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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen hos entreprenörer och beställare för vilka möjligheter 

och drivkrafter för innovation som existerar inom byggprojekt. Den metod som används är en 

multipel fallstudie med induktiv ansats där semi-strukturerade intervjuer utfördes för att samla 

in empirisk data. Åtta innovationsklassade projekt från Trafikverket valdes ut att studeras. De 

olika projekten analyseras och presenteras i tre grupper, ramavtal och underhållprojekt, Early 

contractor involvement projekt och styrda totalentreprenader. Resultatet presenterar de 

möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation som beställare och leverantör upplevt 

existerar i respektive byggprojekt. Ett teoretiskt ramverk används som analysmodell där nya 

möjligheter, drivkrafter och barriärer som identifierats i studien lyfts in och ordnas efter teman. 

De olika teman som identifierats innefattar ledning, kommunikation, kunskap, planering och 

förutbestämda betingelser. Studien bidrar till teorin genom att identifiera, tematisera och 

kategorisera möjligheter, drivkrafter och barriärer. Nya möjligheter, drivkrafter och barriärer 

har också identifierats i studien vilket bidrar till en ökad kunskap inom området. Studiens 

praktiska bidrag bidrar till en ökad kunskap om hur offentliga beställare kan främja innovation 

vid offentliga upphandlingar av byggprojekt. Det framgår tydligt att det finns många barriärer 

som försvårar skapandet av innovation i byggprojekt. Dock lyfts möjligheter som tidig 

marknads dialog, inkludera entreprenör i projekteringsfasen och hög samarbetsnivå fram som 

nyckelfaktorer för att skapa innovation i byggprojekt. 

 

Nyckelord: Innovation, Bygg- och anläggningsbranschen, Projektbaserad Organisation, 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Bygg- och anläggningsbranschen har alltid varit en av de stora krafterna som dragit ekonomin 

och hjälpt till att utveckla samhället. Likt många andra branscher så möts bygg- och 

anläggningsbranschen av en ökad konkurrens och en ökad efterfråga från kunder (Larsson, 

2016). Forskning visar att innovation är en nyckelfaktor för att öka effektivitet, konkurrenskraft 

och långvarig hållbarhet (Bossink 2004; Esterhuizen, Schutte & Du Toit, 2012; Ozorhon, Abbot 

& Aouad, 2014). Detta medför att innovation får en viktig roll då det kan hjälpa till att 

överkomma många av de utmaningar som finns i byggprojekt. Innovation definieras som 

skapandet och användandet av förändring och förbättringar i ett system, process eller produkt 

som uppfattas som ny för mottagaren (Tushman & Nadler, 1986; Damanpour, 1992; Slaughter, 

1998;). Att skapa och lyckas med innovation i byggprojekt har däremot visat sig vara svårt 

(Ozorhon et al., 2014; Larsson, 2016). 

 

Från litteratur om innovation i byggprojekt kan tre områden identifieras som förklarar varför 

det är så svårt att skapa och lyckas med innovation. (1)  Bygg- och anläggningsbranschen 

präglas av komplexitet vilket skapar barriärer för innovation. Stora kapitalinvesteringar och 

långa livslängder på byggnadsverk bidrar till ett högt säkerhetstänk. På grund av detta arbetar 

de olika aktörerna inom bygg- och anläggningsbranschen ofta med beprövade lösningar vilket 

skapar en motvilja för förändring och innovation. 

 

(2) Den projektbaserade organisationsstrukturen i byggprojekt är också en källa till många 

barriärer för innovation (Larsson, 2016). Den projektbaserade strukturen leder till uppdelning 

då de involverade aktörerna har ett korttidstänk som enbart sträcker sig över projektets gång på 

grund av att samarbetet längs med kund-leverantörskedjan endast är temporärt. Uppdelningen 

hämmar även kunskapslärande och kunskapsdelande vilket har en negativ effekt på innovation 

(Alashwal, Rahman & Beskin, 2011). Den projektbaserade strukturen bidrar också till 

institutionalisering eftersom det finns ett stort behov av ordning och struktur för att minska 

osäkerheten i den komplexa och tillfälliga projektorganisationen. Varje organisation har sin 

egen syn på normer, regelverk, kontrakt och upphandlingssystem vilket därför medför 

svårigheter vid skapandet av ett innovativt klimat (Lloyd-Walker, Mills & Walker, 2014).  
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Många av de bygg- och anläggningsarbeten som utförs upphandlas av offentliga beställare 

(Konkurrensverket 2015). I en forskningsrapport från konkurrensverket (2015) framgår det att 

den offentliga upphandlingen i Sverige mäts till 600–800 miljarder kronor per år vilket 

motsvarar ca 16–22 procent av landets BNP. Vidare nämns att den totala offentliga 

forskningsbudgeten uppmäts till ca 35 miljarder kronor. Om endast tio procent av de offentliga 

upphandlingar som utförs kunde omvandlas till upphandlingar som leder till innovationer skulle 

detta motsvara en fördubbling av den aktuella offentliga forskningsbudgeten. För att främja 

innovation inom den offentliga sektorn blir därför offentlig upphandling ett mycket kraftfullt 

instrument (Whyles, Meerveld & Nauta, 2015). Wilkinson et al., (2005) tar i sin forskning upp 

den viktiga och betydande roll som offentliga beställare har genom att förklara hur de kan skapa 

incitament åt leverantörer att investera i forskning och utveckling. Detta medför att offentlig 

upphandling inte enbart är ett instrument för att öka innovation utan har också betydelse för 

branschens utveckling. Offentlig upphandling är dock ett komplext område som begränsas av 

hårda regler där beställaren är tvungen att agera efter lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Offentliga organisationer har också en lägre tolerans mot risker och tillsammans med LOU 

bildar de en källa till barriärer för innovation (Whyles et al., 2015). (3) Offentlig upphandling 

är därför det tredje området som hjälper till att förklara varför byggprojekt, som upphandlats 

genom offentlig upphandling, har svårt med att skapa och lyckas med innovation. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Forskning om innovation i bygg- och anläggningsbranschen och om innovation i den offentliga 

sektorn förekommer i mindre utsträckning trots att kunskap om innovation i dessa områden har 

en viktig betydelse för att driva samhället framåt (Wilkinson et al., 2005; Whyles et al., 2015). 

Fördjupar man sig i forskning inom bygg- och anläggningsbranschen och studerar litteratur om 

projektbaserade organisationer framgår det att forskningen inom detta område har riktat in sig 

på hur man ska styra och leda projekt och bortser ifrån hur man kan skapa och hantera 

innovation inom projekt (Gann & Salter 2000). På grund av detta finns det ett behov av att söka 

fördjupad kunskap om hur innovation kan skapas och hanteras i ett system som grundar sig i 

tvingade samarbeten mellan beställare och leverantörer (Taylor & Levitt 2004; Lloyd-Walker 

et at. 2014). Systemisk innovation är ett begrepp som förklarar förhållandet mellan beställare 

och leverantörer och hur de påverkar varandra när de arbetar med innovation. Systemisk 

innovation definieras enligt Taylor och Levitt (2004) som innovation som förstärker existerande 
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produkter men tvingar fram förändringar i processer som kräver att flera organisationer måste 

ändra på sina förfaranden. Att förstå grunden till hur innovation kan skapas i detta samspel blir 

därför viktigt. 

 

Enligt Ozorhon et al. (2014) finns det två huvudnycklar som behövs vid skapandet av 

innovation, möjligheter och drivkrafter. Tillsammans representerar de en bas som innovation 

behöver för att både skapa och generera ett lyckat utfall. Forskningen om möjligheter och 

drivkrafter för innovation i byggprojekt är begränsad och fokuserar oftast på enstaka 

organisationer, antingen beställare eller leverantör. Barriärer till innovation i byggprojekt 

undersöks också i litteratur dock antingen utifrån ett beställar- eller leverantörsperspektiv. Detta 

bidrar till att det tidigare nämnda systematiska samspelet inte tas hänsyn till (Ozorhon et al., 

2014). I ett byggprojekt är det många olika aktörer som är involverade (Abbot, Aouad & 

Madubuko, 2008). Möjligheterna och drivkrafterna för innovation skiljer sig därför mellan 

olika beställare, multinationella leverantörer och små specialiserade underleverantör (Ozerhon, 

Abbot, Aouad & Powell, 2010). Den begränsade kunskapen om hur innovation kan skapas och 

hanteras i byggprojekt ger stor vikt åt att identifiera vilka möjligheter och drivkrafter som 

behövs för att överkomma de barriärer för innovation som existerar inom de tre tidigare nämnda 

områdena.  

 

Från mer aktuell litteratur om bygg- och anläggningsbranschen kan man identifiera en trend där 

beställare lämnar över mer ansvar åt leverantörer för att skapa möjligheter och drivkrafter för 

innovation (Eriksson och Hane, 2014; Regeringskansliet 2016). Då det är leverantören som 

utför själva byggarbetet och har ett stort deltagande i byggprojektet så är det viktigt att det är åt 

dem, möjligheter och drivkrafter för innovation skapas.  

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med studien är att öka förståelsen för leverantörers möjligheter och drivkrafter till 

innovation i offentligt upphandlade byggprojekt.  

2 Teoretisk bakgrund 
 

Under studiens litteraturunderökning identifierades tre områden som byggprojekt påverkas av 

när de hanterar innovation. Bygg- och anläggningsbranschen samt den projektbaserade 

organisationsstrukturen kan ses som områden som berör alla typer byggprojekt vare sig de är 

från offentliga eller privata beställare. På grund av att den valda analysenheten är Trafikverket, 
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något som förklaras mer djupgående i metoden, och att de är en offentlig beställare så är också 

offentlig upphandling ett område som påverkar innovation i byggprojekt som undersökts i 

denna studie. 

 

2.1 Innovation i bygg- och anläggningsbranschen 
 

Bygg- och anläggningsprojekt anklagas ofta för låg effektivitet och låg produktivitet (Ozorhon 

et al., 2014). Branschen präglas också av stor komplexitet och möter därför många utmaningar 

med innovation (Eriksson & Hane, 2014). Forskning argumenterar för att aktörer inom 

branschen oftast misslyckas med att utföra metoder och processer som hjälpt andra branscher 

att förbättra effektivitet och produktivitet. Till exempel misslyckas branschen med att utföra 

kända metoder som total quility managment, just-in-time, supply chain management och 

samarbete och partnerskap med leverantörer vilket enligt Dubois och Gadde (2002) grundar sig 

i den komplexitet som berör branschen. Gidado (1996) argumenterar för att komplexiteten 

härstammar från två kategorier. Den första kategorin som bidrar till komplexitet är osäkerhet. 

Osäkerhet anses vara den främsta anledningen till branschens konservativa karaktärsdrag 

(Siebelink, Halman, & Hofman, 2016). Byggnadsverk måste oftast klara av långa livslängder 

samt att de innefattar stora kapitalinvesteringar vilket gör att man inte vågar ta de risker som är 

associerade med innovation eller nya obeprövade lösningar. Dels för allmänhetens säkerhet, att 

en bro som ska hålla i 120 år inte rasar efter 10 på grund av en obeprövad innovation, och att 

man helt enkelt inte har råd att förlora de stora kapitalinvesteringarna (Edler et al. 2005). Den 

andra kategorin är relaterad till de beroendeförhållande som existerar mellan de olika aktörerna 

i ett byggprojekt. Olika organisationer tvingas arbeta tillsammans i temporära organisationer 

och måste gemensamt lyckas genera ett arbetsflöde. Detta sätter stora krav på samarbetet mellan 

de olika aktörerna då innovation inom byggprojektet berör alla inblandade (Taylor & Levitt, 

2004).   

 

2.2 Innovation i projektbaserade organisationer 
 

Då projektbaserade organisationer ses som ett område inom bygg- och anläggningsbranschen 

kan många av de problem och utmaningar som existerar kring innovation även appliceras här. 

Det finns idag mycket kunskap och forskning om innovation i traditionella hierarkiska 

organisationsstrukturer, däremot så är innovation i projektbaserade organisationer mindre 

utforskat. Som nämnts tidigare så riktar sig litteraturen i detta område mer åt hur man ska 

hantera och styra projekt istället för att undersöka hur man effektivt kan hantera innovation i 
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projektet (Ozorhon et al., 2014). Det som gör att projektbaserade organisationer skiljer sig så 

mycket från den traditionella hierarkiska organisationsstrukturen är man arbetar i temporära 

samarbeten med olika organisationer som upplöses vid projektets slut. Gann och Salter (2000) 

beskriver att karaktärsdragen hos en projektbaserad organisation är: 

(i) deras design och produktionsprocess är organiserade kring projektet; 

(ii) de producerar oftast unika och högt skräddarsydda produkter och tjänster; och 

(iii) att de arbetar i utbredda föreningar av företag längs med leverantör-kund kedjan. 

I projektbaserade organisationer kombineras teknisk expertis för att kunna leverera en teknisk 

lösning, vilket oftast resulterar i en unik processgång (Gann & Salter, 2000). Detta gör att det 

blir svårt att skapa sig rutiner vilket enligt Keegan och Turner (2002) är viktigt för att stimulera 

innovation, skapa upprätthållande processförbättringar och standardiseringar. Detta medför 

också en stor svårighet vid forskning om hur man ska hantera innovation i projektbaserade 

organisationer.    

 

Inom bygg- och anläggningsbranschen så medför det projektbaserade arbetet också att 

organisationer måste hantera komplexa samspel för att kunna leverera produkter och tjänster 

(Gann & Salter, 2000). Något som utmärker sig från den traditionellt hierarkiska 

organisationsstrukturen är att konkurrens och produktivitet inte enbart beror på den individuella 

organisationen utan på hur effektivt hela systemet mellan alla inblandade parter fungerar. Detta 

komplexa system påverkar därför hur innovation hanteras inom projektbaserade organisationer. 

När beslut tas inom en organisation i systemet får detta även effekter och konsekvenser hos 

andra, detta kallas systemisk innovation. 

 

2.3 Innovation genom offentlig upphandling  
 

Edler, Jakob & Georghiou (2007) nämner två viktiga avseenden som kopplar innovation och 

offentlig upphandling till varandra. Först kan offentlig upphandling av innovativa produkter 

och tjänster få en direkt påverkan på samhället. Detta leder till att publika tjänster och produkter 

blir mer effektiva och skapar därför ett större värde för allmänheten. För det andra så kan 

efterfrågan av innovation från offentliga beställare även motivera leverantörer att investera i 

innovation (Wilkinson et al., 2005). Även om offentlig upphandling har en stor påverkan på 

allmänheten så är innovation inom detta område inte så belyst av forskningen. Offentlig 

upphandling tillhör ett komplext område som påverkas av sociala och politiska förändringar, 

lagar och regler vilket medför negativa effekter för innovation (Wilkinson et al., 2005).  



6 

 

2.4 Möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation 
 

Ozorhon et al. (2014) hävdar att innovation skapas med hjälp av drivkrafter, inputs och 

möjligheter för innovation. Drivkrafter refererar till den vilja som finns hos den aktör eller 

organisation som ska skapa en innovation. Inputs refererar till de humanitära och finansiella 

resurser en aktör eller organisation har till godo vid skapandet av en innovation. Möjligheterna 

refererar till inom vilka ramar och frihetsgrader som en aktör eller organisation måste begränsa 

sig till vid skapandet av en innovation. I denna studie har en vidareutveckling av Ozorhons 

intonationsmodell gjorts där kategorin inputs har valts att delas upp och lyfts in i kategorierna 

möjligheter och drivkrafter. I figur 1 illustreras Ozorhons (2014) vidareutvecklade 

innovationsmodell. 

 

Figur 1: Vidareutveckling på Ozorhons (2014) innovationsmodell. 

 

2.4.1 Möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation inom bygg- och 

anläggningsbranschen 

 

Möjligheter för innovation inom bygg- och anläggningsbranschen 

 

På grund av bygg- och anläggningsbranschen består av temporära samarbeten mellan olika 

aktörer är interorganisatoriska faktorer viktigt för att skapa möjligheter för innovation (Ozorhon 

et al., 2014). Med detta menas att metoder och processer som hjälper till att integrera de olika 

aktörerna med varandra så att ett tätare samarbete kan ske ses som möjligheter för innovation. 

Stöd från ledning har blivit karakteriserad som en av de viktigaste möjligheterna för innovation 

(Ozorhon et al., 2010). De har också möjligheten att skapa en organisation med 

kunskapsdelande kanaler för att uppmuntra och förenkla arbetet med innovation (Ozorhon et 

al., 2014). 
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Drivkrafter för innovation inom bygg- och anläggningsbranschen 

 

Globalisering av marknader, produktion och ekonomisk tillväxt i nya regioner som Kina har 

skapat drivkrafter för innovation. Detta har lett till en ökad efterfråga av nya radikala typer av 

byggnadsverk. Den mest traditionella drivkraften för innovation i bygg- och 

anläggningsbranschen är leverantörers strävan efter konkurrenskraft (Gann & Salter, 2000). 

 

Barriärer för innovation inom bygg- och anläggningsbranschen 

 

Bygg- och anläggningsbranschens motstridighet till förändring, som grundar sig i risktagande, 

är en stor barriär för innovation. Säkerheten med att använda sig av beprövade lösningar 

motverkar utvecklingen av innovativa och nya obeprövade lösningar. Det höga säkerhetstänket 

och låga tolerans för risk skapar barriärer för innovation då innovation är associerat med 

osäkerhet och risktagande (Ozorhon et al., 2014). Enligt Gann och Salter (2000) tenderar 

organisationer att hantera risk genom att undanhålla viktig information från andra aktörer hellre 

än att dela med sig av kunskapen i det temporära samarbetet. Bygg- och anläggningsbranschen 

tvingas arbeta i en multiteknologisk omgivning. Med detta menas att de måste kunna hantera 

förändringar i programvaror, material, kostnader och förändringar i sociala och politiska 

regelverk. Detta skapar en stor komplexitet då organisationer behöver besitta kunskap om hur 

de ska hantera innovation inom de olika områdena (Gann & Salter, 2000). Fler organisationer 

anlitar konsulter för att utföra olika arbetsuppgifter. Detta leder till brist på kompetens hos den 

enskilda aktören då kunskapen inte längre existerar inom organisationen (Ozorhon et al., 2014; 

Eriksson och Hane, 2014).  

 

2.4.2 Möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation inom projektbaserade 

organisationer 

 

Möjligheter för innovation inom projektbaserade organisationer 

 

Team som använder sig av extern teamkommunikation, i form av interaktioner med parter 

utanför organisationens gränser, lyckas oftare uppnå innovativa produkter och processer under 

projektets gång (Anacona & Caldwell, 1992; Driessen & Ende, 2006). Tidig 

leverantörsinvolvering är en stor möjlighet för att skapa innovation. Kommunikationen och 

samarbetet hjälper till att undvika förseningar och missförstånd samt förbättra kvaliteten av 

produkten eller processen. Genom att diskutera möjligheter och risker så kan problem i 

projektet också förutses och undvikas. Projektledare uttrycks ha den mest vitala rollen för hur 

innovation hanteras och fostras inom projekt (Driessen & Ende, 2006). Detta ställer höga krav 
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på att personen som beträder denna roll har rätt kompetens (Ozorhon et al, 2014). Relaterat till 

föregående möjlighet för innovation är vikten av att ha rätt person för jobbet, alltså expertis 

inom projektet. Driessen och Ende (2006) visar i sin undersökning att många projektteam sätts 

ihop efter tillgänglighet av personal och inte expertis vilket gör denna möjlighet till en viktig 

punk för organisationer att uppmärksamma. Anskaffa kunskap om slutanvändarna skapar 

möjligheter för innovation genom att minska osäkerheten med innovationen vilket underlättar 

innovationsarbetet (Pemsel och Widén, 2010). Sist nämns tvärfunktionella team med hög och 

effektiv samarbetsgrad som en viktig möjlighet för att skapa innovation (Driessen & Ende, 

2006). Kunskapsdelandet mellan de olika medlemmarna har positiva effekter på innovation.  

 

Drivkrafter för innovation inom projektbaserade organisationer 

 

Projektledare kan i den projektbaserade organisationen också bidra med drivkraft till 

innovation. Personen som beträder rollen kan hjälpa till att skapa laganda och motivera 

medarbetare att gemensamt arbeta och åstadkomma projektets mål (Driessen & Ende, 2006). 

 

Barriärer för innovation inom projektbaserade organisationer 

 

Trotts att tvärfunktionella team beskrivs som en möjlighet för innovation identifierar (Gann & 

Salter, 2000) att samarbetet mellan de tekniska specialisterna behöver förbättras. 

Kommunikationskanalerna som finns mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt är 

ostrukturerade och oregelbundna. Det finn ett stort behov att förbättra dessa 

kommunikationskanaler för att öka kunskapsdelandet mellan de olika aktörerna (Gann & Salter, 

2000). Den uppdelning som sker i den projektbaserade organisationen försvårar arbetet med 

innovation. Det temporära arbetet gör det svårt att tänka längre än det aktuella projektet vilket 

hämmar kunskapslärande (Alashwal et al., 2011; Larsson, 2016).  Institutionalisering medför 

svårigheter med att skapa ett innovativt klimat då det finns ett stort behov av ordning och 

struktur i det temporära samarbetet. (Lloyd-Walker et al., 2014; Larsson, 2016).  

 

2.4.3 Möjligheter, drivkrafter och hinder för innovation genom offentlig upphandling 

 

Möjligheter för innovation genom offentlig upphandling 

 

Kompetent personal på beställarsidan beskrivs av Wilkinson et al. (2005) som en nyckelaspekt 

för framgångsrik utveckling av den offentliga upphandlingsprocessen. Beställaren bör även 

kunna urskilja trender i teknologi samt specificera kvalitativa såväl som funktionella krav. Ett 

viktigt förbättringsområde för att främja innovation i offentliga upphandlingar är tidigt 
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samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ses som en möjlighet för innovation då 

leverantörer har en större chans att påverka byggprojektet (Wilkinson et al., 2005). 

 

2.4.3.1 Drivkrafter för innovation genom offentlig upphandling 

 

Inga drivkrafter för innovation kunde identifieras inom området offentlig upphandling. 

 

2.4.3.2 Barriärer för innovation genom offentlig upphandling 

 

Rädsla för att ta risker är också ett stort problem i offentliga upphandling vilket gör att 

risktagande ses som en barriär för innovation (Eriksson och Hane, 2014; Whyles et al., 2015). 

Offentlig upphandling präglas av långa processer då beslut från regering och andra statliga 

organisationer krävs. Detta medför en negativ effekt på innovation (Wilkinson et al., 2005). 

Whyles et al., 2015 beskriver dem största problemen inom offentlig upphandling till att vara, 

Låg kapabilitet. Offentlig upphandling berörs också utav lagen om offentlig upphandling 

(LOU) vilket ställer stora krav på kompetens hos de offentliga aktörerna. På grund av LOU:s 

komplexitet och många krav skiftar ofta fokus hos entreprenader mot juridiken för att rättsenligt 

uppnå alla krav som ställs, och på så sätt kunna konkurrera med sina anbud (Rolfstam 2013). 

Detta skapar en barriär för innovationen då fokus ligger på juridiken istället för värdeskapande 

och resurshushållning i upphandlingarna. Små SMEs skräms också bort då de inte kan uppnå 

det krav som sätts av beställaren (Eriksson och Hane, 2014). 

 

2.4.4 Teoretiskt ramverk: möjligheter, drivkrafter och barriärer till innovation 

 

Alla möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation sammanställs i tabell 1. Dessa har 

även kategoriserats och temalagts. Teman som har identifierats är ledning, kommunikation, 

kunskap och planering. De olika kategorier som identifierades i litteratur innefattade 

organisatorisk, interorganisatorisk och extern påverkan. Ingen tydlig temaläggning eller 

kategorisering av möjligheter, drivkrafter och barriärer kunde identifieras i litteratur vilket 

bidrog till att författaren i denna studie själv skapade teman och kategorier. Hur detta gick till 

förklaras mer utförligt i metod avsnittet. 

 

Temat ledning berör möjligheter, drivkrafter och barriärer som grundar sig beslutsfattande 

funktioner. Temat kommunikation grundar sig i utbytande av kunskap och information. Temat 

kunskap grundar sig i kunskapsskapande funktioner. Temat planering grundar sig i funktioner 

som berör planeringsprocessen av en upphandling. 
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Tabell 1: Teoretiskt ramverk på möjligheter, drivkrafter och barriärer 
 

Tema Kategori Möjligheter Drivkrafter Barriärer 

Ledning Organisatorisk Projektledare 

(Driessen & Ende, 

2006; Ozorhon, 2014) 

Projektledare 

(Driessen & Ende, 

2006; Ozorhon, 

2014) 

 

Stöd från ledning 

(Ozorhon, 2010). 

 

Extern   Lagen om offentlig 

upphandling (Rolfstam, 

2013) 

Kommunikation Organisatorisk   Brist på samarbetet 

mellan de tekniska 

specialisterna (Gann & 

Salter, 2000)  

 

Interorganisatorisk Tidigt samarbete 

(Driessen & Ende, 

2006; Wilkinson et al., 

2005) 

 Kommunikationskanaler 

(Gann & Salter, 2000) 

Integration mellan 

aktörer (Ozorhon, 

2014) 

 

Extern 

teamkommunikation 

(Anacona & Caldwell, 

1992; Driessen & 

Ende, 2006) 

Kunskap Organisatoriska Kompetent personal på 

beställarsidan  

(Wilkinson et al., 

2005) 

 Låg tolerans för risk 

(Ozorhon, 2014; 

Eriksson och Hane, 

2014; Whyles et al., 

2015) 

Expertis inom projektet 

(Driessen & Ende, 

2006) 

Brist på kompetens hos 

den enskilda aktören 

(Ozorhon, 2014; 

Eriksson och Hane, 

2014) 

Anskaffa kunskap om 

slutanvändarna 

(Pemsel och Widén, 

2010) 

Uppdelning (Alashwal 

et al., 2011; Larsson, 

2016) 

Tvärfunktionella teams  

(Driessen & Ende, 

2006) 

Låg kapabilitet (Whyles 

et al., 2015) 

 

Interorganisatorisk   Motstridighet till 

förändring 

(Ozorhon, 2014).  

Multiteknologisk 

omgivning 

(Gann & Salter, 2000) 

Extern  Ökad efterfråga av 

nya radikala typer av 

byggnadsverk (Gann 

& Salter, 2000) 

 

Planering Organisatorisk  Strävan efter 

konkurrenskraft 

(Gann & Salter, 

2000) 

 

Interorganisatorisk   Institutionalisering 

(Lloyd-Walker et al.. 

2014; Larsson, 2016) 
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Långa processer 

(Wilkinson et al., 2005) 

 

3 Metod 
 

I detta kapitel presenteras en forskningsansats som beskriver studiens karaktär, 

analysenhet och urvalsstrategi. Sedan presenteras datainsamling och analysmetod som 

förklarar hur studien har samlat in information och hur denna information analyserats. 

 

3.1 Forskningsansats  
 

Ett problem som många företag står inför i bygg- och anläggningsbranschen är att de inte har 

tillräcklig kunskap om hur de ska hantera innovation i sina byggprojekt på grund av att 

forskningen om innovation riktar in sig på företagsnivå och bortser från att undersöka 

innovation på projektnivå (Ozorhon et al., 2014). I ett byggprojekt utförs aktiviteter av olika 

parter vilket gör det svårt att studera innovation i projektform (Blayse & Manley, 2004).  

 

I denna studie studeras Trafikverket eftersom de är Sveriges största offentliga beställare. 

Trafikverket har sedan 2011 genomfört ett stort förändringsarbete där man vidtagit flera 

åtgärder för att försöka öka branschens effektivitet, produktivitet och konkurrens. I vissa projekt 

har Trafikverket lämnat över ett större ansvar och åtagande till leverantörer för att på så sätt 

skapa möjligheter och drivkrafter för innovation. Från en förstudie utförd av Eriksson och Hane 

(2014) framgår det att entreprenörer och konsulter har gjort anpassningar i sina verksamheter 

för att möta de nya förutsättningarna skapade av Trafikverket. De har lång erfarenhet av att 

arbeta med projektbaserade strukturer och offentlig upphandling vilket gör dem till ett lämpligt 

analysobjekt.  

 

För att undersöka vilka möjligheter och drivkrafter som Trafikverket skapat har olika projekt 

studerats i denna studie. På grund av detta antog rapporten en induktiv ansats. När man 

använder sig av en induktiv ansats menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att verkliga 

fenomen undersöks och används som basis för att beskriva generella teorier eller utsagor. 

Undersökningsmetoden var kvalitativ vilket Bjereld et al. (1999) beskriver som ett angreppsätt 

för att undersöka vilka egenskaper och kvaliteter ett objekt har. Detta görs i syfte för att öka 

förståelsen och kunskapen för det specifika objektet. I denna studie är det Trafikverkets olika 

projekt som är objekten. Eftersom att flera projekt studerats så har detta lett till att en kvalitativ 
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multipel fallstudie genomförts. Multipla fallstudier möjliggör för djupare förståelse av ett 

problem samt att de går att kombinera med dokument, observation och intervjuer (Yin, 2013).  

 

Urvalsmetoden för undersökningen baserades på två urvalsstrategier. (1) Kritiska fall. Denna 

strategi används för att uppnå information som tillåter logiska slutsatser av typen, ”Om detta 

inte är giltigt för denna typ av fall så är det inte heller giltigt för något fall” (Flyvbjerg, 2006). 

I denna studie syftar detta på typer av fall som Trafikverket klassificerat som innovativa baserat 

på de utvecklingsfrämjande åtgärder som utförts i projektet, utvecklingsfrämjande åtgärder 

beskriv längre ner i stycket. Om möjligheter och drivkrafter inte kan identifieras i dessa 

innovativa projekt så är det inte troligt att identifiera det i mindre innovativa projekt heller. 

Baserat på den kritiska fall strategin antogs därmed den logiska slutsatsen, ”Om möjligheter 

och drivkrafter för innovation inte kan identifieras i denna typ av fall så är det inte troligt att 

identifiera det i några andra fall heller”. En begräsning som bör nämnas är att Trafikverket i 

urvalsprocessen inte kunde fastställa om de olika projekten faktiskt var innovativa på grund av 

att vissa projektet befann sig i ett så pass tidigt skede. Det enda Trafikverket säkert kunde säga 

var att förutsättningarna för innovation inom projekten var goda på pappret. (2) Maximal fall 

variation. Denna strategi används för att undersöka om det finns skillnader eller variationer i 

information mellan olika fall (Flyvbjerg, 2006) i olika regioner och verksamhetsområden. 

Baserat på den kritiska fall- och maximala fallvariationsstrategin valdes projekt ut från en lista 

som Trafikverket klassificerat  som innovativa. Innovationsgraden i listan baserades på vilka 

och hur många utvecklingsfrämjande åtgärder som utförts i respektive projektet. 

Utvecklingsfrämjande åtgärder togs fram år 2015 av Trafikverket och används som en grund 

och referensmall vid utformning av offentliga upphandlingar, se bilaga 1. I ett första urval 

valdes två av de mest innovationsrika projekten ut från regionerna nord, väst, syd, öst och mitt-

Sverige för att få en nationell spridning på undersökningen. Typ av verksamhetsområde togs 

också till hänsyn vid denna första urvalsprocess så att inte alla projekt skulle härstamma från 

samma verksamhetsområde. Efter en mer noggrann granskning tillsammans med Trafikverket 

valdes åtta projekt ut för undersökning. De olika projekten omfattade verksamhetsområdena 

väg, järnväg, bro, underhåll och ramavtal.  

 

Ett av de projekt som valdes ut hade utformats innan år 2015 vilket medförde att denna 

offentliga upphandling inte beaktat de utvecklingsfrämjande åtgärderna. I de resterande sju 

offentliga upphandlingar som utformats efter 2015 hade de utvecklingsfrämjande åtgärderna 

använts som stöd. Många av de projekt som fanns i listan var därför ”unga” projekt. På grund 
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av att Trafikverket var intresserade av att undersöka hur leverantörer upplevt att de 

utvecklingsfrämjande åtgärderna skapat möjlighet och drivkraft för innovation var sju av de 

projekten som valdes ej avslutade och ibland i ett tidigt skede. Detta fick implikationer för 

intervjuerna som utfördes vid ett senare tillfälle då respondenter inte kunde ge slutgiltiga svar 

på de frågor som ställdes. Detta på grund av att saker kunde komma att förändras i framtiden 

vilket bidrog till att respondenterna i dessa projekt gav uppskattningar och svarade utifrån var 

projektet befann sig vid intervjutillfället.  

 

Undersökningen utfördes från två olika perspektiv. Först togs beställarens perspektiv för att 

identifiera vilka möjligheter och drivkrafter Trafikverket skapat under projektet. Sedan 

undersöktes leverantörens perspektiv för att förstå vilka gap och olika uppfattningar om 

möjligheter och drivkrafter som finns mellan beställare och leverantör. På detta sätt 

inkluderades de olika aktörerna som var involverade i byggprojekten. Tidigare i rapporten 

nämns också att byggprojekt utförs i ett samarbete mellan beställare, konsulter och leverantörer 

av olika slag. När möjligheter och drivkrafter i byggprojekt studeras är det därför relevant att 

inkludera de olika aktörerna i undersökningen. Trafikverkets intresse var dock riktat mot 

leverantörernas möjligheter och drivkrafter till innovation. Detta medförde att konsulter inte låg 

i fokus i denna studie. Konsulternas påverkan fångas ändå upp indirekt i studien eftersom att de 

omnämns av Trafikverket och leverantörer i de olika intervjuerna.  

 

3.2 Datainsamling 
 

Både primär- och sekundärdata har samlats in under undersökningen. Primärdata samlades in 

via intervjuer och egna observationer. Sekundärdata inhämtades från Trafikverkets egna 

intranät samt bifogade dokument från Trafikverkets respondenter. På grund av att den största 

delen av primärdatan och datainsamlingen kom från intervjuer var det viktigt att dessa utfördes 

på rätt sätt. I figur 2 presenteras processen för datainsamlingen och vilka åtgärder som vidtagits 

vid planerande och utförande av intervjuer. 
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Figur 2: Processen för datainsamling 

 

Intervjuer möjliggör för djupare förståelse för ett fall och är en av de viktigaste källorna till 

information i en fallstudie (Yin, 2013). I denna studie har både telefon- och besöksintervjuer 

utförts. I fas 1 utfördes explorativa intervjuer med ansvariga inköpare från Trafikverket via 

Skype-samtal för att få en förståelse och en första inblick i varje projekt. Efter att denna data 

analyserats påbörjades fas 2 och nya intervjuer riktade mot projektledare från Trafikverket 

utformades i syfte att nå mer kvalitativ data. Dessa intervjuer utfördes också via Skype-samtal. 

Efter att denna data analyserats påbörjades fas 3 och där utformades nya kvalitativa intervjuer 

riktade mot arbetschefer och projektledare från leverantörer. Dessa intervjuer utfördes med 

platsbesök. Anledningen till varför inte besöksintervjuer utfördes på Trafikverkets 

respondentgrupp var för att respondentgruppen var stor och utspridda över hela landet. Skype-

intervjuer sparade både pengar och tid då möten snabbt och effektivt kunde bokas via interna 

medier. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) skriver att fördelarna med besöksintervjuer är 

just det visuella elementet där kroppsspråk och visuella medel som skalor och bilder kan 

användas för att höja kvaliteten och minska missförstånd under intervjun, något som man går 

miste om i telefonintervjuer. Fördelen med att använda sig av Skype-samtal istället för telefon 

var video och skärmdelningsfunktionen som möjliggjorde en simulering av en fysisk intervju 

så att det visuella elementet inte förkastades. Trafikverkets respondentgrupp kunde använda sig 

av Power-Point presentationer och andra dokument för att grundligt förklara sina svar vilket 

bidrog till en djupare förståelse av svaren.  



15 

 

 

För och nackdelar med en hög grad av struktur under en intervju beskrivs av Ryen (2004). 

Risken med att ha en hög struktur på sin intervju är att den kan bli för mekanisk och låsa 

interaktionen mellan den som utför intervjun och respondenten. Dock så kan intervjuaren gå 

miste om information ifall viktiga frågor inte ingår i intervju, risken finns då att dessa inte heller 

tas upp under intervjun. Ryen (2004) föreslår att på förhand tänka igenom vilka svar man är ute 

efter. Därefter planera hur man kan samla in denna information och på så sätt utforma en 

strukturerad intervju. Yin (2013) trycker på svårigheten med att analysera en stor mängd data 

vid kvalitativa intervjuer. För mycket information komplicerar analysen och ökar risken för fel, 

därför är det också viktigt att ha en tydlig struktur med intervjun för att försöka minska 

informationsmängden. I denna undersökning så har en intervjuguide framtagits där frågorna 

formulerats på ett sådant sätt att möjligheten att utveckla svar finns för respondenterna. En 

intervjuguide gav också en liknande struktur för alla intervjuer vilket gör att analysarbetet 

underlättas.  

 

Intervjuerna utfördes som semi-strukturerade intervjuer. Frågorna som låg i fokus grundade sig 

i att få respondenten att identifiera vilka möjligheter och drivkrafter för innovation samt vilka 

barriärer som upplevts i det specifika projektet. Att kunna ställa kompletterande frågor och göra 

ändringar i frågeordningen ansågs också vara en viktig aspekt för att kunna nå djupare 

diskussioner och få en ökad förståelse (Yin, 2013). Skype intervjuerna spelades inte enbart in 

med ljud utan även med bild och video från skärmdelningsfunktionen. Besöksintervjuerna 

spelades enbart in med ljud. Nedan presenteras de olika informanter som intervjuats. 
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Tabell 2: Respondentlista; beskriver intervjutyp, längd på intervju och på vilken plats besöksintervjuerna utförts 

 

Nr Respondenter/projekt Intervjutyp Längd Geografiskt läge Projekt status 

1 Ansvarig Inköpare A [AI/A] Skype 53 min - Pågående 

2 Projektledare A [PL/A] Skype 28 min - 

3 Leverantör A [LEV/A] Besök 55 min Linköping 

4 Ansvarig Inköpare B [AI/B] Skype 39 min  Pågående 

5 Projektledare B [PL/B] Skype 35 min  

6 Leverantör B [LEV/B] Besök 47 min Västerås 

7 Ansvarig Inköpare C [AI/C] Skype 54 min  Pågående 

8 Projektledare C [PL/C] Skype 58 min  

9 Leverantör C [LEV/C] Besök 48 min Göteborg 

10 Ansvarig Inköpare D [AI/D] Besök 31 min  Avslutat 

11 Projektledare D [PL/D] Skype 32 min  

12 Leverantör D [LEV/D] Besök 58 min Luleå 

13 Ansvarig Inköpare E [AI/E] Skype 31 min  Pågående 

14 Projektledare E [PL/E] Skype 37 min  

15 Leverantör E [LEV/E] Besök 61 min Umeå 

16 Ansvarig Inköpare F [AI/F] Skype 35 min  Pågående 

17 Projektledare F [PL/F] Skype 38 min  

18 Leverantör F [LEV/F] Besök 55 min Göteborg 

19 Ansvarig Inköpare G [AI/G] - -  Pågående 

20 Projektledare G [PL/G] Skype 62 min  

21 Leverantör G [LEV/G] Besök 52 min Umeå 

22 Ansvarig Inköpare H [AI/H] Skype 48 min  Pågående 

23 Projektledare H [PL/H] Skype 51 min  

24 Leverantör H [LEV/H] - - - 

 

På grund av omplacering av personal så fanns ingen ansvarig inköpare för projekt G under 

studiens gång. Leverantör H hade ingen möjlighet att utföra någon intervju innanför 

tidsramarna för studien. På grund av detta kunde projekt H inte utvärderas med samma kriterier 

som för de andra projekten vilket bidrog till att detta projekt togs bort från studien. 
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3.3 Analysmetod 
 

Under fas ett och två utfördes tematisk kodning samtidigt som data fortsatte att samlas in. Detta 

definieras enligt Merriam (2006) som konstant jämförelse. Den tematiska kodningen delades in 

i fem steg som illustreras i figur 3. Steg ett handlade om att förstå och bekanta sig med insamlad 

data för att få en grundlig förståelse om fallet samt utesluta data som bedömdes som irrelevant, 

detta för att minska datamängden och underlätta analysarbetet (Braun and Clarkes 2006). För 

att få en överblick av insamlad data lästes transkriberingar igenom separat där repetitiva och 

viktiga stycken, meningar och ord identifierades. I steg två bröts dessa markeringar ner till 

koder som namngavs med hjälp av öppen kodning (Bryman & Nilsson 2011). Steg tre innebar 

att koderna kategoriserades och sammanställdes i teman. Varje enskilt fall analyserades innan 

man i steg fyra grupperade fallen och gjorde jämförelser internt i gruppen. Genom 

analysprocessen framträdde tre grupper: Ramavtal och underhållsprojekt, ECI projekt samt 

Styrda totalentreprenader. I steg fem utfördes en multipel fallanalys som jämförde alla sju fallen 

med varandra (Eisenhardt 1989; Yin 2013).  

 

 

Figur 3: Process för tematisk kodning 

Källa: Vidareutvecklad från Dahlskog & Krumlinde (2015) 

 

3.4 Kvalitetshöjande åtgärder 
 

Att kunna bevisa att en undersökning har trovärdighet och tillförlitlighet är viktigt i all 

forskning. Tillförlitligheten beskrivs av Bjereld et al. (1999) som reliabiliteten hos den utförda 
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undersökningen, med andra ord hur väl den är genomförd. För att minimera risker under 

arbetsprocessen som felaktiga resultat och slutsatser föreslår Yin (2013) ett flertal åtgärder som 

bör vidtas. Tillexempel så bör studien kritiskt granskas av externa parter. Detta har gjorts via 

en serie av möten med en professor på Luleå Tekniska Universitet (LTU) och en opponentgrupp 

bestående av studenter från LTU. Studien bör även redovisa utförande av undersökning och 

insamling av data på ett sådant sätt att en annan person skulle kunna genomföra samma 

undersökning och komma fram till samma resultat. Detta har gjorts genom att redovisa tydliga 

figurer som förklarar studiens händelseförlopp och analysmetod.  

 

Som förklarats tidigare var skapandet och utförandet av intervjuer en viktig aspekt för att öka 

kvalitén på studien. En stor mängd av den data som skulle analyseras kom från 

intervjurespondenter vilket bidrog till att stor kraft lades på att utforma och genomföra 

intervjuerna så att korrekta resultat och slutsatser kunde ges. Respondenterna var också 

medvetna om att personlig och potentiell känslig information inte redovisades i rapporten vilket 

öppnade upp för ärlighet och sanningsenliga svar.  

 

Information från intervjuerna bevarades med hjälp av inspelningar från både Skype- och 

besöksintervjuer. Detta bidrog till att intervjuer kunde lyssnas på flera gånger där röstläge och 

andra uttryck blev enkelt att urskilja. På så sätt underlättades transkriberingsarbetet för 

författaren och säkerställde att respondentens svar i denna studie kunde uttryckas på det sättet 

som var menat. Att spela in intervjuerna bidrog också till bättre intervjuer då intervjuaren inte 

behövde fokusera på att anteckna svar. Intervjuaren kunde därför lyssna noga på respondenten 

och fokusera på att ställa relevanta följdfrågor för att öka intervjuns kvalitet. 

4 Resultat 
 

I resultatet presenteras de olika projekten i tre grupper; ramavtal och underhållsprojekt, ECI, 

styrda totalentreprenader. Dessa grupperingar gjordes utifrån likheter mellan de olika projekten 

och likheter i upphandlingsstrategin. Likheter och skillnader mellan möjligheter, drivkrafter 

och barriärer presenteras för respektive grupp. Slutligen presenteras en multipel fallanalys där 

möjligheter, drivkrafter och barriärer jämförs och temaläggs. 
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4.1 Ramavtal och underhållsprojekt 
 

Projekt A som rör ramavtal och projekt E som rör underhåll väljs att presenteras ihop på grund 

av att de båda har långsiktiga kontrakt och att flera objekt berörs under kontraktstiden. De har 

båda blivit klassade som totalentreprenader och är upphandlade på fast pris med en öppen och 

förhandlad upphandling. I anbudsutvärderingen fokuserade Trafikverket på lägsta pris. Vad 

gäller samverkan i de båda projekten följdes bestämmelser enligt Trafikverkets ’basnivå’ 

kriterium.  

 

4.1.1 Projektbeskrivning 

 

Projekt A är ett nationellt ramavtal avseende utförandet av lokala bullerskyddsskärmar för 

uteplatser. Bullerdämpande åtgärder ämnar sänka bullerljudsnivån vid utsatta fastigheter. Olika 

typer av åtgärder som till exempel fönster, fasad, långa och lokala skärmar kan användas för att 

sänka bullerljudsnivån. Detta avtal riktar sig endast mot lokala skärmar i form av 

bullerskyddskärmar för uteplatser vid bostadshus. Arbetet sker i två steg, grundläggning och 

montering av skärm. Vid utformningen av ramavtalet satte Trafikverket ihop en grupp med 

varierad spetskompetens. Gruppen, som kan ses som ett tvärfunktionellt team, bestod av 

projektledare, som stod för de tekniska specifikationerna, representanter från inköp och logistik 

som hanterade frågor om inköp och LOU samt representanter från juridik som bidrog med att 

utforma godkända formuleringar i förfrågningsunderlaget. Personer i gruppen hade även 

erfarenhet från tidigare ramavtal. Avtalet trädde i bruk i början av 2016 och har en livslängd på 

fyra år där man efter två år har lagt in en option på ett plus ett år om allt fungerar bra. Vid 

intervjutillfället hade fem avrop skett från ramavtalet där en leverantör vunnit fyra av fem 

upphandlingar. Denna leverantör intervjuades för att få djupare kunskap om upphandlingen.  

 

Projekt E hör till en serie av fem upphandlingar som innefattar underhållsbeläggning av väg 

och vägmarkering för de olika regionerna i Sverige.  De har alla upphandlats på samma sätt och 

kan ses som identiska upphandlingar bortsätt från det geografiska läget där arbetena utförs. Det 

som gör att denna upphandling skiljer sig från andra underhållsprojekt är den långa avtalstiden 

på 15 år samt att man haft stort fokus på funktionella krav. Genom att endast ställa krav på 

betingelser vad gäller vägytan så har Trafikverket gett leverantören möjligheten att själv välja 

när, var och hur underhållsarbetet ska utföras. Enligt Trafikverket så stimulerar den långa 

avtalstiden till åtgärder med bra kvalitet på grund av att leverantören ”tvingas” ta hand om sitt 

eget arbete. Genom att inte ställa krav på när, var och hur underhållsarbetet ska utföras så läggs 
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ansvaret över på leverantören vilket har skapat en osäkerhet för Trafikverket. Att låta 

leverantören bestämma har än så länge visat på positiva resultat. Projektet är i ett tidigt skede 

och underhållsarbetet har nyss trätt i bruk.  

 

4.1.2 Möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation 

 

I tabell 3 sammanställs de möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation som identifierats 

från projekt A och E.  

Tabell 3: Sammanställning av möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation i projekt A och E. 

 

Projekt A Fall analys 

Upplevd av beställare Upplevd av leverantör 

Möjligheter Frihetsgrader vid grundläggning 

Tidig marknadsdialog 

- 

Drivkrafter - - 

Barriärer Låst profil Låst profil 

För många aktörer i ramavtalet 

Konsultledet 

För få antal arbeten per avrop 

Utvärdera anbud på lägsta pris 

Projekt E Fall analys 

Upplevd av beställare Upplevd av leverantör 

Möjligheter Inte styra åtgärdsvalen när, var 

och hur 

Långt åtagande 

Fria åtgärdsval 

Drivkrafter - Långt åtagande 

Fria åtgärdsval 

Barriärer - Förundersökning saknar viktig data 

Utvärdera anbud på lägsta pris 

Ingen tidig marknadsdialog 

Inget incitament för innovation 

Inget incitament att utföra ett 

kvalitativt arbete 

 

Möjligheter för innovation 

 

I projekt A upplevde Trafikverket att de skapat möjligheter för innovation med hjälp av att 

öppna upp frihetsgrader vid grundläggningen. Enligt leverantör A så behövs det frihetsgrader 

på fler ställen än bara grundläggningen för att skapa möjligheter för innovation. ”…det enda vi 

kan vara lite fria med är grundläggningen men den har ju vi redan en patenterad produkt på, 

så det finns ingenting vi kommer förändra där. Så för oss är det inte så mycket innovation man 

kan göra inom det området.”- [LEV/A]. Trafikverket utförde också i projekt A en tidig 
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marknadsdialog där man tog kontakt med leverantörer via mejl. En delad uppfattning existerar 

dock inom Trafikverket då man menar att endast mejl inte räcker för att skapa tidig 

marknadsdialog. Fysiska möten bör, enligt vissa från Trafikverket, utföras som komplettering, 

något som inte utfördes i detta projekt. Leverantören uppfattade ingen tidig marknadsdialog. 

 

I projekt E så upplevde Trafikverket att de skapat möjligheter för innovation genom att de 

lämnat över ansvar till leverantören i form av att inte styra när, var och hur de olika åtgärdsvalen 

på beläggningsarbetet skall göras. Ökat ansvar är något som efterfrågats av många leverantörer 

under studien och har i detta projekt hittills fått mycket positiv respons från både Trafikverket 

och leverantör. ”Att få så mycket ansvar öppnar upp för stora möjligheter till innovation. Det 

skapar möjligheten att få ökad kunskap om hur vi ska tänka och räkna. Det ökar också 

drivkraften att ta fram nya processer och produkter, tänka hållbarhet kontra ekonomi.”- 

[LEV/E]. Leverantör E förklarar även i intervjun att den långa kontraktstiden på 15 år spelat en 

stor roll för vilka möjligheter som finns för att kunna arbeta med innovation. Vanliga 

underhållskontrakt har oftast en kortare kontraktstid på i ca. fem till sju år. Detta innebär att 

leverantören inte hinner undersöka och utvärdera sitt arbete innan kontraktstiden tar slut. Med 

den förlängda kontraktstiden på 15 år motiveras leverantören att arbeta med innovation då de 

nu har möjligheten att analysera och utvärdera nya tekniker, processer och materialval. ”I 

normala fall kanske vi bara hinner utföra en beläggning och då har vi inga större möjligheter 

att göra uppföljningar på vårt egna arbete. Men nu hinner vi ju se vad våra åtgärder resulterar 

i så att vi kan få kunskap som vi kan använda i andra projekt.” – [LEV/ E]. 

 

Drivkrafter för innovation 
 

Från projekt A så har inga drivkrafter identifierats, varken från Trafikverket eller leverantören. 

I projekt E däremot upplever leverantören de fria åtgärdsvalen och den långa kontraktstiden 

inte bara som en möjlighet utan även som en drivkraft till innovation. Drivkraften skapas internt 

hos leverantören på grund av att de själva måste komma på lösningar till när var och hur åtgärder 

skall göras. Som nämnts tidigare uttrycker leverantör E att det ökade ansvaret också motiverar 

till att ta fram nya processer och produkter och kan därför ses som en drivkraft.  

 

Barriärer för innovation 

 

Trafikverket upplever den låsta profilen, det vill säga förutbestämda mått och bestämmelser för 

hur bullerplanken ska se ut, i projekt A som en barriär för innovation och förklarar i intervjun 
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att det är något de är medvetna om. Varje typskärm (bullerskydd) har en redan framtagen mall 

för hur den ska se ut. Trafikverket menar att detta ska medföra besparingar i form av avlastning 

av tid och resurser genom att avropa en ”paketerad” profil. Leverantören upplever två barriärer 

kopplad till den paketerade profilen. För det första försvinner alla möjligheter för leverantören 

att utveckla bullerskyddet när Trafikverket låser profilen då inga förändringar får ske. För det 

andra så är profilen framtagen med hjälp av en konsult som enligt leverantör A skapar stora 

hinder för innovation och utveckling. ”Vi har lämnat hur många bra idéer och förslag som helst 

på att förbättra den här produkten men vi blir nekade direkt, det tycker jag är tråkigt” – 

[LEV/A]. Förklaringen på varför de blir nekade beror enligt leverantör A på att det är 

konsultledet de måste vända sig till för att begära förändringar. Konsulten har dock inget 

incitament att göra förändringar i ritningarna på bullerskyddet. Detta bara blir ett besvärligt 

omarbete på något som redan blivit godkänt från deras beställare, Trafikverket. ”Vi hade önskat 

ett tätare samarbete mot Trafikverket.”- [LEV/A]. En kommunikationsväg mellan leverantör 

och Trafikverket behövs för att kunna diskutera förbättringsförslag på produkten. 

 

Då tidigare ramavtal innefattade ett färre antal leverantörer försökte man i detta avtal öka 

konkurrensen och valde därför att ta in fler leverantörer. Totalt finns 11 leverantörer i avtalet 

som kan lägga anbud på avropen. ”Ökar man konkurrensen så satsar leverantörer mer på 

innovation” – [AI/A]. Leverantör A håller inte med om detta då han beskriver ett annat scenario 

för att skapa möjligheter och drivkrafter för innovation. ”Hade vi varit ett färre antal 

leverantörer i avtalet, kanske tre-fyra stycken, så vet man att ens konkurrenter inte kommer 

kunna vinna alla avrop. Då vet man att man kommer få jobb och kan då i ett tidigare stadie 

vända sig mot leverantörer och börja pressa dem på priser vilket bidrar till ett lägre 

anbudspris. När man också vet att man har kommande jobb vågar man också ta större risker 

med innovation och utveckling” – [LEV/A]. Tryggheten att veta att man har kommande intäkter 

hjälper att reducera osäkerheten samt risken associerad med innovation. Till detta kopplas även 

barriären med för få antal arbeten per avrop. På grund av den låga volymen kan leverantören 

inte vända sig till stora materialtillverkare med bättre priser utan tvingas skaffa material hos 

dyrare återförsäljare.  

 

Leverantören i projekt A nämner även att vissa krav kan behövas ses över och undersökas. 

”Vissa krav är för höga, exempelvis så har järnvägsbyggen mycket höga krav på stål där det 

ska hålla upp till 120 år osv, men det skulle ju inte behövas för bullerplanken även ifall de hör 
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till en järnvägsupphandling. Så plocka ut vissa delar av entreprenaden och gör skillnad där det 

behövs.” – [LEV/A]. 

 

I projekt E upplever Trafikverket inga barriärer för innovation. Jämförs de olika barriärerna för 

innovation mellan de två projekten kan endast en gemensam barriär identifieras, vilket är 

utvärdera anbud på lägsta pris. Från intervjuerna med leverantör A och E hävdar de båda vikten 

av att utvärdera anbud på mer än bara lägsta pris. De är båda eniga om att utvärdera anbud på 

lägsta pris motverkar innovation då man fokuserar på ”fel” saker. ”/…/ när det är lägsta pris 

som vinner, då blir det ju det att man inte blir så kreativ och man jobbar inte heller med nya 

lösningar och innovation.” – [LEV/A] 

 

Under intervjun med leverantör E framgick det att Trafikverket hade kunnat skapa bättre 

möjligheter för innovation om de hade haft en tidig marknadsdialog. ”Det är viktigt att man 

som beställare är ute i god tid, är man det tror jag det finns entreprenörer som är villiga att ta 

mera risker med innovation för att kunna vara mer konkurrenskraftiga. Man vågar tänka lite 

längre än bara säsongmässigt”. – [LEV/E]. Leverantören upplevde också att det i nuläget 

saknades incitament från Trafikverket för att vara innovativa och till att sköta sig i sitt arbete. 

”Har jag massa projekt som inte är godkända så blir jag lika behandlad i nästa upphandling 

som de som blir godkända, det tycker jag är synd” – [LEV/E]. Trots att det långa åtagandet och 

fria åtgärdvalen fungerar som både möjligheter och drivkrafter för innovation menar 

leverantören att det behövs ytterligare incitament för innovation. En motivation för leverantören 

måste komma från beställaren i någon form av belöning eller straff beroende på hur 

leverantören hanterat föregående upphandlingar.  

 

I projekt E identifierades bristfälliga data på Trafikverkets förundersökning som en barriär för 

innovation. ”Trafikverkets förundersökningar saknar mycket data. Vi har fått ställa mycket 

frågor vilket de också har svarat på så gott de har kunnat, men vi vet ännu inte hur långt det 

räcker. Informationen som man får när man frågar är kompletterande informationen i lägsta 

laget.” – [LEV/E]. Ofullständig data försvårar arbetet för leverantören och skapar en osäkerhet 

inom projektet. 

 

Sist redovisas ett stort problem som identifierades i projekt E, så här säger leveranöten. ”Man 

säger att likvärdig lösning kan man komma in med men så vitt jag vet så är det ingen som gjort 

en bedömning på den likvärdiga lösningen. Man ställer en fråga på det här vill vi ha och sen 
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står det också att en likvärdig lösning som uppfyller alla krav också går bra att lämna. Men 

sen står det inte hur man utvärderar det. Och man får inte lämna anbud på en alternativ lösning 

utan bara en likvärdig lösning och vart går den gränsen, vad är skillnaden? ”- [LEV/E]. Denna 

osäkerhet är grunden till ett problem som leverantörer beskriver i intervjun. Han nämner hur de 

håller inne på innovativa alternativa lösningar och ger istället i sitt anbud förslag på ”vanliga” 

beprövade lösningar. Detta görs på grund av att de är rädda för att anbudet inte kommer 

utvärderas då Trafikverket kan förkasta ett anbud på en lösning som inte uppfyller 

kravspecifikationerna i de tekniska lösningarna i förfrågningsunderlaget. Leverantörens nya 

innovativa lösningar hålls alltså inne tills de vunnit anbudet och kommit till förhandlingsbordet 

för kontraktsskrivning. Väl där presenterar leverantören det nya förslaget vilket, enligt 

leverantör E, Trafikverket oftast tycker är bra och går med på. Detta kan då betyda att de 

leverantörer som förlorat anbudet gjort på samma sätt och kan ha suttit inne på en bättre lösning 

än den leverantören som vann. Detta är ett mycket stort problem för alla inblandade då denna 

process inte gynnar någon. 

 

4.2 ECI projekt 
 

Projekt C och projekt F väljs att presenteras ihop på grund av att de båda är ECI (Early 

Contractor Involvment) upphandlingar. Begreppet ECI innebär en samverkan på hög nivå där 

Trafikverket i ett tidigt skede planerar uppdraget tillsammans med både en entreprenör och en 

projektör. Få ECI upphandlingar finns i nuläget hos Trafikverket och de som finns befinner sig 

i ett tidigt skede. ECI projekten som undersökts i denna studie har dock genererat positiva 

resultat för innovation vilket medför att de blir viktiga att fortsätta att undersöka. 

Ersättningsform sker via självkostnadsprincipen eller eventuellt med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för kvalitetsaspekter. Båda projekten upphandlades med selektiv och 

förhandlad upphandling som också inkluderar urval under tröskelvärden. Trafikverket satte 

också begränsningar till kvalificerade anbudsgivare vilket resulterade i färre anbud. 

Anbudsutvärderingen i projekt C fokuserade på kvalitet och pris medans projekt F endast 

fokuserade på kvalitet. Båda projekten har samverkan enligt Trafikverkets fastställda 

’höganivå’ kriterium som inkluderar flera samverkansaktiviteter. 

 

4.2.1 Projektbeskrivning 
 

Projekt C innefattar ombyggnation av 75 km väg för att skapa en mötesseparerad väg med 

mitträcke. Projektet ses dock inte som ett traditionellt vägbygge på grund av den nya 
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upphandlingsformen. Det som gör projektet unikt är att Trafikverket tillsammans med 

leverantören tar fram samrådsunderlag, val av lokalisering, vägplan, bygghandling, 

produktionstekniker, relationshandlingar samt överlämnandehandlingar. Med hjälp av detta 

tidiga och täta samarbete hoppas Trafikverket på att skapa möjligheter för innovation. När 

projektet i denna studie undersöktes befann man sig i ett mycket tidigt planeringsskede där man 

arbetade med att ta fram samrådsunderlaget.  

 

Projekt F är Trafikverkets första ECI upphandling som i detta fall riktar sig mot järnvägs- och 

brobyggen i innerstad. Detta medför en stor komplexitet då man måste ta hänsyn till trafikanter 

och tågtrafik under byggnadsfasen. Upphandlingen har delats in i två faser, fas ett innebär en 

planering på 18 månader där man tillsammans arbetar med att ta fram en riktkostnad vilken ska 

vara klar i juni 2017. Om riktkostnaden godkänns går arbetet över i fas två och byggandet sätter 

igång. Således befinner sig även projekt F i planeringsskedet. Dock är man just nu i slutskedet 

av planeringsfasen vilket medför att mer konkreta resultat framkommit av analysen än vad som 

framkommit i analysen av projekt C. Just nu jobbar man med att ta fram produktionsmetoder, 

tidsplaner, riskhantering och hitta nya och bättre lösningar för att kunna komma fram till ett 

riktpris. Detta gör att information från byggtiden inte existerar. Byggstart är planerad till 2018 

med ett byggslut under 2023. 

 

4.2.2 Möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation 
 

I tabell 4 sammanställs de möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation som identifierats 

från projekt C och F.  

 
Tabell 4: sammanställning av möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation i projekt C och F. 

 

Projekt C Fall analys 

Upplevd av beställare Upplevd av leverantör 

Möjligheter Tidig marknadsdialog 

Funktionskrav 

Innovationsbonus 

Utvärderingskriterier 

Ökat ansvar åt leverantören 

Samma projektör genom hela projektet 

Leverantören får komma in i projektet 

från dag ett 

Drivkrafter Ökat ansvar åt leverantören Kunna påverka projektet 

Barriärer Interna regler 

Regeringsbeslut 

Option på byggnation 

För kort tid för att sammanställa 

samrådsunderlaget 

Projekt F Fall analys 

Upplevd av beställare Upplevd av leverantör 
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Möjligheter för innovation 

 

I projekt C började Trafikverket med en marknadsdialog ca ett och ett halvt år innan 

anbudsdagen. Trafikverket uppehöll en dialog om upplägg och innehåll vid flera tillfällen mot 

marknaden, något som uppfattades som positivt av leverantörer och konsulter. Tidig 

marknadsdialog utfördes också i projekt F, dock nämner Trafikverket inte själva detta som en 

möjlighet till innovation. Både leverantör C och F poängterar vikten av tidig marknadsdialog 

då de i god tid kan undersöka ifall det kommande projektet är något som passar dem. ”Det 

väcker också ett intresse för oss och vi kan börja fundera på projektet i god tid, det är 

jätteviktigt.” – [LEV/C]. Trafikverket uttrycker sig också i funktionskrav istället för tekniska 

lösningar i Projekt C, något som leverantören uppfattar som positivt. ”Ja det är ju det som är 

bra här, i vanliga fall pratar man mycket om funktionslösningar i totalentreprenader men låser 

ändå ganska mycket. Då ger det inget!”- [LEV/C] 

 

I projekt C har man använt sig av en innovationsbonus för att uppmuntra innovation hos 

leverantören. I förfrågningsunderlaget angavs ett riktpris som bestod av en rörlig och en fast 

del. Om leverantören lyckas uppnå en lägre kostnad än riktpriset delas vinsten mellan 

Trafikverket och leverantör, uppnås en högre kostnad delas förlusten. Leverantören för projekt 

C upplever att innovationsmodellen är bra men då projektet befinner sig i ett så pass tidigt skede 

har leverantören inte börjat tänka på modellen än. Nedan presenteras innovationsmodellen för 

projekt C. 

Möjligheter Gemensamt platskontor 

ECI upplägget 

Gemensamt platskontor 

Tidig marknadsdialog 

Tätt samarbete 

Drivkrafter - - 

Barriärer - Kort planeringsperiod 

Regeringsbeslut 
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Figur 4: Intonationsmodell för projekt C 

 

Trafikverket har i projekt C också använt sig av en samverkansmodell vid utvärdering av 

anbudet. Från anbudsutvärderingsmodellen kunde mervärden erhållas som sedan drogs ifrån på 

anbudspriset. Mervärdena bestämdes internt av Trafikverket och innefattade olika delområden. 

Exempel på delområden är; förslag på samverkansledning; konflikthantering; styrning av tid, 

kostnader och kvalitet. Delområdena definieras av Trafikverket som mjuka parametrar då man 

inte endast blir utvärderad på lägsta pris. Anbudsutvärderingsmodellen är menad att användas 

för att kunna skaffa den bästa möjliga samarbetspartnern för projektet. På grund av att 

Trafikverket söker en tidig samarbetspartner för projektering av projektet blir den tekniska 

beskrivningen i förfrågningsunderlaget för ECI kontrakt tunt. Detta gör det svårt för 

leverantörer att beräkna ett pris på anbudet och skapar även svårigheter för beställaren att 

utvärdera anbuden. En leverantör med höga mervärden har därför chansen att vinna anbudet 

trotts att denne har ett högre anbudspris än andra. Det ställs därför stora krav på de som utformar 

utvärderingsmodellen och mervärdena så att rimliga gränser sätts. ”I anbudet var man tvungen 

att författa vilket va lite nytt för oss, vi är mer vana att räkna ett anbud, alltså siffror i 

kalkylprogram. Men det är bara att gilla läget, det spelar ingen roll. Men det är lättare att 

räkna på pris en att skriva en bra text.”- [LEV/C] 

 

Vid anbudsutvärderingen i projekt F hade man också stor fokus på mjuka parametrar så som 

skicklighet i samverkan och genomförande. I detta projekt anlitades en expert i samverkan från 

Chalmers tekniska högskola för att hjälp till att säkerställa en rättvis bedömning. Dock nämner 

varken Trafikverket eller leverantören detta som en möjlighet för innovation. 
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Både Trafikverket och leverantör i projekt C är eniga om att det ökade ansvaret agerat som en 

möjlighet för innovation. Leverantören beskriver också vikten av att som leverantör få komma 

in i projektet från dag ett. ”Det är såhär vi vill jobba, vi vill ha helhetsgreppet, för det är då vi 

har en chans att påverka” – [LEV/C].  En stor fördel med det tidiga samarbetet som lyfts fram 

av leverantören är vikten av att ha samma projektör genom hela projektet. Handlingar som 

utförs och skickas mellan olika parter i projektet riskerar att uppfattas på olika sätt och kunskap 

kan på så sätt förloras. 

 

Då projekt F präglas av en stor komplexitet beslutades att Trafikverket, projektör och leverantör 

skulle dela på ett gemensamt platskontor. Detta medförde ett tätt samarbete, något som ansågs 

behövas för att kunna generera den bästa tänkbara lösningen för uppdraget. Enligt Trafikverket 

är fördelarna med ett gemensamt platskontor snabba beslutsvägar, lätt att fånga upp eventuella 

problem och bättre sammanhållning på projektet. ”Fördelarna är ju att man blandar 

kompetenserna från entreprenör, projektör och beställare i ett och samma läge vilket ger 

fantastiska förutsättningar för innovation” – [LEV/F]. Trafikverket upplever dock att det täta 

samarbetet kostar och binder upp mycket resurser, något som de menar kan få negativa effekter 

för framtiden ifall ett större antal ECI upphandlingar existerar samtidigt. Leverantör F håller 

inte helt med om argumentet och förklarar hur han uppfattar den situationen. ”ECI sparar i 

långa loppet personal, jag håller med om att det går jättemycket personal nu i början men det 

är ju nu vi fångar upp att det går att bygga. Det arbetet vi gör nu ska ju bespara pengar framåt 

sett. Den totala tiden för projektet blir kortare på grund av att man kan undvika fel, misstag 

och problem som man planerat för i början.” – [LEV/F]. 

 

Det täta samarbetet som ECI upphandlingarna grundar sig i upplever Trafikverket och 

leverantören i både projekt C och F som en möjlighet för innovation. ”Det är väldigt kul att få 

göra ett projekt tillsammans med Trafikverket, att vara med och projektera är väldigt kul” – 

[LEV/C]. 

 

Drivkrafter för innovation 

 

I projekt C upplever Trafikverket att det ökade ansvaret inte endast verkar som en möjlighet 

utan att det också verkar som en drivkraft för innovation. Även leverantören håller med om att 

det ökade ansvaret skapar en drivkraft för innovation. Dock poängterar leverantören att det inte 

enbart är det ökade ansvaret som skapar drivkraften. Med ökat ansvar får man också 

möjligheten att vara med att påverka projektet vilket i sin tur skapar en drivkraft för innovation. 
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”När man får en chans att påverka skapar det en drivkraft för innovation.” – [LEV/C]. Varken 

Trafikverket eller leverantören upplever några drivkrafter för innovation i projekt F.  

 

Barriärer för innovation 

 

Endast en barriär för innovation per projekt uppstod vid analysen av ECI upphandlingarna. 

Båda var relaterade till för kort tidsplan i planeringsfasen. I projekt C menar leverantören att 

tiden för att ta fram samrådsunderlaget var knapphändig. Dock nämner han att ”tidplanen i stort 

känns väl tilltagen, men några månader till hade behövts för samrådsunderlaget” – [LEV/C].  

 

I projekt F upplever leverantören samma problem. ”Tidsplanen behöver vara lite längre i 

planeringsskedet då processer håller på parallellt vilket gör att man inte hinner med de 

normala cyklerna för detaljplanering, järnvägsplan och miljödomar. Detta är på grund av att 

man måste vänta på externa beslut från regeringen vilket gör att man blir tidsstressad.” – 

[LEV/F]. Även Trafikverket upplever att vänta på beslut från regeringen är en barriär för 

innovation. Leverantör F förklarar också svårigheten med att skapa en tidsplan med parametrar 

som man inte styr över. ”/…/ då lägger man in det i en kö hos en domstol och sen tar ju de upp 

det när det passar dem. Hur kan man lägga in det i en tidsplan när man har en parameter som 

man inte styr över”- [LEV/F].  

 

Trafikverket uttrycker också i projekt F att deras interna regler ibland kan vara för hårda vilket 

gör det svårt att öppna upp för de möjligheter för innovation Trafikverket själva vill. I båda ECI 

kontrakten som i denna studie studerats har en option på byggnation funnits. Detta menar 

Trafikverket skapar en negativ effekt för innovation eftersom leverantören är osäker på ifall de 

faktiskt kommer att komma till byggstart. 

 

4.3 Styrda totalentreprenader 
 

Projekt B, D och G har valts att presenteras tillsammans då de kan karakteriseras som styrda 

totalentreprenader. Alla tre projekt är klassade som totalentreprenader och är upphandlade på 

fast pris med en öppen och förhandlad upphandling. I anbudsutvärderingen fokuserade 

Trafikverket på lägsta pris. Vad gäller samverkan i de båda projekten följdes bestämmelser 

enligt Trafikverkets ’basnivå’ kriterium.  
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4.3.1 Projektbeskrivning 
 

I augusti 2014 började Trafikverket arbeta med förfrågningsunderlaget för Projekt B som 

innefattar utförandet av vägbygge som totalentreprenad. Vägbyggandet innefattar 

ombyggnation av befintlig väg, nybyggnation av ny väg, trafikplats och bro. Byggstart för 

projektet är satt i november 2016 och är planerat att vara slutfört i november 2019. Projektet 

beskrivs av Trafikverket som ett traditionellt projekt. Vid tidpunkten för insamling av empirin 

befann sig projekt B i slutet av projektfasen vilket gjorde att data från byggtiden inte existerade. 

 

Projekt D innefattar ombyggnation av ca 7 km väg där vägens under- och överbyggnad har 

behövts förbättras för att öka bärigheten. Projektets mål var att skapa en väg med bärighetsklass 

ett som klarar trafik med höga fordonsvikter i syfte att förbättra säkerheten för skogsnäringen, 

jordbruk och näringslivet. Trafikverket ansvarade för planering, genomförande, 

detaljprojektering och byggande samt upphandling av konsult och entreprenör. Vid tidpunkten 

för insamling av empirin hade leverantören slutfört sitt uppdrag och projektet var avslutat. 

 

Projekt G är ett brobygge vid en hög järnvägsbank i extremt brant och besvärlig terräng. Banken 

har under en längre tid varit utsatt för rörelser och sättningar som Trafikverket haft under 

ständig bevakning. Ett flertal utredningar har utförts för att finna en lösning att stärka banken. 

Då inga lämpliga lösningar hittades valde man att ersätta den befintliga järnvägen på banken 

med en järnvägsbro. Vid tidpunkten för insamling av empirin var projekt G redo för byggstart, 

slutdatum var satt till november 2019.  

 

4.3.2 Möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation 

 
Tabell 5: Sammanställning av möjligheter, drivkrafter och barriärer för projekt B, D och G 

 
Projekt B Fall analys 

Upplevd av beställare Upplevd av leverantör 

Möjligheter Funktionskrav 

Samarbete i projekteringsfasen 

- 

Drivkrafter - - 

Barriärer - Kort tidsplan 

För många tekniska lösningar 

Låst profil 

Projekt D Fall analys 

Upplevd av beställare Upplevd av leverantör 
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Möjligheter för innovation 

 

I alla tre projekten upplever Trafikverket funktionskrav som en möjlighet till innovation. I 

projekt B var funktionskrav en central punkt när upphandlingen utformades. Projektledaren 

uttryckte i intervjun att det var mycket diskussion kring ämnet och man la ett stort fokus på att 

försöka uttrycka sig i funktionskrav istället för tekniska lösningar. ”Detta är en äkta 

totalentreprenad. Ingen styrd totalentreprenad, eller ah… den är kanske det inom vissa 

områden.” – [AI/B]. Leverantör B upplever att projektet är för styrt på grund av för många 

tekniska lösningar. ”Detta projektet är jättestyrt, det finns så mycket tekniska lösningar där 

man beskriver hur saker och ting ska vara.” – [LEV/B]. I projekt D nämner Trafikverket att 

man arbetat med en kombination av funktionskrav och tekniska lösningar. Dock upplever 

ansvarig inköpare D att detta inte räckt till för att skapa möjligheter för innovation då det finns 

andra faktorer som begränsar leverantören. ” Det finns inga möjligheter för innovation i detta 

projekt, det är alldeles för låst och styrt” – [AI/D]. Tillexempel nämner ansvarig inköpare D 

att vägens profil är väldigt låst i både sid- och höjdled, vilket enligt honom begränsar 

möjligheterna för innovation. När leverantören frågades hur de upplevt att de funktionella 

kraven skapat möjlighet för innovation säger de ”Jag tycker att marginalerna är så pass låga 

så det finns inget utrymme för att göra ändringar av betydande grad.”- [LEV/D]. I projekt G 

nämner Trafikverket att de i förfrågningsunderlaget uttryckt sig i funktionskrav, dock existerar 

en annan uppfattning hos leverantören. ”Nej, vi har inte upplevt att det funnits några 

funktionskrav i den här upphandlingen.”- [LEV/G]. Trafikverket har i projekten B, D och G 

inte lyckats skapa möjligheter för innovation genom att uttrycka sig i funktionskrav. Dock så 

uttrycker alla tre leverantörer under intervjuerna att det är viktigt att gå ifrån tekniska lösningar 

och uttrycka sig i funktionskrav för att öppna upp möjligheter för innovation.  

Möjligheter Kombination av funktionskrav 

och tekniska lösningar 

- 

Drivkrafter - - 

Barriärer Låst profil Upphandling på fel årstid 

Förundersökning saknar viktig data 

Trångt byggområde 

Projekt G Fall analys 

Upplevd av beställare Upplevd av leverantör 

Möjligheter Funktionskrav - 

Drivkrafter - - 

Barriärer För låg nivå av samverkan Långa ledtider 

Vänta på externa beslut 
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I projekt B upplevde Trafikverket att man skapat möjlighet för innovation då man i 

upphandlingen inkluderat leverantören i projekteringen. Leverantören håller med om att detta 

tidiga samarbete har skapat möjlighet för innovation men i en för liten grad. ”Ja, samarbetet 

har ju lett till några förändringar som exempelvis materialval av bro men man är väldigt inne 

på detaljstyrning och det bidrar inte till någon drivkraft eller möjligheter till innovation” – 

[LEV/B]. 

 

Drivkrafter för innovation 
 

Inga drivkrafter för innovation kunde identifieras i något av de tre projekten.  

Barriärer för innovation 

 

I projekt B upplever inte Trafikverket några barriärer för innovation. Även fast Trafikverket i 

detta projekt haft ett stort fokus på funktionella krav upplever leverantören att det finns för 

många tekniska lösningar. ”Det spelar ingen roll ifall vi nu kommer på något nytt för vi måste 

ju följa de tekniska lösningar som redan är bestämda. Vi hade diskussion om detta där vi 

förklara att våra lösningar håller lika bra men då vågar Trafikverket inte gå vidare med nått 

de inte testat förut.”- [LEV/B]. Leverantören lyfter härmed också upp en ny barriär för 

innovation nämligen rädslan med att inte våga testa nya lösningar som inte är beprövade av 

Trafikverket. Leverantören nämner också att ”Många tekniska lösningar snarare hämmar 

innovation, man tappar nästan lite suget att jobba med det då också.” – [LEV/B]. Många 

tekniska lösningar i en upphandling upplevs alltså inte bara som en barriär utan även något som 

också kväver motivationen och viljan att arbeta med innovation.  

 

Det står klart att det finns en delad uppfattning på vad som upplevs som en möjlighet för 

innovation mellan Trafikverket och leverantören i projekt B. Trafikverket menar att det finns 

frihetsgrader för innovation i broprofilen då man säger ”På bron bestämmer vi endast 

materialet, höjd och bredd så här finns möjligheter till innovation” – [AI/B]. Leverantören å 

andra sidan upplever just detta som en barriär. ”…idag så är profilen låst till 10 cm och det kan 

jag tycka är onödigt. Om vi nu säger att det är en totalentreprenad och man ska bädda för 

innovativa lösningar och sen så låser man den i profilen, ah… det innebär ju att man inte kan 

göra någonting.”- [LEV/B]. Detta är något som Trafikverket i projekt D också upplever som 
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en barriär då man säger ”Jag tycker det är svårt med innovation på såna här jobb när man har 

en låst profil, det finns som inget att jobba med.”- [LEV/D]. 

 

Leverantören i projekt B lyfter i intervjun även fram vikten av att ha en väl tilltagen tidplanen. 

I projektet upplevs tidsplanen som för kort vilket får negativa effekter på innovation. ”Jag tror 

inte vi kommer med några innovationer när man sätter en så snäv tidsplan. Idag så hinner man 

inte riktigt tänka på nya saker på grund av tidspressen, man vågar inte ta det risker som 

innovation kan innebära.” – [LEV/B].  

 

I projekt D berättar leverantören att den årstid upphandlingen sker får en stor inverkan på hur 

effektivt de kan utföra sitt arbete. ”När vi går ut och tittar på vägen som vi ska byggaom får vi 

inte den vy och syn vi vill ha, mycket kan vara gömt under snön som man inte ser. Detta 

försvårar vårat arbete och minskar också chanserna för innovation då vi helt enkelt inte ser det 

vi ska jobba med.” – [LEV/D]. Det är därför viktigt att Trafikverket tar med årstider i åtanke 

när man utformar upphandlingar för att försöka förenkla arbetet så mycket det går för 

leverantören. 

 

I projekt D upplever leverantören att förundersökningen saknade viktig data. ”Viss information 

i förfrågningsunderlaget är för tunt och ibland felaktigt. Till exempel borrproverna, man har 

tagit borr prover på sidan av vägen vilket inte representerar den riktiga vägens uppbyggnad.”- 

[LEV/D].  

 

Vid den tidpunkt då projekt G studerades skulle leverantören snart påbörja byggprocessen. I 

detta stadie insåg Trafikverket att samverkansnivån var alldeles för låg då man säger ”…vår 

projektör skulle arbetat mer ihop med leverantörens projektör.” – [PL/G]. Detta tror 

projektledare G är ett viktigt steg för att skapa både möjligheter och drivkrafter för innovation. 

Leverantören uttrycker att de hade behövt komma in i projektet tidigare då de säger ”Ska du få 

drivkraft för innovation måste du få vara med i starten och vara med och påverka med dina 

egna idéer. Vi måste få komma in ett år i förväg, det är endast där du kan vara med i processen 

och påverka.”- [LEV/G]. På grund av att leverantör togs in sent i projektet och att de hade en 

låg nivå på samverkan upplevde leverantören projektet som låst eftersom de inte kunde vara 

med och påverka eller göra förändringar. ”Det här projektet är så styrt, vi kan ju inte göra 

några förändringar. Jag skulle vilja säga att detta är mer eller mindre en 

utförandeentreprenad.” – [LEV/G]. 
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På grund av den besvärliga och branta terrängen omkring platsen där järnvägsbron skulle 

byggas i projekt G gav Trafikverket ett stort markområde åt leverantören där de fick bestämma 

hur och var de ville bygga sin väg till byggplatsen. Detta ansågs av Trafikverket som en 

möjlighet till att vara innovativ. När leverantören sedan skulle börja bygga sin väg visade det 

sig att de var tvungna att få godkännande från länsstyrelsen eftersom en stor del av området 

hade ett skydd mot artrikedom. Så här säger leverantören ”På grund av att det finns ett skydd 

för artrikedom var vi tvungna att kolla med länsstyrelsen för att få godkännande om att bygga 

vägen, så i det var inte Trafikverket inblandade. Och vägarna kan man ju bara bygga på ett 

sätt, så det finns inte så mycket innovation man kan åstadkomma där. – [LEV/G]. I väntan på 

beslut upplevde leverantören i projekt G att de var alldeles för långa ledtider för att få svar. ”Vi 

kom igång lite för sent på grund av att vi var tvungna att vänta på svar från länsstyrelsen” – 

[LEV/G]. Leverantören upplevde också att ledtiderna mot Trafikverket var för långa. 

 

4.4 Multipel fallanalys  
 

I tabell 6 analyseras och jämförs möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation mellan 

alla sju projekt. Det teoretiska ramverk som presenteras i teoretisk bakgrund används här som 

grund i analysen. Nya möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation som identifierats i 

studien kompletteras i ramverket. Kursiverade ord representerar möjligheter, drivkrafter och 

barriärer för innovation som tidigare litteratur identifierat. Fetmarkerade ord representerar 

nya möjligheter, drivkrafter och barriärer som identifierats i denna studie. Fetmarkerade 

kursiverade ord representerar möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation som både 

har identifierats i litteratur och i denna studie. I tabellen refereras möjligheter, drivkrafter och 

barriärer till projekten för att tydligare få en överblick. På grund av att nya möjligheter, 

drivkrafter och barriärer identifierats tvingades författaren att utöka ramverket med ett nytt 

tema, vilket här benämns som förutbestämda betingelser.  
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Tabell 6: Multipel fallanalys över möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation. 

Tema Kategori Möjligheter Drivkrafter Barriärer 

Ledning Organisatorisk Projektledare  

C, F, G 
Projektledare  

C, F, G 

 

Stöd från ledning 

- 

 

Extern   Vänta på externa beslut 

G och F 

Långa ledtider 

G 

Lagen om offentlig 

upphandling  

- 

Förutbestämda 

betingelser  

Organisatorisk Fria åtgärdsval 

E, C och F 
Fria åtgärdsval 

E 
Låst profil 

A och B 

Funktionskrav 

C 
Ökat ansvar åt 

leverantör 

C 

Endast utvärdera 

anbud på lägsta pris 

A och E 

  För många aktörer i 

ramavtalet 

A 

För många tekniska 

lösningar 

B 

Inget incitament för 

innovation 

E 

Interorganisatorisk   För få antal arbeten per 

avrop 

A 

Kommunikation Organisatorisk  Möjlighet att 

påverka projekt 

C 

Ingen tidig 

marknadsdialog 

E 

 Samarbetet mellan de 

tekniska specialisterna 

- 

Interorganisatorisk Tidigt samarbete  

C 

 

 Konsultledet 

A 

Tidig marknadsdialog 

A, C och F 

 Kommunikationskanaler 

- 

Hög samverkan 

F 

  

Gemensamt 

platskontor 

F 

Integration mellan 

aktörer  

- 

Extern 

teamkommunikation 

- 

Kunskap Organisatoriska Kompetent personal på 

beställarsidan  

- 

 Förundersökning 

saknar viktig data 

D och E 

Expertis inom projektet  

- 

Låg tolerans för risk  

- 

Anskaffa kunskap om 

slutanvändarna  

- 

Brist på kompetens hos 

den enskilda aktören  

- 

Tvärfunktionella team  

- 

Uppdelning  

- 

 Låg kapabilitet  
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- 

Interorganisatorisk   Motstridighet till 

förändring 

- 

Multiteknologisk 

omgivning 

- 

Extern  Ökad efterfråga av 

nya radikala typer av 

byggnadsverk 

- 

 

Planering Organisatorisk Långt åtagande 

E 
Långt åtagande 

E 
Kort planeringsperiod 

C och F 

 Strävan efter 

konkurrenskraft 

- 

Kort tidsplan 

B 

 Trångt arbetsområde 

D 

Upphandling på fel 

årstid 

D 

Interorganisatorisk Samma projektör 

C 

 Institutionalisering 

- 

  Långa processer  

- 

 

 

Nedan presenteras det mest betydelsefulla möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation 

i byggprojekt baserat på tabell 6 och tidigare uttalanden från respondenter. 

 

4.4.1 Betydelsefulla möjligheter och drivkrafter för innovation 

 

Tidig marknadsdialog utmärker sig både i tabell 6 och tidigare uttalanden som en viktig 

möjlighet för innovation då denna möjlighet identifierats i projekt A, C och F. Den tidiga 

marknadsdialogen möjliggör för leverantören att ge input till upplägg, affärsform och 

kravställningar på upphandlingen vilket öppnar upp för nya lösningar och innovationer. 

 

Fria åtgärdsval utmärker sig också som en viktig möjlighet för innovation då denna har 

identifierats i projekt E, C och F. Leverantörerna E, C och F upplever alla tre att fria åtgärdsval 

har skapat stora möjligheter för innovation då de inte har blivit begränsade av förutbestämda 

betingelser. Fria åtgärdsval identifieras inte bara som en möjlighet utan också som en drivkraft 

för innovation. Även om den bara upplevs som en drivkraft i projekt E så är fria åtgärdsval 

viktig att betona. Leverantör E menar att när de ramar de måste hålla sig inom expanderar 

skapas en kreativitet som inte funnits där förut. 

 

Projektledaren som enligt litteratur är en av de mest betydelsefulla faktorer för att öka 

innovation i byggprojekt utmärker sig också från tabell 6 då den har identifierats i projekt C, F 
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och G. Alla leverantörer är eniga om att projektledare spelar en stor roll i byggprojekt på grund 

av den påverkan projektledaren har på andra medarbetare. Projektledare identifieras både som 

en möjlighet och drivkraft för innovation i projekten C, F och G. Leverantörerna menar att 

projektledares betydande roll och påverkan på medarbetare kan också uppmuntra och skapa 

incitament till innovation. 

 

Långt åtagande är en drivkraft som bör lyftas fram som en betydelsefull drivkraft för 

innovation, i alla fall i underhållsprojekt. Det långa åtagandet hjälper leverantören att skapa 

rutiner på grund av att de nu hinner utvärdera och analysera sina egna arbeten. 

 

4.4.2 Betydelsefulla barriärer för innovation 
 

Ingen tidig marknadsdialog lyfts upp som en barriär för innovation i projekt E. Leverantören 

beskriver att den tidiga marknadsdialogen är en viktig del för att de i god tid ska kunna anskaffa 

sig tillräckligt med information om den kommande upphandlingen. Detta för att kunna 

utvärdera om upphandlingen är något de vill anta eller inte. 

 

Att låsa profilen på byggnadsverk har i projekt A och B skapat en barriär för innovation. 

Leverantörerna A och B menar att genom att inte kunna påverka projektet i någon större 

utsträckning kväver lusten för innovation. Samma antagande kan också appliceras på att ha för 

många tekniska lösningar som leverantör B upplever finns i projektet. 

 

Endast utvärdera anbud på lägsta pris skapar enligt leverantörerna A och E ett klimat som 

inte är innovationsvänligt. Genom att utvärdera anbud på lägsta pris riktas leverantörens fokus 

på fel saker. 

 

Kort planeringsperiod identifieras i både ECI projekten vilket tyder att detta är något att 

beakta vid kommande ECI upphandlingar. Leverantörerna C och F upplever båda att 

planeringsperioden är för kort vilket bidrar till tidsstress. Enligt leverantörerna bidrar tidsstress 

till att de inte vågar ”riskera” nått genom att arbeta med innovation som innebär en högre 

osäkerhet.  

 

Förundersökning saknar viktig data är också en barriär som kan skapa stora problem för 

leverantören. Detta identifierades i projekt D och E där förundersökningen i projekt D även 

inkluderade felaktig data. Leverantörerna upplever att när de begär kompletterande information 

är även denna i tunn. 
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Även fast konsultledet endast identifierats i projekt A betonas även denna barriär på grund av 

detta är ett problem som kan komma till att växa. Denna barriär diskuteras mer utförligt i 

diskussion och slutsatser.  

 

5 Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för leverantörers möjligheter och 

drivkrafter till innovation i offentligt upphandlade byggprojekt. Tidigare litteratur har utökats 

genom att studien presenterar nya möjligheter och drivkrafter för innovation i byggprojekt. 

Detta har lett till nya insikter om vilka faktorer som är viktiga att beakta vid skapandet av 

innovation i byggprojekt. Författaren håller också med om att byggprojekt möter stora 

utmaningar och barriärer när de ska skapa och hanterar innovation (Wilkinson et al., 2005; 

Ozorhon et al., 2014; Eriksson och Hane, 2014; Larsson, 2016). Resultaten i denna studie kan 

komma till nytta för både beställare och leverantör vid skapandet av innovation i byggprojekt. 

Studien har även identifierat barriärer för innovation i byggprojekt trotts att detta inte stod i 

fokus. 

 

5.1 Diskussion 
 

Att det fortfarande finns stor utvecklingspotential för att främja innovation vid offentliga 

upphandlingar bekräftas i studien då leverantör E beskriver det mycket skrämmande scenariot 

där leverantörer håller inne på innovativa alternativa lösningar. Baserat på de resultat som 

genererats i studien så kan detta problem lösas med att Trafikverket i förfrågningsunderlaget 

uttrycka sig i funktionskrav istället för tekniska lösningar. Funktionskrav signalerar för 

leverantören att alternativa lösningar kommer att utvärderas då dessa anses som likvärdiga. 

Detta bör dock förtydligas i förfrågningsunderlaget så att leverantören verkligen förstår att 

alternativa lösningar inte kommer förkastas vid utvärderingen av anbudet. Detta kan också 

minska risken för överprövning då leverantörer nu förstår att alternativa lösningar accepteras. 

Att funktionskrav öppnar upp för nya lösningar är kanske ingen nyhet för Trafikverket. Däremot 

framgår det i studien att Trafikverket i projekt B, D och G har använt sig av funktionskrav, dock 

upplever inte leverantören att denna åtgärd skapat några frihetsgrader för innovation. Detta 

tyder på att Trafikverket behöver bli bättre på att uttrycka sig genom funktionskrav. Detta 

bekräftas av Wilkinson et al. (2005) som menar att offentliga beställare behöver bli bättre på 
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att uttrycka sig i funktionskrav. Vidare menar författarna att funktionskrav hjälper till att skapa 

möjligheter för innovation vilket inte framkommer i projekt B, D och G. Således föreligger 

förmodligen andra barriärer för innovation. 

 

Leverantörerna A och B upplever att upphandlingar som utvärderas på lägst pris försvårar 

arbetet med innovation eftersom detta inte bidrar till ett innovativt klimat. Då Lloyd-Walker et 

al. (2014) betonar vikten av att ha ett innovativt klimat för att främja innovation får denna 

barriär betydelse.  Kombinationen av att utvärdera anbud på lägst pris som har tekniska 

lösningar har i studien visat sig vara en av de stora barriärerna för innovation i byggprojekt. 

Denna barriär har dock överkommits i projekt C och F genom att anbud istället utvärderas med 

en kombination av lägsta pris och mjuka parametrar samt att funktionella krav ställs istället för 

tekniska lösningar. Detta stämmer också överens med Gann och Salter (2000) som beskriver 

komplexa samspel som berör projektbaserade organisationer. Barriären av långa processer 

inom offentlig upphandling som beskrivs av Wilkinson et al. (2005) bekräftas också av 

leverantör G och F. Leverantörerna beskriver att de inte kan fortsätta med det planerade arbetet 

på grund av att de väntar på beslut från externa beslutsfattare. Detta bildar en flaskhals som 

sänker produktiviteten hos leverantören. Detta styrks också av Whyles et al. (2015) som 

beskriver hur processer som är beroende av samspel mellan olika aktörer behöver effektiviseras 

inom offentlig upphandling. 

 

Konsultledet som beskrivs som en barriär för innovation i projekt A är en viktig barriär att 

betona. Tidigare nämns att konsultledet inte har något incitament att utföra leverantörers 

förbättringsförslag på produkter då de redan har uppnått de krav som är satta av sin beställare, 

Trafikverket. Trafikverket har ett intresse för att förbättra produkter men får idag ingen 

information på grund av att det saknas en kommunikationsväg mellan beställare och leverantör 

i projekt där konsulter är involverade. Eriksson och Hane, 2014 identifierar en trend med att 

arbete läggs över på konsulter vilket gör att beställarens interna kompetens minskar. Detta 

medför också att styrkeförhållandet förskjutits mellan beställare och leverantör. Vidare menar 

de också att detta i sin tur leder till att leverantörer helt enkelt inte har en kompetent medspelare 

att diskutera utveckling och innovation med. Då fler företag anställer konsulter samt att detta 

även hindrar branschens utveckling (Ozorhon et al., 2014; Eriksson och Hane, 2014) är detta 

en barriär som får stor vikt då den kan komma att växa i framtiden. 
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Den tidiga marknadsdialogen lyfts fram som en viktig möjlighet för innovation av flera 

leverantörer. I projekt där Trafikverket utfört tidig marknadsdialog framgår det att relationen 

mellan beställare och leverantör är mycket bättre än i projekt där denna åtgärd inte utförts. Detta 

styrks av uttalanden från leverantörer i projekt A, C och F. Den tidiga marknadsdialogen gynnar 

både beställare och leverantör. Leverantören får en chans att komma med förbättringsförslag 

och diskutera eventuella brister och problem med upphandlingen. Beställaren vinner kunskap 

från leverantören synpunkter och kommentarer vilket hjälper till att förbättra upphandlingen. 

Detta samspel skapar extern teamkommunikation som resulterar i kunskapsdelande utanför den 

individuella organisationens gränser som enligt litteraturen är en viktig faktor för att skapa 

innovation (Anacona & Caldwell, 1992; Driessen & Ende, 2006).  

 

Tidigt samarbete mellan beställare och leverantör betonas av Driessen & Ende (2006) 

Wilkinson et al. (2005) och Ozorhon et al. (2014) som en nyckel för innovation i byggprojekt. 

Detta antagande styrks också av leverantörer från projekt C och F. Således bör Trafikverket 

inkludera leverantören i upphandlingen i ett så tidigt skede som möjligt då de besitter större 

kunskap om vilka metoder och lösningar som passar dem bäst. Tidigt samarbete hjälper också 

till att överkomma flera av de barriärer som skapats av bygg- och anläggningsbranschen 

komplexa karaktärsdrag som beskrivs av Taylor och Levitt (2004). Tidigt och tätt samarbete 

mellan beställare och leverantör upplevs av leverantörerna C och F sänka osäkerheten som 

beskrivs av Gidado (1996) och Siebelink (2016) som en stor barriär för innovation. Genom att 

sänka osäkerhet för innovation höjs det risktagande som offentliga beställare begränsas av 

vilket medför att de är mer villiga att arbete med nya obeprövade lösningar som (Edler et al., 

2005). Detta visar på vikten av att inkludera leverantörer under projekteringsfasen. På detta sätt 

kan den mest optimala lösningen för det aktuella byggprojektet skapas. Tidigt och tätt 

samarbete hjälper också till att skapa rutiner vilket enligt Keegan och Turner (2002) också är 

en nyckel för att skapa möjligheter för innovation. 

 

I projekt E, C och F har leverantören haft fria åtgärdsval. I dessa projekt framgår det tydligt att 

denna åtgärd resulterat i möjligheter för innovation. I vissa fall beskrivs åtgärden också som en 

drivkraft för innovation. Åtgärder som upplevdes som både möjligheter och drivkrafter blir 

ytterst viktiga att beakta då dessa får en stark inverkan på innovationsgraden. Fria åtgärdsval 

hjälper också till att skapa ett innovativt klimat då de utökar de ramar som innovation begränsas 

av. Utökade ramar skapar enligt Lloyd-Walker et al. (2014) möjligheter för innovation. Detta 

framgår mycket tydligt i ECI projekten som är det enda projektområde i studien som faktiskt 
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genererat någon innovation. Upphandlingar med tidig marknadsdialog, fria åtgärdsval och en 

hög nivå på samarbete mellan beställare och leverantör framstår i studien som en väsentlig 

kombination för att skapa innovation i byggprojekt. De fria åtgärdsvalen skapar stora 

frihetsgrader för innovation samtidigt som det täta samarbetet sänker osäkerheten hos 

beställaren och får leverantören att känna sig inkluderad i upphandlingen då de har chans att 

påverka projektet.   

 

5.2 Teoretiskt bidrag 
 

Studien har bidragit till litteraturen kopplat till områdena innovation i bygg- och 

anläggningsbranschen, innovation i projektbaserade organisationer och innovation genom 

offentlig upphandling. Tidigare forskning kring innovation i dessa tre områden är relativt ung 

vilket medför att den kunskap som finns är tunn. Forskning framhäver vikten som möjligheter 

och drivkrafter har för innovation men utreder inte specifikt vilka. Större delen av den forskning 

som finns riktar även in sig på specifika områden och utreder inte interaktionen och samspelet 

mellan de olika områdena. Denna studie tar hänsyn till interaktionen och samspelet mellan de 

olika områdena som berör byggprojekt. Nya möjligheter, drivkrafter och barriärer för 

innovation har på basis av detta identifierats. 

 

Möjligheter, drivkrafter och barriärer från litteratur har i denna studie sammanställts i teman 

och kategorier. På grund av att nya möjligheter, drivkrafter och barriärer kunde identifieras 

behövde författaren skapa ett nytt tema eftersom de inte kunde placeras in i tidigare teman.  

 

5.3 Praktiskt bidrag 
 

I tabell 6 presenteras de möjligheter, drivkrafter och barriärer för innovation som både 

identifierats i litteraturen och under denna studie. Tabellen kan därför användas som 

referensmall vid skapandet av innovation i byggprojekt. Studien lyfter även fram åsikter och 

synpunkter från leverantörer från olika typer av projekt vilket kan få betydelse för offentliga 

beställare vid utformandet av nya utvecklingsfrämjande upphandlingar. 

 

Studiens resultat tar även hänsyn till de utvecklingsfrämjande åtgärder Trafikverket använt sig 

av vid skapandet av de olika upphandlingarna. Som beskrivits innan så har de 

utvecklingsfrämjande åtgärderna i denna studie redovisats som antingen möjligheter eller 
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drivkrafter. Detta medför att läsare från Trafikverkets verksamhet eller läsare som påverkas av 

Trafikverkets arbete kan få större nytta av de resultat som redovisas i studien.  

 

Studien resultat kan också vara till nytta för entreprenörer något som beskrivits som leverantör 

i denna studie. Genom att öka kunskapen om vilka möjligheter och drivkrafter för innovation 

olika leverantörer uppfattat i de olika projekten så kan entreprenörer få nya insikter av vad som 

kan krävas och bör efterfrågas av offentliga beställare för att bättre lyckas med innovation. 

 

5.4 Begränsningar och förslag på framtida forskning 
 

Den största begränsningen till denna studie är att sex av de sju projekt som undersökt inte var 

avklarade vilket har bidragit med både för och nackdelar till studien. Fördelen med att 

undersöka projekt som inte är avklarade är att alla respondenter kan bidrag med aktuella 

problem och synpunkter om möjligheter och drivkrafter för innovation. Intervjuas 

respondenterna efter avklarat projekt kan viktig information förloras på grund av att 

respondenterna helt enkelt inte kommer projektet lika bra. Däremot är nackdelen med att 

undersöka projekt som inte är avklarade att de resultat som genererats i studien kan komma att 

förändras då både beställare och leverantörer kan få nya insikter om vilka möjligheter, 

drivkrafter och barriärer som påverkar byggprojekt efter avlutat projekt. Denna begränsning 

lyfts också fram som en viktig punkt att beakta vid framtida forskning. Studien begränsas 

ytterligare av att endast svenska byggprojekt undersökts vilket gör att implikationer som ställts 

i denna rapport inte rakt av kan appliceras på byggprojekt utanför Sveriges gränser. Data från 

Trafikverket, som representerar den offentliga beställaren, blir ensidigt då studien endast 

presenterar åsikter från en offentlig beställare. Detta medför att skillnader även kan finnas i 

byggprojekt med andra offentliga beställare. 

 

Som tidigare nämnts så är kunskapen om möjligheter, drivkrafter och hinder ytlig eftersom 

enstaka åtgärder inte undersökt på djupet. Denna studie tar inte hänsyn till hur möjligheter och 

drivkrafter för innovation kan implementeras i en organisation och föreslås som framtida 

forskning. Studien tar inte heller upp hur viktiga barriärer som identifierats kan överkommas, 

vilket också är en viktig aspekt för framtida forskning. 
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Bilaga 1 
 

Utvecklingsfrämjande åtgärder 

 

 Åtgärd 

1 Tidig dialog med marknaden 

Beställaren bjuder in till och genomför en tidig dialog med marknaden för att möjliggöra 

för leverantören att ge input till upplägg, affärsform och/eller kravställning m.m. så att 

Trafikverket kan öppna upp för nya lösningar och/eller nya leverantörer. 

2 Marknadsremiss av FU 

FU lämnas ut på remiss till marknaden innan utskick, för att Trafikverket ska få 

återkoppling på eventuella låsningar som hindrar utveckling/innovation. 

3 Granskning av FU 

En granskning genomförs av FU med syfte att minimera låsningar och antalet krav samt 

samordna krav mellan olika deal av FU, så att Trafikverket maximerar möjligheterna för 

leverantörsdriven utveckling/innovation. 

4 Underlag från projekteringen 

Det framgår tydligt av FU att projekteringen ska utföras med förutsättningen att 

maximera möjligheterna för utveckling/innovation i entreprenaden. Det innebär t.ex. att 

minimera låsningar och antalet ska-krav samt samordna krav mellan olika 

teknikområden. 

5 Funktionskrav i FU 

Funktionskrav ställs i FU för att ge anbudsgivaren utökad möjlighet att utveckla och 

använda nya/egna lösningar 

6 Långt åtagande 

FU innehåller en kontraktstid och/eller garantitid som stimulerar till långsiktigt hållbara 

utveckling/innovation. T.ex. underhållsåtagande ingår i investeringsprojekt för att 

stimulera utveckling/innovation ur ett livscykels- och livcykelskostnads perspektiv. 

7 Innovationsbonus 

FU innehåller en innovationsbonus för att uppmuntra till nytänkande/ 

kreativitet/utveckling under kontraktstiden. 

8 Konkurrenspräglad dialog 

Konkurrenspräglad dialog väljs som upphandlingsförfarande, dör att möjliggöra för 

utveckling/innovation 

9 Utvärderingskriterier 

Utvärderingskriterium som premierar utvecklingsfrämjande åtgärder används, och 

ekonomisk mest fördelaktiga anbud som utvärderingsgrund. 

10 Kommunikation av målsättning 

Utveckling/innovation är en strategisk fråga för uppdraget. 

11 Paketering 

FU har utarbetats och paketerats på ett sätt som syftar till att möjliggöra ett totalåtagande 

samt tillgodokännande av serie- och upprepningseffekter i produktions skedet/tjänstens 

utförande. 

12 Kombinatorisk upphandling 

Kombinatorisk upphandling tillämpas. 

13 Support och underhållsåtagande 

Support och underhållsåtaganden ingår i totalåtagandet vid leverans av 

systemet/tjänsten/varan. 

14 Innovativa ersättningsformer 
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Upphandlingen ger utrymme för innovativa ersättningsformer anpassade för den 

aktuella leveransen. 

15 Frihetsgrader till anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ges frihet att själv påverka paketeringen, logistiklösningen, 

tekniklösningen av tjänsten/varan/systemet i anbudet. 

16 Eget förslag 

Trafikverkets egna förslag på åtgärd som skapar möjligheter och drivkraft för 

leverantörsdriven utveckling/innovation. 

 


