiering av Formas 
och ProcSIBE: 

– Delstudie 1 och 2: Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och 
funktionsentreprenader (postdocprojekt, doktorandprojekt, LTU, pågår)

– Delstudie 3: Samverkan i infrastrukturprojekt – uppföljning av Trafikverkets 
samverkansentreprenader (doktorandprojekt, KTH, uppstart)

– Delstudie 4: Sociala ställningstaganden vid upphandling av offentliga 
infrastrukturprojekt (doktorandprojekt, LTH, uppstart)

– Utveckling av funktionskrav för totalentreprenader (Seniorprojekt, 
Chalmers/VTI, genomfört)

– Upphandling av järnvägsunderhåll (doktorandprojekt, LTU, KTH, pågår)
– Driftsentreprenader (doktorandprojekt samt seniorprojekt för jämförelser 

med hussidan, beslutat)
– Flera mindre projekt (RB, Incitament, Samverkan, ITF…)
– Diskussioner pågår om projekt om konsultupphandling



ProcSIBEs outreach
- Flera rapporter för Trafikverket

- Direkt påverkan på TRVs affärsstrategier

- Medverkan i TRVs externa inköpsråd mm

- Årlig workshop med TRV

- CMBs upphandlingsgrupp  2014-2017

- Seminarium i Malmö vår 2016

- CMB-seminarium okt 2017 

- Programpunkter vid samhällsbyggnadsdagarna mm

- Enstaka inhopp i Almedalen

- Blogg

- Antologi – på gång!

- Undervisning på grund- och fortsättningsnivå



Upphandling 24, Inköpsrådet, 

Upphandlingsdagarna m fl

Var finns kunskap/drivs utveckling inom byggupphandling?
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