
26 april 2021

Beställarnätverk: Gemensam 

innovation för en klimatneutral 

anläggningssektor! 



Försnack

Välkomna! 

Kort intro

Bikupa

Grupparbete: Möjligheter och utmaningar 

KAFFEPAUS ca 14.15

Korta presentationer från varje grupp

Vi lär känna varandra lite bättre!

Gemensam reflektion

Nästa steg 

Tack för idag! 

Eftersnack fram till 16.00

Agenda



Laget runt



▪ Alla uppfattningar räknas.

▪ Ställ frågor för att förstå, inte för att utmana.

▪ Tala för att bli förstådd, inte för att ta poäng.

▪ Lyssna för att förstå. 

▪ Se skillnader som en möjlighet att lära.

▪ Se till att alla kommer till tals! 

(Emery and Purser, 1996)

Viktiga klimatregler 

för möten!



Kartläggning av kommuners 
och regioners utmaningar 
inom transportinfrastruktur 
och innovationer

Beställarnätverk



782miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2018

18,3 % av BNP

4000 organisationer omfattas av 

upphandlingslagarna

36 % av upphandlingarna avsåg 

anläggningsarbete



”…samlar köpkraft, kompetens och resurser i ett nätverkssamarbete 
som möjliggör förnyelse och innovation inom ett specifikt område. 

Genom att samlas kring en gemensam utmaning, ett behov eller ett 
befintligt problem kan nätverket locka företag att intressera sig för 
området.”

• generera, bearbeta och förvalta metoder, verktyg och ny 
kunskap

• inhämta, paketera och sprida kunskap och erfarenheter

• vara ämnes- och verksamhetsexpert i utvecklingsprojekt och i 
samordnade upphandlingar.

Referens: Upphandlingsmyndigheten

Beställarnätverk



• Samla experter i ett rum och arbeta med behovsstyrda, agila

visioner.

• Enas om behov som kommuniceras till marknaden för utveckling 

av nya tjänster att upphandla.

• Minskat risktagande och högre höjd på innovativa tjänster.

• Enas och kommunicera gemensamma standarder till marknaden.

• Plattform där upphandlingar inom olika områden kan initieras 

från en stabil behovsgrund. 

• Plattform för offentlig sektor och marknaden att vända sig till för 

dialog och rådgivning kring beställarnätverkets ämnesområden.

Styrka i beställarnätverk

Marknads-
aktörer

Kommun/
region

Myndighet/ 
akademi



Skellefteå Site East
Framtiden inom hållbara anläggningsprojekt är här. 

https://www.youtube.com/watch?v=-cXYrwKFoaU&t=3s


”Sveriges mest hållbara 

anläggningsprojekt?”



Blir det här ett 
ovanligt 

dyrt 
anläggningsprojekt?

Nej, tvärtom. 



Säkerställning och mätning av 
projektets hållbarhet

• Följer projektets  
hållbarhetsprogram

• Kontinuerlig uppföljning av 
dedikerad hållbarhetsexpert



”Vi vill vara en föregångare i branschen 
och visa vad som faktiskt är möjligt.”

• Testa gränserna inom hållbarhet

• Våga prova

• Lära av nya erfarenheter

• Inspirera omvärlden

• Växa hållbart



Bikupa: Tankar efter att ha lyssnat 

på Stefan och Karin?



Arbete i smågrupper: 

Kommuner och regioner börjar diskutera sina olika 

behov och vilka utmaningar och möjligheter ni står 

inför

Andra aktörer (myndigheter, entreprenörer, 

konsulter, branschorganisationer och institut) delar 

sina olika ingångar i beställarnätverket/klimatneutral 

anläggningssektor

Se frågor i chatten

Utse en i gruppen som kort får sammanfatta 

diskussionen i helgrupp

Behov, utmaningar 

och möjligheter 



Kaffepaus



Nedslag i grupperna



▪ Vilka är dina/din organisations 

– Intressen och drivkrafter

– Möjligheter att delta/bidra och vilken roll skulle 

du vilja/kunna ta?

– Viktiga frågor att diskutera i nätverket

Vi arbetar enskilt i 5 min

Dokumentera i padlet

Vi går laget runt och lyssnar på varandraVi lär känna 

varandra lite bättre



Vi lär känna varandra och 

identifierar de behov som finns, 

samt skapar gemensam 

förståelse för de utmaningar 

och möjligheter

Identifiera behov – 26 april

Vad vill vi uppnå tillsammans? Vilka 

frågor vill vi ta oss an? Områden och 

avgränsningar. Fortsatt arbete med 

behoven. 

Vår gemensamma vision - 26 maj

VI gör en plan för fortsatt 

arbete.

Organisering och planering – augusti 2021

Planera för genomförande. 

Vilka är nästa steg? Vad har vi 

redan åstadkommit? 

Träff december 2021

Initiera och diskutera 

genomförande

Träff oktober 2021

Löpande reflektion och 

lärande, metodutveckling

En gemensam utvecklingsprocess

Analys & summering, 
Fördjupade 
behovsdiskussioner

Analys & summering

Diskussion och 

planering på hemmaplan

Analys & summering

Diskussion och 

planering på hemmaplan

Fortsatt arbete...



Reflektion
Skriv i chatten: Vad tar du med dig från detta möte? 

Tankar om fortsättningen?



Tack för idag! 


