
Resultatseminarium 7

Uppföljning och utvärdering av 
Trafikverkets beställarroll och affärer 

2022-10-12



Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment
Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande

KTH (Bygg-och fastighetsekonomi)
Tina Karrbom Gustavsson, Anna Kadefors, (Per Erik Eriksson), Malena Ingemansson Havenvid, Daniella Troje, Lilly 
Rosander, Sofia Lingegård

Chalmers (Teknikens ekonomi och organisation)
Jan Bröchner, Pernilla Gluch, (Anna Kadefors)

Luleå tekniska universitet (Samhällsbyggnad och naturresurser)
Per Erik Eriksson, Johan Larsson, Susanna Hedborg, Emilia Nilsson Vestola, (Klara Granheimer & Erika Hedgren, TRV)

Lunds universitet och tekniska högskola (Byggproduktion, Rättssociologi) 
Stefan Olander, Henrik Norinder, Agnes Lindell, Henrik Szentes, Johanna Alkan Olsson

Karlstad universitet (Statsvetenskap)
Mikael Granberg, Andreas Öjehag Pettersson

Twente (NL), Leentje Volker (Gästforskare) www.procsibe.se

http://www.procsibe.se/
http://www.procsibe.se/


Agenda Resultatseminarium,  12 okt 2022, 9.00-16.00
Plats: Digitalt via zoom: https://ltu-se.zoom.us/j/66092703963

9.00-9.45 Introduktion och överblick
Inloggning, presentation av agenda + syfte med TRVs forskning om uppföljning och utvärdering av Trafikverkets 
beställarroll och affärer - nuläge och framtida utmaningar (PEE/DL/EH, 45min)

9.45-11.00 Upphandling av konsulter och andra leverantörer
- Konsultupphandling – Beställarens information och förståelse, inkl TRVs syn på resultat (KG/TKG/PEE/TS, 30min)
- Upplev: - past performance för kvalificering & anbudsutvärdering, inkl TRVs syn på resultat  (HN/SO/RG, 30min)

- Rast/Bensträckare (10-15 min)

11.00-12.15 Upphandling och genomförande av basunderhåll
- Innovationspiloter Baskontrakt Väg – effekter och förbättringspotential, inkl TRVs syn på resultat (ENV/PEE/JL/TKG/CS, 30min)
- Samverkan Hög i basunderhåll - 2 studier om Anbudsskedet resp. Fas 1, inkl TRVs syn på resultat (TKG/AK/PEE/US, 45min) 

12.15-13.15 Lunch (egen)

https://ltu-se.zoom.us/j/66092703963
http://www.procsibe.se/


Agenda eftermiddag 12 okt 2022, 13.15-16.00

13.15-15.30 Innovation och affären som utvecklingsverktyg
- Analys av innovationsbehov, inkl TRVs syn på resultat (PEE/MIH/JL/EH, 30min) 

- Innovation i totalentreprenader vs funktionsentreprenader, inkl TRVs syn på resultat (JL/PEE/CA, 30min)

- Rast/Bensträckare (10-15min)

- Utvecklingsfrämjande projektledning, inkl TRVs syn på resultat (SE/MH, 30 min) 

- Innovationsresor Del3 - upphandlingens roll för nollutsläpps arbetsmaskiner, inkl TRVs syn på resultat
(FN/NF/ET, 30 min) 

15.30-16.00 Avslutning
- Summering och reflektion (DL/PEE/alla)
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Tips och trix

• Presentatör: ”Request remote control” innan presentation (rullgardin högst upp)
• Presentatör: ”Give up remote control” efter presentation (rullgardin högst upp)
• Presentatör och de som ställer muntliga frågor får gärna slå på kamera
• Frågor kan även ställas i chat forum
• Presentatör kan svara på chat frågor i efterhand

http://www.procsibe.se/


Syfte med forskningen
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Nuläge och framtida(?) utmaningar

Erika Hedgren, Inköpsstrateg & Adj. professor

Daniel Ljunglund, Inköpsdirektör

2022-10-127



Syfte med Trafikverkets FoI-satsning 
Uppföljning och utvärdering av Trafikverkets beställarroll och affärer

• Utveckla Trafikverkets förmåga att göra affärer i internationell toppklass 
för en hållbar samhällsutveckling:
‒ FoI-projekt för ny forskningsbaserad kunskap 
‒ Samordnat i program för samlad kunskap och helhetssyn

• Målsättning:
‒ FoI-satsningen genererar minst 10 konkreta förbättringsförslag till 

Trafikverket varje år
‒ Inspel till fortsatt inriktning av Trafikverkets affärsutvecklingsarbete, dvs. 

beställarrollen, upphandlings-/affärsstrategier och projektstyrning
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Trafikverkets uppdrag

Nuläge och framtida utmaningar
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Agenda 2030 
Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Nationella 
upphandlingsstrategin

2 § 10: Trafikverket ska 
i sin roll som beställare 
särskilt verka för att 
produktivitet, 
innovation och 
effektivitet på 
marknaderna för 
investeringar, drift och 
underhåll ökar.

55 av 78 miljarder via 
offentliga affärer

1 % av Sveriges BNP



Trafikverkets Inköpspolicy
Inköpsarbetet ska:

‒ Skapa värde för medborgare och näringsliv.
‒ Främja marknadsutveckling som leder till ökad produktivitet, 

innovation och effektivitet.
‒ Användas som ett strategiskt verktyg för att driva utveckling 

mot Trafikverkets verksamhetsmål och för att ställa om till 
framtidens samhälle.

‒ Stödja ett systemorienterat synsätt.
‒ Genomsyras av ett professionellt, affärsmässigt, strategiskt 

och affärsetiskt förhållningssätt- som utgår från den statliga 
värdegrunden.

‒ Kännetecknas av ständiga förbättringar.
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DÅ NU SNART

Detaljnivå Funktion/produkt

Beställare

Leverantör

Beställare

Leverantör

Utveckling och innovation 

Beställare

Leverantör
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• Trafikverkets Verksamhetsplan fr.o.m. 2023

• Affärsplaner

• Affärsstrategi 4.0

• Adjungerade professurer med fokus Byggherren/beställarrollen

• Nytt forskningsområde: Den offentliga affären som nyckel och 
drivkraft för en hållbar samhällsutveckling



Konsultupphandling – hur beställarens information och 
förståelse påverkar val av inköpsstrategier 

Medverkande: Klara Granheimer, Tina Karrbom Gustavsson, Per Erik Eriksson 

Torbjörn Sohlberg (handläggare TRV)

Tidsperiod för projektet, 2019-2022

Syfte
Syftet är att öka förståelsen av organisationsstyrning [organizational control] i offentlig upphandling
av tekniska konsulttjänster, genom att fokusera på tjänstens karaktär [task characteristics], 
styrningsmekanismer [control modes] och deras effekt på anpassningsbarhet [adaptability]. 

Metod
• 2 studier – TRV sett som ett case

• Studie 1: intervjuer med chefer hos beställare och tekniska konsultfirmor – övergripande 
perspektiv på konsultupphandlingar

• Studie 2: observationer och intervjuer med projektdeltagare på TRV plus vinnande konsultfirma –
ett konsultuppdrag, del av ett projekt med mål att reducera CO2 med 50%

http://www.procsibe.se/


Resultat och lärdomar

Hur styr Trafikverket konsulterna i konsultuppdragen i olika delar? 
• Uppdragsbeskrivningen – blandar detaljerad [process-] styrning med funktionell [resultat-]styrning

• Otydligt vem som ansvarar för att resultatet och leveranserna summerar till en helhet
• Om beställaren specificerar 100 st leveranser i ett vägplaneuppdrag, köper beställaren 100 st leveranser eller en 

vägplan? Otydligt vem som står ansvaret för att 100 st leveranser blir en helhet.

• Ersättningsform – i vissa uppdrag ersätts konsulterna med rörligt arvode [processtyrning] och i andra 
med fast arvode [resultatstyrning]

• Konsulterna upplever frustration över planeringsuppdrag på fast arvode pga stora osäkerheter

• Uppföljning av uppdraget – blandar detaljerad [process-] styrning med funktionell [resultat-]styrning
• Konsulterna upplever frustration över att funktionella krav [resultatstyrning] följs upp med detaljerad [process-] styrning
• Grundregel (enligt teorin) är att detaljerade beskrivningar ska följas upp med detaljerad styrning, medan funktionella 

beskrivningar ska följas upp med funktionell styrning. 

http://www.procsibe.se/


Resultat och lärdomar

Skillnad mellan planläggning och framtagande av förfrågningsunderlag (FU)? 
• Stora osäkerheter i plan, mindre i FU – olika upphandlingsstrategier krävs!

• Plan: kräver samverkan och styrning mot värde/nytta 
• FU: detaljerad och funktionell styrning är möjlig

• Beställarens förståelse av uppdraget – stor i både plan och FU
• Beställaren lämplig för att driva anpassningar i genomförandet. 
• I uppdrag med detaljerad styrning – offentlig kontext begränsade möjligheter. 

Skillnad mellan standarduppdrag och en CO2-pilot?
• Stora osäkerheter i plan – samma upphandlingsstrategier kan användas

• Kräver samverkan och styrning mot värde/nytta i båda fall

• Beställarens förståelse för uppdraget – stor i standarduppdrag, liten i CO2-pilot
• Standard: Beställaren lämpad att driva anpassningar i genomförandeskedet (i samverkan)
• CO2-pilot: Konsulten lämpad att driva anpassningar i genomförandeskedet (i samverkan)

http://www.procsibe.se/


Rekommendationer

• Strategi för hur man beskriver uppdrag och hur man följer upp därefter
• 100 st leveranser (PM, undersökningar etc.) eller en vägplan/ett FU?
• Liknelse: Kakelplattor eller kakelplattor med fogar 

• Öka kunskapen för styrning av konsulterna hos hela projektorganisationen.
• Tekniska specialister - deras roll i styrningen (UB och uppföljning) av konsulterna.
• Projektledarna - deras och specialisternas roll i styrningen (UB och uppföljning) av konsulterna.
• Viktigt att tekniska specialister och projektledare styr konsultera/uppdraget åt samma håll!

• Testa styrning mot värde/nyttor kombinerat med hög samverkan i uppdrag med stora osäkerheter

http://www.procsibe.se/


Utvärdering av upphandlingar med 
avtalsuppföljning som mervärde

Stefan Olander, Henrik Norinder (LU) och Roger Granberg (TRV)

Syfte:

Projektets syfte är att utvärdera upphandlingar gjorda inom Trafikverket med avtalsuppföljning av tidigare 
projekt som mervärde. Avtalsuppföljningarna är i form av utvärderingar gjorda med Trafikverkets 
projektuppföljningsverktyg Upplev. En viktig aspekt är hur rättssäkert detta upplägg är, samt hur tilliten för 
detta upplägg upplevs från både ett beställar- och leverantörsperspektiv.

Mål:
Att undersöka problem och möjligheter med att använda avtalsuppföljning som ett mervärde i Trafikverkets 
upphandlingar, utifrån ett beställarperspektiv.

Att undersöka problem och möjligheter med att använda avtalsuppföljning som ett mervärde i Trafikverkets 
upphandlingar, utifrån ett leverantörsperspektiv.

Att bedöma rättssäkerheten avseende avtalsuppföljning i studerade upphandlingar utifrån de grundläggande 
principerna avseende offentlig upphandling.

Att ge förslag på hur upphandlingsdokument och bedömningar i Upplev behöver förbättras för att uppnå en högre 
grad av rättssäkerhet.



Preliminära resultat från intervjuer



Urval av Upplev kategorier

• I varje upphandling gjordes ett urval 
av de kategorier som användes för att 
bedöma mervärdet.

• Urval utifrån projektets karaktär och 
erfarenheter från andra projekt.

• Urvalet gjordes i samverkan mellan 
inköpare och projektledare.

• I några fall har även en viktning gjorts.



Mervärdets storlek

• Rekommendation 10-30% av bedömd 
kontraktssumma.

• Jämförelser med liknande upphandlingar.

• Viktigt att få balans så att mervärdet får effekt 
men inte blir för stort.
- Hur mycket är projektet villigt att betala extra?

• Kan vara en komplex process.

• Något projekt har avvikit och gett negativt 
mervärde för betyg under 3.



Anbudsgivare som inte har en 
tidigare Upplev bedömning

• Viktigt med transparens och likabehandling. TRV bör 
göra en fiktiv Upplev-bedömning utifrån de 
referenser som skickats in.

• Dock är bedömning av referenser både komplext 
och ett riskmoment.

• Krävs tydliga ramar så att de referenser som ges är 
användbara.
- Risk att det lämnas in fördelaktiga referenser, kan 

vara ett problem utifrån likabehandling.

• Något projekt har istället för referenser gett nya 
leverantörer betyg 3 på allt, vilket medför noll i 
mervärde.



Ökar möjligheten att få ”rätt” leverantör 
om Upplev används som mervärde?
• Det finns önskemål att kunna använda andra utvärderingsgrunder än pris.

• Kan finnas en effekt på sikt om detta blir ett bestående verktyg för 
mervärden.

• Det finns en diskussion om bedömningen ska göras nationellt eller regionalt.
- Dock, verkar de flesta överens om att en nationell bedömning på 

företagsnivå är att föredra. Det vill säga fokus på ett strategiskt 
leverantörsperspektiv snarare än ett operativt.

• Kan vara bra för TRV som organisation på lång sikt men kanske inte för det 
enskilda projektet på kort sikt.



Svårt att hämta ut information från systemet.

• Automatgenerering av de två senaste bedömningar fungerar inte.

• Inköpare behöver gå in manuellt i systemet för att hämta information 
om Upplev bedömningar.

• Förutom att detta tar tid, så finns en riskfaktor om rätt bedömningar 
hämtats ut.

• Stort problem att data inte är tillförlitlig, osäkerhet om det verkligen är 
de två senaste som bedöms.



Utvecklingsbehov för Upplev
• Frågeställningar och bedömningsmallar behöver få en tydligare koppling till 

kontraktet som bedöms.
- Otydligt hur frågor och svarsalternativ ska tolkas.
- Behöver anpassas för olika projekt.

• Bedömningsmallar är till viss del inaktuella, kontinuerlig uppdatering av 
mallar behövs.

• Osäkerhet och inkonsekvens om vad som ger ett visst betyg. Tydligare 
instruktioner behövs till projektledare så att bedömningarna blir mer 
likriktade.
- Minska subjektiviteten i bedömningarna.

• Bättre systemstöd för att hämta ut information från Upplev.



Möjligheter med att använda Upplev som mervärde.

• Möjlighet till bättre leveranser genom att kunna bedöma tidigare prestationer med 
bibehållen transparens.

• Stora möjligheter om processen görs ”enkel”. Bör vara ett av de verktyg som finns 
att tillgå.

• Grundtanken är bra om det är rättssäkert.

• Piloterna har gett ett bra utfall och även medfört ett internt förbättringsarbete.

• Intresset hos leverantörerna för sin egen och andras Upplev-bedömningar har 
ökat, då det finns ett tydligt syfte med bedömningen.

• Sätter viss press på leverantörerna att prestera bra.

• Verkar generellt finnas en acceptans hos leverantörerna.



Svårigheter med att använda 
Upplev som mervärde.
• Kvaliteten på data i Upplev behöver förbättras och så även 

möjligheten att plocka ut rapporter.

• Juridiskt tveksamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

• Bedömning av hur stort mervärdet ska vara i relation till pris.

• Säkerställa att kopplingen till upphandlingsobjektet är tydlig.

• Nya leverantörer är ett problem.



Rekommendationer
• Betygssättning i Upplev behöver förtydligas och likriktas.

• Referenser i Upplev har begränsad sökbarhet och medför ett merarbete i 
anbudsvärderingen.

• Hantering av leverantörer utan Upplev-bedömning behöver förtydligas.

• Utvärdera hur många referenser som ska tas, nu de två senaste. 
- Tydligare koppling till projekttyp.

• Motiveringar av vilka Upplev bedömningskriterier som ska användas 
behöver renodlas.



De juridiska aspekterna -
• En återkommande kommentar vi mött under intervjuerna är frågan 

om det rättssäkra i att använda UppLev som gjorts i piloterna.

• Är det rättssäkert?

• Får vi göra såhär? Egentligen?

• Frågan är befogad.



Erfarenheter om past performance
• Rijkswaterstaat valde att avbryta sitt projekt efter den första 

överprövningen

• Trafikverket har fått två relevanta överprövningar under projektet



775-21 Peab Asfalt ./. TRV
• Utförande av beläggningsarbeten med halvvarm massa i Dalarna och 

Jämtland. Förenklat förfarande

• PEAB Asfalt grunder:

• Vad menas med färdigställda referensuppdrag som är bedömda i 
UppLev fram till annonseringsdagen

• Det framgår inte vilka uppdrag TRV tagit fram

• Otydliga villkor leder till att principerna om transparens och 
likabehandling träds förnär



775-21 PEAB Asfalt ./. TRV
• TRV invändningar

• Modellen är förenlig med LOU. 

• TRV valde Kvalitet och samarbete och kommunikation



Förvaltningsrättens bedömning
• UM är fria att fastställa de krav och kriterier som kommer att tillmätas 

betydelse vid upphandlingen.

• Hänvisning till RÅ 2002 ref. 50 samt EU-domstolens avgörande i C-
19/00

• Ingående beskrivning av utvärderingsmodellen i AFB-53

• Rättens uppfattning att PEAB Asfalt haft tillräckligt goda möjligheter 
att utforma sitt anbud.

• Inget frångående från utvärderingsmodellen.



228-22 Infranord ./. TRV
• Trafikverket genomför en upphandling för utförande av basunderhåll 

av  Järnvägsanläggningar, Holmsund – Boden Södra inklusive 
tvärbanor (KOM-405430) genom ett förhandlat förfarande enligt lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. 

• Infranord ./. Trafikverket mål 228-22 Förvaltningsrätten Falun –
förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning

• Kammarrätten, ej prövningstillstånd

• Högsta förvaltningsdomstolen, ej prövningstillstånd



Sammanblandning av kvalificerings-
kriterier och utvärderingskriterier?

• Något generellt förbud mot att beakta referenser vid anbudsutvärderingen kan däremot inte 
utläsas av vare sig LUF eller EU-rättslig praxis, så länge referenstagningen syftar till att 
fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

• I denna upphandling uppges det vara områdena Kvalitet, Samarbete och kommunikation, 
Säkerhet samt Dokumentation som kommer att värderas. De kriterier och bedömningsfrågor 
som leverantörens prestation ska bedömas utifrån i UppLev-systemet framstår som nära 
kopplade till hur leverantören utfört tidigare uppdrag med avseende på kvalitet och 
därigenom även till att identifiera och fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
Vid dessa förhållanden har Infranord inte visat att utvärderingskriteriet UppLev avser 
omständigheter som huvudsakligen är att hänföra till anbudsgivarens allmänna förmåga att 
utföra uppdraget. Det har sålunda inte skett någon otillåten sammanblandning av 
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier genom den valda utvärderingsmodellen, varför 
skäl saknas för ingripande enligt LUF utifrån vad Infranord har anfört i denna del. 



Saknar kriteriet UppLev anknytning till 
det som ska upphandlas? 

• Trafikverket har pekat på ett flertal gemensamma beröringspunkter 
som förekommer inom olika kontrakt inom järnvägsområdet oavsett 
typ av arbete. De referensuppdrag som Trafikverket valt att ta med i 
utvärderingen hänför sig i flera avseenden till baskontrakt järnväg, 
varför kriteriet UppLev är förenligt med 15 kap. 2 § LUF, då det har 
anknytning till föremålet för upphandlingen. 



Strider kriteriet UppLev mot principerna i LUF då endast 
uppdrag utförda av (sic!) Trafikverket beaktas? 

• Det är möjligt för upphandlande enheter att använda sig av egna referenser i 
såväl kvalificeringsfasen som utvärderingsfasen under förutsättning att det 
framgår av upphandlingsdokumenten och detta sker på ett objektivt sätt så 
att de grundläggande principerna om likabehandling och transparens i LUF 
inte träds för när (se Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9-18 och 
Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2504-10). 

• Såsom upphandlingsdokumenten är utformade kommer alla anbudsgivare 
som har registrerade bedömningar i UppLev respektive alla anbudsgivare 
som saknar eller har färre än fyra avslutade bedömningar i UppLev att 
behandlas lika i utvärderingen. Trafikverkets val att använda sig av UppLev
på det sätt som föreskrivs i upphandlingsdokumenten strider inte mot 
likabehandlingsprincipen. 



• Kriteriet UppLev är således förenligt med proportionalitetsprincipen. 
Det förtjänar här att påpekas att upphandlingsdokumenten inte är 
utformade på sådant sätt att en anbudsgivare som saknar UppLev-
bedömda uppdrag diskvalificeras från att delta i utvärderingen av den 
anledningen. 



Bedömning enligt olika modeller?
• Även om bedömningsfrågorna som förekommer inom de olika 

områdena Kvalitet, Samarbete och kommunikation, Säkerhet och 
Dokumentation i UppLev skiljer sig åt i vissa avseenden beroende på 
vilken typ av leverans som värderas, är inte annat visat än att de 
moment som bedöms i UppLev är relevanta för respektive typ av 
uppdrag. 

• Den omständigheten att bedömningskriterierna – vilka i sig finns 
tillgängliga för samtliga potentiella anbudsgivare i upphandlingen –
skiljer sig något åt innebär ingen brist i förhållande till 
likabehandlingsprincipen.



Är utvärderingsmodellen ägnad att 
leda till ett rättvisande resultat?
• Av praxis framgår att upphandlingsdokument inte behöver vara 

optimalt utformade men att de ska vara så klart och tydligt utformade 
att en leverantör på grundval av dessa kan avgöra vad den 
upphandlande enheten tillmäter betydelse vid upphandlingen och en 
utvärderingsmodell ska vara utformad så att den är ägnad att leda till 
ett rättvisande resultat, dvs. att det anbud som är ekonomiskt mest 
fördelaktigt antas (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 
2002 ref. 50). 



Är kriteriet UppLev utformat på ett 
motsägelsefullt och otydligt sätt?
• Den utvärderingsmodell som Trafikverket har valt att tillämpa i 

upphandlingen beskrivs ingående i upphandlingsdokumenten under koden 
AFB.53, vari det bl.a. finns redovisat vilka tilldelningskriterier som gäller i 
upphandlingen, vad mervärdesbedömningen baseras på för det fall 
anbudsgivaren har registrerade bedömningar i UppLev, utifrån vilken skala 
bedömningen i UppLev görs samt närmare hur mervärdet räknas för 
respektive bedömt område. 

• Trafikverket har därtill i AFB.53 angett vilket betyg de anbudsgivare som 
saknar eller har färre än fyra avslutade bedömningar i UppLev kommer att 
erhålla och har exemplifierat hur modellen att beräkna avdrag eller påslag 
fungerar i praktiken. Trafikverket har vidare hänvisat till en webbplats där 
ytterligare information om UppLev, bedömningsmallar samt kriterier för 
respektive poäng 1-5 finns att tillgå. 



Innebär kriteriet UppLev en fri 
prövningsrätt för TRV?
• Det ligger i sakens natur att referenten vid en referenstagning gör en 

bedömning utifrån den erfarenhet denne har av leverantören i fråga 
och vissa skönsmässiga inslag är ofrånkomliga vid en utvärdering av 
kriterier såsom kvalitet i tidigare leveranser och prestationer. I 
förevarande fall är utrymmet för skönsmässiga bedömningar klart 
begränsat till följd av de bedömningsmallar som finns i UppLev och 
de kriterier och betygsnivåer som beskrivs däri. 
Utvärderingsmodellen och kriteriet UppLev kan därför inte sägas 
öppna upp för en fri prövningsrätt för Trafikverket. 



Rekommendationer
• Renodla bedömningskriterierna i UppLev

• Systematisera betygssättning, val av kriterier

• Fundera på hur och under vilka former tidigare erfarenhet kan 
bedömas i upphandlingar.



Rast / Bensträckare
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Innovationspiloter Baskontrakt Väg – effekter och 
förbättringspotential

Medverkande: Emilia Nilsson Vestola, Per Erik Eriksson, Johan Larsson, Tina Karrbom Gustavsson
Erika Hedgren (handläggare TRV)
Ungefärlig tidsperiod för projektet, 2018 - februari 2023 (pga två föräldraledigheter)

Syfte
Följa upp och utvärdera erfarenheterna och effekterna av innovationspiloternas affärsstrategier, organisationer och 
arbetssätt för förutsättningar till utveckling, nytänkande och innovation.

Forskningsfrågor
• Hur har de utvecklingsfrämjande arbetssätten tillämpats och vilka arbetssätt har främjat utveckling och nytänkande?

• Vilka hinder finns för utveckling, nytänkande och innovation i baskontrakten?

• Vilken typ av förbättringsförslag och innovation togs fram i de studerade kontrakten och vilken typ av ökat 
värdeskapande har dessa lett till?

Metod
• Multipel fallstudie av 2 innovationspiloter (Vilhelmina och Skellefteå Södra) och 2 traditionellt upphandlade 

baskontrakt (Arjeplog och Örnsköldsvik)

• 45 st intervjuer med beställare och entreprenörer i de fyra kontrakten + observationer av byggmöten och 
samverkansmöten
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Preliminära resultat och lärdomar

Hur har de utvecklingsfrämjande arbetssätten tillämpats och vilka arbetssätt har främjat 
utveckling och nytänkande?

Samverkansmöten
• Ökar möjlighet till formella diskussioner om innovation och utveckling
• Samverkansmötena har inte använts till gemensamt nytänkande i särskilt 

stor utsträckning, mer diskussioner om hur man ska arbeta för att främja 
innovation/nytänkande

• Vilka typer av förbättringar som diskuteras beror på vilka roller som deltar 
på mötet

Samlokalisering
• Projektledaren känner sig mer involverad, lär känna YA
• Projektledaren och entreprenörens personal diskuterar ”mindre” 

förbättringsförslag som uppkommer i vardagen

Innovationspiloter och 
traditionella kontrakt
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Preliminära resultat och lärdomar

Hur har de utvecklingsfrämjande arbetssätten tillämpats och vilka arbetssätt har främjat 
utveckling och nytänkande?

Innovationspiloterna

Innovationsbonus
• Skapade gemensamma diskussioner om innovation
• Försvårades av att varken beställare eller entreprenörerna hade någon tydlig bild av vad 

innovation innebar för baskontraktet
• Att bonusen inte kunde utbetalas under år 1 skapade viss fördröjning i innovationsarbetet

Öppna böcker
• Skapade gemensamma diskussioner om ekonomi vilket ledde till gemensamt nytänkande 

för kostnadsbesparingar

Incitamentsfördelning
• E upplever ekonomisk risk som ett av de största hindren till nytänkande
• En incitamentsfördelning som sänker E’s risk skapar större möjligheter till innovation
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Preliminära resultat och lärdomar

Vilka hinder finns för utveckling, nytänkande och innovation i baskontrakten?

• Entreprenörerna upplever ekonomisk risk
• TRVs projektledare upplever risk kopplat till funktion/trafiksäkerhet

• Driver reaktiva lösningar på problem med framkomlighet
• Försvårar proaktiv utveckling

• Kontraktens specifika krav gör att många förbättringar av arbetssätt inte är möjliga

”I kontraktet är det ju styrt vad som ska 
göras och hur det ska göras, så det är svårt 
att vara innovativ”
- Projektledare TRV

”Som det är idag så ligger ju 100 % av risken hos 
entreprenören. Och då blir vi ju rätt försiktiga. Vi 
ska ju vara jävligt säker för att våga prova något 
som vi aldrig har provat förut.”
- Entreprenör (traditionellt kontrakt)
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Preliminära resultat och lärdomar

Vilken typ av förbättringsförslag och innovation togs fram i de studerade kontrakten och vilken typ 
av ökat värdeskapande har dessa lett till?

Typ av 
förbättring/innovation Syfte/effekt Drivande roller Exempel

Reaktiv lösning på 
uppkommet problem

Återställa 
framkomlighet/
trafiksäkerhet

Entreprenören i 
samråd med 
projektledaren

Det snöade ovanligt mycket och det var inte möjligt att använda den 
vanliga väghyveln. För att undvika stopp på vägen fick man testa att 
istället köra med grävmaskin + vinge man inte använt tidigare.

Utveckling av befintliga 
arbetssätt

Tidseffektiviseringar/
kostnadsbesparingar

Entreprenören/
Entreprenören i 
samverkan med 
underentreprenör

Till ett jobb där man brukar använda lastbil + grävmaskin med en 
person i vardera fordon valde man att istället ha en person som 
körde lastbilen och hade grävmaskinen på släp. En person utförde 
två personers arbete, fick betalt för en person och två fordon.

Nya arbetssätt pga ny 
utrustning (egen 
utveckling)

Tidseffektiviseringar/
kostnadsbesparingar

Yrkesarbetare Yrkesarbetarna tillverkade ett verktyg som ser ut som en jättestor 
skiftnyckel, med den kan man böja till räckesstolpar vilket gör att 
man kan nu kan reparera räcken utan att behöva byta ut stolparna.

Nya arbetssätt pga ny 
utrustning (inköp)

Tidseffektiviseringar/
kostnadsbesparingar/
förbättrad arbetsmiljö

Platsledning Flera kontrakt har eller är påväg att köpa in räckesklippare, en 
maskin som kan klippa runt räcken. Det här gör att man undviker 
oskyddad personal på vägen.
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Rekommendationer

• Förtydliga vad TRV menar med innovation, vad kan man få innovationsbonus för?
• Fokus bör inte vara på hur stort ”innovationssteget” är, utan på vilka effekterna blir

• Fundera över om innovationsbonusen bör kunna utbetalas även år 1

• Samverkansledaren bör leda gemensamt nytänkande på samverkansmöten
• Uppmuntra till särskilda samverkansmöten med fokus på innovation

• YA och UE bör bjudas in att delta på samverkansmöten

• Skapa incitament för TRVs projektledare att främja/medskapa innovation
• Fokus på funktion/trafiksäkerhet gynnar reaktiva lösningar men kan hindra utveckling av arbetssätt
• Projektledarna behöver incitament och riktlinjer för innovation

• Incitamentsfördelning 50/50 eller med ännu lägre risk för E

• Se över vilka strukturer som finns för att sprida förbättringar/innovation mellan baskontrakten
• Sprids just nu mellan platschefer inom samma entreprenör och från projektledare till dennas övriga platschefer
• Projektledare bör fånga upp förbättringar/innovationer och ha ett forum att sprida dessa i
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Uppföljning och utvärdering av Samverkan Hög 
i piloter baskontrakt väg och järnväg

Medverkande: Anna Kadefors, Tina Karrbom Gustavsson, Per Erik Eriksson, Susanna Hedborg, Emilia Nilsson Vestola 

Urban Seydlitz (handläggare TRV)

Ungefärlig tidsperiod för projektet, 2021-2025 

Bakgrund
Kontraktsanalyser: hög komplexitet och osäkerhet gör att traditionella kontrakt ofta leder till obalanserad budgivning, ineffektiv resursanvändning och låg 
innovationsgrad.
Trafikverkets målsättning: hitta former som leder till att de resurser som satsas på underhåll kan användas på ett mer effektivt sätt. 
Har även sitt ursprung i diskussioner i Anläggningsforum, där Trafikverket fick i uppdrag att utveckla nya samverkansformer
Samverkan Hög för baskontrakt har utvecklats baserat på erfarenheterna VO Stora projekt och Investering. 
Under våren 2021 upphandlades fyra Samverkan Hög-kontrakt inom basunderhåll (två väg och två järnväg) som pilottest för den nya affärsstrategin.

Syfte
Att följa upp och utvärdera affärsstrategin Samverkan Hög inom basunderhåll (implementering, erfarenheter och effekter): 
- hur organisering och arbetssätt påverkar förutsättningar för utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden. Särskilt fokus på effekter 

kopplade till digitalisering, hållbarhet och kundvärde. 
- hur kunskap om och metoder för utvecklingsfrämjande arbetssätt kan överföras mellan olika baskontrakt (pilotkontrakt och traditionella) 

Tre delstudier:
Delstudie 1: entreprenörernas upplevelser av förfrågningsunderlag och anbudsskede i de fyra kontrakten. 
Delstudie 2: uppföljning av fas 1 i kontrakten. Tre kontrakt: två vägkontrakt och ett järnvägskontrakt 
Delstudie 3: uppföljning av kontraktens genomförande under fas 2. Denna fas avser de två vägkontrakten samt två systerkontrakt upphandlade på 
traditionellt vis.
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Delstudie 1 - Anbudsskedet 

Medverkande: Tina Karrbom Gustavsson, Anna Kadefors, Per Erik Eriksson, Urban Seydlitz (handläggare TRV)
Ungefärlig tidsperiod för projektet, 2021-2022 (Anbudsskedet)

Syfte
Studera entreprenörernas upplevelser av anbudsskedet. Fyra piloter: Ljungby och Bräcke (väg), 
samt Södra Malmbanan och Västra Götaland Öst (järnväg). 

Forskningsfrågor
Hur upplever entreprenörer på marknaden Trafikverkets upphandling av Samverkan Hög?

Metod
• Intervjustudie som bygger på systematisk tolkning och analys
• 8 intervjuer med 12 personer hos 6 olika entreprenörer 
• Urval: Entreprenörer (som haft en central roll under anbudsskedet) som hämtat ut 

förfrågningsunderlag och sedan lämnat anbud men inte fått kontrakt, samt entreprenörer som 
lämnat anbud och vunnit kontrakt.
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Preliminära resultat och lärdomar

Samverkan Hög uppfattas generellt positivt av entreprenörerna

E ser följande fördelar: 
• Skapar möjligheter till bättre samarbeten
• Högre attraktivitet (både för det aktuella kontraktet och generellt för branschen)
• Ökad innovation

Det förutsätter dock: 
• Kompetens på båda sidor av kontraktet
• Flexibilitet gällande val av metod och lösning så det finns något att samarbeta om
• Tolerans i styrningen (dvs inte digital styrning)
• Färre detaljkrav så att det går att arbeta på nya sätt
• Incitament för en bra affär genom att minska ekonomiska risker och färre viten
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Preliminära resultat och lärdomar 

• E upplever det positivt att mjuka parametrar fått gehör inom TRV (jämf. Piloterna i Vilhelmina och 
Skellefteå Södra)

• Kritiken kring användningen av viten finns kvar och har ökat (jämf. Piloterna i Vilhelmina och 
Skellefteå Södra) – TRV vill ”både äta kakan och han den kvar”. 

• Otydligheten kring vad man ska samverka kring finns kvar (jämf. Piloterna i Vilhelmina och 
Skellefteå Södra)

• Anbudsutvärderingen kunde varit tydligare nu – det blev ”beauty contest” och ”bedömningssport” 
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Rekommendationer

• Kompetensen inom samverkan behöver öka hos både TRV och E
• Krav och utvärderingskriterier inom samverkan behöver bli mer tydliga och mindre styrande
• Möjligheterna till innovation begränsas av att särskilt järnvägskontrakten upplevs alltför styrda 

och kravställda 
• Tuffa viten i Samverkan Hög-kontrakt skickar dubbla signaler
• Skapa incitament för E att investera i innovationsarbete genom att skapa tilltro till att detta 

kommer belönas i framtida upphandlingar
• Se Samverkan Hög som plattform för långsiktigt gemensamt innovationsarbete, lärande och en 

strategisk förändringsprocess
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Delstudie 2: Uppföljning av fas 1

Huvudansvarig: Anna Kadefors
Uppföljning av fas 1 i Bräcke (väg),  Ljungby (väg) och VGÖ (järnväg)

Fas 1 genomfördes under hösten 2021. Produktionsstart 1/9 (vägkontrakten)

Intervjuer mm (något fler än planerat)
Bräcke (8 intervjuer) (sittande entreprenör): 
- TRV: projektledare, ombud, nationell regional samordnare Vägsystem
- Terranor: projektchef (i delstudie1), platschef (kvar), kalkylansvarig
- 1 gemensam intervju PL och PC, samt medverkan vid möte (fysiskt besök) 
- samverkansledare
Ljungby (8 intervjuer) (ny entreprenör):
- TRV: projektledare, ombud, projektingenjör, nationell regional samordnare
- Skanska: projektchef, produktionschef (kvar), samverkansledare, nationellt ansvarig partnering
Västra Götaland (järnväg):
- Medverkan vid möten med respektive part (TRV och Infranord) samt vid en gemensam workshop
- Återstår c:a 4 intervjuer, 2 TRV och 2 Infranord
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Lite bakgrund
• Beslut kring 2015-2016 att undersöka förutsättningarna för att tillämpa Samverkan Hög/ECI/TEM 

även inom Underhåll. 
• Ett projekt startades för att ta fram förfrågningsunderlag för Samverkan Hög för Underhåll som 

Urban Seydlitz fick ansvaret för. Pågick under flera år.
• Från början skulle varje distrikt bidra med ett pilotprojekt, alltså sex pilotkontrakt på Väg. Men 

visade sig komplicerat att hitta lämpliga driftområden. 4-5 kontrakt upphandlas per år i varje 
distrikt och på Väg hade bara två anmält intresse: Mitt och Syd.

• Pilotprojekten kopplades till de två projektledarna från Mitt och Syd som hade medverkat i 
arbetet med att utveckla förfrågningsunderlaget. Projektledaren från Mitt hade ett driftområde, 
Bräcke, som skulle upphandlas. Projektledaren från Syd hade själv inget lämpligt driftområde, 
men Ljungby skulle upphandlas under 2021 och projektledaren för det området skulle gå i 
pension. 

• Beslutet att även genomföra två järnvägspiloter kom lite senare. På järnvägssidan valdes ett 
kontrakt i Norr, Södra Malmbanan och ett kontrakt i Väst, Västra Götaland Öst (VGÖ). Här hade 
dock inte projektledaren deltagit i arbetet med Samverkan Hög och det fanns konflikter i det 
pågående kontraktet. 



Fas 1 Planering
Fas 1 innebär att parterna gemensamt genomför nödvändig planering för etablerings- och produktionsfasen 
genom att ta fram projektplan, tillståndsbedömning, produktionskalkyl, kontraktstidplan och riskinventering.
Under Fas 1 ska Standardbeskrivning Väg (SBV) och skötselbeskrivningar gemensamt projektanpassas och 
överenskommas. Krav relaterat till trafiksäkerhet kan dock inte anpassas. 
Fas 1 ska resultera i en mellan parterna överenskommen riktkostnad och genomförandeplan för Fas 2 av 
entreprenaden.
Beslut om att utlösa option för Fas 2 innebär att riktkostnad och genomförandeplan finns överenskommet och 
förberedelser för etablering kan påbörjas.

(Text ur EK)



Preliminära resultat och lärdomar 
(vägkontrakten)

• Man upplever ett behov av att förändra kontrakten
• ineffektivitet (gör fel saker), låg innovationsgrad, arbetsmiljö/stress, attraktivitet för branschen

• Positivt kring Samverkan Högmodellen, men även förslag på förenklingar 
• Stort engagemang hos alla, erfarna personer, samverkan fungerar bra. Öppenhet och lärande.

• Oro för överbemanning i Fas 1 obefogad. TRVs egenkalkyl stämmer bra men vissa ögonöppnare. Komplexiteten i kostnadsmassa 
och uppstart. Lagerhållning.

• Tidsbrist pga att kontrakt tecknades för kort tid för nära på semesterperioden
• man hann med det mesta men blev väldigt stressigt för vissa 

• Samverkansledaren behöver vara på plats tidigt – kan inte upphandlas gemensamt? 
• Stor skillnad i fas 1 om det är sittande eller ny entreprenör: 

• relationer, kunskap om området, tillgänglig personal, tid för tillgänglig personal pga pågående kontrakt, behov av att skapa ny 
etablering och nya relationer till UL, Räddningstjänst, mm. Samverkan i rekrytering, erfarenhetsöverföring. 

• Knäckfrågor i kontrakten
• Vad ingår i fast del (OH/lönepåslag)? Svårt för (stora?) entreprenörer att bryta ut. Öppenhet kring löner svår. Mer schabloner, 

inkludera mer i fast del? Tog mer tid är förutsett, särskilt i Ljungby. Erfarenheter från andra Skanskakontrakt. Ersättning för saker 
som skjuts till fas 2.

• Vilken risk tar entreprenören egentligen? Otydligt. Viten skapar riskundvikande beteende.
• Ljungby: bemanning och väginspektion, motivation och kompetens hos sittande entreprenör under 1.5 år
• Bräcke: från killgissning till data, mindre personberoende.
• Riktkostnadsökning pga högre jourersättningar till lastbilsåkare, högre etableringskostnader, utelämnade delar. Men ser även 

sänkningar när UE upphandlas.
• Mindre risk för E – TRVs PL får större roll i att hålla kostnader nere
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Preliminära resultat och lärdomar 
(vägkontrakten)

• Innovationer: 
• prognosbaserade vinteråtgärder och ersättning, snöstörar i papp (Ljungby). 

• Förutsättningarna för att vara innovativ i fas 1 är annorlunda än för investeringsprojekt
• brist på tid/all personal är inte anställd/bristande kunskap om anläggningen
• mindre förutsättningar för innovation/utveckling i fas 1, men större i fas 2.
• Är det rätt frihetsgrader?

• Rollen för Vägsystem oklar både i fas 1 och fas 2: är ambitionen att utmana regelsystemen?
• Svårt med jämförelser mellan år pga variationer i snö och halka, särskilt i norr

• Jämförelser av vinterutfall görs inte med traditionella kontrakt utan med kontrakt med väderersättning – ytterligare ett 
otransparent system (mindre personligt men större risker)

• Projektledarna upplever att inställningen från TRV har förändrats
• man ställde upp på ett uppdrag från organisationen men får nu försvara projektet

• Viktigt att välja samverkanskompetenta medarbetare.
• VGÖ: ingen säkring av processen trots flera varningssignaler

• Ingen ser någon tydlig fortsättning på pilotprojekten eller kan beskriva hur TRV ska lära av 
erfarenheterna, utöver info till egenkalkylsgruppen på Vägsystem.
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Väldigt preliminära rekommendationer

• Fortsättningen av pilotkontrakten under Fas 2
• Följ upp vad som utvecklats och ev hinder i kontrakt o nuvarande krav
• Förtydliga kopplingar till relevanta FOI-projekt
• Tydligare roll för Vägsystem under fas 2.
• Viktigt med erfarenhetsutbyte mellan kontrakten

• Lärande till kommande kontrakt
• Betydande resurser har lagts ned för att ta fram FU, förtydliga hur resultaten av piloterna ska tas vidare
• Finns flera förbättringsförslag kopplade till FU, anbudets roll (samverkansplan mm), status, Fas 1, fasindelning, 

projektpresentationer, bonusar, standardriktprislista, mm. Nästa omgång Samverkan Högprojekt skulle kunna drivas 
enklare med piloterna som förebilder.

• Förslag: fortsättning både med fler Samverkan Hög (upphandling våren 2024?) och tester med enklare modeller för att 
fler entreprenörer ska få erfarenheter, även inom järnväg.

• Fråga:
• Har TRVs inställning till piloterna förändrats? Varför i så fall? Hur tänker man idag kring att uppfylla grunduppdraget från 

Anläggningsforum och kontraktsanalyserna?
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Lunchpaus 12.15-13.15
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Agenda eftermiddag 12 okt 2022, 13.15-16.00

13.15-15.30 Innovation och affären som utvecklingsverktyg
- Analys av innovationsbehov, inkl TRVs syn på resultat (PEE/MIH/JL/EH, 30min) 

- Innovation i totalentreprenader vs funktionsentreprenader, inkl TRVs syn på resultat (JL/PEE/CA, 30min)

- Rast/Bensträckare (10-15min)

- Utvecklingsfrämjande projektledning, inkl TRVs syn på resultat (SE/MH, 30 min) 

- Innovationsresor Del3 - upphandlingens roll för nollutsläpps arbetsmaskiner, inkl TRVs syn på resultat
(FN/NF/ET, 30 min) 

15.30-16.00 Avslutning
- Summering och reflektion (DL/PEE/alla)
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Bedömning och analys av innovationsbehov och 
innovationsstrategier: Etapp 1

Medverkande forskare: Per Erik Eriksson, Malena Havenvid & Johan Larsson
Handläggare TRV: Erika Hedgren
Ungefärlig tidsperiod för projektet Q4 2020 – Q1 2023

Syfte
skapa forskningsbaserad kunskap om begreppet innovation och dess olika dimensioner som gör att 
olika innovationsbehov kan analyseras på ett mer systematiskt sätt inom den projektbaserade 
samhällsbyggnadssektorn

Mål
• bidra till diskussion inom Trafikverket och mellan samhällsbyggnadssektorns aktörer kring 

innovation och nytänkande samt kring innovationsbehov och branschutveckling
• användas för att utveckla ett analysverktyg (typ innovationsbedömningsmall) som kan användas av 

offentliga beställare för att identifiera och analysera sina innovationsbehov

Metod
• Delstudie 1: litteraturstudie som syntetiserar forskningsområdena Innovationsledning, 

Bygginnovation, Offentlig upphandling av innovation
• Delstudie 2: intervjustudie som omfattar ca 20st intervjuer med respondenter representerande 

Trafikverket och viktiga leverantörer. 17st genomförda
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Tre huvudsakliga innovationsaspekter och deras inbördes samband: 
Determinants – Processes – Outcomes

Determinants:
Lead market
Procurement of innovation
Procurement strategies

Innovation processes:
Origin (Wherefrom?)
Place (Where?)
Timing (When?)
Actors (Who?)
Renewal (How much?)
Nature (How?)

Innovation outcomes:
Benefit (Why?)
Beneficiary (For whom?)
Type (What?)
Novelty (Which magnitude?)

Project and contextual characteristics: 
Complexity, Uncertainty, Frequency, Customization, etc.

Kausal modell av innovation

Lösning Problem
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Tentativt analysramverk för innovationsbehov

Innovation outcomes:
Benefit (Why?)
Beneficiary (For whom?)
Type (What?)
Novelty (Which magnitude?)

Innovation processes:
Origin (Wherefrom?)
Place (Where?)
Timing (When?)
Actors (Who?)
Renewal (How much?)
Nature (How?)

Determinants:
Lead market
Procurement of innovation
Procurement strategies
Delivery system
Reward system
Contractor  selection
Collaboration model

Project and contextual characteristics: 
Complexity, Uncertainty, Frequency, Customization, etc.

Problem Lösning
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Benefit of innovation outcome - why is innovation needed (varför)?
• Short-term benefits

• Long-term benefits

Beneficiary of innovation outcome – for whom is the innovation intended (för vem)?
• Project actor(s)

• External stakeholder(s)

Ozorhon, Oral, & Demirkesen (2016). 
Investigating the components of innovation in 
construction projects.
Journal of management in engineering, 32(3).

Innovation as an outcome

Taylor & Levitt (2004). 
Understanding and managing systemic innovation 
in project-based industries. 
Innovations: Project management research, 83-99.
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Type of innovation outcome - what is being innovated (vad)?
• Product innovations – material goods or intangible services

• Process innovations – organizational/administrative or technical aspects

Novelty of innovation outcome - which magnitude of innovation is required (vilken grad)?
• Incremental innovations 

• Radical innovations

Innovation as an outcome

Slaughter (1998). 
Models of construction innovation. 
Journal of Construction Engineering 
and management, 124 (3).

Rose & Manley (2012). 
Adoption of innovative products on Australian 
road infrastructure projects. 
Construction Management and Economics, 30 (4).
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Innovation as a process
Origin of innovation process – wherefrom is the innovation derived (varifrån)?
• Generating - creating new innovations

• Adopting - adopting existing innovations

Place of innovation process - where is the innovation process conducted (var)?
• Business project - innovation is conducted within "normal" project

• Innovation project - innovation is conducted in a specific pilot/demo/R&D project

Timing of innovation process - when is the innovation process conducted (när)?
• Planning

• Detailed design

• Bidding/calculation/tendering

• Production

• Operation/maintenance

Damanpour & Wischnevsky (2006). 
Research on innovation in organizations: Distinguishing 
innovation-generating from innovation-adopting organizations. 
Journal of Engineering and Technology Management, 23.

Winch (1998). 
Zephyrs of creative destruction: understanding 
the management of innovation in construction. 
Building Research & Information, 26 (5).

Noktehdan, Shahbazpour, Zare,& Wilkinson (2019). 
Innovation Management and Construction Phases in 
Infrastructure Projects.
Journal of Construction Engineering Management, 145 (2). 
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Actors of innovation process - who initiates and participates in the innovation process (vem)?
• Client

• Contractor

• Design consultant

• Material/equipment supplier

Renewal of innovation process - how much learning is required (hur mycket)?
• Exploitative learning – deep search for local and existing knowledge

• Explorative learning – wide scope of search for new and distant knowledge

Nature of innovation process - how is the innovation process conducted (hur)?
• Proactive – planned innovation

• Reactive – unplanned problem-solving

Innovation as a process

Nam & Tatum (1997).
Leaders and champions for construction innovation.
Construction Management and Economics, 15 (4).

March (1991). 
Exploration and exploitation in organizational learning. 
Organization Science, 2 (1).

Holt (2014). 
British construction business 1700-2000: 
proactive innovation or reactive evolution? 
Construction Innovation, 15 (3). 
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Delstudie 2: intervjustudie om innovationsdimensionerna 
Dimension Current state (Nuläge) Desired state (Börläge)
Benefit
(Why?)

Kortsiktig effektivitet i projektet :“in the projects that we indeed work with 
innovation, and they are not that many, we focus on improving efficiency to 
reduce cost”

Långsiktiga effekter för hållbar utveckling: ”If the client would consider the societal value, more money 
could be allocated to innovation”
Benefit är viktigaste dimensionen: “If we want to get our employees and others involved in a transition, 
the purpose is always important”

Beneficiary
(for whom?)

Enskild(a) projektaktör(er): “As a contractor, our drive is to find more work 
that we can charge money for, this is also a way for us to make 
improvements” 

Externa intressenter och omgivande samhälle: “Trafikverket has a societal responsibility, we cannot ask 
contractors to have that in a project”

Type
(What?)

Processinnovation: ”develop our working methods, such as collaboration, is a 
common type of innovation”

Produktinnovation (och processinnovation): ”new type of products are not as common (as process 
innovations), which partly has to do with regulations stating what you can use and what you cannot, and 
deviations often take time to get approved ”

Novelty
(Which magnitude?)

Inkrementell innovation: “we are evaluated based on cost control, and it is 
easier to control costs when we are certain of what we are doing and when 
we change only a little bit”

Radikal innovation: “to achieve the long-term goals of Agenda 2030, it is not sufficient to fine-tune 
existing processes, something more radically new is required” 

Origin
(Wherefrom?)

Generera/egenutveckla innovationer: “Adoption does not exist, we barely 
talk to our neighboring projects”

Adoptera innovationer: “We need to spread the innovations we make, we're pretty bad at 
that.....Whoever cracks the riddle of experience feedback, should get the Nobel Prize in all categories”

Place
(Where?)

Affärsprojekt: “The business [project] is my tool” Innovationsprojekt och affärsprojekt: “we need cutting-edge projects to push the boundaries of what we 
think is possible”

Timing
(When?)

Detaljprojektering/produktion – stor del sker i entreprenörens anbudsarbete: 
“this innovation process is rather useless, we spend four weeks to think about 
something smart, then five years to produce it” 

Tidiga skeden: “we are not taking advantage of the strategic management of the early stages in how to 
handle innovation”
“we are not sufficiently development-oriented during the planning phase, before procurement”

Actors
(Who?)

Entreprenörer: “we generate our own solutions, we do not invite others into 
those processes”

Samverkan mellan konsulter, beställare och entreprenör: “the maintenance part of the client should be 
involved more so that we can find smarter solutions that affect the maintenance” 

Renewal
(How much?)

Existerande kunskap inom projektorganisation: “taking advantage of the 
knowledge that is available is number one” 

Ny kunskap utanför projektorganisationen: “involve other areas of expertise and new ways of thinking” 

Nature
(How?)

Reaktiv problemlösning: “we are doers, the hero is the one solving today’s 
problem”

Proaktiv och planerad innovation – särskilt för hållbar utveckling: “if there are requirements for 
innovation in the contract, it will be more planned”



Delstudie 2: intervjustudie (om determinants) 
Determinants Citat

Lead market Stora professionella beställare har stor påverkan på leverantörsmarknaden

“if our clients demand something, the suppliers will respond to that. If we see a demand for new ways of thinking, we will see to 
it that this kind of resources are available, because we want that kind of business”

“the contractors believed more in innovation 5 years ago than today, since the client side has not demanded it as much as 
expected. But now I think that this is about to change again, and that we will come back to the interest in innovation” 

Möjlighet att koppla innovation till hållbar utveckling och klimatpåverkan för att driva innovation och förändring
“obtain momentum, because today no one will say that we don’t care about the climate” 

Procurement strategies Upphandlingsstrategierna måste skapa både möjligheter och drivkrafter att innovera

”whether it is possible to develop solutions jointly depends on the relationship, and here the form of procurement plays a very
large role in how innovation can be driven”

“we prefer when Trafikverket is open for alternatives, because this promotes a very creative process, stimulating many of our 
coworkers to come up with a better solution that can win the contract for us”

“they need to have incentives to carry out the (innovation), that is number 1”

Utvärdering med fokus på lägst fast arvode i konsultuppdrag främjar inte innovation, förutom effektivisering av tid och kostnad

“many of Trafikverket’s procurements are based on fixed price contracts, where the only evaluation criteria is the fixed price. 
This makes the tenderers lower their prices to win the contract. And to be honest, we don’t discuss which individuals that are 
best suited for the project, we discuss which individuals that are the cheapest, and that inhibits innovation”



Slutsatser och fortsatt forskning
Slutsatser
• Det finns många erfarenheter, insikter och tankar kring innovation, både inom Trafikverket och hos 

leverantörer: indikationer på ”mönster” kring utfall, processer och determinants
• Viktigt att dela in begreppet innovation i utfall och processer samt att först analysera och förstå 

innovationsbehov i form av önskat utfall (förstå problemet) innan man kan försöka implementera 
lämpliga processer och strategier för att främja dessa processer (lösningar på problemet) 

• Dimensionen Benefit är både den viktigaste och mest underskattade. Analys av problem och 
innovationsbehov måste börja med att förstå syfte/värde

• Innovation berör alla aktörer och det finns en ökad vilja att innovera för hållbar utveckling, men 
beställaren måste ta första steget och skapa goda förutsättningar för relationen

• Innovationsarbete är utmanande och fullt med organisatoriska spänningar (paradoxer): 
 kort vs lång sikt, intern vs extern, projekt vs samhälle,  osv

Fortsättning
• Etapp 1 avslutas med två workshops med trafikverkare och leverantörer för att diskutera 

forskningsresultat och det analysverktyg som ska utvecklas
• Efter etapp 1 ska en ansökan för etapp 2 utformas: fallstudier av lämpliga pågående projekt. 

Studera hur olika upphandlingsstrategier skapar möjligheter och drivkrafter för olika typer av 
innovation. 

• Visionen är att forskningen ska ligga till grund för utvecklingen av en innovationsbedömningsmall, 
liknande TRVs komplexitetsbedömningsmall
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Delstudie - En jämförande studie av innovation i total- och funktionsentreprenader inom Trafikverket1, 2

Syfte: Att jämföra hur olika entreprenadformer (TE och FE) påverkar innovation på projektnivå

Bas för studie/jämförelse: 45st intervjuer från 6 projekt, 3st TE och 3st FE. Jämförelse av 12st 
identifierade innovationer, variation ex. relaterade till asfalt, grundläggning, teknik

Analys: Förenklad version av innovationsramverk 

1 Larsson, J., Eriksson, P. E., Lingegård, S., & Järvenpää, A. T. (2022). Innovation outcomes and processes in infrastructure projects – a comparative study 
of Design-Build and Design-Build-Maintenance contracts. Construction Management and Economics, 40(2), 142-156.

2 En jämförande studie av innovation i total- och funktionsentreprenader inom Trafikverket

Innovation som utfall Innovation som process

Typ av innovation (vad?) Genomförande av innovationsprocess (hur?)

Nytta av innovation (varför?) Involverade aktörer i innovationsprocess (vem?)

Innovation i totalentreprenader vs funktionsentreprenader
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Innovationsexempel 1 - beläggning

Exempel 1
Projektet innehåller byggnation av en ny väg där entreprenadformen är baserade på en 
traditionell totalentreprenad. En ny hårdare typ av sten introducerades och användes i 
asfaltblandningen längs en ny vägsträcka. En traditionell asfaltblandning hade räckt för att 
uppnå den kvalitet som beställaren föreskrivit, men den innovativa lösningen minskade 
livscykelkostnaden enligt entreprenörens beräkningar.

”...vi bytte sten i beläggningen /.../, det är inte normalt att använda detta i asfalt, 
stenmaterialet förlängde livslängden, /.../, beräkningar av [initiala] kostnaden kontra vinsten 
från förlängd livslängd, visade att det var lönsamt”. (Projektledare beställare)

Innovation som utfall Innovation som process
Typ av innovation (vad?) – Produkt Genomförande av innovationsprocess (hur?) – Proaktiv 

utvecklingsprocess initierad under tidig produktionsfas
Nytta av innovation (varför?) – Ökad kvalitet och således 
minska LCC och behov av underhåll, gagnar beställaren(som har 
underhållsansvaret) på långsikt

Involverade aktörer i innovationsprocess (vem?) - Samverkan 
mellan entreprenör och beställare, initierad av beställaren.
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Innovationsexempel 2 – produktion av tunnelelement

Exampel 2
En ny process för att tillverka tunnelelement användes i detta projekt. Tunnelelement 
tillverkas traditionellt på en annan plats (än den slutliga tunneln) och transporteras till platsen 
med båt eller lastbil. I detta projekt valde entreprenören att först gräva ut kommande 
sluttningar för tunnelöppningarna där de sedan byggde en torrdocka. Entreprenören använde 
spont för torrdockans väggar och de tre tunnelelementen tillverkades därefter ett i taget i 
torrdockan. Varje element transporterades in i floden genom att fylla dockan med vatten och 
sedan bogsera det till sin destination med en bogserbåt.

”de använde sluttningen [vid tunnelöppningen] som en docka och byggde 
elementen i en torrdocka. /.../ det minskade behovet av transporter avsevärt” 
(Upphandlare/Inköpare beställare)

Innovation som utfall Innovation som process
Typ av innovation (vad?) – Process (produktion) Genomförande av innovationsprocess (hur?) – Proaktiv 

utvecklingsprocess initierad under anbudsskedet
Nytta av innovation (varför?) – Förenklad produktionsprocess 
som ledde till tidsbesparing för entreprenören

Involverade aktörer i innovationsprocess (vem?) – Intern 
samverkan mellan projektering och produktion hos 
entreprenören
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Resultat och lärdomar

Övergripande
• Resultaten indikerar att innovationsdimensionerna vad, varför och vem är starkt sammankopplade
• Alla de identifierade proaktiva produktinnovationerna (vad) drevs och utvecklades av aktören (vem) som bar ansvaret för 

underhåll, i försök att öka kvaliteten och/eller minska underhållsbehovet (varför)

• Processinnovationer implementerades under olika skeden av projektet främst för att åstadkomma olika nyttor under 
projektgenomförandet (oftast produktion)

• Studien tyder på att beställarens krav och formuleringar i förfrågningsunderlag kan stimulera fokus på livscykelkostnader. 
Beställaren kan således påverka implementeringen av produktinnovationer genom sitt kravställande. 

• Studie indikerar att ambitiösa funktionskrav kan få entreprenörer att förnya sig för att kunna uppfylla de högt ställda kraven.

Innovationer såväl som kopplingar mellan dimensioner skiljer sig åt beroende på entreprenadform
• Entreprenadform påverkar främst den drivande aktören (vem) och även de avsedda nyttorna (varför)
• I TE-projekt tenderar entreprenören att mer engagera sig i innovation kopplat till produktionsprocessen
• Långa underhållsansvar (funktionsentreprenad) tenderar att uppmuntra entreprenörer till att tidigt utforska hållbara lösningar 

som kan vara till fördel på lång sikt. Dvs. innovationer som förbättrar kvaliteten och minskar underhållskostnaderna, därmed byts 
fokus från projektnivå (som i TE-projekt) till mer långsiktiga och företagsperspektiv.
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Rekommendationer

• Olika typer av innovationer implementeras i infrastrukturprojekt, tydliga kopplingar mellan olika 
dimensioner kan också identifieras. Dimensionerna bör därför analyseras och hanteras holistiskt, inte 
separat

• Trafikverket bör vid identifiering av innovationsbehov både analysera vilket utfall man vill 
åstadkomma och vilka processer man ska skapa förutsättningar för, eftersom olika 
entreprenadformer främjar olika innovationer.

• Trafikverket bör överväga om, och i så fall hur, man kan integrera drift & underhåll i sina 
entreprenader för att på så sätt tydligare uppmuntra entreprenörerna att driva (produkt)innovation 
som främjar hållbarhet.

• Trafikverket bör undersöka förutsättningarna för proaktiva innovationsprocesser och försöka 
förbättra godkännandeprocessen så att den blir smidigare och tydligare för entreprenörerna, detta 
är särskilt viktigt i entreprenader som förväntas ge utrymme för innovation. 
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Rast / Bensträckare
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Utvecklingsfrämjande projektledning
Susanne Engström, LTU
Mats Håkansson, TRV

Del 1 (2016-2019) 
Hinder och utmaningar att agera utvecklingsfrämjande 

Del 2 (2020-2023)
Förutsättningar, drivkrafter och framgångsfaktorer för utvecklingsfrämjande 
projektledning
 Projektledning som driver utveckling mot organisationens långsiktiga mål
 Följeforskning Utvecklingsfrämjande projektledning i Trafikverkets (IV) 

Innovationspiloter
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Utvecklingsfrämjande projektledning
Susanne Engström, LTU
Mats Håkansson, TRV

Del 1 (2016-2019) 
Hinder och utmaningar att agera utvecklingsfrämjande 

Del 2 (2020-2023)
Förutsättningar, drivkrafter och framgångsfaktorer för utvecklingsfrämjande 
projektledning
 Projektledning som driver utveckling mot organisationens långsiktiga mål
 Följeforskning Utvecklingsfrämjande projektledning i Trafikverkets (IV) 

Innovationspiloter
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Resultat och lärdomar
I linje med… men når vi de 

långsiktiga målen?

TKI-styrning
Processer, uppföljningssystem, 
regler och riktlinjer,…

Främja vaddå?
Effektmål för 
marknadsutveckling?
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Utvecklingsfrämjande projektledning = 
 Förutsättningar, drivkrafter och 

framgångsfaktorer för att i projekt 
och dess affärer driva utveckling 
mot långsiktiga mål 

 Innebär och kräver ett utmanande 
av grundläggande antaganden i 
organisationen, hos leverantörer 
och om ”god projektledning” 
generellt

Resultat och lärdomar
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Planerbarhet
Riskhantering
Styrning
Kontroll
Utveckling av 
standarder
Projektledare 
som profession

Osäkerhet
Hantera (olika) möjligheter
Organiskt framväxande
Flexibilitet
Produkt-, process- och 
metodutveckling
Förändringsledning

Mjuk projektledning
Mål - visionsgrundade, 
abstrakta, svåra att definiera 
och resurssätta

Aktiviteter – syftar till att 
identifiera och hantera flera 
möjliga lösningar; brett 
definierade, framväxande; 
involvering, olika perspektiv

Hård projektledning
Mål – SMART:a och 
resurssatta (Tid, Kostnad)

Aktiviteter – syftar till att nå 
en (1) lösning; tydliga och väl 
avgränsade, kända; 
samordning och koordinering 
utifrån plan

Säkra & effektivt nå 
projektmål 
Prestanda enl. spec. och 
inom tid- & budgetram

Innovation; förmåga 
att vara innovativ
Skapa affärsresultat 
och värdeBALANSERA
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För att nå effektmål som förutsätter resultat som förefaller omöjliga från start 

Utvecklingsfrämjande projektledning 
utmanar…

GÅ-processen 
stöttar…

Stöd behöver 
utvecklas…

Kunskap behöver utvecklas…

Befintlig kunskap 
stöttar…

Rollidentitet, 
kultur, normer,… 
stöttar…

Regelverk, riktlinjer, 
uppföljnings- och 
belöningssystem,…
utvecklade från 
detta perspektiv 
stöttar…
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Tydliggör och effektivisera Piloten som ”verktyg”
 Vad uppnå med effektmål och innovationspiloter?
 Konsekvenser?

– (T.ex.) Förutsättningar genom upphandling  Konsekvensanalyser från 
projektledningsperspektiv 

Rekommendation 
ProcSIBEs resultatseminarium 2021
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Goda exempel och lyckade drag i all ära… 
…men om ”effektmålen” kräver mer än ”litet bättre” och är svåra att nå inom 
rådande paradigm?

Tydliggör och effektivisera Piloten som ”verktyg”
 Förväntningar? 

– Vad uppnå med effektmål och innovationspiloter?
– Vad uppnå med olika ”pilotaktioner”?
– Vad kommer hända/inte hända? 
– Vad förändras/förändras inte?
– Vad vi gör och vad vi får, eller varför vi gör det vi gör?

 Konsekvenser?
– (T.ex.) Förutsättningar genom upphandling  Konsekvensanalyser från projektledningsperspektiv 
– (T.ex.) Testa ”styrningsmedel”  Konsekvensanalyser från process-, uppföljnings- och 

planeringsperspektiv
– Vad är det vi utmanar?

Rekommendationen kvarstår



Innovationsförmåga 
för ett hållbart 
transportsystem
Trafikverkets och samverkande aktörers processer för 
innovations- och omställningsförmåga

ProcSIBE resultatseminarium – 12 oktober 2022

Fredric Norefjäll & Niklas Fernqvist 
RISE Transition Lab



Prototype
Demo 1:st salesR&D

Concept
Nisch

market
Growth

Scale & 
consistency

Innovation: 
Arbetsmaskiner

Omställning: 
FossiloberoendeInnovationsresor



Omställning
Övergripande tryck på förändringen av 
transportsystemet, klimatkris, energikrisRegime

Nisch

Innovation

Tryck och drivkrafter för förändring i bransch, 
industri och innovationssystem

Utveckling av lösningar och produkter i linje 
med nischen och systemets utveckling

”Elektrifiering, tillsammans med digitalisering och 
automation, förväntas leda till ökad produktivitet, 
ökad kostnadseffektivitet, ökad säkerhet samtidigt 
som utsläppen av växthusgaser, avgasföroreningar och 
motorbuller minskar.” 

”Trafikverket har beslutat om två övergripande 
klimatmål som har bäring på elektrifieringen av fordon 
och arbetsmaskiner i entreprenader. Dels det långsiktiga 
målet om klimatneutral infrastruktur senast 2040. Dels 
krav på fossilfrihet i entreprenader från 2030.” 

”Programmet för fordonsstrategisk forskning och 
innovation (FFI) förstärks med 50 miljoner kronor 2021. 
Stödet ska gå till forskning och utveckling för 
arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen 
från arbetsmaskiner …”



”Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att 
stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att 
den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en 
cirkulär ekonomi. Därmed kan den offentliga 
upphandlingen bidra till klimatomställningen genom att 
behoven i ökad utsträckning tillgodoses med giftfria, 
fossilfria och cirkulära lösningar ”.



”Myndigheten ska också ta fram och successivt skärpa 
kriterier för upphandling som leder till nollutsläpp från 
arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, 
samt en vägledning som underlättar upphandling som 
leder till elektrifiering av transporter och 
arbetsmaskiner.”



TRL

CRL

Early
market

Prototype
Demo 1:st salesR&D

Concept

First
customer

PPI

PCP

R&D

Nisch
market

Growth
Scale & 
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”Traditionella” upphandlingsstrategier

• Enbart krav på fossilfrihet. Detta leder till att marknaden väljer den lösning som för tillfället har den 
lägsta risken och kostnaden i varje enskilt projekt. Detta lämnar stor valmöjligheter till marknaden 
riskerar att tidsmässigt hämma elektrifiering eftersom Trafikverket inte tydligt tar ställning för 
elektrifiering. 

• Enbart krav med lång framförhållning. Detta ger en tydlig signal från Trafikverket men det finns en risk 
att marknaden avvaktar med att ställa om tills det finns en affär. Kan innebära en stor tröskel och att 
ingen vågar ta första steget.

• Krav i kombination med mervärden. Att kombinera kraven med mervärde, bonus eller liknande kan 
möjliggöra att entreprenörer kan fasa in elektrifiering samt att det finns en möjlig affär för de som går 
före. En systemomställning kan vara svår att introducera över hela marknaden samtidigt. 

ProcSIBE resultatseminarie 21 oktober 2020
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Affärsekosystem för däck

• Potentialen för cirkulära affärsmodeller för regummerade däck verkar god 
och vinsterna för aktörer i värdekedjan, kunderna och samhället stora. 

• En utmaning i övergången till ett cirkulärt affärsekosystem är svårigheterna 
för upphandlande organisationer att förändra upphandlingsmönster från att 
köpa produkter (t ex däck) till att istället betala för bruk, funktion eller 
prestation. (långlivade däck, hyra, ”rullade mil” etc). 

ProcSIBE resultatseminarie 21 oktober 2020



Affärsekosystem för däck

Intervjuer har genomförts med upphandlande organisationer kring hur regummerade 
däck kan upphandlas. Fyra kategorier av upphandlingsbeteende är identifierade
1. Krav på förbättrade produkter och tjänster (miljö, trafiksäkerhet, etc)

2. Krav för innovativa produkter, tjänster och material 

3. Upphandling av nya tjänster och nya affärsidéer 

4. Delaktighet i cirkulärt affärsekosystem
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Layered modularity & ecosystem emergence

(Yoo et al., 2010; Auttio et al., 2016; Gawer 2014)

Hardware layer 

Service or application layer 

Platform / technical system layer 

OEM, Suppliers, resellers 

Technology suppliers, R&D alliances, customers, regulators, 
governments, research insitutes etc. 

Software developers, customers, entrepreneurs, service providers 
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Affärsmodeller
i omställning

• (1) shared vision and strategic dialogues among firms 
in different sectors as essential to develop value 
propositions and leverage business opportunities for 
sustainability in the long run; 

• (2) companies ensure sustainable value creation and 
value delivery in the medium term through creation of 
an interdependent network of the green supply chain 
and collaboration with stakeholders; 

• (3) in the short term, companies adopt sustainable 
practices, controlling daily operations, conducting 
awareness campaigns and experimenting with 
collaborations to deliver values based on sustainable 
practices.



”Trafikverkets strategi för elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner i 

entreprenader bygger på att gå före med strategiska projekt som följa av 
krav i kombination med mervärden.” 

”Att initialt fokusera på få men strategiska projekt inom både investerings-

och underhållsverksamheten kan kraftsamla marknaden och 
bygga viktig kunskap för en bred omställning.” 

Strategiska projekt



Exempel på strategiska projekt

• Construction Factory 
Proof of Concept 
(CFPOC) 

• (Construction Factory 
2.0) under uppstart.

• Elektrifierat 
infrastrukturbyggande 
Infra 4.0

• Tvärförbindelse 
Södertörn.
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”Trafikverket har beslutat att entreprenad TSE701 ska inkludera en 
systemdemonstrator dvs att relevanta aktörer samverkar och testar nya 
lösningar i verklig miljö inom ramen för totalentreprenaden.” 

”Syftet är att skapa lärdomar och erfarenheter som utnyttjas i andra 
offentliga och privata anläggningsprojekt.”

Exempel i upphandling
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Innovations- och 
omställningsförmåga 
för ett hållbart transportsystem

Fredric Norefjäll, fredric.norefjall@ri.se
Niklas Fernqvist, niklas.fernqvist@ri.se

RISE Transition Lab



Summering / reflektion

http://www.procsibe.se/
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