
31augusti 2021

Beställarnätverk: Gemensam 

innovation för en klimatneutral 

anläggningssektor! 



Välkomna! 

Tillbakablick - Vad har vi gjort hittills? 

Smågrupper: Reflektion och tillägg

KAFFEPAUS ca 14.00

Vi bildar innovationsteam

Första mötet i teamen

Skellefteå East Site: Skanska berättar om erfarenheter och

arbetet för ambitionen att nå klimatneutralitet - Sofie Absér

& Emma Väppling

Kort paus ca 15.00

Reflektion i smågrupper och helgrupp

Avslutande reflektion 

Vad händer nu?

15.30 Tack för idag! 

Eftersnack fram till 16.00

Agenda



▪ 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!



Laget runt



Vad gjorde vi förra gången?



Vi lär känna varandra och 

identifierar de behov som finns, 

samt skapar gemensam 

förståelse för 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. 

Fortsatt behovsdiskussion och 

Nulägesanalys - 26 maj

Vi bildar innovationsteam

Vi gör en plan för fortsatt arbete.

Utvecklingsteam – 31 augusti 2021

Planera för genomförande. 

Vilka är nästa steg? Vad har vi 

redan åstadkommit? 

Träff 7 december 2021

Initiera och diskutera 

genomförande

Träff 12 oktober 2021

Löpande reflektion och 

lärande, metodutveckling

Stöd till teamen

En gemensam utvecklingsprocess

Analys & summering, 
Fördjupade 
behovsdiskussioner

Analys & summering

Diskussion och 

planering på hemmaplan

Analys & summering

Diskussion och 

planering på hemmaplan

Q2 2022



Lista på konkreta utvecklingsområden

Sedan vi sågs sist har vi gjort en lista på konkreta utvecklingsområden utifrån den input 
ni givit oss under de två inledande workshoparna. 

1. Gemensam kravställan i förfrågningsunderlag

a) Hur kan vi gemensamt underlätta för både beställare och leverantörer?

b) Vi tittar på goda exempel, lär av varandra och använder i våra respektive verksamheter. 

2. Kunskap om bra materialval i anläggningsprojekt (t ex cement och betong)

3. Förvalta och underhålla: upphandling av drift och underhåll 

4. Klimatberäkningar

5. Fordon & Arbetsmaskiner

(Metodutveckling – Dokumentation och lärdomar från vår egen process)

Utöver dessa utvecklingsområden hanterar vi gemensamt i ”stora” nätverksgruppen 
frågor inom ledarskap, organisation, kompetensutveckling, beställarmod och 
upphandlingsstrategier



▪ Får ni några spontana tankar/idéer när ni 

ser listan? 

▪ Vad blir lätt? 

▪ Vad blir svårt? 

▪ Är det något vi borde börja 

med/senarelägga? Diskussion i 

smågrupper



Presentation och diskussion i 

helgrupp



Kaffepaus

Tillbaka 

14.00



▪ Genom att dela upp oss i mindre grupper kan vi 

arbeta mer effektivt och driva fler frågor parallellt. 

▪ Alla får ta del av resultaten som presenteras och 

diskuteras i stora gruppen 

▪ Ett team per område. 2-4 team.

▪ Varje team får en dedikerad processledare som 

stöd.

▪ Dynamiska processer med olika storlek och 

ambition. 

▪ Teamet tar ansvar för att ringa in scopet, 

formulera frågor och uppgifter, söka svar, hitta 

goda exempel... 

▪ En del av nätverkets budget kan användas för att 

…

Tankar bakom 

innovationsteam



Vilket utvecklingsområde vill du fokusera lite extra 

på? (Skriv siffran framför ditt namn i Zoom)

1. Gemensam kravställan i förfrågningsunderlag

a) Hur kan vi gemensamt underlätta för både beställare och 
leverantörer?

b) Vi tittar på goda exempel, lär av varandra och använder i våra 
respektive verksamheter. 

2. Kunskap om bra materialval i anläggningsprojekt (t ex cement 
och betong) (Maria Aronsson, Gbg)

3. Förvalta och underhålla: cirkularitet, upphandling av drift och 
underhåll 

4. Klimatberäkningar

5. Fordon & Arbetsmaskiner

6. (Metodutveckling – Dokumentation och lärdomar från vår 
egen process)

Val av 

innovationsteam



Börja diskutera och besluta följande: 

▪ Vad vill ni fokusera på?

▪ Vilka frågor vill ni besvara?

▪ Hur vill ni genomföra arbetet?

▪ Vad behöver ni för att lyckas?

▪ Vem/vilka fler behövs/kan bidra?

Boka in tid för nästa möte i teamet. Vi tror att 

ni hinner ses 1-2 ggr innan nästa 

nätverksträff den 12 oktober. 

Återsamling 14.30

Första mötet i 

teametFörsta mötet i 

teamet



Skellefteå Site East
Framtiden inom hållbara anläggningsprojekt är här. 

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


▪ Inled med enskild reflektion ett par 

minuter: Vad finns att lära från detta 

case? 

▪ Dela reflektioner och lärdomar med 

varandra.

Diskussion i 

smågrupper



Kaffepaus



Innovationsteam

1. Gemensam kravställan i förfrågningsunderlag: 21 september 13.00

Lars Hemmingsson, Anna E, Suvi Häkkinen, Göran Lundberg, Fredrik Ivarsson

2. Kunskap om bra materialval i anläggningsprojekt (t ex cement och betong) Karin Degerfeldt, 
Jean Huvelle, Sofie Absér, Stefan Uppenberg, Oskar Jonsson, Maria Aronsson 15 sept 9-10

3. Förvalta och underhålla: cirkularitet, upphandling av drift och underhåll 

Dag Björklund, Karin Carlsson, Hans Björkman 13 sept 9-10

4. Klimatberäkningar: Diego Penaloza, Malin Östlund, Emma Väppling

5. Fordon och Arbetsmaskiner

6. Metodutveckling: Johanna Enberg, Bodil Sandén 17 sept 12.30



Presentation och diskussion i 

helgrupp



▪ Ledarskap

▪ Organisation

▪ Kompetensutveckling

▪ Beställarmod  

▪ Upphandlingsstrategier

▪ Annat?

Skriv i chatten!

Tema för 

nästa träff? 



Reflektion – Skriv i chatten:

Vad tar du med dig från detta möte? 

Idéer om talare på nästa tema? 

Jag kan bidra med…. till utvecklingsområde…



▪ Fortsatt arbete i teamen

▪ Innovationsveckan 6 oktober

▪ Nästa nätverksträff 12 oktober: 

– Redovisning av teamarbete

– Något inom vårt valda tema

– Fortsatt arbete i teamen

Vad händer nu?



Övriga frågor? 

Tack för idag! 


