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INLEDNING  
Transformativa upphandlingar är inget upphandlingsförfarande som finns beskrivet och 
reglerat i direktiv och lagar. Det transformativa inköpsarbetet är ett långsiktigt arbete som 
behöver påbörjas långt innan upphandlaren skriver ihop förfrågningsunderlaget, med andra 
ord handlar det om ett strategiskt inköpsarbete. 

Tankesmedjan är ett initiativ där individer från kommuner, landsting, statliga myndigheter, 
akademi och andra relevanta organisationer samlas för att undersöka hur dagens globala 
utmaningar kan vändas till möjligheter genom transformativa lösningar inom offentlig 
upphandling och inköp. Detta sker för att bidra till att uppnå de långsiktiga hållbarhetsmål 
som formulerats på internationell nivå, EU-nivå, nationell nivå och även i allt större 
utsträckning på lokal nivå. 

Tankesmedjans arbete med transformativa lösningar i inköp och upphandling utgår från den 
upphandlande organisationens behov i förhållande till hållbar utveckling. 

 
Tankesmedjans syfte är att se till alla aktiviteter som tillfredsställer organisationens behov av 
transformativa lösningar. Det kan vara lösningar som leder till innovationer men perspektivet 
är inte avgränsat till innovationer utan är ett helhetsperspektiv på alla möjliga lösningar.  

Tankesmedjan initierades och koordinerades av Miljöstyrningsrådet från början av 2013 och 
fram till Miljöstyrningsrådets nedläggning i juli 2014.  

Denna skrift är inte en vetenskaplig rapport och inte heller en utredning, det är snarare en 
stafettpinne. Den handlar om vad Tankesmedjan arbetat med under knappa omständigheter 
och hur vägen framåt för tankesmedjans fortsatta arbete ser ut nu när Tankesmedjan lämnas 
över till nästa aktör.  

Kanske kan skriften även tjäna som inspirationskälla till alla köpande organisationer att söka 
transformativa lösningar i inköp och upphandling. 
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1 VAD ÄR TRANSFORMATIVA LÖSNINGAR  
Med en transformativ lösning menas en lösning som ger en 5-faldig resursförbättring, 
exempelvis en hållbar lösning som har 80 % lägre klimatutsläpp eller rent av har en positiv 
påverkan jämfört med en lösning som bara förändrar marginellt. Det är den storleksordning 
på förbättringar som krävs för att ändra kursen till en mer hållbar utveckling. Ett klassiskt 
exempel på en transformativ lösning är att ersätta fysiska resor med möten via 
videokonferens-system eller andra webb-lösningar. 

Tankesmedjans söker också lösningar som inte ger tydliga faktor-5-lösningar men även 
lösningar som genom små insatser åstadkommer stora förbättringar som kan leda vidare till 
de förbättringar som krävs. Som gott exempel kan nämnas forskning som visar att 
funktionsbaserade krav i kollektivtrafikupphandling istället för detaljspecifikationer skulle 
kunna minska bränsleförbrukningen (på studerade områden) med 30 % samtidigt som det 
minskar kostnader och ger flexibilitet i fordonsflottan.  

Fördelen med att sikta direkt på de transformativa lösningarna är att risken för 
inlåsningseffekter minskar.  

I vissa fall kan EPC – energy performance contract – tjäna som exempel på inlåsningseffekt. 
EPC innebär att en entreprenör utlovar energibesparingsåtgärder i en fastighet. En viss 
procent av besparing utlovas, exempelvis 20 %. Presterar entreprenören bättre delar 
beställaren (köparen) och entreprenören på den överskjutande besparingen. Presterar 
entreprenören sämre står denne för ”förlusten”. Emellertid gynnar detta åtgärder som är lätta 
och billiga att genomföra. Men när en fastighet genomgått ett EPC-projekt så minskar det 
ekonomiska och tekniska utrymmet att åtgärda de energibesparingar och effektiviseringar 
som finns kvar att genomföra samtidigt som det kan leda till större besparingar och bättre 
fastighetsekonomi. Därutöver riskerar beställaren situationen att föråldrade tekniker och 
material som borde bytts när ingreppet väl gjordes i fastigheten blir kvar. Har man genomfört 
större ingrepp i en fastighet väntar man gärna så länge som möjligt till nästa gång. Lösningar 
som totalt kan ge större energibesparing och totalt sett vara bättre för driftekonomin 
missgynnas och istället sker en inlåsning i en otillräcklig förbättring för lång tid framöver. 

Marginella förbättringars som leder till inlåsning i ohållbara system är något som bland annat 
IEA har varnat för då det gäller klimatfrågan.1  

Totalmetodiken2 vid energieffektiviseringar i byggnader är en metodik som istället utgår från 
den avkastningsränta som beställaren satt upp. Inom den ekonomiska ramen genomförs alla 
åtgärder som sammalagt ger högsta energieffektivisering. Projekt som genomförs med 
metodiken kan nå upp till besparingarna på 50 % eller mer. Men kan man ta det längre och nå 
en transformativ lösning - kan byggnaden bidra med energi till omgivningen, inom rimliga 
ekonomiska ramar och på ett miljömässigt bra sett. Hur formulerar beställaren ett sådant 
uppdrag? 

                                                      
1 International Energy Agency (2011) 
2 BeLok (2014) 
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För att återgå till transporter. Det har funnit visioner om en fossilfri transportsektor. 
Regionförbundet i Jämtland har en fossilbränslefri kollektivtrafik som mål. Har en 
organisation ett sådant mål så hjälper en 30 % minskning av bränsleförbrukningen till bra för 
den trafik som fortfarande måste baseras på bussar. Emellertid måste också andra lösningar 
till; kanske kan en del av motorfordonen ersättas med linbanor? Kan busslinjer ersättas med 
avrop från resenärerna? Hur ser en sådan upphandling ut? 

För att uppnå stora effekter ska transformativa lösningar sökas när man utgår från de 
strategiska behoven hos den upphandlande organisationen och ser hur strategiskt 
inköpsarbete och upphandling kan stödja de behoven.  

Då behovet och funktioner sätts i fokus så leder sökandet efter transformativa lösningar ofta 
från varor och material mot tjänster och systemlösningar. Kanske är lösningen en 
organisationsförändring hos köparen? Den första inköpsfrågan är ju – kan vi lösa vårt behov 
själva, eller är det bättre att köpa lösningen?  Det kan få stora konsekvenser i form av 
institutionella eller organisatoriska förändringar vilket även det motiverar att sökandet efter 
transformativa lösningar måste lyftas till strategisk nivå i organisationen.  

 

 
Om lösningen måste köpas så ska kundens behov matchas med leverantörernas kapacitet att 
tillfredsställa det behovet. Att sätta behov och funktioner i fokus kan öppna för fler aktörer än 
de som levererar de traditionella lösningarna. Omvärldsbevakning och marknadsanalys kan 
hjälpa till att finna transformativa lösningar.  

Följande exempel är hämtat från Upphandlingsutredningen3. 

Exempel på hur en behovsanalys inför en transformativ lösning kan 
gå till: 

Utgångspunkten är att det föreligger ett behov av att flytta ett eller 
flera föremål från en punkt till en annan. Det kan till exempel gälla att 
få böcker eller kataloger levererade från ett centrallager till en 
arbetsplats. 

                                                      
3 SOU: 2013:12, s.452 
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Vid en första anblick förefaller behovet omfatta ett transportmedel, 
dvs. upphandling av en bil eller lastbil. Vid en djupare analys har man 
urskilt att det är fråga om att leverera vissa produkter från en plats till 
en annan, vilket skulle leda till upphandling av en transporttjänst i 
stället för en lastbil. Man skulle också kunna tänka sig att katalogerna 
eller böckerna trycks nära beställaren, dvs. print on demand, 
alternativt att det går att samköra med andra varor som ska till 
samma plats, vilket leder till energi- och miljövinster. Enligt det 
transformativa angreppssättet ska dock analysen fördjupas 
ytterligare. Nästa steg kan visa att det egentligen saknas ett absolut 
behov av fysisk tillgång till de enskilda katalogerna eller böckerna. 
Be-hovet består i realiteten av att få tillgång till en viss tjänst eller 
service. Tjänsten – dvs. att hålla informationen tillgänglig – kan 
tillhandahållas digitalt utan vare sig transporter eller tryckning av 
kataloger eller böcker. Vinsterna i form av lägre resursför-brukning 
och miljöpåverkan blir därmed betydande. 

Tidigt i inköpsprocessen undersöks alltså också vad andra marknader än den traditionella har 
att erbjuda och om synergieffekter kan finnas.  

Lösningen kanske finns på marknaden, kanske lösningen ska hämtas från en annan marknad 
än den traditionella eller så är lösningen inte helt introducerad på marknaden ännu vilket kan 
kräva innovationsvänlig upphandling.  

 

 

 
Finns lösningen inte alls på marknaden kanske alternativet är en innovationsupphandling, 
teknikupphandling eller katalytisk upphandling – begrepp som det finns olika definitioner på.  

Som ett exempel på lösning som hämtats från en annan marknad än den traditionella kan 
nämnas den rymdteknologi som kan användas i duschar. Lösningen fungerar så att 
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installationen återvinner det använda vattnet direkt vid golvbrunnen. Via ett särskilt filter med 
nanoteknik renars smuts, virus och bakterier men värmen i vattnet minskar bara med ca två 
grader. En mätare känner när vattnet är för smutsigt för att matas tillbaka. Därefter återmatas 
vattnet till tappstället. 4 

Besparingspotentialen är upp till ca 90 % av använt vatten och 80 % av energin för att värma 
upp vattnet. Sådan teknik har installerats på ett badhus i Malmö och kommer att installeras 
även på ett LSS-boende5  

Det transformativa inköpsarbetet är alltså ett arbete som behöver bedrivas långsiktigt och 
långt innan upphandlaren skriver ihop förfrågningsunderlaget. 

Ett transformativ inköpsarbete är ett strategiskt inköpsarbete, lösningarna kan finnas i 
organisationsförändringar likaväl som de behöver upphandlas på marknaden eller som 
innovationer. 

  

                                                      
4 http://orbital-systems.com  
5 Granmar (2013) och Nohrstedt (2013) 
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2 UTMANINGARNA  
Vikten av att arbeta med transformativa lösningar i offentlig upphandling lyftes bland annat i 
den statliga Upphandlingsutredningen SOU: 2013:12 ”Goda affärer - en strategi för hållbar 
offentlig upphandling”.  Det eftersom att utmaningarna för att åstadkomma hållbar utveckling 
stegras. Ett stort antal politiska initiativ världen över, till förmån för en mera hållbar 
utveckling, har inte lyckats vända utvecklingen åt rätt håll.  

Utsläppen av växthusgaser ökar, den ekonomiska krisen i västvärden till trots. Minst 2/3 av 
de viktigaste ekosystem – som tropiska skogar, odlingsmark, färskvattenresurser och marina 
resurser - är överutnyttjade. Många ekosystem står under en ökande press från människans 
samhällen och ekonomiska system vilket ökar utrotningen av arter och minskar 
återhämtningsförmågan. De naturliga system som människan behöver för att bättre klara de 
globala klimatförändringarna undermineras. 

Överutnyttjandet av en rad ändliga råvaror, som råolja, fosfor och sällsynta metaller, blir 
alltmera uppenbart. Prisökningar är ett resultat av knappheten men fosfor är också en viktig 
beståndsdel i industriellt framställd gödsel, som används för livsmedelsodling.   

För snabbt växande ekonomier som Kina och Indien ses frågor om resurseffektiv utveckling 
inte längre som en ”miljöfråga” utan även som säkerhets- och näringslivspolitik och på sikt en 
fråga om välfärd. Både ekonomins tillväxt och ökande befolkning innebär fortsatt ökat tryck 
på ekosystemen. Utan hållbara lösningar på miljö- och resursproblemen så raseras den 
grundläggande basen för ekonomin.  

Marginella förbättringar kommer inte att vara tillräckliga för att på allvar ta oss an 
utmaningarna i värld med ca 9 miljarder människor. De ekonomiska systemen och 
konsumtionen måste föras till nivå där den ekologiska basen inte äventyras.  

Sveriges natur är naturligtvis beroende både av globala naturliga ekosystem, energi- och 
materialcykler och klimatssystem. Det svenska samhället är helt beroende av sin natur och de 
globala naturliga systemen. Svensk samhällsekonomi påverkas av globala trender och 
konjunkturer som i sin tur påverkas av och ytterst vilar på en ekologisk bas. Ekosystemen 
producerar varor och tjänster till samhället för enorma värden. Men dessa värden är bara i 
undantagsfall utbytbara eller möjliga att ersätta. Att byta ekosystemen som leverantör till 
människan likt en inköpare som agerar på en marknad och byter leverantör är en illusion. 
Begreppet ekosystemtjänster är ett bra redskap för att påvisa värden som varit osynliga i 
ekonomin. ”Leverantörerna ekosystemen” har fortfarande naturliga monopol vars konkurser 
ingen har råd med. Mot konkurser styr samhället likväl.  

Av Sveriges nationella miljökvalitetsmål kommer 14 av 16 mål inte att nås till år 2020. För att 
nå målen krävs tydligare prioriteringar och att miljöarbetet samordnas med andra aktiviteter i 
samhället. 

Klimat och sårbarhetsutredningen6 har bedömt påverkan på det svenska samhället av den 
ökande växthuseffekten. Slutsatserna är bland annat ökade påfrestningar på byggnader och 
infrastruktur (trafik, vatten och avlopp med mera) och ökad smittspridning, fler skadeinsekter 
och fler extrema värmetoppar, längre värmeböljor och fler översvämningar. Detta leder 

                                                      
6 SOU 2007:60 
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(bland annat) till ökade kostnader för samhället. Det offentliga har stora åtaganden på många 
av de områden där kostnaderna förväntas öka.  

Demografiska prognoser över Sverige påvisar en ökande andel pensionärer i befolkningen 
och därigenom en förväntad minskande skattebas (minskande intäkter) för bland annat 
kommunerna. En större andel äldre i befolkningen förväntas samtidigt att ställa större krav på 
vård och olika samhälleliga stödfunktioner och tjänster till dessa grupper. Förväntade 
kostnadsökningar och samtidigt förväntade intäktsminskningar. 

Ett sätt att hantera kostnader och tillvarata rationaliserings- och utvecklingspotentialer är 
genom inköp och upphandling. Att i mycket härma de framgångsrikaste företagens 
inköpsarbete är fullt möjligt även för offentliga organisationer som lyder under EU:s 
upphandlingsdirektiv. Men det skulle bara vara hjälp i att lösa kortsiktiga budgetproblem 
medan vi fortsätter rasera grunden för välfärdsekonomin. De rationaliserings- och 
utvecklingspotentialer som finns i inköp och upphandling måste aktivt bidra till hållbara 
lösningar.   

De offentliga upphandlingar som idag tar miljöhänsyn fokuserar huvudsakligen på 
förbättringar inom ramen för existerande system och produkter.  Detta genom att försöka 
hitta någorlunda bra varor inom en kategori, sätta upp minimikrav eller i mer sällsynta fall 
köpa spjutspetsteknik eller att få ut nya produkter genom teknik- eller 
innovationsupphandling. Det kan i och för sig ge viktiga bidrag till hållbar utveckling men 
risker finns även för fastlåsningseffekter och de nödvändiga transformativa skiftena mot 
hållbar utveckling uteblir.  

Behovet av transformativa lösningar är också prioriterat på internationell nivå. Förenta 
Nationernas vice generalsekreterare Jan Eliasson menar att: ”Globalt partnerskap för hållbar 
utveckling måste sikta på transformativa förändringar”7. 

Emellertid levereras få transformativa lösningar vilket har uppmärksammat flera gånger. 
Georg Kell, Vd i Förenta Nationernas initiativ för hållbart företagande, UN Global Compact, 
uttalade senast i maj 2014 att även om mycket har hänt de senaste 15 åren så är det bara 
gradvisa förändringar som inte kan kallas transformativa8. 

För att offentliga inköp och upphandlingar ska kunna bidra till att klara utmaningarna måste 
vi bredda perspektiven på vad det är för värden som levereras. Vi måste söka nya tekniska-, 
organisatoriska och sociala system och lösningar i välfärdens värdekedjor. Lösningarna kan 
underlättas av djupare behovsidentifiering, tydligare funktionskrav, utbyte av varor mot 
tjänster eller vara mot andra varor men också av organisationsförändringar, 
nätverksbyggande eller upphandling av innovationer. 

Offentlig upphandling måste bli en del av offentligt strategiskt inköpsarbete där sökandet 
efter transformativa lösningar för hållbar utveckling är en integrerad och naturlig del i arbetet. 

                                                      
7 Eliasson (2014) 
8 Manibo (2014-05-20) 
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3 TANKESMEDJAN OCH MILJÖSTYRNINGSRÅDET 
Tankesmedjan initierades av Miljöstyrningsrådet i början av 2013. Transformativa lösningar 
har även omtalats i Upphandlingsutredningen SOU: 2013:12 och i en delrapport till 
utredningen. Delrapporten nämnde Tankesmedjan och lyfte vikten av att pröva och utveckla 
både nya idéer och nya verktyg.  

Miljöstyrningsrådet arbetar med att ta fram kriterier med miljökrav och sociala krav som kan 
användas i offentlig upphandling. Men kriterier används när föremålet för upphandlingen 
redan har bestämts.  

Genom krav på exempelvis energiprestanda för datorer har energieffektivare datorer 
uppnåtts. Livscykelanalyser visar emellertid att huvuddelen av energianvändningen sker vid 
tillverkning av datorer och annan IT-utrustning. Tillverkningen, som orsakas av efterfrågan på 
billiga varor, sker ofta i länder med svagare miljölagstiftning, mer korruption och dålig 
lagefterlevnad och ökar exempelvis utsläppen av växthusgaser. Exemplen är legio. Det är 
mänskliga problem och ett inköpsproblem för organisationer med miljömål. Hur kan man 
agera som offentlig köpare för att bidra till lösningen?   

 
Emissioner inbäddade i handelsflöden (Miljoner ton CO2 per år)  

Konsumtionsbaserad beräkning av CO2-utsläpp.9 
 
De stora möjligheterna till förbättringar i inköpen ligger tidigt i inköpsarbetet. De stora 
förbättringarna kan vara både miljömässiga men även av traditionellt ekonomiska slag så som 

                                                      
9 Davis and Caldeira (2010) 
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rationaliseringar, effektiviseringar eller kvalitetsmässig utveckling. För att kunna angripa de 
utmaningar som talades om i föregående kapitel behöver lösningarna också vara 
transformativa.  

Tankesmedjan arbetar med att förflytta metoderna från gradvisa förbättringar i 
upphandlingar, till att i strategiskt inköpsarbete och upphandlingar genomföra transformativa 
förändringar. Arbetet handlar också om att förstå förutsättningarna (omvärldsbevakning och 
analys) som behövs för att implementera lösningarna och skapa dessa förutsättningar. Att 
prioritera och att analysera möjliga inlåsningar är också en viktig sak för tankesmedjan 
framöver.  

 
Lösningar kan ta form av nya koncept som behöver prövas i praktiken av aktörer som 
samverkar med tankesmedjan men det kan också vara redan pågående projekt startade av 
andra aktörer men som tankesmedjan kan dra lärdomar av. Tankesmedjan kan då välja att 
samverka eller att vara observatör för att senare kunna förmedla lärdomar vidare.  

Tankesmedjan syftar i slutänden till underlätta för offentliga köpare, så att transformativa 
lösningar kan genomföras som en självklar del av inköp och upphandling. 
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4 ORGANISERING AV TANKESMEDJAN 
Till tankesmedjan har Miljöstyrningsrådet bjudit in eldsjälar från kommuner, landsting, 
statliga myndigheter, akademi och andra relevanta organisationer och personer. 
Tankesmedjan har regelbundna möten där idéer diskuteras, omvärldsbevakning och 
kontakter delas. Mötena diskuterar även konkreta projekt och hur koncept kan prövas. 

Tankesmedjans arbete kretsar kring tre spår:  

 verktygsutveckling och goda exempel  

 omvärldsanalys 

 kommunikation  

Verktygsutveckling sker främst genom arbete i mindre grupper, så kallade ”kluster”. Klustren 
har olika teman så som proaktiv vård, aktiva byggnader, smart mobilitet, transformativa 
verktyg i inköpsstrategiskt arbete med mer. Arbetet i klustren har påbörjats men dessa är 
fortfarande i formbar fas. Klustret ”Smart mobilitet” ligger närmst en konkretisering av sina 
tankar.  

 
Som bilden ovan visar kan Tankesmedjan knyta till sig eller samverka med grupper av 
beställare/upphandlande organisationer som prövar transformativa eller liknande idéer som 
Tankesmedjan tagit fram. Tankesmedjan kan samverka med upphandlande organisationer 
som själva arbetar med projekt där Tankesmedjan idéer kan appliceras eller prövas inom 
ramen för befintliga projekt – referensplaceringar. Idéer kan testas eller lärdom inhämtas från 
så kallade innovationsslussar och så vidare. Faller idéer ut som inte kan knyta an till inköp 
eller upphandling eller som av olika anledningar inte kan finna sin hemvist hos någon 
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deltagande aktör så kan dessa lösningar slussas vidare till andra aktörer som inte omfattas av 
tankesmedjans arbetsområde, symboliserat av rutan ”Rekommendationer för åtgärder”. 

Med hjälp av Miljöstyrningsrådets erfarenheter kan i Tankesmedjan utprovade koncept 
omformas till verktyg eller metodbeskrivningar både för det inköpsstrategiska arbetet och 
som kriterier som kan användas i upphandlingsarbetet, vilket symboliseras av rutan längst 
ned i bilden ovan. 

Tankesmedjans organisering består av fyra delar. 

 Tankesmedjan  

 Tankesmedjans kluster  

 Tankesmedjans advisory board  

 Tankesmedjans koordinerande part 

Beslutande om arbetet i stort sker på Tankesmedjans möten av deltagarna.   

Verktygsutveckling sker som nämnts främst genom arbete i mindre grupper ”kluster”. 

En styrgrupp/advisory board har startas. Dess uppgift är bland annat att bidra med 
omvärldsbevakning och omvärldsanalys samt råd och stöd om arbetets inriktning. 

Tankesmedjan koordinerades av Miljöstyrningsrådet fram till Miljöstyrningsrådets 
nedläggning i juli 2014. Efter det kommer Konkurrensverket, som övertagit allt 
upphandlingsstöd, även att överta Tankesmedjan.  
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5 VERKTYGSUTVECKLING 

5.1 TRANSFORMATIVA VERKTYG FÖR STRATEGISKT INKÖPSARBETET 

BAKGRUND 

Industriföretag, grossistliknande företag och andra företag har utvecklat inköpsarbetet på 
strategisk nivå. Anledningen är att en allt större del av företagens ekonomi utgörs av inköp 
ifrån leverantörer (mellan 50-85 % eller mer). Ökande specialisering och fler relationer med 
fler leverantörer innebär allt komplexare aktiviteter och nätverk av resurser vilket ökar det 
ömsesidiga beroendet mellan företag allt mer. Beslutet mellan att göra själv eller köpa in blir 
därigenom svårare att ändra när valet väl är gjort och har under 1900-talet förändrats från en 
taktisk fråga till att bli en strategisk fråga.10 

Trenden i offentliga organisationer är också att allt mer läggs ut på leverantörer, borträknat 
löner och strukturella och sociala transfereringar så är en mycket stor del av kostnaderna 
beroende av leverantörsbasen. Men när en inköpsfråga väl når upphandlaren sitter denne ofta 
i ett läge där potentialer till effektivisering och många lösningsförslag som upptäcks i 
upphandlingsarbetet är omöjliga att uppnå eftersom inriktning och uppdraget i upphandlingen 
redan är bestämda på andra nivåer.  Även om man bortser från politiskt heta frågor som in-
eller outsourcing. Upphandlaren blir enbart en handläggare. 

De stora rationaliserings-, utvecklings- och effektiviseringspotentialerna i inköpsprocessen 
ligger mycket tidigt i arbetet och ofta på en strategisk nivå i organisationen. Företag som 
arbetat strategiskt med inköpen har kunnat tillvarata bland annat de ekonomiska 
potentialerna och minskat sina kostnader. Dessa strategier har ibland lett till drastiska 
förändringar i fråga om kostnadsminskningar, effektiviseringar och teknikutveckling. Man 
har samtidigt utvecklat den egna organisationen och produkter, utveckling av nätverk med 
leverantörer och så vidare.  

Utvecklingen är en del av ”globaliseringen” och har varit drivande i att flytta utsläpp 
geografiskt, från de gamla industrialiserade länderna till de ”nyligen” industrialiserade 
länderna. Miljöproblem som uppstår vid tillverkningen flyttar runt i global skala. Emissioner 
från industrier har i sig förändrats och utsläppspunkterna har flyttats men de har inte 
försvunnit.11  

I det så kallade Ecopolprojektet har SP Sveriges tekniska forskningsinstitut studerat hur 
upphandlingssystem kan stödja och driva utvecklingen till mer miljöanpassade innovationer, 
kallat ”eco-innovation”. Modeller och analyser har ställts upp för att se på olika exempel 
utifrån ett systemperspektiv.  

Utgångspunkten har varit det glapp som finns mellan hur forskning skapar förutsättningar för 
nya lösningar och hur det offentliga i stor utsträckning bara köper lösningar som redan finns 
på marknaden. Här kan upphandling av eco-innovation spela en viktig roll som 
efterfrågebaserat styrmedel. 

                                                      
10 Gadde & Håkansson (2001) 
11 Davis and Caldeira (2010) 
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SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Strategiskt inköpsarbete är med andra ord ett kraftfullt verktyg och verktyget ska naturligtvis 
vändas så att det istället kan stödja hållbar utveckling. Det är dags att använda verktyget som 
inköpsstrategiskt arbete utgör, i offentliga köpande organisationer och för att utveckla ett 
inköpsarbete som driver hållbara lösningar istället. Att lära av industrins erfarenheter av 
inköpsstrategiska frågor och forskningen om dessa kan vara en framkomlig väg.  

Tankesmedjan vill därför få in det strategiska arbetet i inköpsprocessen i offentliga 
organisationer och göra sökandet efter transformativa lösningar för en hållbar utveckling en 
naturlig del i det arbetet.  

Det gäller även att på nationell nivå se hur en handlingsplan för främja innovativa och 
transformativa lösningar i offentliga upphandlingar kan uppnås.  

 
REFERENSPROJEKT 1: 

MODELL FÖR HÅLLBART TRANSFORMATIVT INKÖPSSTRATEGISKT ARBETE  

Miljöstyrningsrådet arbetar, som en del i ett projekt finansierat av Energimyndigheten, med 
att ta fram en inköpsstrategisk modell. Modellen ska lyfta upp energibesparingar och 
energieffektiviseringsfrågor tidigt i inköpsprocessen.  

Grunden är att bättre utnyttja potentialerna för rationalisering och utveckling som ligger tidigt 
i inköpsarbetet. Modellen grundar sig på ett generellt inköpsstrategiskt upplägg. Anledningen 
är att transformativa lösningar och hållbar upphandling ska vara en integrerad del i allt 
inköps- och upphandlingsarbete. Modellen täcker därigenom övergripande nivå och 
kategorinivå och följer det strategiska inköpsarbetet, det taktiska upphandlingsarbetet och det 
operativa beställnings och avropsarbetet samt det strategiskt återkopplande arbetet med 
uppföljningar och utvärderingar. Styrning av leverantörer och intern styrning kan täckas av 
modellen. 

 
Figur: Översiktsbild nr 1 av MSR:s Inköpsstrategiska modell  

för miljöanpassade offentliga inköp och upphandlingar 



 

MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-19 SIDOR 17 (56) 

RAPPORT 2014:09 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS TANKESMEDJA FÖR  
TRANSFORMATIVA LÖSNINGAR 

 
 
 
 
 

Då modellen i grunden är generell är den också utbyggbar med moduler och verktyg, goda 
exempel och vägledningar för olika typer av miljöaspekter men även etiska och sociala 
faktorer samtidigt som den möjliggör ett integrerat arbetssätt med övriga inköps och 
upphandlingsaspekter. 

Modellen är indelad i moduler med olika moment och aktiviteter, verktyg för analyser och 
framtagande av paket med förbättringar. rationaliserings och lösningspotentialer, identifiering 
av potentialer för innovation. Allt innehåll i modellen syns alltså inte på dessa bilder. 

 
Figur: Översiktsbild nr 2 av MSR:s Inköpsstrategiska modell för  

miljöanpassade offentliga inköp och upphandlingar. 

I modellen finns således en modul för arbeta fram förslag på transformativa lösningar i en 
offentlig organisation. Dessa lösningar kan vara gränsöverskridande mellan inköpskategorier 
och organisationsuppdelningar.  

I översiktsbild nr 2 återfinns modulen för att skapa transformativa lösningar i delen ”Generera, 
prioritera och resurssätt paket med förbättringar”. I modulen finns även förslag på en hierarki 
för prioriteringsarbetet så att sådana transformativa lösningar kan främjas. 

Grunden till att ta fram förslag ligger i den föregående modulen som hjälper organisationen 
att göra övergripande analyser. Det är spendanalys för kartläggning av köpmönster och 
leverantörer, investeringskartläggning för att få indikationer på kommande investeringar – 
som ofta innebär energianvändning, energikartläggning av energianvändningen i 
organisationen samt kartläggning av hur inköpen påverkar organisationens miljöbelastning i 
form av utsläpp räknat i koldioxidekvivalenter. 

Transformativa lösningar för inköp utarbetas i den tidigare nämnda modulen och vilken effekt 
förslagen har på organisationens inköp kan analyseras.  

För att främja transformativa lösningar kan behovsidentifiering med hjälp av olika modeller 
införas, materialflöden och ”ägande” i organisationen kan undersökas för att främja 
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”kaskadanvänding” och återanvändning med mera. Det är Tankesmedjans uppgift att fortsätta 
konkretisera transformativa metoder och verktyg till modellen. 

 
Figur: Översiktsbild nr 3 av MSR:s Inköpsstrategiska modell för  

miljöanpassade offentliga inköp och upphandlingar. 

Även för olika specifika kategorier av varor och tjänster kan transformativa lösningar arbetas 
fram. I översiktsbild nr 3 återfinns modulen för att skapa transformativa lösningar i ”Sätt upp 
mål och analysera kategorier”. I modulen finns även förslag på en hierarki för 
prioriteringsarbetet så att sådana transformativa lösningar kan främjas. 

Arbetet med transformativa lösningar måste finnas i hela modellen och följa de 
inköpsstrategiska processerna. 

Syftet har varit att lägga ut modellen på webb men med anledning av regeringens beslut att 
lägga ned Miljöstyrningsrådet kommer endast ett koncept att hinna tillverkas. Arbetet måste 
föras vidare av andra aktörer, förhoppningsvis i det nya upphandlingsstödet.  
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REFERENSPROJEKT 2: 

LEVERANTÖRSNÄTVERK FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR 

Nätverksbyggande med leverantörer är ett område som forskning om företags- och 
industriella inköp har noterat som ett etablerat paradigm och en växande trend (jämte mer 
klassiska portföljbaserade managementsystem för att hantera relationer med leverantörer).   
För offentliga organisationer som lyder under lag om offentlig upphandling är det svårt att 
bygga långvarigt stabila nätverk med potentiella leverantörer. Klusterplattformen12 är ett 
projekt som ger en tekniskt flexibel lösning på problemet för mindre organisationer att bygga 
nätverk med potentiella leverantörer som sitter på innovativa och transformativa lösningar. 

Fyra egenskaper utgör kärnan i plattformen: 

1. Kollaborativ klusterutveckling: För att gå bortom gradvisa förbättringar av befintliga system 
behövs nya samarbeten. Med en virtuell klusterplattform kan aktörer som annars inte skulle 
mötas länkas samman och samarbeta på sätt som aldrig varit möjligt tidigare. Plattformen har 
en samarbetsbaserad utvecklingsstruktur. Beslut som fattas av användarna av plattformen 
bestämmer hur plattformen kommer att utvecklas. Det inkluderar även hur olika kluster kan 
stödjas för att leverera de lösningar som behövs och vilka funktioner plattformen kommer att 
omfatta för att hjälpa klustren att uppfylla målen. 

2. Skräddarsydd användarupplevelse: 

Plattformens design baseras på nuvarande best practice vad gäller webb- och mobillösningar 
vilket gör att plattformen kan tillhandahålla en skräddarsydd upplevelse för varje enskild 
användare. En sådan skräddarsydd användarupplevelse kommer till exempel att möjliggöra 
att plattformen kan leverera den typ av information som användaren vill ha, när användaren 
vill ha den, i det format som användaren vill ha den. Hellre än att lägga till information tillåter 
en skräddarsydd användarupplevelse plattformen att hjälpa användare att filtrera 
informationen och kan ge inspiration. 

3. Mål redovisade i realtid:  

För att säkerställa att konkreta resultat uppnås – och för att vara en del av den framväxande 
transformativa transparensen vad gäller data – kommer plattformen att i realtid kommunicera 
framsteg mot de mål som satts upp för plattformen. Denna transparens kommer också att 
möjliggöra snabb, adaptiv inlärning i takt med att nya utmaningar och möjligheter dyker upp, 
samt göra det lättare för nya aktörer att ansluta sig till plattformen och bidra till målen. 

4. Web 3.0:  

Den exponentiella utvecklingen av anslutna enheter tillsammans med förmågan att bearbeta 
och presentera stora mängder data möjliggör nya unika möjligheter. Utvecklingen av 
plattformen kommer inte bara att formas av data från maskin-till-maskin-uppkopplingar (M2M 
connectivity), utan kommer även baserat på användarens preferenser att ge en överblick över 

                                                      
12 Cluster platform for transformative solutions,  http://www.transformative-clusters.net/ 
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viktiga nya trender, inklusive s.k. ”weak signals” (d.v.s. svaga signaler som kan göra oss 
uppmärksamma om framtida händelser som annars är svåra att upptäcka och förstå).  

Tankesmedjan kommer att samverka med klusterplattformens aktörer för att se hur denna 
teknik kan öka möjligheterna för offentliga organisationer att undersöka potentiella 
leverantörer och bygga nätverk av leverantörer som sitter på innovativa och transformativa 
lösningar. Tankesmedjan kommer också att undersöka hur och var klusterplattform kan bli 
ett verktyg som passar in MSR:s inköpsstrategiska modell. 

 

REFERENSPROJEKT 3: 

INNOVATIONSFRÄMJANDE UPPHANDLINGSSYSTEM 

I det så kallade Ecopolprojektet har SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP)studerat hur 
upphandlingssystem kan stödja och driva utvecklingen till mer miljöanpassade innovationer, 
kallat ”eco-innovation”. SP fortsätter nu med ett större projekt om innovationsdrivna 
upphandlingssystem. 

Innovationsupphandling innebär i praktiken att vara första kund till en ny lösning. Att driva 
utveckling med styrmedlet offentlig upphandling innebär att introducera nya lösningar på 
marknaden och se till att de lösningarna får genomslag på marknaden så att de kan påverka 
strukturer på marknader och system. 

Dagens upphandlingssystem uppmuntrar inte till innovationer. Upphandlare väljer beprövade 
lösningar och innovatörer söker andra köpare att agera som första kund. 

Mycket arbete fokuserar på att göra offentliga upphandlingar mer ”innovationsvänliga”. Det 
vill säga öppna för innovativa lösningar vid sidan av de mer traditionella. Den 
innovationsvänliga upphandlingen ger en möjlighet till innovativa lösningar. Ett mer direkt 
innovationsdrivande upphandlingssystem kräver proaktiv upphandlare som stöds av bra 
verktyg. 

Behovsanalysen 

Upphandlaren får normalt ett pakteterat upphandlingsuppdrag att utföra. Det saknas ofta 
dialog kring vad det bakomliggande behovet är och upphandlaren har inte, tid, makt och 
resurser att ifrågasätta om uppdraget låser fast organisationen i gamla lösningar eller om det 
finns nya sätt att lösa behovet som kan leda till innovationer.  

Utvecklingen av behovsanalysen är en grundförutsättning som öppnar möjligheterna för 
transformativa och innovativa lösningar. Behovsanalysen bör utgå från vilken funktionalitet 
som behövs för att skapa en dialog kring behov och alternativa lösningar mellan upphandlare 
och ledning. Organisationen behöver utveckla processer för att formulera behov som 
funktionskrav och utveckla metoder för ifrågasättande och behovsanalys. 

På systemnivå finns ett stort behov av metodutveckling och utbildning, men också resurser 
till kapacitetsbyggande och organisationsutveckling i de upphandlade organisationerna, så att 
de kan driva den dialog som krävs.  



 

MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-19 SIDOR 21 (56) 

RAPPORT 2014:09 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS TANKESMEDJA FÖR  
TRANSFORMATIVA LÖSNINGAR 

 
 
 
 
 

Marknadsdialogen 

Potentialen för effektivare och innovativa upphandlingar ökar med en tidigare och mer 
utvecklad marknadsdialog.  

Upphandlare är i dag låsta i sina ”upphandlings fack” och behöver mandat och hjälp att öppna 
upp för nya, alternativa lösningar från andra branscher. Här finns också ett stort behov av 
”matchmaking” mellan behov och möjliga innovationslösningar, som inte finns på marknaden 
ännu. Den traditionella marknadsanalysen måste utvecklas till det som nästan finns på 
marknaden om innovations-upphandlingen skall utvecklas.  

Även när det gäller marknadsdialogen finns det tydliga synergier med ”innovationsvänlig 
upphandling”. I praktiken kanske skillnaden bara är hur långt mar går i sökandet efter ”nästa” 
tillgängliga lösning. 

Strategi (intern policy) 

Offentlig upphandling handlar i grunden om att tillgodose medborgarnas behov. I ett 
kortsiktigt perspektiv kan det vara att pressa priser. Samtidigt kan det leda till andra negativa 
effekter eller missade möjligheter i den lokala, regionala eller nationella ekonomin. 

Det är ofta dyrare att vara den första kunden. Därför är det avgörande att återkoppla vinsterna 
av innovationsupphandling till organisationens övergripande mål och policys. Det avgör vilka 
upphandlingar som skall drivas till innovationsupphandling. (Att beakta externa nyttor i 
upphandlingsstrategin innebär inte att dessa nyttor måste formuleras i upphandlingskraven 
om juridiken inte tillåter alltför långtgående krav utanför upphandlingsföremålet.) 

Här behövs det metoder och exempel på fler ”business cases” och ”cost- benefit” kalkyler som 
visar på den bredare nyttan med innovationsupphandling. Effekter med tydlig koppling till 
den egna verksamheten är lättare att använda i upphandlingen, men även studier som visar 
vilka produktgrupper och områden där innovationsupphandling har störst potential att 
påverka bör användas i det strategiska valet av upphandlingsföremål. 

En ytterligare avgörande förutsättning är att organisationen tillåter att man går ifrån 
upphandlingens fasta områden och kategorier och skapar mer gränsöverskridande 
upphandlingar, som öppnar upp för alternativa sätt att lösa det verkliga behovet 
organisationen har. Har vi en bilupphandling och en hyrbilsupphandling, får inte det hindra 
oss från att göra en bilpools eller mobilitetsupphandling. 

Dialogen mellan politiker och beslutsfattare i de offentliga organisationerna och upphandlarna 
måste utvecklas, så att val och prioriteringar kring upphandlingen tas på en strategisk nivå. 

Hur mycket som skall satsas på innovationsupphandling är kanske en politisk fråga, men 
inom vilka områden och på vilka behov/upphandlingar man skall satsa måste vävas in i 
verksamhetens strategi. 

Upphandlingen 

Utgångspunkten för upphandlingen måste vara att uttrycka organisationens behov i form av 
en funktionalitet. Beroende på behovsanalys, marknadsdialog och strategi innebär det olika 
upphandlingsscenarier.  



 

MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-19 SIDOR 22 (56) 

RAPPORT 2014:09 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS TANKESMEDJA FÖR  
TRANSFORMATIVA LÖSNINGAR 

 
 
 
 
 

En tydlig vattendelare är om behoven kan tillgodoses av något som finns på marknaden och 
lösningen blir en ”innovationsvänlig upphandling” eller om lösningen: 

 är ny för den aktuella marknaden eller nära marknadsintroduktion eller 
 inte existerar vid upphandlingstillfället, men (troligen) kan utvecklas inom en rimlig tid  
 och som inte kräver forskningsinsatser för att utvecklas  

Det finns flera upphandlingsformer som på olika sätt kan underlätta för eller driva fram 
innovationer och dessa måste utforskas. Här behövs det utbildning och information om 
befintliga lösningar och förtydliganden av juridiken. 

Kontrakts(risk)hantering 

Nya lösningar har inte alltid samma förutsägbara och lätthanterliga användande som de 
traditionella. Vill vi att de nya lösningarna skall fungera och utvecklas måste de upphandlande 
organisationerna ges resurser att hantera de risker och anpassningsproblem som kan uppstå 
med nya lösningar. Att de resurserna finns i budgeten redan vid upphandlingstillfället är 
avgörande för att innovationsupphandlingar skall genomföras. Till exempel börjar en 
bilpoolsupphandling ofta med fler bilar än det behöver vara, så att brist på tillgängliga bilar 
inte uppstår under införandefasen. Antalet användare per bil övervakas sedan löpande och 
antalet bilar minskas till ett antal som är optimalt för balansen mellan tillgänglighet och 
kostnad. 

För att underlätta både beslut och sedan kontraktshanteringen måste riskanalyser göras före 
upphandlingen. Ökade risker kan hanteras med avtalsklausuler och ökade resurser för 
riskhantering under kontraktstiden. Här ser vi ett stort behov för metodutveckling och 
expertstöd till upphandlare. 

Utvärdering 

För att innovationsupphandling skall utvecklas måste det gå att bättre visa på samhällsnyttan 
av att ta ”fördyringen” av en svårare upphandlingsprocess. Vi behöver visa hur upphandlingen 
katalyserar en marknad, hjälper eco-innovatören med en första kund och skickar signaler till 
innovationssystemet att det är den här sortens utveckling vi vill se. 

För beslutsfattare är det avgörande att mål och beslut för mer innovation faktiskt har den 
effekten. För den upphandlande organisationen är det naturligtvis viktigt att potentialen tas till 
vara. En framtida utvärderingsfråga kanske är varför upphandlingen gjorts utan fördjupad 
behovsanalys eller marknadsanalys. 

När och av vem? 

Alla upphandlingar kan inte driva fram innovationer. Den strategiska frågan blir vilka 
upphandlingar som kan och bör driva innovation?  

Utgångspunkten måste vara starka behov hos en offentlig aktör, som det inte finns en 
uppenbar lösning för på den nuvarande marknaden. 

Viktiga frågor är om det går att uppskatta den effektiviserings- eller förbättringspotential som 
lösningen kan leda till, om det finns andra intressenter som kan samla efterfrågan på 
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lösningen i en beställargrupp och om det finns en marknad med innovatörer som är 
intresserade och redo att leverera lösningar inom det område behovet finns. 

Tankesmedjan kommer att följa arbetet och dra lärdomar av forskningsprojektet och försöka 
förmedla resultaten in i utvecklingen av den inköpsstrategiska modellen och att förmedla 
resultaten till offentliga upphandlare och undersöka vilka verktyg som kan omsättas på 
nationell nivå.  

EXEMPEL: TRANSFORMATIV UPPHANDLING I STATENS INKÖPSCENTRAL 

Statens inköpscentral genomförde 2013 en ramavtalsupphandling13 av profil- och 
presentartiklar där det ges möjlighet att avropa (beställa) upplevelser så som musik eller 
presentkort till andra kulturella upplevelser eller olika tjänster, istället för varor. Varor finns 
fortfarande kvar som möjlighet att beställa som presentprodukter vilket riskerar att de 
transformativa lösningarna genomförs vid beställningar. Risken finns till exempel att en 
beställare väljer varor från profilsortimentet istället för tjänsterna i presentsortimentet. Det 
visar på att det finns praktiska svårigheter av både strategisk art (ska man tillåta att något 
annat än den transformativa lösningen kan beställas, ska man genomföra hela förändringen 
nu eller nästa avtalsperiod?)som taktisk art(hur kommunicerar man skiftet från vara till tjänst 
utan att få motreaktioner, hur styr vi beställarna?) som operativ art (är det lätt att beställa den 
transformativa lösningen, är den andra konkurrensutsättningen mellan leverantörerna för 
krångligt upplagd?) och så vidare. Frågor som kan verka triviala men som måste hanteras i 
praktiken av upphandlaren för att lyckas genomdriva förändringen hela vägen. Initiativet är 
lovvärt och manar till efterföljd med fortsatt utveckling av de transformativa inslagen.  
 

VÄGEN FRAMÅT 

I MSR:s Inköpsstrategiska modell för miljöanpassade inköp och upphandlingar så finns också 
en modul för att få en samsyn i organisationen om det inköpsstrategiska arbetet och vikten av 
ett hållbart sådant. Denna modul behöver utvecklas vidare då den sociala acceptansen och 
förståelsen på, och mandatet från organisationens ledningsnivå och andra nivåer är en 
avgörande framgångsfaktor. 

De transformativa delarna i modellen ska tankesmedjan utveckla vidare och konkretisera med 
hjälp av klusterplattformen och Innovationsdrivande upphandlingssystem.   

Ett sätt är att undersöka modeller utvecklar behovsidentifieringen.  Dessa modeller kan 
variera från enklare verktyg som identifierar den service som tillhandahålls, så att skiften från 
papper till digitala lösningar tydliggörs, till mer avancerade modeller där olika mänskliga 
behov analyseras för att se på vilket sätt dessa kan mötas och om det är balans mellan dessa. 
Enklare verktyg handlar ofta om att leverantören av en produkt komma närmare 
slutanvändaren för att förstå användarens behov. Mer sofistikerade verktyg börjar från 
behoven och analyserar sedan vilka möjliga sätt som finns att tillhanda dessa på. 

Förutom behovsidentifiering behöver det också sammanställas bra metoder och exempel på 
tänkande som kan leda inköpsarbetet i riktning mot transformativa lösningar. Metoder som 
kan passa in i modellen och bli en del av det strategiska inköpsarbetet. 

                                                      
13 Avtalsnummer 96-4-2013  
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Sådana metoder kan handla om metodik för upprätta cirkulära flöden av material och hitta 
ekonomiska modeller som stöder detta, så kallad cirkulär ekonomi. 

Metoder kan också handla om mer ordinär organisering av användning och styrning av flöden 
av varor och material inom organisationen, att byta fokus från detaljspecifikationer till 
funktioner, se samarbeten i upphandlingar och att bättre tillvarata leverantörers kunskaper 
och erfarenheter, att bygga nätverk av potentiella leverantörer, med mera.  
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5.2 AKTIVA BYGGNADER 

Dagens byggnader kan ofta ses som tekniska system för att skapa klimatskydd för brukare 
och boende. De är också formare av miljöer både avseende estetiken och de 
psykologiska/sociala dimensionerna och förutsättningar för bebyggelsenära natur. Emellertid 
är byggnader också stora förbrukare av både energi- och materialresurser. Byggnaden i sig är 
dessutom en struktur som kan ges aktiva funktioner inom de ovan nämnda dimensionerna.  

I klustret för aktiva byggnader finns tre spår. Ett handlar om den energi som används för 
driften och användningen av en byggnad. Ett spår handlar om den miljöbelastningen under en 
byggnads eller varas hela livscykel och vad exergi-perspektivet kan tillföra. Ett spår handlar 
om hur byggnader och anläggningar kan främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
istället för att utradera dessa. Utgångspunkten i alla spår är om och hur man i 
inköpsstrategiskt arbete och upphandlingar kan tillvarata dessa aspekter för att åstadkomma 
transformativa förändringar i inköp och upphandlingar av byggnader.    

 

ATT KRAVSTÄLLA BYGGNADENS ENERGI FÖR DRIFT  

Bakgrund 

Passivhus strävar efter att minimera byggnadens behov av energi för uppvärmning och istället 
förlita sig på den spillvärme som brukare/boende och verksamheter ger upphov till. 
Nollenergibyggnader strävar efter att uppnå balans i tillförsel och användning av energi över 
året, dvs noll i netto energibehov. Plusenergibyggnader strävar efter att ge ett årligt 
energiöverskott, ofta i form av elektricitet tillbaka till de boende/verksamheten eller utmatad 
till samhällets energisystem. I båda fall bortses dock från energiåtgången vid tillverkning och 
uppförande respektive rivning och destruktion av byggnaden. 

För passivhus och nollenergihus finns kriterier uppställda av branschorganisationer och 
föreningar. För vanliga byggnader finns olika miljöklassningssystem att utgå ifrån för 
energieffektivisering bland annat. Exempelvis Svanen, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, 
Green Building och så vidare.  Grunden för hur en byggnads energianvändning ska ses finns 
emellertid för alla i Boverkets Byggregler (BBR).  

Ur ett inköpsperspektiv måste man dock se att BBR:s sätt att definiera byggnadens 
energiprestanda, alltså hur energieffektiv byggnaden är, som mycket problematisk. 
Avgränsningen, som ofta kallas ”köpt energi”, visar inte hur bra klimatskärmen (tak, väggar 
osv) är utan innehåller också energin som behövs för fastighetens drift och de boendes 
tappvarmvattenanvändning. Tekniken som beskrivs på sidan 8 om energi och vattensparande 
möjligheter ger exempel en av bristerna med att ta med tappvarmvatten användningen i 
defintionen. 

Det går också att med hjälp av värmepump eller andra system så som solfångare, att ”dölja” 
brister i byggnadens klimatskärm. Olikheterna mellan eluppvärmda byggnader och värme-
uppvärmda (ex när- eller fjärrvärme) innebär också att exempelvis en elvärmd byggnad tillåts 
ha en sämre klimatskärm än en värme-uppvärmd byggnad beroende på hur effektiv 
värmepump som används. Byggnadens klimatskärm har emellertid en betydande livslängd 
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och bör ju vara av rätt kvalitet (med olika renovering och reparationsinsatser) oaktat 
livslängden och inriktningen på uppvärmningssystemet.  

Som köpande organisation med långsiktiga intressen (miljömässig hållbarhet och 
driftekonomi) i byggnaden bör det vara avgörande att kunna precisera krav på en 
energieffektiv klimatskärm för sig, ett energieffektivt driftsystem för sig och energieffektiva 
övriga installationer för sig och göra det på ett sätt som driver miljöanpassade lösningar och 
energieffektivitet. (Och naturligtvis även kunna få en översiktlig sammanräkning). 
Klimatskärmen är inte lika utbytbar som driftsystem och installationer även om den kan 
förbättras genom olika insatser så som tilläggsisolering, fönsterbyten och liknande.   

Byggbranschen och Boverket har hittills varit ovilliga att diskutera definitioner som kan 
hjälpa upphandlare att upphandla bättre byggnader. Andra branschorganisationer och aktörer 
har kommit med olika förslag men utan resultat. 

Syfte och målsättning 

Boverket har nu fått i uppdrag att se över definitionen i BBR. Tankesmedjans syfte med detta 
projekt är att komma med förslag på principer för definitioner för byggnadens 
energianvändning som främjar köparens intressen av en god driftekonomi och en låg 
energianvändning.   

Vidare att ge förslag på definitioner som kan verka för en bra prestanda på klimatskärmen och 
konstruktionen och som också kan vara tydlig med vad energi används till i driften och som 
på ett tillförlitligt sätt visar om och under vilka förutsättningar en byggnad tillför mer energi 
än den använder.  

Genom att ge tydligare avgränsningar för de olika delarna av byggnadens driftenergi 
(uppvärmning, drift, varmvatten, verksamheter, egen energi, etcetera)ges upphandlaren ett 
verktyg för ett bättre kravställande på byggnaden vilket i sin tur är förutsättningen för att 
driva marknaden att utveckla energieffektivare byggnader.  

Vägen framåt 

En arbetsgrupp bildas för att vidareutveckla det material som finns inom MSR efter 
diskussionerna som skedde inom ramen för uppdateringen av byggkriterierna. 

Genom nämnda ovanstående projekt kan de olika förslagen prövas tankemässigt.  
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REFERENSPROJEKT 1:  

RENOVERING AV FÖRSKOLA TILL PLUSENERGIBYGGNAD 

Uppsala Klimatprotokoll är ett samverkansprojekt som drivs av kommunen. Klimatprotokollet 
söker lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att leva och 
verka klimatmedvetet. Samarbetet startade 2010, då kommunen tog initiativet att bjuda in 
lokala företag, myndigheter och organisationer, till att gemensamt anta klimatutmaningen och 
bidra till att uppnå kommunens klimatmål. Medlemmarna, för närvarande 27 st, satsar både 
på egen klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling och är med och formar en hållbar 
utveckling i Uppsala. Inom protokollet drivs fokusgrupper vilka är öppna även för andra 
organisationer än medlemmarna.  

En av fokusgrupperna är plusenergi som arbetar med projektet att renovera en förskola till att 
bli en ”plusenergibyggnad”.  

Syfte och målsättning 

Fastigheter och byggnader står för stor andel av den totala energianvändningen. Därför skall 
nya byggnader vara energieffektiva och befintliga byggnader skall 
energieffektiviseras.  Energieffektiva nya byggnader är idag en självklarhet. Således är det 
befintliga byggnader som är den stora potentialen för att åstadkomma stora 
energieffektiviseringsvinster. Det är ett av motiven till att Uppsala kommun driver ett projekt 
som syftar till att renovera en befintlig förskola till att bli en ”plusbyggnad”.   

Andra motiv för projektet är: 

 Att renovera en byggnad som är tidstypisk avseende byggnadsteknik och inte är unik, 
vilket innebär att arbetet går att mångfaldiga i Uppsala och även nationellt. 

 Att göra byggnaden till ett tydligt och pedagogiskt exempel på att en befintlig byggnad 
kan ställas om till att bli en mer hållbar och miljösmart förskola.  

 Att skapa en aktiv byggnad som kan ge energi och vara en resurs för andra ändamål än 
enbart försörjning av byggnadens behov. Ett sådant ändamål kan vara produktion av 
energi för mobilitet, det vill säga för att driva fordon eller liknande syfte. 

 Att åstadkomma en giftfri förskola 
 Att dokumentera och sprida erfarenheterna från projektide till färdig byggnad 
 Att utveckla förskolans roll i kommunens långsiktiga miljö- och klimatarbete 
 Att definiera begreppet ”plusenergi” för en byggnad med utgångspunkt energikvalitet och 

exergi.  
 Att etablera ett koncept för renovering av byggnader med målsättningen att den färdiga 

byggnaden skall över en årscykel ”producera” mer energi än den använder. Att helhetsyn 
och en utvecklad beräkning- och utvärderingsmodell, såväl tekniskt som ekonomisk, ger 
väl underbyggda och tydliga motiv för ”plusenergi”. 

 Att undersöka byggnadens användningsområden utöver förskoleverksamhet. Utreda 
frågeställningar, ansvarsfördelning, etc. för att byggnaden skall kunna användas 
multifunktionellt med syftet att vara effektiv även vad gäller nyttjandegrad.  
 

  



 

MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-19 SIDOR 28 (56) 

RAPPORT 2014:09 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS TANKESMEDJA FÖR  
TRANSFORMATIVA LÖSNINGAR 

 
 
 
 
 

Vägen framåt 

Projektet är i inledningsfasen och drivs inom Klimatprotokollets fokusgrupp ”plusenergi” av 
funktionen Energistrateg vid Uppsala kommuns Kontor för samhällsutveckling och 
byggföretaget NCC som är medlem i Uppsala klimatprotokoll.  

Tre olika byggnader med olika förutsättningar i byggteknik, byggnadsår etc. har utretts för att 
bedöma lämplighet som objekt att arbeta med. En av dessa har bedömts passa projektet väl 
och denna byggnad har inventerats byggnadstekniskt beträffande dess förutsättningar att 
kunna bli en aktiv ”plusenergibyggnad”. 

Arbetet har delats in i två steg. Arbete till dags dato ingår i steg 1.  

Steg 1 innebär i huvudsak utredning av bygg- och installationsteknik inklusive förnybar 
energi, projektering i virtuell miljö där tekniken i och för byggnaden samt materialval utifrån 
ambitionen giftfri förskola utvärderas, vidare beräkning av energibalans och driftkostnader 
samt kalkylering byggkostnader och totalekonomi. I steg 1 skall också finansieringen av 
projektet säkras för att det skall bli ett reellt byggprojekt.  NCC har i detta stadie allokerat 
vissa resurser för projektet men bedömningen är att ytterligare intressenter utöver 
kommunen och NCC behöver tas in för att det skall kunna genomföras.  I steg 1 görs även 
planeringen av steg 2 som innebär det konkreta byggprojektet.  

Utöver detta finns flera kopplingar till Tankesmedjans olika ämnesområden. Framför allt i 
fråga om att ställa om av en byggnads funktion från att vara resurskrävande till att istället 
bidragande, och att renovering av befintliga byggnader blir en transformativ omställning i stor 
skala. Här har tankesmedjan, dess initiativ och klusterplattformen en viktig roll i fylla för att 
hitta motiv och nätverk som förverkligar projektet.  

 

REFERENSPROJEKT 2:   

FEMFALDIG EFFEKTIVISERING GENOM RENOVERING AV  

ENERGISYSTEM I BEFINTLIG BYGGNAD (PROBIS)  

Innovationsupphandling är ett lovande styrmedel, men det finns väldigt få exempel på 
genomförda upphandlingar. SP Sveriges tekniska forskningsinstitut har samlat ett konsortium 
och fått medel av EU kommissionen för att driva ett projekt som genomför 
innovationsupphandlingar. 

Det valda området för projektet är den enorma utmaning Europa står inför att 
energieffektivisera de flerfamiljshus som byggdes under 60- och 70- talen i miljonprogrammet. 
Behoven som driver upphandlingarna är radikalt förbättrad energiåtgång efter renoveringen. 

Syftet är att genomföra fyra pilotupphandlingar av innovativa lösningar för 
energieffektivisering av flerfamiljhus. I Sverige är det Borlänge som är partner i projektet och 
som genomför en pilotupphandling och implementerar lösningar. 

Tankesmedjan kommer genom SP: s forskning att följa projektet i syfte att de lärdomar som 
dras ska kunna omsättas till transformativa verktyg för offentliga organisationer som ska 
upphandla energieffektiviseringar och renoveringar. 
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ATT KRAVSTÄLLA ENERGI OCH EXERGI UNDER EN LIVSCYKEL 

Bakgrund 

Den energi som en byggnad använder är emellertid bara en del av den energi som används 
för byggnaden under dess totala livstid. En annan del är den energi som går åt under 
byggandet och en del är den energi som används för att utvinna, tillverka och distribuera 
byggmaterial. Ju energieffektivare byggnadernas drift blir desto större andel utgör dessa två 
delar av byggnadens totalt använda energi under dess livscykel.  

Det finns standardiserade metoder för livscykelanalyser (LCA) för byggnader och 
byggprodukter. Ett exempel är EPD-systemet (Environment product declarations)14 som 
miljöstyrningsrådet har drivit och som är internationellt välkänt men lite känt i Sverige. 
Samtidigt har byggbranschen i Sverige ett branschöverenskommet system i 
Byggvarudeklarationerna, som dock ännu inte följer någon internationell standard.  

LCA-studier visar att för energieffektiva byggnader kan upp till hälften av totalt använd energi 
utgöras av byggandet15. Andra studier visar att en mycket stor del av energianvändningen 
påverkas vid val av byggmaterial, exempelvis så är betong, cement, armering, asfalt stora 
energislukare vid sin tillverkning. 

Miljödeklarationer i form av EPD: er är användbara verktyg i upphandling. Miljödeklarationer 
ger information om varor och tjänsters miljöprestanda, exempelvis energianvändning och 
utsläpp under hela dess livscykel. Miljödeklarationer kan ge underlag om vilka miljökrav som 
är relevanta att ställa i en upphandling och kan också användas för att utvärdera och följa upp 
ställda upphandlingskrav, Det är allt vanligare att det finns miljödeklarationer för 
byggmaterial vilket innebär ökade möjligheter att ställa krav på produkternas prestanda under 
livscykeln.  

Exergi är begreppet som beskriver hur hög kvalitet energin har. Mycket förenklat kan sägas 
att ju mer av energin som kan omsättas till fysiskt arbete desto högre kvalitet har energin och 
desto mer exergi. El har exempelvis hög kvalitet och högt exergiinnehåll medan värme är 
energi med låg kvalitet och sämre exergiinnehåll. Enligt termodynamikens lagar kan energi 
inte skapas eller förstöras, mängden energi är konstant. Däremot kan kvaliteten i energin 
förändras. De processerna går ständigt från hög kvalitet till sämre kvalitet. När energi och 
material används i samhället förändras exergiinnehållet från högt till litet. Från ett ordnat 
tillstånd till oordning. Det är oundvikliga processer. Ju högre kvalitet eller ordning som ska 
fås ut av en process desto mer exergi behövs.  Används energi med mycket exergi behövs 
mindre mängd energi, om däremot energi med lågt exergiinnehåll används behövs mycket, 
mycket mer energi för att uppnå samma sak. Som ett oundvikligt resultat ökar oordningen 
utanför processen. Kopplingen till miljöproblem är tydlig eftersom ju mer energi som 
samhället använder desto större blir problem som global uppvärmning, uttag av 
naturresurser, markanvändning och så vidare. Den oordning som blir bieffekten av 
processerna utgörs av föroreningar, förstörelse av habitat och ekosystem, artutrotning, 

                                                      
14 http://www.environdec.com/ 
15 Erlandsson (2014)  
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uttömning av ändliga resurser och så vidare. I bilaga 1 i denna rapport finns en utökad 
förklaring av exergibegreppet och hur det hänger ihop med miljö- och resursproblematiken.   

 
Figur: Energi och exergi för några vanliga uppvärmningssystem. (Fig. från bilaga 1) 

Att också sträva efter exergieffektiva processer måste alltså undersökas i ljuset av de enorma 
utmaningar vi står inför. I det sammanhanget blir det intressant om och hur inköp och 
upphandling i framtiden kan ta hjälp av bedömningar av hur effektiva olika material och 
system är sett ur exergiperspektivet. 

Syfte och målsättning 

LCA: er och EPD: er inbegriper inte effektivitet sett ur exergiperspektiv. Kan en helhetsbild 
av byggnadens energianvändning och exergiflöden ges genom en utökning av LCA: er och 
EPD: er? I princip kan LCEA: er göras, det vill säga livscykelexergianalyser. Tankesmedjan 
ska undersöka vägarna som kan öka köparens möjligheter att ställa krav för att främja 
exergieffektiva byggnader och byggnader som kan bli nettobidragsgivare av energi.  

Vägen framåt 

Ett spår för tankesmedjan är att undersöka hur projekt kan se ut som kan undersöka detta 
inom byggområdet. Kan man utifrån LCA-system och EPD: er för byggnader resonera om när 
och under vilka förutsättningar byggnader kan bli nettobidragsgivare av energi och hur 
exergiomsättningen för olika fall då kan se ut. Tankesmedjan ska därför strata en samverkan 
med EPD-systemet och andra aktörer inom forskningsinstitut och universitet.  

Bland annat vid Universitetet i Leeds i England16 pågår viss forskning och initiativ för att se 
hur exergibegreppet kan knytas till ekonomiska mått med mera. Tankesmedjan måste även 
knyta kontakter med detta och andra initiativ för att ta del av resultat från se var 
forskningsfronten ligger.  

Tankesmedjan ska därför undersöka om Konkurrensverkets forskningsmedel kan användas 
för ett sådant projekt.  

                                                      
16 University of Leeds (2014) 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER MED HJÄLP AV BYGGNADER 

En av bristerna med LCA: er är hur problem så som effekter på biologisk mångfald ska 
hanteras. Studien ”Planetary boundaries” pekar förutom på den mänskliga påverkan på 
växthuseffekten på åtta andra områden där omfattningen av våra aktiviteter skulle kunna 
orsaka ett skifte från Holocen - den stabila fas vi befinner oss i till något annat. Förändrad 
markanvändning och minskande biologisk mångfald är två andra områden. Förtätning av 
bebyggelse är idag en trend inom stadsbyggnad, en annan långvarig trend är att placera 
bebyggelse i grönområden som kan hysa relativt höga naturvärden eller viktiga 
ekosystemtjänster, exempelvis lundar med ädellöv så som ek, nära vattendrag etcetera därför 
att det är attraktiva ställen att bo på eller bo nära. Emellertid motverkar detta bevarande av 
biologisk mångfald och förändrar markanvändningen från biologiskt produktiva områden till 
mindre produktiva eller i värsta fall helt oproduktiva områden. 

År 2013 kom rapporten Cities and Biodiversity Outlook (CBO) som beskriver sambanden 
mellan urbanisering, biologisk mångfald, och ekosystemtjänster. Forskare och beslutsfattare 
från hela världen, sammanfattar hur urbaniseringen påverkar biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster och ger 10 budskap för att stärka bevarande och hållbart nyttjande av 
naturresurser i ett urbant sammanhang. Studien lyfter fram lösningar och erfarenheter, och 
ger vägledning om hur man för in biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana agendor 
och strategier.17  

 

 
Figur från bilaga 2. 

Under juni 2014 förväntas Riksdagen fatta beslut om en ny strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (Prop. om Biologisk mångfald 2013/14:141). ”Det är mycket viktigt att 
ekosystemtjänsternas värden integreras i omvärldsanalys, konsekvensanalys, riskbedömning 
och affärsutveckling, något som redan i dag flera kommuner, länsstyrelser, myndigheter och 
företag gör.” 

Propositionen innehåller bland annat ett uppdrag till länsstyrelserna med syfte att se till att 
ekosystemtjänster vävs in i fysisk planering.  

Från fysisk planering till förverkligande i praktiken ligger ett antal led. I vissa av de leden 
finns inköp och upphandling av offentliga byggnader och offentlig infrastruktur och 
anläggningar. Hur ser en inköpsprocess eller ett förfrågningsunderlag ut som stödjer 
utveckling av ekosystemtjänster i de upphandlade projekten? 

                                                      
17 På  www.cbobook.org finns hela studien och en sammanfattning för beslutsfattare. 
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Syfte och målsättning 

Tankesmedjan ska undersöka hur inköp och upphandling kan bidra till att byggnader och 
anläggningar blir stödjande strukturer för ekosystemtjänster istället för strukturer som 
förbrukar natur och ekosystemtjänster.  

Exempel på stödjande strukturer kan vara hur havsbaserade vindkraftverk fungerar som 
strukturer för bildande av biologiskt högproduktiva rev, hur välplanerade broar kan fungera 
som ekodukter, det vill säga strukturer som överbygger barriärer i landskapet och ekosystem 
etcetera.  

Syftet är att undersöka hur ett stöd kan utformas som hjälper offentliga organisationer att 
upphandla sådana projekt och undersöka när det i så fall vore av betydelse att ställa sådana 
krav. Målsättningen är att i ett konkret referensprojekt testa konkreta upphandlingsverktyg 
och utvärdera resultat. 

Vägen framåt 

Det pågår omfattande utvecklingsarbete kring hur stadsbyggnad kan skapa lösningar som 
utnyttjar, stärker och nyskapar vatten- eller gröna strukturer för att till exempel hantera 
dagvatten, minska behov av kyla och värme, reducera temperaturen under heta 
sommardagar, reducera gatubuller, främjar skadedjursbekämpning, med mera. 

Deltagare i Tankesmedjan har identifierat ett stort antal projekt som på olika sätt och för olika 
aspekter undersöker bevarande av biologisk mångfald och stöd för ekosystemtjänster. Dessa 
beskrivs i bilaga 2. 

Vägen framåt för Tankesmedjan är att analysera de olika projekten hur inköps- och 
upphandlingsperspektiv. Hur kan en upphandlande organisation arbeta för att få till stånd 
motsvarande lösningar i sina inköpsprocesser och offentliga upphandlingar av bygg- och 
anläggningsentreprenader?  

Nästa steg är att samverka med ett eller fler projekt för att pröva och utvärdera konkreta 
förslag på verktyg för sådana upphandlingar.  

 

AKTIVA BYGGNADER, VÄGEN FRAMÅT  

Inom klustret aktiva byggnader finns synopsis och förslag på upplägg av förstudier. Det finns 
ett PM med förslag på aktivitetsplan. Vägen framåt är att fortsätta konsolidera byggklustret 
och konkretisera förslag på de aktiviteter som redogörs i denna skrift. 
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5.3 SMART MOBILITET 

BAKGRUND 

I Sverige sker det idag ett initiativ för en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Detta ingår i 
regeringens proposition En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik - Klimat (prop. 
2008/09:162) och är ett första steg på vägen mot visionen om att Sverige år 2050 ska ha en 
hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären18. 
I december 2013 redovisades utredningen av en fossiloberoende fordonsflotta19. Den 
fastställde att flertalet åtgärder behövs inom följande områden för att nå målet: 

 Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på 
transporter och ger ökad transporteffektivitet  

 Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag  
 Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon  
 Biodrivmedel  
 Eldrivna vägtransporter  

Inom Tankesmedjans kluster om smart mobilitet tar man fasta på flertalet av dessa.  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Klusterledare Regionförbundet Jämtlands län med hjälp av expertis från Mittuniversitetet 
genomför en fossilfri kollektivtrafikupphandling under 2014 - 2015. Upphandling ska vara klar 
juli 2016. Som en del av denna satsning vill regionen inom ramen för Miljöstyrningsrådets 
Tankesmedja planera för en referensplacering. En test av transformativ kollektivtrafik, i detta 
fall behovsoptimerad fossilfri kollektivtrafik. En förstudie ska utgöra ett beslutsunderlag för 
fortsatt arbete med att identifiera och genomföra kommande innovationsupphandling som 
skall ha ett transformativt avtryck. Detta möjliggörs genom Linköpings universitets forskning 
och en förstudie, där finansiering har sökts från Energimyndigheten. Jämtlands län har som 
mål att vara fossilbränslefritt år 2030. Regionen är idag fossilfri till 65 procent, inklusive 
utsläpp från transporter.  

BEHOVSOPTIMERAD FOSSILFRI KOLLEKTIVTRAFIK 

Referensplaceringen blir ett pilotfall i Jämtlands läns kollektivtrafikupphandling och har 
ambitioner att innefatta stimulanspaket som bidrar till att öka passagerarfrekvensen samtidigt 
som koldioxidutsläppen minskas. Referensplaceringen blir ett underlag inför kommande 
upphandlingar. Det krävs mer kunskap om: 

 Lämpligt geografiskt område 
 Behovet av resenärers servicegrad 
 Möjligheterna med mindre enheter 

                                                      
18 Regeringskansliet (2012) 
19 SOU 2013:84 
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 Alternativa lösningar utifrån funktion 
 Upphandlingsalternativens miljöpåverkan, LCC m.m. 

Linköpings universitets forskning visar hur optimering av busstorleken i förhållande till 
fyllnadsgraden ger utsläppsminskningar på ca 30 %.20 Vid många upphandlingar inom 
busstrafik idag är busstorlekarna bestämda på de olika linjerna. Genom att låta 
bussoperatörerna bestämma storlek på fordonen baserad på passagerarantalet kan miljön 
förbättras avsevärt. Tanken är att lägga det på tjänsteleverantören att uppfylla 
transportbehovet. Det skulle kunna utformas som en funktionsupphandling. Forskning har 
också visat att det även finns en potential att minska kostnaderna då större frihet ges till 
bussoperatören när det gäller val av fordonsstorlek. Den rörliga kostnaden är så stor att det 
lönar sig att investera i ett antal mindre bussar för att komplettera 
fordonsflottan.21Tjänsteleverantörens behovsoptimering skulle även kunna vidareutvecklas 
genom att efterfråga att utveckla resetjänsten via exempelvis mobillösningar. För att ta fram 
underlaget för referensplaceringen kommer en expertgrupp att bildas, för att kunna 
implementera det som kommit längst fram i utvecklingen idag. 

UPPHANDLINGSUNDERLAG 

Det kan idag konstateras att upphandlingsunderlagen för busstrafik är mycket omfattande 
och innehåller ofta mer flera hundra sidor. En övergripande studie har genomförts där 
detaljgraden när det gäller bussegenskaper har undersökts i upphandlingsunderlagen för tre 
år.22 Resultaten visar att detaljeringsgraden generellt sett är hög. Detaljerade krav på t ex 
bussens exteriör leder till att nya bussar måste köpas in tidigare än annars, vilket i hög grad 
påverkar miljön negativt. Annan forskning visar att allt för detaljerade och formaliserade 
kontrakt, kan leda till en avsaknad av flexibilitet men också en asymmetri i 
affärsförhållandet23, vilket innebär att maktbalansen mellan parterna blir ojämn. En ojämn 
maktbalans kan få negativa konsekvenser på förtroendet mellan parterna. Hur kontraktet 
skrivs kan enligt tidigare forskning också påverka t ex möjligheten att vara innovativ och 
utveckla kvaliteten.24 

Flera studier pågår vad avser hur upphandlingsunderlagen ser ut och utformas. Bland annat 
har en studie påbörjats som handlar om de subjektiva kriterierna i de linjeburna 
upphandlingsunderlagen med forskare från Linköpings universitet och Karlstads universitet. 
Subjektiva kriterier är ofta svåra att mäta och deras förekomst i upphandlingsunderlag kan 
därför ifrågasättas. En första presentation av den planerade studien gällande subjektiva 
kriterier gjordes på den nationella transportkonferensen 201325. Studien beräknas vara klar 
vid årsskiftet 2014/2015. En annan pågående kvalitativ studie handlar om frågan om ökande 
kostnader för kollektivtrafik och orsaker till den eventuella kostnadsökningen. 

                                                      
20 Lidestam & Abrahamsson(2010) 
21 Lidestam(2014) 
22 Lidestam(2013) 
23 Camén(2011) 
24 Camén(2011) 
25 Camén & Lidestam(2013) 
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VÄGEN FRAMÅT 

Människans behov och livsstil har i alla tider präglats av att i stort sett närsomhelst kunna 
transportera sig mellan olika färdmål. Problem i städer bygger bl.a. på bristfällig 
framkomlighet (platsbrist) och i glesbygden ineffektiv kollektivtrafik på grund av gleshet 
kontra kostnader. När vi ökar andelen kollektivt resande på bekostnad av individuellt 
bilresande minskar människors miljöbelastning, och det frigörs resurser. (den miljöbästa 
kWh är den sparade kWh) Eftersom ÖSD kommun och Regionen önskar fossilfri 
kollektivtrafik och detta projekts syfte är att öka det kollektiva resandet, så blir 
synergieffekten, att vi fortsätter resan mot en transformativ lösning på kollektivtrafiken i 
Jämtlands län och minskad resursanvändning länet. 

Vi genomför en förstudie under 2014 som utreder potential för tjänste- och teknikutveckling 
inom kollektivtrafikområdet. Förstudien skall säkerställa utrymmet för en framtida 
Transformativ upphandling av kollektivtrafik i Jämtlands Län. Förstudien skall fokusera på 
hinder och möjligheter för en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Jämtland, och 
identifierar nya marknadsåtgärder för att få ökad attraktionskraft och i slutänden nöjda 
passagerare. Förstudien ska utgöra ett beslutsunderlag för fortsatt arbete och resultera i 
underlag för att genomföra en kommande innovationsupphandling. 
Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län är ansvarig myndighet och upphandlar 
kollektivtrafik via Länstrafiken i Jämtlands län AB och är partner i detta arbete.  

Ett delmål är att inom snar framtid genomföra en referensplacering och testa nya 
kollektivtrafiklösningar för ökad tillgänglighet. Referensplacering i detta fall betyder, en 
marknadsundersökning av ny metod för att öka marknadsandelen för kollektivtrafik resor 
(passagerarfrekvensen) samtidigt som vi minskar utsläpp av växthusgaser. 
Referensplaceringen kommer att vara vägledande för kommande Innovationsupphandling och 
den framtida hållbara kollektivtrafiken i Länet. 

En referensgrupp får till uppgift att tillsammans med utredaren och forskargruppen kring 
Helene Lidestam under förstudien ta fram underlag som beskriver en möjlig 
referensplacering. Nästa steg för referensgruppen blir att träffa forskare, utredare och 
projektledare för den tänkta förstudien ovan. Maj-juni 2014. 

Deadline till referensplaceringen är inte klart, men under första halvan av 2015 borde vi ha ett 
förslag klart. 

Referensplaceringen kan tidigast vara igång under 2016 och skall utvärderas och ligga till 
grund för fortsatt kollektivtrafikupphandling i Jämtland. 
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5.4 PROAKTIV VÅRD 

BAKGRUND 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar i och med att allt fler drabbas av 
livsstilssjukdomar.26  De sju största riskfaktorerna till för tidig död och förlust av friska 
levnadsår står tillsammans för nästan 60 % av sjukdomsbördan i Europa. Sjukdomsbördan hos 
befolkningen är starkt kopplad till människors livsstil.27 År 2030 kommer var fjärde person i 
Sverige att vara 65 år eller äldre28 och sedan 1992 har antalet personer som är 80 år och äldre 
ökat med 30 procent och väntas öka med ytterligare 60 procent under de kommande tjugo 
åren.29 Befolkningen i Sverige blir allt äldre och trycket på vården ökar samtidigt som det 
ekonomiska utrymmet minskar, såsom återspeglas av bilden nedan från SKL. Utmaningen 
kräver transformativa lösningar. Precis som med miljöutmaningarna inom vården. 
Exempelvis är medicinteknisk utrustning bland topp fem av de mest energianvändande 
produktgrupperna inom EU30 och kemikalieanvändningen är hög inom sjukvården, såsom 
fertilitetsstörande mjukgörare i undersökningshandskar (plast)31. 

 

 
                     Danerlöv(2013) 

 

Genom att arbeta med förebyggande och proaktiv vård kan människor må bättre samtidigt 
som miljöbelastningen från vården minskar. 

                                                      
26 Ernst & Young (2011) 
27 Hallberg (2010) 
28 Dahlin Ivanoff, S. et al. (2014-01-03) 
29 Danerlöv K.(2013) 
30 EPTA Ltd (2007)  
31 Christiansson, Widfors & Johansson (2012) 
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SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med klustret är att främja transformativ upphandling för hållbar sjukvård och att 
förkorta vårdköerna. Genom att korta vårdköerna innan de har uppstått kan resurser frigöras 
och miljöpåverkan inom vården minska. Man kan tillämpa samma resonemang som inom 
energieffektiviseringen – ”den miljöbästa vården är den sparade vården” precis som ”den 
miljöbästa kilowattimmen är den sparade kilowattimmen”. Klustret fokuserar på vikten av att 
människor mår bra i grunden och inte bara för stunden för att nå en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling. I rapporten Främja hälsa, en nyckel till hållbar utveckling, belyser också 
författaren hur den egenupplevda hälsan ger en ingång till hållbar utveckling. Ett viktigt syfte 
här blir alltså att sätta individen i fokus och att en transformativ förändring av vårt sätt (och 
därmed samhället) att se på vården kommer att utgå från oss själva.  En möjlig positiv vidare 
effekt av detta blir att den främjade hälsan i sig leder till en hållbar utveckling som påbörjas 
hos varje individ.  

Satsningar på proaktiv vård kan innebära stora monetära besparingar också. Exempelvis är 
kostnaden för antidepressiva läkemedel årligen ca 1 miljard SEK i Sverige32. 

 

 
Figur33: Transformativ upphandling av proaktiv vård kan exempelvis innebära  
olika former av stöd samt hälsofrämjande insatser på individ- och gruppnivå. 

                                                      
32 Sveriges Psykologförbund(2012) 
33 Hallberg (2010) 
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VAD ÄR PROAKTIV VÅRD? 

Transformativ upphandling av proaktiv vård kan exempelvis innebära att så tidigt som möjligt 
försöka identifiera personer eller patientgrupper med ökad risk att utveckla olika typer av 
sjukdomar genom tranformativ upphandling. Det skulle kunna innebära upphandling av nya 
tekniska lösningar och hjälpmedel, moderna former av samverkan inom hälso- och sjukvård, 
analyser av patienters livsstil, personligt anpassade vårdplaner eller koordinering och 
coachning av vård.   

EXEMPEL 1: 

TEKNISK LÖSNING SOM STÖD FÖR ÄLDRE MED ÖKAD SÅRBARHET FÖR FALLSKADOR 

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador bland personer över 65 år och ett fall innebär 
ofta ett stort trauma. En lårbensfraktur innebär dessutom en stor kostnad för samhället. För 
att minska andelen fallskador lades år 2011 ett nytt golvmaterial in på ett äldreboende i Sunne 
kommun. Risken för att ett fall ska leda till en fraktur antas minska på grund av att mattan är 
energiabsorberande, det innebär att tyngden fördelas över en större yta och mattan buktar 
nedåt vid fall.34  

Investeringen ska kunna minska mänskligt lidande och spara pengar. Miljöbelastningen 
minskar genom ett minskat vårdbehov, färre antal lårbensoperationer och färre patienter i 
behov av rehabilitering.  Ytterligare utveckling av material till mattan kan ge ännu mindre 
miljöbelastning.  

En studie har genomförts ett år efter att golvet lades in av Karlstad universitet för att 
undersöka om det stötabsorberande golvet fungerar som fallskadepreventiv åtgärd. Resultatet 
indikerar att det stötabsorberande golv så här långt verkar ha en fallskadereducerande effekt 
för personer boende på särskilt boende. Ljudnivån i lokaler där det stötabsorberande golvet 
finns inlagt har också dämpats. Mer data behöver dock samlas in för att kunna etablera eller 
förkasta ett statistiskt tillförlitligt samband. Ytterliggare studier för att kunna följa upp effekten 
av golvet pågår.35 

EXEMPEL 2: 

LIVSKVALITETTJÄNST SOM STÖD FÖR ÄLDRE MED ÖKAD  

SÅRBARHET FÖR DEMENSSJUKDOMAR 

Demenssjukdomar är en av landets dyraste sjukdomsgrupper. Vid en ny avdelning på 
Minneskliniken och kunskapscentrum för demenssjukdomar vid SUS i Malmö ska analyser 
genomföras kring patienternas livsstil för att möjliggöra ett proaktivt arbete med inriktning på 
kost och fysisk aktivitet.36 Genom att arbeta med att analysera patienters livsstil och ta fram 
personligt anpassade vårdplaner kan livskavlitetet hos deltagande individer öka på kort och 
lång sikt. God och näringsriktig mat är en fråga om livskvalitet. Inköp Gävleborg bedriver i 
samarbete med Vinnova ett projekt som handlar om att utveckla metoder för innovation i 
tjänsteupphandling med fokus på äldres måltidssituation. Tanken är att upphandla livskvalitet 

                                                      
34 Sunne kommun (2012-03-29) 
35 Gustavsson, Nilson & Andersson (2012?) 
36 Skånes Universitetssjukhus 
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istället för måltider. Pilotprojekt sker i fyra kommuner och behandlar bland annat social 
gemenskap, valmöjlighet utifrån behov, socialt och ekologisk hållbar mat samt förbättrade 
leveranser. 

EXEMPEL 3:  

”FRISKTJÄNST” – EN PLATTFORM ”HÄLSA FÖR MIG” 

HälsaFörMig är ett initiativ från Socialdepartementet som innebär en elektronisk lagringsplats 
för översikt och lagring av information om individens hälsa. Tanken är att HälsaFörMig ska ge 
individen möjlighet att spara sin egen information från vården såsom journaler, information 
om läkemedel och vaccinationer. Vidare kan man även ansluta andra tjänster, som till 
exempel applikationer för friskvård via hälso- eller träningsdagbok.37 
 
EXEMPEL 4: 

TILLFRISKNINGSVERKTYG FÖR HJÄRTINFARKTSPATIENTER 

Uppsala Clinical Research Center har tillsammans med ett läkemedelsföretag tagit fram en 
mobilapp som ska hjälpa patienter att följa föreskrifter från läkare genom påminnelser och 
uppmuntran. En studie genomförs nu kring appens påverkan på hjärtinfarktpatienters hälsa. 
Uppgifter från WHO visar att omkring hälften av alla patienter inte följer läkares ordinationer 
och mycket medicin lämnas också tillbaka till apoteken.38 
  

                                                      
37 eHälosmyndigheten.   
38 Nosti H. (2014-05-08)   



 

MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-19 SIDOR 40 (56) 

RAPPORT 2014:09 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS TANKESMEDJA FÖR  
TRANSFORMATIVA LÖSNINGAR 

 
 
 
 
 

VÄGEN FRAMÅT 

Steg 1: Expertgrupp 

Ett första steg i klustret proaktiv vård har varit att påbörja bildandet av en expertgrupp, 
expertgruppen består av personer som på olika sätt är insatta i och har fördjupad kunskap om 
vård och hälsa. Ett möte har genomförts med Temagruppen för Hälsofrämjande Primärvård. 
Temagruppens syfte är att utveckla och inspirera primärvården mot en mer hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård. Gruppen är intresserad av en fortsatt dialog kring detta kluster under 
hösten och ett första möte har bokats in. 

Ytterligare intressenter såsom E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten 
och SKL har identifierats som viktiga att knyta till expertgruppen alternativt att de ingår i en 
rådgivande referensgrupp, eftersom de arbetar med nationella riktlinjer, verktyg eller 
representerar det svenska offentliga intresset i frågan. 

Den första dialogen med Temagruppen för Hälsofrämjande Primärvård har rört sig om att ta 
fram ett underlag om vad som ska ingå i en förstudie. 

Steg 2: Förstudie 

Nästa steg blir att arbeta fram en förstudie med hjälp av expertgruppen.  Förstudien ska bland 
annat innehålla information kring behov, tidigare erfarenheter samt förslag på ett konkret 
case för en transformativ upphandling av proaktiv vård. Lösningen är inte fastställd och 
tanken är att förstudien ska utmynna i förslag och idéer. För att göra arbetet mer mätbart 
skulle det kunna avgränsas till en specifik målgrupp, exempelvis personer i 50-års åldern för 
att bygga upp en god hälsa inför äldreboomen eller stressade småbarnsföräldrar. Förslag till 
innehåll i förstudien att utgå ifrån som diskuterats inom Tankesmedjan: 

 Behovsanalys: utkristallisera behovet/problemet. För att kunna efterfråga 
tjänst/produkt. Samverkan kommuner och landsting. Prioritera målgrupp. 

 Erfarenhetsanalys: Vad har gjorts hittills i Sverige och internationellt?  

 Möjlighetsanalys:  

– Kontakter med senaste forskningen avs. livsstil för bättre hälsa. 

– Kartläggning av möjliga marknader  

– Bygga vidare på existerande strukturer såsom Vårdguiden, 
livsstilsmottagningar, vårdcentraler, hemtjänst, etc (beroende på vald 
målgrupp). 

 LOV och andra förhållningsregler 

 Integritetsaspekten, immateriella rättigheter, användarvänlighet 

 Uppföljning: Mätsystem/ evidens. För att visa på förbättringen, med en kalkyl på hur 
mycket man kan spara om detta blir lyckosamt. 
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Steg 3: Upphandling 

Målet är att en beställargrupp med representanter från landsting och/eller kommuner 
(beroende på vald målgrupp) därefter genomför en tranformativ upphandling med förstudien 
som utgångspunkt. Detta innebär att en kravspecifikation författas med hjälp av experter för 
att främja transformativ upphandling för hållbar sjukvård och förkortning av vårdköerna. Steg 
som har diskuterats inom Tankesmedjan: 

 Steg 1: Analyser för kravställandet 

 Marknadsanalys: marknadsdialoger, RFI: er  

 Kravanalys: genomgång av tidigare ställda krav i andra upphandlingar av snarlik 
tjänst/produkt 

 Standardanalys: vilka möjliga verifieringssystem/standarder finns för att kunna 
verifiera att efterfrågad tjänst/ produkt uppfyller kraven? 

 Steg 2: Förfrågningsunderlag/ koncepttävlan beroende på upphandlingsform. 
Författande av kravspecifikation för en upphandling med hjälp av experter från 
landsting, kommuner, vård/omsorg, forskning, m m (s.k. Expertgrupp). 

 Steg 3: Beställargruppen genomför upphandlingen 

 Steg 4: Uppföljning 

Vad kan det vara? 

Ett exempel som har lyfts upp för att konkretisera vad transformativ upphandling av proaktiv 
vård skulle kunna mynna ut i är ett onlineverktyg/mobilapp med koppling till hjälpmedel 
(kroppsnära bärbar sensor).  Det finns idag teknik som loggar olika aspekter av människor 
livsstil exempelvis rörelse, sömnmönster, blodsocker och blodtryck som sedan skickas sedan 
till mobilen eller andra it- tjänster. Ett modernt verktyg skulle kunna innebära 
vidareutveckling av befintligt teknik för att möta behovet av lättillgänglig, proaktiv vård där ett 
helhetsgrepp tas om stress, sömn, motion och kost. Om ett sådant verktyg upphandlas kan 
det kopplas till befintliga vårdstrukturerför att verka proaktivt inom vården och därmed bidra 
till ett hållbart samhälle. 
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5.1 MILJÖN, JOBBEN OCH NÄTVERK 

BAKGRUND 

I EU-strategin Europa2020 framhåller EU och medlemsstaterna att en mer effektiv 
användning av resurser och modern teknik ska stimulera tillväxt och öka antalet 
arbetstillfällen. Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social 
utestängning ska ha minskat. Det förutspås till exempel att om 20 % av EU:s energibehov 
täcks av förnybara energikällor, kan det skapas 600 000 nya jobb i EU och ytterligare 400 000 
om målet på 20 % energieffektivitet uppnås.39 
 
I berömda rättsfall skapades praxis inom upphandlingsrätten när dåvarande EG-domstolen 
godkände villkor i upphandlade avtal, som innebar att leverantören skulle anställa ett visst 
antal arbetslösa. I Sverige är en handfull exempel på upphandlingar med liknande sociala 
villkor kända. Även andra villkor av sådan art förekommer, så som att de sociala insatser ska 
rikta sig till ungdomar som är bosatta i de områden som de upphandlade renoveringarna ska 
arbeta med. I andra medlemsstater har villkor och arbetssätt utvecklats mer för att med hjälp 
av offentlig upphandling bidra till sociala mål.   
 
Ytterligare aspekter att ta hänsyn till är att vissa arbeten passar bättre för olika personer 
beroende på orsaken till deras arbetslöshet. Det är en balansgång mellan rätt nivå av 
kompetensbyggande och att inte hamna i en situation där arbetsuppgifterna känns 
meningslösa. Insatserna bör helst leda till bestående förändringar så som att arbetslösheten 
och miljöbelastningen minskar och sociala villkor förbättras.  
 
Arbeten som kan bidra till en hållbar utveckling och där det på ett eller annat vis saknas 
resurser idag och som ofta är arbetskraftsintensiva, är exempelvis renovering av byggnader 
med ökad energiprestanda, ökad återanvändning av material, ökad återvinning av material, 
rehabilitering och omsorg i trädgård och natur (vilket vetenskapligt påvisats påskynda 
läkning och välbefinnande för patienter), naturvårdande arbeten så som slåtter av ängsmarker 
med mera.  
 
Det transformativa består i att med hjälp av ett inköpsstrategiskt perspektiv bidra till att 
upphandlingar, med sociala villkor för utförande av arbeten med miljönytta som samtidigt 
leder till minskad arbetslöshet, kan bli viktiga delar av paket med insatser.  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Tankesmedjans roll blir då att utforska hur ett inköpsstrategiskt perspektiv bidra. Syftet med 
klustret Miljön, jobben och nätverk är att undersöka i vilken utsträckning denna typ av sociala 
och miljömässiga villkor används i Sverige och vad de i så fall har lett till. Syftet är också att 
undersöka vilken typ av offentliga behov av varor och tjänster där sociala villkor i upphandling 
kan främja miljöinsatser. Det tredje syftet är att anlägga ett inköpsstrategiskt synsätt och se 
vad det skulle kunna tillföra inom området, vilka nätverk som behöver byggas för att 

                                                      
39 Europeiska kommissionen(2012-06-28) och (2014-02-07) 
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säkerställa en fungerande bestående struktur och att undersöka vilka transformativa effekter 
som kan finnas. 

VÄGEN FRAMÅT  

Det inköpsstrategiskaperspektivet man kan anlägga är att se på värdekedjor, från råvara till 
slutkund, där alla steg i kedjan måste tillför värde till slutprodukten. Emellertid kan man 
också bredda synen på var i kedjan värden kan produceras för det offentliga.  Genom att söka 
efter nya och kreativa vägar framåt kan både sociala frågor och miljöaspekter hanteras i 
samma värdekedja. Emellertid räcker förmodligen inte en offentlig organisations behov för att 
upprätthålla och försörja en tillräckligt varaktig struktur.  
 
Nätverk kan behöva byggas med möjliga leverantörer, nätverket kan behöva kopplingar till 
pooler med de som har olika sociala behov men är rekryteringsbara, även kopplingar till 
konkreta exempel på lämpliga tjänster där dessa kan engageras, det kan behövas konkreta 
exempel på och metoder för hur socialt- och miljömässigt värdeskapande längs hela 
värdekedjan kan gå till. Troligtvis måste samarbeten och nätverk upprättas mellan många 
olika aktörer för att kunna upprätthålla en struktur som möjliggör fungerande värdekedjor. Så 
som inom inköpsforskningen där nätverksbyggande med leverantörer och distributörer 
undersöks bör Tankesmedjans i ett första steg undersöka vilka aktörer som finns och vilka 
som saknas för att kunna bygga en struktur som kan upprätthålla en sådan typ av värdekedja.   
En hel värdekedja med tydlig koppling till arbeten som bidrar till miljönytta. 
 
Nästa steg i klustret blir att genomföra en förstudie baserad på ovanstående tankar. 
Förstudien ska också utgöras av en underökning av i vilken utsträckning denna typ av sociala 
och miljömässiga villkor används i Sverige, vilka grupper insatser var inriktade mot, vilket 
behov som kan finnas och vad insatserna i så fall har lett till.  
På samma sätt behöver en kartläggning av arbeten som leder till miljöförbättringar 
genomföras, med en uppskattning av antalet inom varje kategori. Vidare kan en workshop 
vara del av förstudien där relevanta forskare, aktörer och intressenter samlas för att diskutera 
och bygga nätverk eller undersöka behov av verktyg för att få nätverksstrukturer att hålla och 
att fungera.  
 
Även att identifiera vilka delar som kan behöva upphandlas i form av tjänster eller verktyg för 
att få en sådan värdekedja att fungera. Slutmålet är att testa ett konkret nätverksbyggande 
som möjliggör transformativa värdekedjor. Det bör ske som pilotprojekt i en utvald region.  
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6 TACK 
 
Miljöstyrningsrådet önskar framföra de varmaste tack till alla de engagerade, kunniga och 
inspirerande personer som deltagit och bidragit i arbetet i tankesmedjan och dess kluster. 

Redaktionen önskar också framföra de varmaste tack till de engagerade, kunniga och 
inspirerande medförfattarna av denna rapport. 

Det är vår förhoppning att ni vill fortsätta arbetet med transformativa lösningar inom 
Tankesmedjan även om det inte sker i Miljöstyrningsrådets regi.  

Projektledaren önskar framföra ett varmt tack till Malin Hoflin, utan dina pålitliga och trygga 
insatser hade det inte blivit någon rapport! 

Projektledaren önskar till sist framföra ett stort tack till tankesmedjans första projektledare 
Eva Dalenstam. Det är tack vare ditt engagemang, inspirerande positiva drivkraft, breda och 
djupa kunskaper som Tankesmedjan alls blev verklighet! 

 

Nu fortsätter vi! 
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BILAGA 1: EXERGIASPEKTER 
 

Exergi- och Livscykel-exergianalys 

av Göran Wall 

Energiräkenskap motsvarar en ekonomi där vi bara räknar sedlar och mynt utan att se skillnad på en 
tjuga och enkronor. Vi växlar gladeligen en tjuga mot en krona och tror att vi gör en bra affär. En sedel 
mot ett mynt, men av helt olika valör och ekonomiskt värde. Om primärenergin för uppvärmning med 
el är ett vet vi bara att vi växlar ”en sedel” el mot ”ett mynt” rumsvärme, men inget om deras valörer. 
Faktum är att det egentliga värdet för rumsvärmen benämns exergi och är en tjugondel av exergin för 
elen. Energi blandar alltså äpplen och päron eller sedlar och mynt utan hänsyn till valören! Vi växlar 
alltså tjugor mot lika många enkronor då vi värmer ett hus med kortsluten el. Primärexergin för denna 
uppvärmning är istället 20 eftersom vi bara får en krona för varje tjuga. I verkligheten är alltså denna 
omvandling en ”Ebberöds bank”. I figur 1 visas energi- och exergiflöden för några typiska 
uppvärmningssystem. Energi ger en skev bild av verkligheten, en värmepanna ter sig nästan optimal 
och elektrisk kortslutning (elvärme) har 100 procents utbyte. Vad vi inte ser är att det maximala 
energiutbytet då bränsle och el blir rumsvärme är 2000 procent eftersom en tjuga blir 20 enkronor! 
Detta ”synfel” blir tydligt för en värmepump då värmeutbytet blir 400 procent eller 4 gånger. Att 
försöka hushålla med resurserna och värna om miljön blir naturligtvis svårt med detta ”synfel”. Med 
exergi istället för energi blir det rätt på samma sätt som när vi räknar pengar på rätt sätt. Exergiutbytet 
för värmepannan och elvärmen blir nu istället 4 respektive 5 procent, dvs två exempel på allvarligt 
resursslöseri. För värmepumpen blir exergiutbytet 20 procent, alltså något bättre, men 80 procent 
återstår att utnyttja med bättre framtida teknik. 

 

 
Figur 1 Energi och exergi för några vanliga uppvärmningssystem. 

 

Exergi ger alltså en korrekt bild av hur väl vi utnyttjar våra resurser och hur bra vi kan bli, t ex 
då uran i ett kärnkraftverk via el blir rumsvärme i en elradiator. Utbytet blir då endast en fyratusendel 
eller 0,025 procent, dvs ett ofantligt resursslöseri! Primärexergin blir alltså långt över 4000 och 
merparten av denna exergi utgörs av radioaktivt avfall som måste lagras i tusentals år. Dessutom är 
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uran en ändlig resurs. En försörjning baserad på ändliga resurser är inte uthållig och dessutom frigörs 
substanser som naturen förseglat under årmiljarder för att skapa den natur vi idag upplever som 
självklar och livsnödvändig. Koldioxidutsläppen med påföljande växthuseffekt är bara ett exempel på 
alla de symptom på att allting inte står rätt till och att vi måste skaffa oss en tydligare bild av vad vi 
egentligen håller på med och vad vi måste bli bättre på. 

Genom att dessutom skilja på förnybara och ändliga resurser och kombinera exergi med ett 
livscykelperspektiv så kan vi samtidigt bli både effektivare och uthålligare. Tekniken är enkel och 
kallas livscykelexergianalys. 

I en livscykelanalys (LCA) uppskattas den totala miljöpåverkan för en produkt under dess hela 
livscykel, ”från vaggan till graven”, dvs tillverkning, användning och avveckling, se figur 2. Detta görs 
genom att väga samman miljöeffekterna av allt som tillförs och produceras under hela livscykeln. 
Livscykelanalyser kan göras för både varor och tjänster och visar också var i livscykeln som 
miljöpåverkan är störst. Arbetet med en LCA består bl. a. av att inventera hela produktionskedjan in i 
minsta detalj för att kartlägga allt som tillförs och lämnar produkten under hela dess livscykel. Därefter 
uppskattas miljöeffekten för varje enskild detalj i denna kartläggning och den samlade miljöeffekten 
beräknas genom att väga samman dessa. 

 

 
Figur 2 Livscykelanalys, ”från vaggan till graven”. 

 

Allt fler företag och organisationer gör livscykelanalyser men den anses också av många som 
för komplex och godtycklig. Ett stort antal sinsemellan helt olika effekter ska ju vägas samman i ett 
enda tal så tio olika analyser av samma produkt ger ofta tio olika resultat. Dessa brister till trots innebär 
analysen en viktig genomlysning av de samlade effekterna från en viss verksamhet. 

En förbättring av livscykelanalysen är att istället ange alla in- och utflöden under produktens 
livscykel i samma storhet, nämligen exergi. Hela livscykeln beskrivs då genom dess totala 
exergiomsättning. Om vi också skiljer mellan förnybara och icke förnybara resurser så får vi en 
livscykelexergianalys (LCEA), som är ett utmärkt verktyg för att skapa uthålliga energisystem. I ett 
kraftverk tillförs exergi dels direkt dels indirekt och produkten är elektricitet eller kraft. Den direkta 
exergin omvandlas till kraft under dess användningscykel som då olja eller vind blir elektricitet. Den 
indirekta exergin åtgår för att tillverka, underhålla och avveckla anläggningen och deltar således inte 
direkt i kraftprocessen. Vid tillverkningen åtgår exergi för att bygga anläggningen och för att sätta den i 
drift, och en liten del ackumuleras i konstruktionen t ex i stål. Under kraftverkets användningscykel 
åtgår exergi för att underhålla anläggningen vid sidan av den direkta exergin som omvandlas till kraft. 

Tillverkning
produkten 

“får liv”

Avveckling 
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Då anläggningen tjänat ut måste den rivas och allt återställas vilket kostar exergi. Dessutom kanske 
restprodukter som kärnavfall måste förvaras under lång tid vilket också kan kosta stora mängder 
exergi. Indirekt exergi förbrukas alltså vid tillverkning, användning och avveckling av ett kraftverk. 
Därtill kommer förbrukning av direkt exergi som omvandlas till kraft i anläggningen. 

Vid en livscykelexergianalys jämförs all tillförd exergi, direkt och indirekt, med exergin i 
produkten. Observera dock att exergi från förnybara resurser som ingår i den direkta exergin ska inte 
räknas med eftersom de kan betraktas som fria och ändå går förlorade om de inte används, men för den 
indirekta exergin ska både förnybara och icke förnybara resurser ingå. Om den tillförda exergin är mer 
än den producerade exergin så är verksamheten inte uthållig då den förbrukar mer exergi än den 
levererar som exergi i produkterna, se figur 3, verksamheten ”kostar mer än den smakar”. 

 

Förbrukad indirekt exergi från
förnybara och icke förnybara
resurser vid tillverkning,
användning och avveckling

Förbrukad exergi Exergi i produkter

Förbrukad direkt exergi från
icke förnybara resurser vid
användning t ex olja eller uran

Exergi i produkter t ex el

 
Figur 3 Jämförelse mellan förbrukad och producerad exergi. 

 

Figur 4 visar ett LCEA diagram för ett kraftverk baserat på ett icke förnybart bränsle som olja 
eller uran. Längs tidsaxeln anges byggstart, då verket startar, dvs börjar leverera elektricitet, då verket 
stängs av, dvs tas ur drift och då det avvecklats och livscykeln är slut. Den vertikala axeln anger 
exergiomsättningen under verkets hela livscykel, dvs från byggstart till livscykelns slut. Under 
tidsaxeln anges förbrukad exergi och över tidsaxeln anges producerad exergi. Vid tillverkningen, från 
byggstart till dess verket tas i drift, ser vi i diagrammet att stora mängder indirekt exergi förbrukas. 
Indirekt exergi förbrukas också, fast i mindre mängder, under användnings- och avvecklingscyklerna. 
Detta område markerat Indirekt exergi i diagrammet anger således den totala mängden förnybar och 
icke förnybar exergi som verket förmodas förbruka under hela sin livstid. Då verket startas börjar det 
att producera elektricitet från ett bränsle som olja eller uran. Förbrukningen av bränslet ser vi som det 
stora området markerat Direkt exergi i diagrammet mellan tidpunkterna för då verket startar och 
stängs. Denna förbrukning antas sjunka något under kraftverkets användningscykel. Ovanför detta 
område och ovanför tidsaxeln finns Producerad exergi, dvs den elektricitet som verket producerar. Vi 
ser tydligt att detta område är långt mindre än området för indirekt och direkt exergi under tidsaxeln. 
Exergiutbytet i moderna kraftverk är ca 40 procent om bränslet är olja och ca 30 procent om bränslet är 
uran. Således förbrukar kraftverket långt mer exergi i form av icke förnybara resurser än den exergi 
som produceras i form av elektricitet. Denna typ av kraftverk är alltså uppenbarligen inte uthålliga och 
passar således inte i ett hållbart samhälle. 
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Figur 4 Livscykelexergianalys av ett kraftverk som drivs med icke förnybara resurser. 

 

Figur 5 illustrerar LCEA-diagrammet för ett kraftverk baserat på en förnybar resurs som vind 
eller sol. Vi ser att verket endast förbrukar indirekt exergi då den direkta exergin helt utgörs av 
förnybar exergi, vilken inte ska tas med i analysen. Det är också uppenbart av diagrammet att 
kraftverket producerar mer exergi än vad det förbrukar som icke förnybara resurser. Området över 
tidsaxeln är ju större än området under densamma. Den totalt förbrukade indirekta exergin motsvarar 
endast en mindre del av den producerade exergin. Efter en viss tid, markerat som ”Återbetalt” i 
diagrammet är den uppskattade totala förbrukningen av indirekt exergi återbetald och därefter 
kommer kraftverket att producera ett exerginetto. För moderna vindkraftverk kan denna tid motsvara 
några månader av normal drift, vilken kan uppgå till tiotals år. Vindkraftverk är alltså exempel på en 
uthållig energiförsörjningsteknik som passar bra in i ett hållbart samhälle. 

Det är dock inte självklart att ett energiförsörjningssystem som baseras på förnybara resurser 
är uthålligt. För en solfångare åtgår ofta stora mängder energi av hög kvalitet, dvs elektricitet och 
värme vid höga temperaturer, vid tillverkningen av glas och metaller. Den producerade exergin 
däremot utgörs av varmt vatten vid kanske 50 graders temperatur dvs energi med lågt exergivärde. Det 
är inte självklart att exergin i det producerade heta vattnet överstiger exergin i de lagrade resurser som 
åtgått för tillverkning, underhåll och avveckling. Det finns exempel på solfångare som inte ens kommer 
att kunna betala tillbaka den exergi som åtgått för dess tillverkning under sin livstid. En sådan 
solfångare är alltså också, precis som ett oljeeldat kraftverk, exempel på en misshushållning med våra 
resurser och inte uthållig. På liknande sätt kan dagens satsning på biobränslen för transporter 
ifrågasättas. En livscykelexergianalys av svensk etanolproduktion för drivmedel i transportsektorn 
skulle ge en tydlig bild av dess roll för att skapa ett uthålligt samhälle. En livscykelexergianalys 
kommer förmodligen att visa att många biobränslen är en ren förlustaffär ur miljösynpunkt då de 
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förbrukar mer exergi som icke förnybara resurser än vad de sparar genom att ersätta bensin och diesel 
som drivmedel. Biobränslen måste med nödvändighet inte vara hållbara bara för att de nyttjar 
förnybara resurser eftersom de samtidigt förbrukar stora mängder lagrade resurser och kanske 
ödelägger odlingsbar mark eller tar marken från annan gröda som mat. Det kan således visa sig vara 
mer miljövänligt att använda fossila drivmedel istället för biobränslen, även om både dessa är ohållbara 
på sikt. Det är också viktigt att förnybara resurser utnyttjas på sådant sätt att förnybarheten består. 
Skogsavverkningen i många länder uppfyller inte alltid detta krav utan måste ses som en utarmning 
med stora åtföljande miljökonsekvenser. 

 

 
Figur 5 Livscykelexergianalys av ett kraftverk som drivs med förnybara resurser. 

 

Således är livscykelexergianalys-diagram utmärkta hjälpmedel för att skilja uthållig teknik från 
icke uthållig teknik. Livscykelexergianalyser är viktiga redskap för att skapa uthålliga system, särskilt 
uthålliga energiförsörjningssystem. En solfångare är till exempel inte med nödvändighet uthållig. 
Livscykelexergianalyser måste därför tillämpas som en självklar del i att utveckla ett hållbart samhälle 
för att undvika denna typ av misshushållning av våra gemensamma resurser. 

Hållbar teknik kan definieras som teknik som baseras på nyttjandet av förnybara resurser på 
sådant sätt att förbrukningen av icke förnybra resurser kan återbetalas. För att vara verkligt uthålligt 
måste den nyttjade lagrade resursen helt återställas, eller ännu bättre inte utnyttjas alls. Detta medför 
att den indirekta exergin som används till alla delar måste härröra från förnybara resurser. Genom att 
använda exergi, införa en exergiskatt på användningen av ändliga resurser och utsläpp av föroreningar 
och avfall till miljön och använda livscykelexergianalyser har vi utmärkta hjälpmedel för att skapa ett 
verkligt uthållig samhälle. 
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BILAGA 2: EKOSYSTEMASPEKTER 
 

Identifierade projekt av intresse för utveckling av inköp- och upphandlingsverktyg 
som stödjer bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

av Louise Hård af Segerstad 

C/O CITY 

C/O City vill exploatera värdet av den ekologiska infrastrukturen i staden. De ekologiska, sociala och 
ekonomiska värdena. Projektet vill formulera en ny vision om hur framtidens städer ska se ut. Projektet 
vill inspirera och övertyga, skapa nya modeller och verktyg och visa upp konkreta exempel. Syftet är att 
göra det enkelt att planera och bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans. 

Projektet är en konstellation av aktörer från olika organisationer och branscher. Projektet 
representerar alla steg i kedjan från forskning till idéer och planer till färdiga byggnader, gator och 
parker. Partnerna i projektet är experter med lång erfarenhet inom; arkitektur, byggande, teknik och 
forskning. Syftet är att etablera något som kan förbättra livskvaliteten för kommande generationer av 
stadsbor. En stadsmiljö där människorna tar hand om naturen, så att naturen kan ta hand om 
människorna. 

C/O City har sin utgångspunkt i Stockholms stads arbete med grönytefaktorn i Norra 
Djurgårdsstaden. Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som styr mot systemlösningar där stadens 
gröna och blå infrastruktur på olika sätt används för att stärka ekosystem, motverka negativa effekter 
t.ex. av värmeöar och samtidigt forma attraktiva gårdar och boendemiljöer. Malmö stads mångåriga 
arbete med grönytefaktorn är också medverkande. 

Det förväntade resultatet av C/O City är vidareutvecklade verktyg och metoder för att arbeta med 
grönytefaktorn, där kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster är i fokus. Projektet handlar även 
om att utveckla metoder för deltagande i designen av och finansieringen av grönska som främjar 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald i stadsmiljö. En viktig del av projektet är att kvantifiera 
ekosystemtjänster och utvärdera byggnadstekniska aspekter av grönytefaktorn, som till exempel gröna 
tak och väggar. 

C/O City startade i september 2012 och aktörerna arbetar i arbetsgrupper för att utveckla nya sätt att 
arbeta med ekosystemtjänster i städer. Den 10-11 november 2014 kommer resultatet av projektet att 
presenteras på Building Sustainability SGBC14-konferensen. 

C/O City verktyg och metoder 

I C/O City-projektet har ett flertal verktyg tagits fram för att hantera ekosystemtjänster i stadsplanering 
och implementering. Verktygen listas nedan: 

- Grönytefaktor för allmän platsmark – ett kompletterande verktyg till Grönytefaktorn för 
kvartersmark, uppbyggt efter samma modell och räknesystem. Fokuserar på 
ekosystemtjänsterna sociala värden, hälsa, biologisk mångfald, klimatanpassning, 
bullerreglering.  

-  
- C/O City Values – verktyg för att översiktligt planera för hantering av värmeöeffekten med 

hjälp av grönstruktur. Beräknar effekt på temperatur utifrån fyra olika kvalitativa kategorier av 
grönstruktur och fyra olika temperaturintervall 
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- Hållbara förtjänster – dialogmetod för värdeskapande och samfinansiering av 
ekosystemtjänster mellan olika aktörer i närområdet 

 

- Handbok för ekosystemtjänster – handledning för när och hur ekosystemtjänster kommer in i 
olika planeringsskeden: översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplan och genomförande 

 

- Kvantifieringar av ekosystemtjänster – hårda data på den effekt den planerade grönstrukturen 
har på följande ekosystemtjänster: sociala värden/rekreation, reglering av biologisk mångfald, 
bullerreglering, vattenreglering, konnektivitet m.m. Kan användas för kvantitativa beräkningar 
utifrån planlagd grönska 

TEEB  

TEEB:s (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) rapport för kommunala och regionala 
beslutsfattare TEEB for Local and Regional Policymakers. TEEB:s syfte är att lyfta frågan om biologisk 
mångfalds potential i den globala ekonomin, samt uppmärksamma degraderingen av ekosystem och 
biologisk mångfald. Organisationen verkar för att ekonomer, vetenskapsmän och beslutsfattare verkar 
tillsammans för att bryta trenden. TEEB:s modell bygger på̊ FN:s konvention om biologisk mångfald 
och MA-ramverket, utvecklat av Millennium Ecosystem Assessment. 

NATURSKYDDSFÖRENINGENS MODELL FÖR INTEGRERING AV  
EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ LOKAL NIVÅ 

Svenska Naturskyddsföreningen har år 2010 tagit fram en enkel vägledning för har ekosystemtjänster 
ska beaktas som grundar sig på TEEB. Den redovisas i rapporten ”Räkna med ekosystemtjänster – 
underlag för att integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen”. Processen beskriver lite 
översiktligt steg för steg vilka frågor som bör ställas, vilken kunskap som bör efterfrågas och lite om 
hur bedömningar kan göras.  

6 VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR URBAN GRÖNSTRUKTURPLANERING 

Forskaren Johan Colding har tagit fram 6 vägledande principer för att stärka ekosystemstrukturer. 
Bland annat syftar de till att komplettera offentlig och privata grönytor, vilket kan minska störningar, 
öka resiliensen, biologisk mångfald och därigenom värdet på̊ ekosystemtjänsterna. Utifrån Coldings 
tabell är det funktioner och kvaliteter som uppmärksammas och önskas stärkas genom användningen 
av ekosystemtjänstbegreppet. Både på̊ små̊ ytor och i stora sammanhängande nätverk av grönstruktur.  

GREEN INFRASTRUCTURE VALUATION TOOLKIT 

I Storbritannien har ett annat värderingsverktyg för grön infrastruktur utvecklats, Green Infrastructure 
Valuation Toolkit. Syftet är att möjliggöra en utvärdering av den potentiella ekonomiska och andra 
fördelar som den här typen av projekt medför. Områden omfattar, bland annat, klimatanpassning och 
klimatbegränsning, mat och vatten, hälsa, turism, rekreation och biologisk mångfald. 
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Ramverket består av ett antal beräkningsverktyg, där monetära, kvantitativa och kvalitativa aspekter 
ingår. Den monetära aspekten är baserad på traditionella ekonomiska beräkningar och den kvantitativa 
aspekten uttrycks i antal jobb som skapas, hektar mark eller i antal besökare. För de kvalitativa 
aspekterna används fallstudier som pekar på relationer mellan grön infrastruktur, och sociala och 
ekologiska värden men där den i dagsläget inte finns möjlighet att göra en ekonomisk eller kvantitativ 
bedömning.  The Green Infrastructure Valuation Toolkit är ett mycket ambitiöst arbete. En av 
styrkorna är att den har ett brett fokus och tar in många aspekter, bland annat, ekonomi, turism, 
biologisk mångfald och klimat. En annan styrka, och delvis svaghet, är att verktyget är under 
utveckling och justeras allt eftersom nya sätt att utvärdera grön infrastruktur kommer fram. Det är även 
en styrka att värdering och kvantifiering görs på flera nivåer, både monetärt, kvantitativt och kvalitativt. 

METRO VANCOUVER ́S ECOLOGICAL HEALTH ACTION PLAN 

Vancouver stad utvecklade år 2011 en metodik för bedömning av ekosystemtjänsters effekter på 
medborgarnas hälsa. I Vancouver utgår man ifrån MA-ramverket och anser att den ekonomiska basen i 
samhället grundas på̊ fungerande ekosystem. I Vancouver framhävs att ekosystemtjänster, förutom 
nyttor och funktioner utgörs av natur och parker i staden där de boende kan känna avslappning, vila 
och rekreation. Metodiken utgörs av en checklista och är beskriven i ”Metro Vancouver ́s Ecological 
Health Action Plan, A Sustainable Region Initiative”, Vancouver, Canada. Ekologisk hälsa är stadens 
politiska lednings målsättning och ekologisk hälsa har implementerats som aspekt i alla beslut som tas, 
projekt som utförs och verksamheters processer, på̊ alla nivåer i stadens administration. Genom 
implementeringen av ekologisk hälsa så har staden fått nya tänkesätt, ett systemtänkande, samt ett 
ökat samarbete mellan olika discipliner. Ett tydligt mål för staden har varit att utöka den regionala 
grönytans infrastruktur i ett sammanhängande nätverk för att stärka ekosystemtjänsterna. 

CITY BIODIVERSITY INDEX (CBI) 

I samband med arbetet med FN:s konvention om biologisk mångfald började planerna på ett index för 
urbana områden. Syftet med City Biodiversity Index (CBI) är ta fram ett verktyg för självvärdering med 
syfte att:   

- hjälpa nationella regeringar och lokala myndigheters jämförande bevarandearbete samt att  
- vara en hjälp i utvärderingsprocesser mot ökande biodiversitetsförluster i städer   

 

CBI kallas även ”the Singapore Index” och består av 23 indikatorer i tre kategorier:   

- inhemsk biologisk mångfald i staden  
- ekosystemtjänster som genereras av inhemska arter  
- governance, styrning och förvaltning av inhemsk biologisk mångfald   
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För CBI används 2010 som basår och för att statiskt kunna fastställa resultaten samlas data in från 20 
länder. CBI är i första hand ett självvärderingsverktyg, och de uppnådda poängen för staden kommer i 
andra hand. Avsikten är att fånga förändring över tid och att göra det möjligt för städer att jämföra sig 
med sig själva historiskt. Under framtagandet av CBI diskuterade man om städers ekologiska 
fotavtryck borde vara med eller inte. Städer är beroende av resurser och ekosystem på andra 
geografiska platser för att fungera. Det som städer släpper ut, till exempel koldioxid, har en global 
påverkan och är en del av stadens totala ekologiska fotavtryck. Slutsatsen blev att inte ta med en stads 
totala ekologiska fotavtryck, eftersom det redan fanns sådana index men att det var unikt att ta fram ett 
för biologisk mångfald och därför bestämde man sig för det?  

GRÖNNYTTA 

GrönNytta är ett grönytefaktor-verktyg framtaget av Göteborgs Stad/Älvstranden Utveckling AB med 
syftet att bidra till att de lokala miljökvalitetsmålen uppfylls och att arbeta med Göteborgs stads 
Program för miljöanpassat byggande. Verktyget används således för att planera och uppfylla ställda 
mål. I verktyget framgår att verktyget bidrar till att grönytor i byggprojekt blir multifunktionella. 
Dagvattenhantering, biologisk mångfald och människors hälsa nämns som nyttor som främjas. 
Verktyget fungerar som en indikator, ju mer multifunktionell yta ju högre värde får ytan utifrån en 
bestämd beräkning med satta variabler så som vegetation, gröna tak, gröna fasader, fördröjning, 
matplatser för djur mm. 

I-TREE 

i-Tree är ett amerikanskt programpaket från USDA Forest Service som ger urbana skogsbruk analys 
och förmåner verktyg för bedömning. Syftet är att bistå städer i att stärka sin skogsvård och ge 
underlag till informationsinsatser genom att kvantifiera stadens träd och de ekosystemtjänster som 
träden ger. 

Sedan den första utgåvan av i-Tree Tools i augusti 2006, har många städer, ideella organisationer, 
konsulter, volontärer och studenter använt i-Tree för att rapportera om enskilda träd, paket, stadsdelar, 
städer och till och med hela stater. Genom att förstå de lokala, konkreta ekosystemtjänster som träden 
ger, kan i-Tree användare länka urbana aktiviteter skogsvårds med miljökvalitet och välfärd. i-Tree ger 
baseline data som kan användas för att visa värdet och fastställa prioriteringar för ett effektivare 
beslutsfattande. i-Tree-verktyg är offentligt och är fritt tillgängligt.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER INOM MILJÖCERTIFIERING 

Som en del av C/O CITY finansierade Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond ett projekt som 
analyserade hur olika certifieringssystem beaktar ekosystemtjänster. Utifrån analysen har sedan de 
kriterier som hanterar frågor kopplade till ekosystemtjänster identifierats. Arbetet har resulterat i ett 
förslag till process för arbetet med ekosystemtjänster inom respektive certifieringssystem. Rapporten 
heter: Ekosystemtjänster inom miljöcertifiering: Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM 
Communities, BREEAM-SE och CEEQUAL. SBUF-rapport ID: 12836  

 

 


