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Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och 
stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn 
har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. 
Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan 
och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas 
(Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt 
med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad. 

Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett 
aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. 
byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar 
stadsutveckling. Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt 
byggprojekt som genomfördes inom ramen för Hållbara Rosengård 
och som inkluderade både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav 
i upphandlingen. Rapporten redovisar och diskuterar några centrala 
empiriska resultat från denna studie, med särskilt fokus på offentlig-privat 
samverkan å ena sidan och beslutsprocesser och hållbarhetsincitament å 
andra sidan. Rapporten syftar härutöver till att identifiera några särskilt 
viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling, och att vara till 
nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande samverkan kring 
hållbar offentlig upphandling. 
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Förord

Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhet-
shänsyn i bygginköpsprocessen” (2012-2016), finansierat av Formas (Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt med samfinansiering från 
Miljöförvaltningen, Malmö Stad. Projektet som helhet inbegriper en forskningsdel, 
som undertecknande forskare ansvarar för, och en implementeringsdel, som Malmö 
Stad ansvarar för, med ett formativt upplägg för återkoppling och interaktion mel-
lan de båda delarna. Vi vill rikta ett stort tack dels till forskningsrådet Formas för 
finansiering av forskningsdelen; dels till Miljöförvaltningen, Malmö Stad, för att ha 
samfinansierat implementeringsdelen liksom för lärorikt samarbete och utbyte av 
kunskaper och erfarenheter under projektets gång. Ett särskilt tack riktas till Trevor 
Graham och Susanna Winblad som vi tog de inledande kontakterna med inför an-
sökan och start av projektet. Vi vill även rikta ett stort tack till Anna Kanschat för 
nära samarbete och hjälp under projektets gång. Dessutom vill vi rikta ett varmt tack 
till alla som har deltagit i intervjuer, observationer och bidragit med underlag till 
studien. 

Lina Wedin Hansson har varit projektledare för forskningsprojektet och Susanna 
Johansson medarbetande forskare. Båda har varit delaktiga i insamlingen av em-
piriskt material för forskningsprojektet, men Lina Wedin Hansson har genomfört 
merparten av observationer och intervjuer. För insamling av empiriskt material har 
vi dessutom haft hjälp av två projektassistenter i olika skeden av projektet; Robert 
Ågren och Faiz Mawlayi, framförallt avseende insamling av dokument, vilka vi också 
vill rikta ett tack till. Författandet av föreliggande rapport har skett genom sam-
författande, där vi har varit huvudansvariga för olika delar men där helheten är ett 
gemensamt arbete. Vi hoppas att rapporten ska utgöra underlag för fortsatta diskus-
sioner och på så vis vara till nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande 
samverkan kring hållbar offentlig upphandling. Rapporten syftar därutöver till att 
identifiera några särskilt viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling.

Lund, september 2016

Lina Wedin Hansson och Susanna Johansson
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Introduktion 

Renoveringen av de s.k. Miljonprogrammen utgör en högaktuell samhällsutmaning, 
mot bakgrund av områdenas upprustningsbehov liksom (i många fall) segregerande 
strukturer och socio-ekonomiska utsatthet. Malmö stads stadsomvandlingsprojekt 
”Hållbara Rosengård”1 utgör ett aktuellt exempel på en satsning där offentlig upp-
handling inom bl.a. byggentreprenader konkret har använts som ett medel för att 
bidra till hållbar stadsutveckling. Hållbara Rosengårdssatsningen beskrivs övergri-
pande sett syfta till att skapa ett världsledande demonstrationsområde med fokus på 
klimat och miljöteknik men även ökad sociala och ekonomisk integration.2 Inom 
ramen för Hållbara Rosengård har flera åtgärder genomförts i syfte att främja målen 
om hållbar utveckling, såsom arbetet med en ny station, skapandet av mötesplatser, 
medborgardialog som verktyg och cykelvägar som syftar till att bygga samman sta-
den. I Hållbara Rosengårds slutrapport poängteras att man bör ”se investeringspro-
grammet som startskottet för att bryta miljonprogrammets funktionssegregering och 
låta hållbara, blandade, levande stadsdelar växa fram” (Boverket, 2015, s.3). 

Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt byggprojekt som genom-
fördes inom ramen för Hållbara Rosengård och som inkluderade både sociala och 
miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingen. Byggprojektet handlade om att för-
ändra en fysisk plats från att utgöra en parkeringsplats i kombination med cykel- och 
gångväg till att skapa ett torg och en social mötesplats (senare döpt ”Örtagårdstor-
get”) samt ett cykelstråk i syfte att knyta stadsdelen Rosengård närmre samman med 
stadskärnan i Malmö stad. Byggprojektet utgjorde även ett pilotprojekt där sociala 
krav om praktikplatser för ungdomar boende i närområdet testades i den offentliga 
upphandlingen av entreprenader.

Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvand-
lingsprojekt såsom Hållbara Rosengård. Sedan införandet av regleringen i samband 
med europeiska gemenskapens bildande har offentlig upphandling främst betraktas 
som ”the act of a public body purchasing or acquiring goods, works and services 
from the market place” (Trepte 2004, s.9). Utgångspunkten har m.a.o. varit en tydlig 
marknadslogik där ”lägsta pris” och ”fri konkurrens” utgjort centrala kärnvärden. 

1  Satsningen benämns i sin helhet ”Hållbar stadsomvandling Malmö – Fokus Rosengård” (se t.ex. 
Boverket 2015) men omnämns i olika kortare former i skilda sammanhang. I denna rapport 
benämns satsningen konsekvent för ”Hållbara Rosengård” eller ”Hållbara Rosengårdssatsningen”.

2  Se t.ex. http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/hallbara-rosengard.aspx.  
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Möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn i den offentliga upphandlingsprocessen 
har dock kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna, vilket 
också resulterat i ett flertal regleringsmässiga förändringar. Hållbar offentlig upp-
handling betraktas alltmer som ett politiskt styrinstrument i syfte att bidra till en 
hållbar utveckling. Eftersom offentlig sektor har en stor köpkraft innebär det sam-
tidigt en möjlighet att påverka marknaden och i ökad utsträckning att i ett bredare 
perspektiv bidra till ekonomisk och social förändring (se t.ex. Statskontoret 2014; 
Upphandlingsutredningen 2013, s. 34-36). I Sverige framhävs exempelvis sociala 
krav i offentlig upphandling som en möjlighet att skapa arbetstillfällen och sysselsätt-
ning för socio-ekonomiskt utsatta och/eller långtidsarbetslösa grupper i samhället 
(se t.ex. SOU 2013:12; Regeringens proposition 2015/16:195). Samverkan mellan 
offentlig och privat sektor betonas också som allt viktigare i syfte att utveckla po-
tentialen i hållbar offentlig upphandling (se t.ex. Boverket & Tillväxtverket 2015; 
Statskontoret 2013; 2014). 

Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbar-
hetshänsyn i bygginköpsprocessen” (2012-2016), finansierat av forskningsrådet For-
mas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), samt med 
samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad. Denna grundrapport avser att 
redovisa och diskutera några centrala empiriska resultat som forskningsprojektet har 
genererat, med särskilt fokus på offentlig-privat samverkan å ena sidan och besluts-
processer och hållbarhetsincitament å andra sidan.3 Rapporten är uppdelad i fyra ka-
pitel där regleringen av hållbar offentlig upphandling inledningsvis presenteras följt 
av ett avsnitt om tidigare forskning av relevans för forskningsprojektets inriktning. 
Därefter redogörs för forskningsprojektets metod och empiriska materialinsamling, 
följt av en tematiskt strukturerad redovisning och analys av de centrala empiriska 
resultat som studien har genererat. Slutligen diskuteras materialet sammantaget, där 
slutsatser dras och lärdomar från projektet diskuteras, liksom framtida forskningsbe-
hov i relation härtill. 

Regleringen

Regleringsbegreppet tolkas här brett och inbegriper utöver rättsregler även andra 
styrande dokument för hållbar offentlig byggupphandling i den specifika fallstudien. 
Detta stycke redogör för de rättsregler som gäller för hållbar offentlig upphandling 
på området och även vilka styrdokument som var gällande vid tidpunkten för fall-
studiens genomförande. 

3  Härutöver analyseras avgränsade forskningsfrågor mer djupgående i vetenskapliga artiklar (se 
Wedin Hansson & Johansson samt Johansson & Wedin Hansson, kommande). 
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Offentlig upphandling regleras i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
och handlar om att tillgodose en upphandlande myndighets behov genom inköp 
av varor, tjänster eller byggentreprenader. Upphandlingslagstiftningen utgår från de 
europeiska direktiven om offentlig upphandling och föreskriver hur offentlig upp-
handling procedurmässigt ska genomföras. De delar av lagstiftningen som är särskilt 
relevanta för denna fallstudie är allmänna bestämmelser (inklusive principer för of-
fentlig upphandling) (LOU, 1 kap.), valet av upphandlingsförfaranden (LOU, 4 
kap.), tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor (LOU, 6 kap.), kom-
munikation, information och dokumentation (LOU, 9 kap.), uteslutning av leve-
rantörer (LOU, 10 kap.), kontroll av leverantörers lämplighet samt val av deltagande 
(LOU, 11 kap.), samt tilldelning av kontrakt (LOU, 12 kap.). Dessa kapitel i LOU 
tydliggör hur man ska välja ut potentiella entreprenörer, vilka krav som ställs på 
deras organisation och ekonomiska ställning, vilka krav som kan ställas vid val och 
utvärdering av anbudet, samt en princip om att miljömässiga och sociala hänsyn bör 
tas vid offentlig upphandling. 

Regleringen av offentlig upphandling reglerar till viss del samverkan mellan offentlig 
och privat aktör i fallstudien. Före upphandlingsprocessens början är inte samverkan 
mellan offentlig och privat aktör reglerad. Behovsanalys och marknadsundersökning 
innebär samverkan både internt och externt för den upphandlande myndigheten, 
men LOU reglerar inte detta. När väl upphandlingsprocessen är igång och annonse-
ring av upphandlingen har gått ut, är samverkan reglerad såtillvida att alla leveran-
törer måste få samma information vid samma tidpunkt gällande upphandlingen och 
förtydliganden utifrån förfrågningsunderlaget. Detta är generellt reglerat i princi-
perna för offentlig upphandling (LOU, 1 kap. §9). Den upphandlande myndigheten 
får begära förtydliganden eller kompletteringar under vissa förutsättningar.4 

Nya direktiv har antagits 2014 och ligger nu till grund för en förändrad lag om of-
fentlig upphandling i Sverige, vilken beräknas vara implementerad 1 januari 2017.5 
Flera förarbeten har arbetats fram (t.ex. Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig 
upphandling, SOU 2013:12), och det slutliga lagförslaget kom i juni 2016 (prop. 
2015/16:195). De nya direktiven, liksom förarbetena till nya LOU, tydliggör möj-
ligheten att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för exempelvis 
innovation, begränsad miljöpåverkan och för en ökad social hållbarhet. Regleringen 
har således kommit att utöka och tydliggöra möjligheten att ta hänsyn till miljö- och 

4  Det bör noteras att det utöver detta finns olika former för samverkan inarbetad i olika upphan-
dlingsförfaranden, exempelvis konkurrenspräglad dialog eller förhandlat förfarande, vilket dock inte 
är relevant för denna rapport då upphandlingsförfarandet som tillämpats i det studerade fallet inte 
utgör ett sådant samverkansinriktat upphandlingsförfarande.

5  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig up-
phandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, OJ L 94, 28.3.2014, p. 65-242; 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av 
enheter som är verksamma på områdena vatten, energy, transporter och posttjänster och om up-
phävande av direktiv 2004/17/EG, OJ L 94 28.3.2014, p. 243-374.
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sociala aspekter generellt i offentlig upphandling, men även specifikt i byggentrepre-
nadupphandlingar. 

Propositionen till ny lagstiftning innehåller flera förändringar. Särskilt relevant 
för denna rapport är förtydligandet när det gäller att använda upphandling för att 
”genom upphandling främja samhälleliga mål” (Prop.2015/15:195, s.1), att ”[m]
iljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme”, samt att 
upphandlingsförfarandena som medger mer samverkan under upphandlingsskedet, 
förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog, 
ges ökade förutsättningar. 

Utöver den rättsliga regleringen finns också styrdokument på lokal, kommunal nivå. 
Det handlar i det här fallet om Malmö stads upphandlingspolicy samt dess riktlin-
jer. Upphandlingspolicyn föreskriver att all upphandling och alla inköp i Malmö 
stad ska följa de lagar och bestämmelser som finns och genomföras i enlighet med 
upphandlingspolicyn (fastställd av kommunfullmäktige) samt av kommunstyrelsens 
fastställda riktlinjer. Under rubriken ”hållbar och konkurrenskraftig upphandling” 
anges i upphandlingspolicyn att:

Upphandlingar och inköp för Malmö stad ska genomsyras av de grundläggande princi-
perna för offentlig upphandling, det vill säga principerna om likabehandling, icke-
diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Pris, kvalitet, 
miljö och sociala/etiska villkor ska finnas som aktivt instrument i alla upphandlingar 
och inköp och tillämpas i proportionerlig omfattning. (…) Detta utgör grunden för en 
hållbar och konkurrensmässigt god upphandling. (Malmö stads upphandlingspolicy)

I riktlinjerna anges härutöver att ”Malmö stad skall ställa krav på miljöhänsyn och 
sociala hänsyn vid upphandlingar inom olika områden” och det specificeras att mil-
jökraven i upphandlingen ska utgå från gällande EU-direktiv, svensk lag och Malmö 
stads miljöpolicy. Under rubriken ”Etik” betonas bl.a. att alla leverantörer måste 
behandlas lika och ges samma möjligheter till information (Riktlinjer för Malmö 
stads upphandlingspolicy). 

I förhållande till samverkan mellan offentlig och privat sektor anges i upphandlings-
policyn att ”[v]åra relationer med marknaden ska kännetecknas av öppenhet, enkel-
het och god marknadskännedom” (Malmö stads upphandlingspolicy). I riktlinjerna 
specificeras att Malmö stad ska samverka med näringslivet och organisationer i syfte 
att stärka upphandlingskompetensen avseende marknaden och värna konkurrensen, 
och det anges mer specifikt att:

Malmö stad skall vara lyhörd för synpunkter från enskilda företag och näringslivsorgan-
isationer angående stadens upphandlingar. Malmö stad skall också välkomna och själv 
ta initiativ till att öka kunskapen om affärsvillkor i kommunal respektive privat sektor 
som en del i det pågående förbättringsarbetet. Malmö stads kontakter med företag 
och organisationer får dock inte vara av den karaktären att objektivitet och konkur-
rensneutralitet åsidosätts i individuella upphandlingar.” (Riktlinjer för Malmö stads 
upphandlingspolicy).   
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För att undersöka hur regleringen av offentlig upphandling hänger samman med 
kommunala inköp, är det av vikt att diskutera begreppen inköp och upphandling, 
hur de hänger samman och hur begreppen används i denna rapport.6 Därför kom-
mer nästa avsnitt att ge en mer detaljerad beskrivning av inköp och upphandling.

Inköp och upphandling 

Den offentliga upphandlingen är en del av den kommunala verksamheten och åsyftar 
den del av inköpsprocessen som är reglerad i lagen om offentlig upphandling. I lit-
teratur och populärvetenskapliga inlägg om offentlig upphandling används begrepp 
som inköpsprocess och anskaffning, varvid otydlighet kring begreppen kan uppstå. 
Detta avsnitt avser därför att tydliggöra vad de olika begreppen innebär och hur de 
används i denna rapport. I och med inträdet i Europeiska Unionen förändrades för-
utsättningarna för offentliga inköp då lagen om offentlig upphandling, baserad på 
europeiska upphandlingsdirektiv, infördes i svensk lagstiftning. 

I lag (2007:1091) om offentlig upphandling anges följande: ”Med offentlig upphand-
ling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet  i syfte att tilldela 
ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.” 
(LOU 2 kap § 13). Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala 
myndigheter. Det som regleras i upphandlingsprocessen är alltså en begränsad del av 
den offentliga aktörens (den upphandlande myndighetens) inköpsprocess, nämligen 
hur tilldelningen av kontrakt går till. Inköpsprocessen i offentlig sektor är inte regle-
rad och inte diskuterad nämnvärt i någon forskningslitteratur, men den relativt nya 
Upphandlingsmyndigheten har publicerat guider gällande inköpsprocessen och av-
talsförvaltning specifikt. Upphandlingsmyndigheten tydliggör häri hur upphandling 
kan användas som ett strategiskt verktyg i offentlig förvaltning som en del i en väl 
fungerande inköpsprocess och genom avtalsförvaltning genom hela inköpsproces-
sen (Upphandlingsmyndigheten, 2016). Konkurrensverket klargör inköpsprocessen 
genom att dela upp den i tre delar: förberedelser (inbegriper behovsanalys och mark-
nadsundersökning), upphandling (annonsering, utvärdering och tilldelning) och av-
talsförvaltning (uppföljning och utvärdering) (Konkurrensverket, 2016).

Hållbarhetshänsyn har kommit att bli allt vanligare i offentliga upphandlingar och 
diskuteras särskilt av Upphandlingsmyndigheten som en del av strategisk upphand-
ling för att uppnå en god affär för den upphandlande myndigheten.

6  För en mer detaljerad diskussion om begreppet inköp se t.ex. Kron & Wallgren (2010).
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Forskningsläget

Forskning om hållbar offentlig upphandling är på stark frammarsch. Däremot är 
empirisk forskning fortfarande begränsad och i synnerhet kopplingen mellan hållbar 
utveckling och samverkan till offentlig upphandling.

Regleringen av offentlig upphandling

Tidigare har fokus i forskningen legat på rättsdogmatiska analyser av gällande lag-
stiftning såsom hur direktiven och LOU ska tillämpas enligt gällande rätt och rätts-
fall (Caranta & Trybus, 2010). Arrowsmith har arbetat fram en kategoriseringsmo-
dell för att kunna studera hållbar offentlig upphandling som styrmedel (Arrowsmith, 
2010). Flera forskare har också ifrågasatt den rättsliga relevansen att ta hänsyn till 
hållbarhetsaspekter i den offentliga upphandlingen då det i tidigare lagstiftning och 
rådgivande dokument inte har varit helt tydligt att det är möjligt att ställa hållbar-
hetskrav (Arrowsmith & Kunzlik, 2009; Hettne, 2013; McCrudden, 2007; Martens 
& de Margerie, 2013; Ahlberg & Bruun, 2010). Det har samtidigt framförts argu-
ment att det är obligatoriskt utifrån EU-rätten att inte helt bortse från miljöaspekter 
i offentlig upphandling med anledning av integrationsprincipen och artikel 11 i det 
Europeiska Funktionsfördraget (FEUF) (Wiesbrock, 2013). 

Empirisk forskning har länge lyst med sin frånvaro, men har nu börjat dyka upp och 
illustrerar hur både sociala och miljömässiga hänsyn tas i offentlig upphandling i flera 
olika länder (Cerutti, et al, 2016; Ludow, 2014; Ruparathna & Hewage, 2015; Testa, 
et al, 2012). Exempelvis visar en kinesisk studie att självreglerande system hindrar 
miljöanpassad offentlig upphandling (Zhu, et al, 2013). En genomgång av tidigare 
forskning och empirisk studie av hållbar offentlig upphandling är särskilt ingående 
och visar att hållbar offentlig upphandling förekommer internationellt, men varierar 
kraftigt mellan olika regioner. Även denna studie lyfter problematiken kring frivilliga 
system där olika värden då ställs mot varandra, liksom att hållbarhetsaspekter sätts 
åt sidan när budgetar blir begränsade med en tro att hållbarhetshänsyn ökar kostna-
derna. Vidare lyfts vikten av tydlig lagstiftning och tydliga direktiv från ledningen för 
hållbar offentlig upphandling, särskilt där upphandlingen sker decentraliserat (Wal-
ker & Brammer, 2012). Miljöanpassad offentlig upphandling har också kritiserats 
som ineffektivt i en specifik studie av städupphandlingar (Lundberg, et al, 2015), 
men även i en äldre studie från USA med fokus på inköp av produkter snarare än 
tjänster (Marron, 1997). Behovet av forskning om kopplingen mellan politik och 
offentlig upphandlingspraktik har lyfts fram med argumentet att politiker formar 
offentlig upphandling i större utsträckning än många tror (Murray, 2007).

Dessutom finns försök att definiera social hållbar upphandling mer ingående (Fur-
neaux & Barraket, 2014) samt en växande litteratur om arbetsrättsliga aspekter på 
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sociala hänsyn i offentlig upphandling (se t.ex. Schulten, Alsos, Burgess & Pedersen, 
2012). En irländsk studie undersökte sysselsättningskrav i offentlig upphandling och 
visade på möjligheten att lyckas med sociala hänsyn inom budget för upphandlingen 
i ett specifikt pilotprojekt (Erridge & Hennigan, 2007). En fransk studie har tittat 
särskilt på hållbarhetskrav i järnvägsupphandling och förhållandet mellan hållbar-
hetshänsyn och den inre marknaden som paradigm (Helfrich och Romestant, 2015). 
I Sverige har en detaljerad rapport tagits fram om hållbar offentlig upphandling som 
tydligt visar på flera samhällsekonomiska fördelar med offentlig upphandling och 
kommer fram till att det är ett måleffektivt samhällsekonomiskt styrmedel (Ryding, 
2012). Inom privat upphandling finns det dessutom en växande forskningslitteratur 
att dra lärdomar från (se t.ex. Blome, Hollos & Paulraj, 2013; Gualandris & Kalch-
schmidt, 2014). 

Särskilt fokus på byggupphandling och hållbarhet har funnits vid några studier från 
Sverige (Carlsson & Waara, 2007; Uttam, et al, 2012; Varnäs, et al. 2009) varav en 
fann att miljöaspekter förekommer, men att huvudfokus för miljöanpassad offentlig 
byggupphandling var på kvalificeringskraven och entreprenörernas förmåga att han-
tera miljöfrågor i genomförandet av projektet, snarare än utvärderingskrav kopplade 
till miljöaspekter (Varnäs, et al. 2009). Regleringen av specifikt miljöanpassad of-
fentlig upphandling och förändringar i teori och praktik har också diskuterats i en 
avhandling, där det blir tydligt hur framväxten av miljöaspekterna har haft särskilt 
fokus en längre tid (Wedin, 2009). När nu sociala hänsyn diskuteras mer frekvent, 
har det tagits fram rapporter från uppdragsforskning som både visar på goda effekter 
av sociala hänsyn i offentlig byggupphandling (Nilsson & Lundmark, 2016) men 
också på att en sådan investering eller satsning måste kompletteras med långsiktiga 
bibehållande åtgärder (Lind & Lundström, 2008). 

Samverkan och hållbar offentlig upphandling

Ett centralt syfte med forskningsprojektet som denna rapport behandlar är att stu-
dera vilka samverkansstrukturer som tagit form mellan offentliga och privata sektors-
aktörer i förhållande till den offentliga inköps- och upphandlingsprocessen, och hur 
det i sin tur påverkat incitamenten för hållbarhetshänsyn. Detta avsnitt avser att ge 
en generell bild av tidigare samverkansforskning för att därefter kunna relateras till 
den specifika kontext av offentlig-privat samverkan inom hållbar offentlig byggupp-
handling som den aktuella fallstudien fokuserar. 

Redan för ett par decennier sedan benämndes samverkan för ”välfärdsstatens nya 
arbetsform” (Danermark & Kullberg, 1999) och kan betraktas som ett uttryck för en 
ny form av välfärdsstyrning eller ”governance”. Samverkan ses ofta som en mer flexi-
bel, innovativ och horisontell ansats till beslutsfattande och problemlösning (se t.ex. 
Christensen & Lægreid, 2007; Johansson, 2009). Eftersom mjukare former av styr-
ning har ökat (såsom samverkande nätverk och partnerskap) har samtidigt gränserna 



mellan olika samhällssektorer blivit alltmer diffusa (Hedlund & Montin, 2009). Sta-
ten, och offentlig sektor, utmanas eller kompletteras således alltmer av privata, ideella 
och/eller informella välfärdsaktörer, vilket sammantaget skapar ”the mixed economy 
of welfare” (Powell, 2007) eller ”the mixed economy of service provision” (Meag-
her & Szebehely, 2013). Dessa blandade styrningsstrukturer, och dess konsekvenser, 
diskuteras bl.a. i termer av privatisering, marknadisering och/eller standardisering, 
vilket i sin tur ofta skapar ytterligare behov av utvecklade samverkansstrukturer.

Med ökad samverkan följer dock ett flertal utmaningar. Tidigare samverkansforsk-
ning inom välfärdsområdet har pekat på ett antal generella faktorer som hindrar 
en väl fungerande samverkan liksom ett antal generella faktorer som främjar en väl 
fungerande samverkan (se t.ex. Danermark & Kullberg, 1999; Anell & Mattisson, 
2009; Lindberg, 2009). Exempel på vanliga hinder är:

- Vagt formulerade/oklara målformuleringar hos samarbetsparterna
- Oklar rollfördelning/ansvarsfördelning
- Olika professionella synsätt/perspektiv
- Olika regelverk
- Olika organisatoriska strukturer och/eller ekonomiska intressen
- Asymmetriska relationer mellan samverkansparterna  

Exempel på främjande faktorer är:

- Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på lämpligt sätt
- Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen är samordnade
- Samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som ska samverka
- Ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende föreligger mellan samverkanspar-

terna
- Gemensam fortbildning och/eller utvecklingsprojekt bedrivs
- Ekonomiska stimulanser och/eller en tvingande lagstiftning föreligger (Johans-

son, 2011, s. 75-76).   

Samverkan genomförs därutöver ofta i tillfälliga projektformer och har visat sig ha 
svårigheter att nå uppsatta mål, inte minst p.g.a. att s.k. ”målträngsel” ofta råder. 
Eftersom samverkan betraktas som lösningen på en mängd olika problem, förvän-
tas samverkan därmed bidra till att en mängd olika målsättningar nås. Samtidigt 
uppstår det ofta svårigheter och dilemman då olika aktörer ska förhandla kring hur 
olika målsättningar bör prioriteras. Det påpekas också att det råder ovisshet kring 
effekterna av samverkan, inte minst för brukarna (se t.ex. Anell & Mattisson, 2009; 
Lindberg, 2009). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att aspekter som samsyn, gemensam målsätt-
ning, ömsesidig respekt och förtroende liksom tydlighet kring roller och ansvar är 
av central vikt för samverkan, men även mer strukturella förutsättningar som eko-
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nomiska stimulanser eller tvingande lagstiftning liksom samordnad ledning och fi-
nansiering.            

I förhållande till området hållbar stadsplanering och upphandling mer specifikt pekas 
allt tydligare på behovet av mer utvecklad samverkan, inte minst mellan offentliga 
och privata sektorsaktörer (se t.ex. Boverket & Tillväxtverket, 2015; Statskontoret, 
2013; 2014). Forskningen inom detta område fokuserar främst olika samverkansmo-
deller för byggupphandling, och särskilt s.k. partnering-samarbeten (se Appelgren 
& Hellsing, 2009; Kadefors, 2002; 2011; Das & Teng, 2001).7  Denna forskning 
har dock inte primärt fokuserat hållbarhetsaspekter relaterat till samverkan, och det 
finns således inte mycket tidigare forskning gällande hållbar offentlig upphandling 
med fokus på samverkan, förutom enstaka kopplingar mellan samverkansfokuserade 
upphandlingsformer och förutsättningar för hållbar offentlig upphandling (se t.ex. 
Uttam & Le Lann Roos, 2014). 

Det aktuella forskningsprojektet bör ses mot denna bakgrund, då det avser att bidra 
till forskningsområdet främst genom att fokusera hur samverkan och hållbarhets-
hänsyn relaterar till varandra, m.a.o. hur samverkansstrukturer mellan offentlig och 
privat sektor kan påverka incitament för hållbarhetshänsyn och vice versa. Därutöver 
fokuserar studien både miljömässiga och sociala hållbarhetshänsyn i förhållande till 
byggupphandling, vilket tidigare forskning heller inte har gjort i någon större om-
fattning. 

7  Härutöver finns en omfattande forskningslitteratur som behandlar s.k. Public-Private Partnerships 
(PPP) och där en forskningsinriktning främst fokuserar långvariga och komplexa kontraktsrela-
tioner (där upphandlingen kan utgöra en central förutsättning) medan en bredare inriktning be-
handlar public-private partnerships som medel för ”global governance och multilateralism” (se t.ex. 
Osborne, 2000; Schäferhof, Campe & Kaan, 2009).
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Metod

Forskningsprojektets övergripande syfte är att å ena sidan studera vilka samverkans-
strukturer som tagit form avseende hållbarhetshänsyn mellan offentliga och privata 
sektorsaktörer, å andra sidan att studera incitament att integrera miljö- och sociala 
hänsyn i den offentliga inköpsprocessen, samt vad dessa incitament innefattar för re-
spektive sektorsaktörer.8 Därutöver är syftet att analysera hur samverkan och hållbar-
hetshänsyn relaterar till varandra, m.a.o. hur samverkanstrukturer mellan offentliga 
och privata sektorsaktörer påverkar incitament för hållbarhetshänsyn och vice versa. 
I samråd med Malmö stad bestämdes i ett tidigt skede att Hållbara Rosengårdssatsningen 
utgjorde ett lämpligt undersökningsobjekt i förhållande till forskningsprojektets 
övergripande syften liksom utifrån Malmö stads redan pågående implementeringsar-
bete. Hållbara Rosengård var en stor stadsomvandlingssatsning som pågick mellan 
åren 2010-2015, under ledning av Miljöförvaltningen, Malmö stad i samarbete med 
övriga förvaltningsorganisationer (Miljöförvaltningen, 2013, s.7).  Satsningen var 
planerad att omfatta 10 delprojekt, varav sju genomfördes helt eller delvis. Totalt 
ansöktes om ca 80 MSEK varav ca 52 MSEK beviljades och ca 19 MSEK användes. 
Det var således en hel av del planerade åtgärderna som av olika anledningar inte 
genomfördes, exempelvis de två större åtgärderna ”Renewable Rosengård” och 
”Förtätning Rosengård” (Boverket, 2015). En viktig aspekt i hela satsningen var att 
den skulle genomsyras av kommunikation, samverkan och dialog med olika sektor-
saktörer samt medborgare och särskilt boenden i närområdet. I slutrapporten dras 
följande slutsats i relation härtill:    

Programmet fick en medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden 
vilket möjliggjorde en mycket ambitiös satsning på samverkan och dialogprocesser. 
Det har stärkt genomförandet av åtgärderna och lett till många mervärden. (Boverket, 
2015, s.6)

Efter att ha skapat kännedom samt tagit initial kontakt med potentiella relevanta 
byggprojekt och respondenter inom ramen för Hållbara Rosengård, gjordes valet av 
det specifika byggprojekt som fallstudien kom att fokusera. Det valda byggprojektet 
inbegrep både sociala och miljömässiga hållbarhetshänsyn i samband med den offen-
tliga upphandlingen, och det genomfördes därutöver inom ramen för forskningspro-
jektets tidsram vilket möjliggjorde för oss att följa byggprocessen från start till slut. 
Hållbarhet omfattar, i enlighet med Brundtlandkommissionens definition, utöver 
ekologiska och sociala hänsyn även ekonomiska (se Brundtlandkommissionen, 

8  Forskningsprojektet har etikprövats av Lunds Regionala Etikprövningsnämnd (dnr 2012/783).
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1987). I denna rapport har vi dock avgränsat fokus till att primärt redogöra för 
och analysera sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter, även om ekonomiska hän-
syn fortsatt utgör ett genomsyrande värde i offentlig upphandling generellt liksom i 
förhållande till den aktuella fallstudien. 

Fallstudien

Byggprojektet som kom att utgöra fallstudie i forskningsprojektet heter 
”Örtagårdstorget” och handlar, som beskrivits inledningsvis, om skapandet av 
ett torg och social mötesplats samt ett cykelstråk som avsåg att knyta stadsdelen 
Rosengård närmre stadskärnan i Malmö stad (Stadskontoret, Malmö Stad, 2013). 
Byggprojektet utgjorde det första försöket inom den upphandlande enheten 
Gatukontoret i Malmö stad att integrera sociala hänsyn i den offentliga upphandlin-
gen, vilket gjordes genom att ställa krav på entreprenören att anställa praktikanter 
boende i Rosengård i byggprojektet.

Idealiskt sett ska de politiska ambitionerna, utformningen av den offentliga up-
phandlingen och genomförandet av kontraktet hänga samman, m.a.o. genom vad 
som kan benämnas hela inköpsprocessen till skillnad från den mer avgränsade up-
phandlingsprocessen (jfr tidigare beskrivning ovan). Fallstudien undersökte dels hur 
byggprojektet upphandlades, dels dess genomförande. Utformningen av politiska 
ambitioner och upphandlingsprocessen har studerats genom dokumentstudier och 
intervjuer med involverade aktörer från offentlig och privat sektor. Genomförandet 
av byggprojektet (d.v.s. själva byggnationen) har studerats genom observationer av 
byggmöten och intervjuer med involverade sektorsaktörer samt med deltagande 
praktikanter. Särskilt fokus riktades mot hur samverkan mellan offentliga och pri-
vata sektorsaktörer tog form under byggprojektets olika skeden, och dess påverkan 
på beslutsfattande och incitamenten att integrera hållbarhetshänsyn för respektive 
sektorsaktörer.

Denna fallstudie har självfallet sina begränsningar ifråga om generaliserbarhet. Som 
beskrivet ovan gjordes överväganden att följa fler byggprojekt som fall, men då 
många planerade byggprojekt inom ramen för Hållbara Rosengårdssatsningen inte 
genomfördes i praktiken och/eller inte genomfördes inom forskningsstudiens tid-
sram var det inte möjligt att fullfölja denna initiala planering. Det byggprojekt som 
kom att utgöra fallstudie i forskningsprojektet följdes dock från start till byggslut 
och har därutöver kompletterats med ett bredare empiriskt material i syfte att sätta 
in fallet i ett vidare sammanhang (se vidare nedan). 
Fallstudien kan mot denna bakgrund också betraktas som en explorativ fallstudie, 
både med tanke på att byggprojektet som följdes utgjorde ett pilotprojekt inom 
Malmö stad avseende sociala krav om sysselsättning, och därav kan tänkas få be-
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tydelse för fortsatt policyutveckling och upphandlingspraktik, liksom ur flera olika 
forskningshänseenden. Fallet inbegrep både sociala och miljömässiga hållbarhet-
shänsyn i upphandlingen vilket inte beforskats tidigare i någon större utsträckning, 
särskilt inte med fokus på offentlig-privat samverkan, vilket i sin tur kan antas ge-
nerera värdefulla forskningsresultat liksom peka på nya forskningsbehov. Vidare kan 
det antas att incitament för hållbarhetshänsyn och hur dessa är uppbyggda kan vara 
lättare att identifiera i just ett pilotprojekt, då de s.a.s. ”skapas” och förhandlas fram, 
snarare än utgör redan institutionaliserad praxis. På motsvarande sätt kan ett pilot-
projekt antas vara fördelaktigt för att studera hur samverkansstrukturer mellan privat 
och offentlig sektor tar form, snarare än att följa ett projekt som specifikt tillämpar 
någon redan etablerad samverkansform för byggupphandling.        

Studien av byggprojektet utgör en kvalitativ fallstudie med en ”trianguleringsansats” 
i syfte att belysa forskningsobjektet från skilda perspektiv liksom empiriska mate-
rial och därigenom nå en mer sammansatt förståelse. En trianguleringsansats bidrar 
dessutom ofta med mer trovärdiga och valida tolkningar (Sohlberg & Sohlberg 
2013; Kvale & Brinkman 2009; Repstad 2007, s. 45 ff). I fallstudien har således 
en kombination av metoder använts i form av deltagande observationer, intervjuer 
och dokumentanalyser, och därigenom har ett mångfacetterat empiriskt material in-
samlats. Intervjuer och observationer genomfördes under byggperioden som pågick 
under 8 månader under 2012-2013 medan dokument har insamlats löpande under 
forskningsprojektets hela tidsperiod.
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Platsen för byggprojekt – Rosengård, Malmö.  
Före ombyggnation av blivande Örtagårdstorget. 
Foto: Lina Wedin Hansson
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Intervjuer

Intervjuer genomfördes med respondenter knutna till offentlig respektive privat sek-
tor, ansvariga för och/eller involverade i det byggprojekt som forskningsprojektet 
följde. Syftet med intervjuerna var relaterat till forskningsprojektets frågeställningar, 
och avsåg mer konkret att fånga vilka former och strukturer för interaktion och 
samverkan som etablerats mellan de offentliga och privata aktörerna i relation till det 
aktuella byggprojektet, hur samverkan upplevdes av respondenterna och vilka incita-
ment och handlingsnormer som styrde deras agerade och beslutsfattande avseende 
sociala och miljömässiga hållbarhetshänsyn kopplade till byggupphandlingsproces-
sen. 

Urvalet av respondenter för intervjuerna valdes utifrån deras roll i det specifika 
byggprojektet som studerades liksom deras roll i respektive sektorsorganisationer. 
Avseende offentliga och privata sektorsaktörer genomfördes intervjuer med två byg-
gledare och en praktikhandledare från det privata byggföretaget, den offentliga up-
phandlaren involverad i att utvärdera anbuden samt två projektledare involverade 
i Hållbara Rosengårdssatsningen. Därutöver intervjuades två praktikanter hos det 
upphandlade byggföretaget. Dessa praktikanter hade anställts mot bakgrund av det 
sociala kravet inom ramen för den offentliga upphandlingen, relaterat till målet om 
ökad social och ekonomisk integration, och hade rekryterats via Arbetsförmedlingen 
och Jobb Malmö under villkoret att de var bosatta i den aktuella stadsdelen (d.v.s. 
Rosengård). Intervjuerna med dessa respondenter avsåg att fånga deras upplevelser 
av rekryteringsprocessen, praktikperioden och hur de såg på initiativet från offentlig 
sektors sida. 

Observationer

Observationer genomfördes av så kallade byggmöten mellan offentliga och priva-
ta sektorsaktörer ansvariga för och/eller involverade i det byggprojekt som följdes. 
Metoden utgjordes av öppna deltagande observationer, vilket innebär att det stod 
klart för samtliga inblandade vilka de deltagande forskarna var, att forskning pågick, 
liksom syftet med observationerna. Deltagande forskare eftersträvade att inte påverka 
deltagarna och skeendena under observationstillfällena. Syftet med observationerna 
var att undersöka vilka former för samverkan och interaktion som tog form mellan 
offentliga och privata aktörer inom byggprojektet liksom om, och i så fall hur, dessa 
interaktionsformer påverkade beslutsfattandet och incitamenten avseende sociala 
och miljömässiga hållbarhetshänsyn under byggprocessen. 
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Observationerna, tillsammans med intervjuerna, utgör på så vis ett väsentligt kom-
plement till de formella dokument som härutöver utgör material i forskningsprojek-
tet (se vidare nedan). Därutöver var observationerna värdefulla i syfte att utveckla 
relevanta intervjuguider (se Repstad 2007). Observationerna gav en möjlighet att 
observera samspelet och vad som faktiskt hände mellan offentliga och privata aktörer 
inom ramen för det studerade byggprojektet.  Observationerna möjliggjorde på så 
vis att implementeringen av miljö- och sociala hänsyn i det specifika projektet kunde 
studeras i praktiken, och mer konkret att observera argument och meningsskapande 
under mötena, interaktionen mellan sektorsaktörerna, liksom identifierandet av in-
citament att integrera hållbarhetshänsyn. Hur diskuterade de olika sektorsaktörerna 
miljö- och sociala aspekter? Hur säkerställdes att hållbarhetshänsynen genomfördes 
hela vägen till färdigställande av byggprojektet? Vilka eventuella konflikter eller sam-
syn i fråga om incitament och handlingsnormer gick att urskilja mellan de olika 
sektorsaktörerna?   

Observationerna genomfördes i samband med byggmöten i byggprojektet. Antalet 
byggmöten omfattade totalt 10 stycken, varav observationer genomfördes vid sex 
av dessa byggmöten. Observationerna kompletterades därutöver med protokoll från 
samtliga byggmöten. Anteckningar gjordes både under och efter observationerna där 
både direkt dialog mellan aktörerna och tolkningar av samspelet dokumenterades.

Dokument

Utöver intervjuer och observationer utgör även olika typer av dokument empiriskt 
material för forskningsprojektet, i syfte att sätta in fallstudien i ett bredare samman-
hang. Dokumenten utgörs dels av rättsliga dokument såsom relevant europeisk och 
nationell lagstiftning som reglerar hållbar offentlig upphandling, dels av policy- och 
projektdokument på lokal nivå. Dessa policy- och projektdokument relaterar till 
Malmö stads arbete med hållbar offentlig upphandling (t.ex. Malmö stads upphan-
dlingspolicy), Hållbara Rosengårdssatsningen (t.ex. ansökningar och rapporter), 
liksom mer specifikt det studerade byggprojektet (t.ex. anbuds- och kontraktsdoku-
ment liksom byggmötesprotokoll). 
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Tematisk bearbetning och analys

I denna rapport tillämpas en tematisk bearbetnings- och analysmetod av fallstudiens 
olika empiriska material. Tematisk analys används enkelt uttryckt för att identifiera 
och analysera återkommande mönster i kvalitativ data (se t.ex. Braun & Clarke, 
2006). Den tematiska bearbetningen och analysen genomförs i olika faser, och kan 
vidare vara mer eller mindre teori- respektive empiristyrd. Den tematiska analysen i 
föreliggande rapport har initialt utgått från de centrala frågeställningarna för forskn-
ingsprojektet och följaktligen indelats i de två övergripande temana samverkan och 
hållbarhetsincitament. 

I övrigt har den tematiska analysen varit empiristyrd i syfte att söka mönster och 
variationer i materialet relaterat till respektive tema. Huvudtemana har således an-
vänts för att göra en initial sortering av det empiriska materialet som därefter har 
bearbetats och strukturerats efter ett mindre antal underteman identifierade utifrån 
det empiriska materialet. Slutligen har temana analyserats sammantagna i en mer 
integrerad analys som summeras i rapportens avslutande diskussion.
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Resultat

I syfte att studera hur offentlig-privat samverkan relaterar till (och påverkar) incita-
ment och beslutsfattande avseende hållbarhetshänsyn presenteras i detta avsnitt de 
empiriska resultaten från fallstudien strukturerat efter de två övergripande temana 
samverkan och hållbarhetsincitament. Närmare frågor som kommer att belysas är 
vilka formella och informella strukturer för samverkan som har etablerats, hur sam-
verkan har upplevts av aktörerna, samt vilka incitament och handlingsnormer som 
har styrt deras beslutsfattande avseende sociala och miljömässiga hållbarhetshänsyn. 
Särskilt fokus kommer att riktas åt likheter och skillnader i dessa avseenden mellan 
offentliga och privata sektorsaktörer, i syfte att belysa samsyn och/eller konflikter i 
fråga om samverkan, incitament och handlingsnormer relaterat till de specifika so-
ciala och miljömässiga hållbarhetshänsyn som aktualiserats i fallstudien.

Samverkan

Formella och informella strukturer för samverkan

Utifrån både intervju-, observations- och dokumentmaterialet framkommer att den 
mer formaliserade samverkan i det aktuella byggprojekt som fallstudien fokuserar 
primärt skedde under byggmötena, m.a.o. när upphandlingsförfarandet av bygg-
projektet var avslutat och själva genomförandet av byggprojektet pågick. Men det 
framkommer samtidigt att det därutöver skedde en mer informell samverkan och 
interaktion mellan offentliga och privata sektorsaktörer under olika skeden av inköp-
sprocessen, och framför allt inför och under själva upphandlingsskedet. 

Exempelvis framkom i en av intervjuerna med den offentliga upphandlande aktören 
att det hade genomförts en enkät av offentlig sektorsaktör innan upphandlingen 
annonserades, i syfte att undersöka hur privata sektorsaktörer på marknaden såg på 
sysselsättningskrav, om de hade erfarenhet av praktikanter i entreprenaderna sedan 
tidigare, liksom upplevda fördelar och nackdelar med det. Enkätsvaren visade på 
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varierade svar och gav input till hur upphandlingskravet skulle formuleras liksom 
uppmärksammade offentlig aktör på att engagerade handledare behövs för att det 
ska fungera väl.

Upphandlingsformen i det aktuella byggprojektet var från början ett öppet förfar-
ande, men då det initialt inte inkom några anbud från privata sektorsaktörer förän-
drades detta till ett s.k. förenklat förfarande med direktupphandling. Den offen-
tliga upphandlaren kontaktade de tre privata sektorsaktörer som hade hämtat ut 
förfrågningsunderlaget i syfte att förstå anledningen till att inga anbud inkommit. 
Upphandlaren ville klargöra huruvida det hängde samman med kravet om att an-
ställa praktikanter, vilket kan tolkas som en form av informell offentlig-privat sam-
verkan eller interaktion. Till följd av denna interaktion inkom två anbud varav det 
ena anbudet tilldelades kontraktet. 

I relation till tilldelningen av kontrakt var synsättet på praktikanterna en fråga som 
diskuterades av de offentliga aktörerna. Mer konkret diskuterades detta i relation till 
hur de två privata aktörer som inkommit med anbud hade prissatt kostnaden för 
praktikanterna i förhållande till kostnaden för byggprojektet som helhet.9 I intervju-
materialet med de offentliga aktörerna nämndes specifikt att detta kunde indikera 
hur praktikanterna värderades i termer av att utgöra en ”börda” eller en ”tillgång”. 

Respondent: Det såg man ju tydligt i de olika anbuden att [entreprenören] såg på dem 
som en tillgång, däremot såg vissa av deras konkurrenter det som om det bara var en 
uppgift de var tvungna att göra. De lämnade ju pris på hur mycket de skulle få betalt 
för att ta emot praktikanterna och [entreprenören] lämnade ju ett väldigt lågt pris och 
därmed såg de ju dem som en tillgång som de kunde använda sig av. En konkurrent 
hade ju extremt höga kostnader för det, så det var ju intressant att se. (R4) 

Den lägre prissättningen ansågs alltså indikera att praktikanterna värdesattes som 
en tillgång i relation till genomförandet av byggprojektet. Ett lägre pris värderades 
m.a.o. i detta fall som en indikation på sociala hänsynstaganden, och inte tvärtom.  
Enligt intervjumaterialet med den offentliga upphandlande aktören var kravet om 
att anställa praktikanter inte anledningen till att de privata sektorsaktörerna initialt 
hade underlåtit att inkomma med anbud, utan snarare en upplevd rädsla i relation 
till själva bostadsområdet som byggprojektet skulle genomföras i, och mer konk-
ret p.g.a. befarade risker för merkostnader till följd av skadegörelser och liknande. 
Denna bild bekräftas också i intervjumaterialet med den privata sektorsaktören:

Respondent: Och sen när det gällde just detta projektet så tror jag att det hos [entre-
prenören] men [även] hos flera andra aktörer i branschen var… då var man lite mer 
rädd för lokaliseringen av objektet. Bokaltorget, Rosengård avskräckte säkert många 
och fick även [entreprenören] att tänka till så att säga. Så att det… men när vi väl bör-
jade räkna på det, och definitivt när vi fick det, så såg vi nästan detta som en bra grej 
att försöka få någon lokalt här ute att vara med i gänget. (…) Men när vi väl sedan kom 
igång så har vi väl dragit den slutsatsen att det inte har varit så jobbigt egentligen att 

9  Prissättningen varierade avsevärt mellan de båda anbuden; från 150 000 SEK utav en totalsumma 
om 13 815 509 SEK till 16 915 SEK utav en totalsumma om 10 300 000 SEK. 
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vara här. Här har väl varit lite kludd, men inte egentligen så mycket vandalisering eller 
så mycket stölder som vi målade upp att det kunde vara.        

Utöver den mer formaliserade samverkan i form av byggmöten framkommer att det 
även under själva genomförandet av byggprojektet också skedde en mer informell 
samverkan:

Intervjuare: Du sa att det finns formella byggmöten och också informellt där ni har haft 
representanter på plats. Finns det andra typer av kommunikation som sker?

Respondent: Mail. Om det har varit kommunikation med [entreprenören]. I princip 
svarar jag inte så ofta i telefon, så ja, mesta kommunikationen med mig brukar ske 
via mail. De har kommunicerat en del med mig om byggnadstekniska saker och med 
[fastighetsbolaget] har det varit mycket, ja händelser, vad de ska betala och inte betala. 
De har putsat sina hus och deras container har stått i vägen och ja, det sker ju via mail. 
(…) De vill också ha snabba svar, så har de ju ett bevis [för] vad jag har sagt. 

Intervjuare: Så det blir semi-formellt ändå via mail?

Respondent: Ja, blir det frågor så blir det ju formellt och allt samlas ju upp sen till byg-
gmötet. Det händer ju lite saker mellan byggmöten men där samlas det ju upp, så där 
kan man läsa lite vad som har hänt mellan byggmötena också. (R2)

I bygginköpsprocessen finns flera samverkanstillfällen mellan privat och offentlig sek-
torsaktör som är mer eller mindre reglerade. LOU reglerar samverkansmöjligheterna 
i upphandlingsskedet och säkerställer att formell eller informell samverkan inte före-
kommer på sådant sätt att det diskriminerar någon privat sektorsaktör, m.a.o. så att 
det inte hämmar ”fri konkurrens” som kan sägas utgöra utgör ett centralt kärnvärde 
inom offentlig upphandling utifrån en marknadslogik. I detta fall har samverkan 
förekommit i marknadsundersökningsskedet, men även under upphandlingsproces-
sen då konkurrensen inte visade sig föreligga gällande den specifika upphandlingen. 
Därför tolkades inte den informella samverkan som konkurrenshämmande, utan 
snarare som ett sätt att möjliggöra genomförandet av inköpsprocessen och byggpro-
jektet. Ytterligare informell samverkan förekom under genomförandetiden av pro-
jektet, vilket gjorde att det löpande arbetet upplevdes smidigt. Dock formaliserades 
den kommunikationen vid de formella byggmötena och noterades i protokollen. 
Formerna för samverkan var således både informella och formella, vilket upplevdes 
skapa en flexibilitet och möjlighet att genomföra projektet. Det är samtidigt värt att 
notera att informell samverkan under upphandlingsprocessen i vissa fall också kan 
utgöra överträdelser av LOU. 

Utifrån tidigare presentation av samverkansforskning betonas bl.a. tydlighet i roll-
er och ansvarsfördelning som en förutsättning för en väl fungerande samverkan. 
Utifrån det empiriska materialet framstår dessa grundförutsättningar ha funnits i 
projektet, bl.a. tack vare den struktur och de former för samverkan som byggts upp 
i projektet. Den informella samverkan mellan sektorsaktörerna har återkopplats och 
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”samlats upp” i de formella sammanhangen, vilket exempelvis tydliggjort ansvar. 
Andra generella förutsättningar för en lyckad samverkan utgörs exempelvis av att 
samsyn, gemensam målsättning liksom ömsesidig respekt och förtroende föreligger 
mellan samverkande parter. Hur upplevde då sektorsaktörerna, liksom deltagande 
praktikanter, att samverkan fungerade i projektet?

Upplevelser av samverkansklimatet

Den övergripande bild som intervjumaterialet förmedlar är att både de privata och 
offentliga aktörerna anser att samverkan har fungerat väl i projektet. På frågan om 
synen på samverkan svarar exempelvis en respondent från offentlig sektor:

Respondent: Min uppfattning är här att det har funkat väldigt, väldigt bra. Det har 
liksom aldrig varit någon, vad ska man säga, några egentliga diskussioner eller olika 
syn på vad som ska göras och sådär. Utan det har varit väldigt sam…, en bra samsyn 
helt enkelt. Oavsett vad vi har gjort, både med entreprenörer och [bostadsföretaget], 
som man ändå får se som privat aktör i det här läget då. Så att, det har funkat jättebra, 
absolut. (R1)

Motsvarande positiva syn på samverkan återspeglas i ett uttalande från en respondent 
från privat sektor:

Respondent: (…) Vi vill ju köra, att det ska rulla, och då går det ju bra när vi har öppna 
kanaler och litar på varandra.

Intervjuare: Då behöver jag inte ställa frågan: hur fungerar samverkan?

Respondent: Fem stjärnor. 

Sammanhanget och klimatet vid observationerna av byggmötena var i linje med 
ovan uttalanden tydligt öppet och tillåtande. Ordföranden för mötet (aktör från 
offentlig sektor) höll ordnade och välstrukturerade möten genom att se till att dagor-
dningen följdes snabbt och effektivt. Det var dessutom alltid tydligt vem som skulle 
ansvara för allt från fika till mötet till att relevanta dokument fanns tillgängliga. 
Samtalstonen var god och ingen konfliktfylld stämning kändes av. 

Samtidigt var det tydligt att de offentliga respektive privata sektorsaktörerna drev 
olika frågor mer genomgående, vilket kan tolkas som grundat i skilda kärnvärden 
och handlingsnormer. Ordföranden hade samtidigt en förmåga att fungera med-
lande mellan de olika aktörernas prioriterade frågor och åtgärder, såsom i samband 
med diskussioner kring tilläggsarbeten. 
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Flera gånger uppstod diskussioner under byggmöten kring ansvarsfördelning och 
tilläggsbeställningar, och dessa löstes oftast med snabba beslut om nästa steg för att 
lösa eventuella obesvarade frågor. Exempelvis när en tredje aktör, verksam på områ-
det för byggnation, var ansvarig för en åtgärd, så tog någon ansvar för att ta kontakt 
med någon ansvarig. Emellanåt bjöds en tredje aktör in för att klargöra vissa frågor 
direkt vid mötet. I andra fall beslutades om åtgärd direkt och att kostnaden skulle 
faktureras tredje aktör, samtidig som någon ansvarade för att informera densamma 
om detta. 

Flera utmaningar som testar samarbetsklimatet uppstod dock under projekttidens 
gång, såsom försening av projektet p.g.a. vinterunderlag och kyla, samt etiska över-
trädelser av en underentreprenör, vilket tydliggjorde hur samverkan mellan aktörerna 
i mer utmanande situationer fungerade. En representant från offentlig sektor svarade 
på följande sätt när en fråga om samarbetet ställdes:

Intervjuare: Tycker du att samverkan har fungerat bra?

Respondent: Ja, alltså vi har ju haft lite stridigheter och det kommer man ju att ha om 
”ÄTOR”10 och så, alltså det finns ju andra entreprenörer som uppträder mer kantigt 
om man säger så. Alltså [entreprenören] känns det som, de har målet att det ska bli ett 
bra jobb där ute. Alltså det är deras, de vill skapa ett bra resultat och då har vi ju samma 
mål, beställare som entreprenör. Ja samarbetet har fungerat bra. (R2)

En annan aktör från offentlig sektor uttrycker i linje härmed att:
Respondent: (…) den organisation vi har jobbat mot, som [entreprenören] i detta fal-
let, (…) de har varit väldigt förstående och har varit väldigt medgörliga liksom. (…) 
de har liksom förstått projektets intentioner (…) och därför har det fungerat väldigt 
bra. (R1)

Uttalandena ovan poängterar således vikten av att tydliggöra intentionerna bakom 
projektet i ett bredare perspektiv för att samverkan ska fungera, vilket kan tolkas 
som en grundförutsättning för att kunna formulera en gemensam målsättning med 
samverkan. 
När det gäller praktikanternas upplevelser av samverkan med de olika aktörerna från 
offentlig och privat sektor framkommer också en relativt positiv syn överlag, vilket 
t.ex. tydliggörs i följande uttalande:

Intervjuare: Hur upplevde du att samarbetet var mellan dig och byggföretaget?

Praktikant 1: Ja, det gick ibland riktigt bra, ibland går det dåligt. Det finns några dagar 
som man ville inte samarbeta, man var inte på humör. Men det löser sig. Annars gick 
det ganska bra.

10  En ”ÄTA” är en förkortning för ändrings- och tilläggsarbeten i byggterminologi.
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Intervjuare: Hur upplevde du att samarbetet var med de som anställde dig eller kontak-
tade dig från Jobb Malmö, etc.

Praktikant 1: Ja, vad ska man säga…

Intervjuare: Var de tydliga med vad det var för tjänst?

Praktikant 1: Ja, det var svårt att hitta datum när man skulle på intervju annars gick 
det bra.

Följande beskrivning finns att redovisa för den andra praktikantens upplevelse av 
samverkan:

Intervjuare: Hur har samarbetet fungerat med Jobb Malmö, Arbetsförmedlingen och 
Gatukontoret?

Praktikant 2: Det har fungerat riktigt bra faktiskt.

Intervjuare: Och med byggföretaget?

Praktikant 2: Jo det var riktigt bra faktiskt, alla var riktigt snälla och så. När jag gick i 
skolan och så var de inte så roliga som jag praktiserade med då, men här kunde man 
skoja och så, så det var riktigt bra.

Intervjuare: Hade du en mentor eller någon som stöttade dig extra?

Praktikant 2: Nej, det var som jag sa, alla var roliga faktiskt. De hjälpte till. Om jag inte 
fattade något så visade de mig. Det var enkelt.

Generellt framstår det som att de olika aktörerna har upplevt att samverkan övergri-
pande sett har fungerat väl i projektet. Avseende praktikanterna upplevde i synnerhet 
den ene praktikanten ett mycket gott klimat under genomförandet av projektet. I det 
empiriska materialet ges det på så vis uttryck för en ömsesidig tillit och respekt lik-
som en övergripande samsyn avseende intentioner och målsättning. Hur aktualiseras 
då hållbarhetsaspekterna i samverkan mellan de offentliga och privata sektorsaktör-
erna? Hur diskuteras hållbarhetsaspekterna av respektive sektorsaktörer?  

Hållbarhetsvärden i samverkan

Utifrån de frågeställningar som fanns med inför observationer och intervjuer kan 
flera olika resultat beskrivas. Hur diskuterade de olika sektorsaktörerna miljö- och 
sociala aspekter? Säkerställdes att hållbarhetshänsynen genomfördes hela vägen till 
färdigställande av byggprojektet, och i så fall hur? Vilka eventuella konflikter eller 
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samsyn i fråga om incitament och handlingsnormer gick att urskilja mellan de olika 
sektorsaktörerna?   

Observationerna av byggmöten och dokument i form av byggmötesprotokoll påvisar 
sammantaget hur olika kärnvärden och handlingsnormer genomsyrat de frågor som 
lyfts och förhandlingar som tagit form mellan involverade offentliga och privata sek-
torsaktörer under genomförandet av byggprojektet. 

Den privata aktören lyfte upprepade gånger fram frågor om ansvar och risker förk-
nippade med skadegörelse och besiktningar, risken för ”varga-vinter” och vilka kon-
sekvenser det kunde tänkas få. Den privata aktören tog också upp frågan om klot-
terskydd som en särskild fråga och som genomfördes i förebyggande syfte på det 
färdigställda arbetet. Dessa aspekter kan främst härledas till en ekonomisk hållbar-
het, där finansiella värden står i fokus. 

Den offentliga aktören däremot, lyfte i synnerhet fram frågor om kvalitet, ”inga 
quick-fixes”, liksom frågor om delaktighet och legitimitet, exempelvis genom in-
formation till boende i området eller påverkan på andra företagare i närområdet 
under byggtiden. En annan fråga som prioriterades var att det inte skulle bli mörkt 
på platsen i samband med att belysningsstolpar byttes ut. Detta handlar till stor del 
om miljömässiga och sociala hållbarhetsvärden, där kvalitet och långsiktighet liksom 
trygghet kan tolkas ha stått i fokus framför ekonomiska värden. Här lyser således 
hållbarhetsvärdena igenom tydligt.

Ovan exemplifierade variationer mellan offentliga och privata sektorsaktörer med 
avseende på vilka typer av frågor som de drev under byggprojektet, och mer specifikt 
i samband med byggmötena, kan tolkas som indikationer på delvis skilda kärnvärden 
och handlingsnormer hos respektive sektorsaktörer.

Samverkan kring sociala hänsyn

Det specifika byggprojekt som fallstudien fokuserar aktualiserade samverkan kring 
ett flertal olika sociala hänsyn. Den offentliga aktören lyfte exempelvis problema-
tiken med sociala hänsyn i form av etiska krav på sten och informationsskyltar om 
EU som extern finansiär av projektet.  Det fanns också en oro från både offentliga 
och privata sektorsaktörer kring arbetssituationen i byggprojektet, men den privata 
sektorsaktören tydliggjorde att arbetet har flutit på mycket bra, och att i stort sett 
inga störningar hade förekommit under arbetstid. Dessutom lyftes praktikanternas 
situation flertalet gånger och det finns en samstämmighet bland respondenterna 
från offentlig och privat sektor kring att det har fungerat mycket bra i hanterin-
gen av praktikanterna genom exempelvis handledare på plats och återkoppling på 



32

varje byggmöte. Den privata sektorsaktören lyfte fram att man är mycket nöjd med 
hur samarbetet med praktikanterna fortskrider och den offentliga aktören uttryckte 
tacksamhet över hur den privata sektorsaktören har hanterat praktikanterna inom 
byggprojektet.

Hela Hållbara Rosengårdssatsningen, inklusive det studerade byggprojektet, skulle 
enligt intentionerna genomsyras av dialogprocess och kommunikation med boende 
i området (dvs. Rosengård), vilket samtidigt beskrivs som en viktig del av de sociala 
hållbarhetshänsynen i fallstudiens empiriska material. En aktör från offentlig sektor 
uttrycker exempelvis att:

Respondent: (…) vi (…) skulle visa på styrkan, att vi skulle ha en bred dialogprocess 
och att vi ganska kort därefter skulle kunna leverera en fysisk, alltså en byggd miljö 
helt enkelt. (…) [och] på så sätt skapa (…) något nytt och positivt i Rosengård och så 
klart (…) att Rosengårdsborna skulle uppleva [det] som att vi lyssnar på dem faktiskt. 
Och att det skulle synas där liksom. (…) och sen för att handla upp praktikanter där 
också, (…) att skapa arbetstillfällen (…) eftersom att arbetslösheten är ju väldigt stor i 
området. (R 1) 

Ett annat svar från en offentlig sektorsaktör gällande samverkan inom projektet 
Hållbara Rosengård, inklusive byggandet av Örtagårdstorget, belyser också detta: 

Respondent: Eh... Ja, det har ju varit olika... Dels, i början så var det ju de här infor-
mationsstationerna liksom, där vi pratade om Rosengård i stort och brett liksom. Och 
sen hade vi ju mindre workshops med olika boenden, olika intressen, alltså intresseor-
ganisationer eller andra specifika målgrupper i Rosengård. (…) Och där har vi ju ritat 
på projekten efter det. Sen har vi ju haft återkoppling där vi har återigen (…) bjudit in 
brett och informerat om så här ser vi (…) att det skulle kunna se ut. Och då har vi ju 
också fått ytterligare feedback tillbaka. Eller så har vi fått rita om lite grann, sen gjorde 
vi återkoppling igen (…) utifrån den feedback vi fick. (…) Det känns som att det har 
landat väldigt bra hos de som blir berörda, alltså Rosengårdsboende så att säga. (R1)

Även under byggmöten lyfte de offentliga sektorsaktörerna frågan om information 
till praktikanterna som anställdes i projektet, huruvida de hade bakgrundsinforma-
tion kring projektet och dess intentioner, och bad den privata aktören att hänvisa 
praktikanterna till den offentliga aktören om de skulle ha några frågor. Frågan lyftes 
således av den offentliga aktören om praktikanterna hade fått någon information 
om projektet, vilket de inte hade, men därefter lämnades frågan därhän med att 
de skulle kontakta den offentliga aktören vid eventuella frågor. Även om offentliga 
sektorsaktörer var angelägna om att det följdes upp hur samarbetet fungerade för 
praktikanterna, exempelvis genom att ställa frågor till deras handledare vid varje 
byggmöte härom, så var det ingen som riktigt tog fortsatt ansvar för informations-
frågan till praktikanterna, vilket också blir tydligt i intervjuerna med praktikanterna. 
Praktikanterna tydliggjorde att de inte hade någon som helst kännedom om själva 
syftet med byggprojektet och Hållbara Rosengårdssatsningen i ett större perspektiv, 
eller varför de kom att anställas som praktikanter. 
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Intervjuare: Vad vet du om byggprojektet?

Praktikant 1: Att det ska bli ett torg. Vad vill du veta?

Intervjuare: Ja, jag vet inte vad de har berättat för dig?

Praktikant 1: Nej, bara att det ska blir ett torg, bli finare.

På liknande sätt redogjordes upplevelsen av den andra praktikanten genom följande 
intervjuredogörelse:

Intervjuare: Vad vet du om det här byggprojektet?

Praktikant 2: Vad menar du?

Intervjuare: Det ni gjorde i Rosengård var en del av ett större projekt eller satsning. 

Praktikant 2: Det enda jag vet är att när det blir färdigt ska de fortsätta på ett annat 
ställe, en liten parkering.

Detta visar på att samverkan i relation till just denna hållbarhetsaspekt inte har 
fungerat tillräckligt stödjande eller i enlighet med målsättningen att skapa en stark 
lokal process och delaktighet genom projektet. Upphandlande aktör från offentlig 
sektor resonerar på följande sätt kring bristen på information till praktikanterna:

Intervjuare: Hur informerades, på vilket sätt och i vilken utsträckning, informerades 
praktikanterna om projektet i stort?

Respondent: Inte från vår sida. Jag vet att jag sa det någon gång om vi skulle ha någon 
information för dem. Jag vet inte om det var på [ett] byggmöte, men nej det skötte 
[entreprenören] helt själva. Vi har inte haft någon information om syftet med projektet 
över huvud taget. Det har vi inte… och det hade man kanske kunnat göra bättre för 
att, så att de liksom, men… Ja jag vet inte. Men de har inte fått någon information av 
oss i alla fall. (R2)

Denna brist på information kan jämföras med hur Malmö stad uttrycker syftet och 
resultatet avseende praktikplatserna i slutrapporten för Hållbara Rosengård:

I entreprenaderna för mötesplatserna ordnades praktikplatser för ungdomar i området 
för att skapa ytterligare förankring och koppling till bostadsområdet. Härigenom fick 
ungdomarna större ägandeskap till sin närmiljö och en kontakt med arbetsmarknaden. 
En positiv bieffekt var att entreprenörens personal fick en större förståelse och kontakt 
med de boende i området. Detta tas vidare genom att sociala klausuler tas med i Malmö 
stads tjänsteupphandlingar från 2015. (Boverket 2015, s.56) 

Utifrån ett mer långsiktigt och kritiskt perspektiv reflekterar en respondent från of-
fentlig sektors sida på följande vis:



Respondent: Det saknas förankring i den ordinarie verksamheten. (…) Jag tycker det 
finns behov av en annan typ av förvaltningsorganisation där även skötseln tas över av 
t.ex. en förening i området som då kan få visst bidrag istället för att vi handlar upp en 
utomstående entreprenör. Man skulle kunna tänka sig en social klausul om att anställa 
en eller två som bor i området för den fortsatta skötseln. Man behöver alltså tänka mer 
på förvaltandet av en plats, inte bara själva byggandet, och att knyta till sig personer 
i området som kan vara med i förvaltningen. Det saknas i stor utsträckning gällande 
Fokus Rosengård. (R3)

Utifrån ovan uttalanden kan det tolkas finnas potential att utveckla förankringen 
och samverkan med både direkt och indirekt berörda personer i närområdet (i det 
här fallet inte minst deltagande praktikanter som deltog under själva genomförande 
av byggprojektet) och i ett längre tidsperspektiv (som exempelvis även skulle kunna 
inbegripa förvaltandet av en byggd plats efter själva genomförandet). 

Samverkan kring miljöhänsyn

Miljöaspekterna var närvarande både i inköpsprocessen liksom under själva genom-
förandet av projektet. När miljöaspekter kom upp till diskussion framstod de inte 
särskilt kontroversiella men de var samtidigt inte heller i centralt fokus för diskus-
sionen. I redogörelsen för hållbarhetsincitament nedan framkommer detta tydligt. 
Privata och offentliga aktörer förhandlade och löste gemensamt avvägningar mel-
lan olika hållbarhetsaspekter. Samverkan och avvägningar mellan olika hållbarhets-
värden kan belysas genom följande exempel: Under ett byggmöte diskuterades hur 
man skulle hantera belysningsstolparna mot bakgrund av att man behövde hitta en 
annan lösning av besparingsskäl. Den privata sektorsaktören föreslår återanvändning 
och renovering av begagnade stolpar, vilket i sig kan tolkas utgöra en miljöanpassn-
ing då inga nya behöver köpas in. Offentlig aktör argumenterar dock för en annan 
lösning då man menar att renovering medför att det blir mörkt under en tid, mitt i 
vintern, eller att tillfällig belysning sätts upp, vilket slutligen innebar att den något 
högre kostnaden för nya belysningsstolpar på detta vis trots allt kunde motiveras.

Hållbarhetsincitament

Temat kring hållbarhetsincitament avser att mer ingående redogöra för vilka incita-
ment att integrera miljö- och sociala hänsyn i den offentliga inköpsprocessen som 
påvisats i fallstudien, liksom hur dessa ser ut för respektive sektorsaktörer.  
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I det empiriska materialet var det tydligt att hållbarhetsaspekter var en prioriterad 
fråga för den offentliga sektorsaktören liksom en integrerad del av genomförandet 
av byggprojektet. Dessutom delfinansierades projektet av delegationen för Hållbara 
Städer, vilket gav det en naturlig ”hållbarhetsprofil”. Att både ekonomiska, miljömäs-
siga och sociala hållbarhetsdimensioner spelat roll för incitamentsstrukturen kring 
hållbarhetshänsyn illustreras också i följande uttalande från en av de offentliga sek-
torsaktörerna:

Alltså vi har ju tydliga incitament inom organisationen. Alltså ledningen anser att det är 
viktigt, och på det sättet är det ju ett övergripande mål. Jag tror det finns i vår verksam-
hetsbeskrivning, att vi ska arbeta långsiktigt både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 
Sedan är det ju i ytterområdena om man säger så, alltså Holma, Kroksbäck, Lindängen, 
Rosengård, så är det ju ur projekthänseende extremt viktigt att vi har med den sociala 
biten för att annars så är det ju… om vi inte förankrar projektet i området så finns 
det ju risk att det inte finns så mycket kvar efter några månader. (…) så det finns väl 
starka incitament skulle jag säga. Sedan har vi väl politiska krav också, vi har ju samma 
mål som egentligen Kommunfullmäktige har. Alltså deras mål är ju övergripande för 
vår verksamhet också. Så att det droppar väl ner på vår verksamhet också skulle jag 
tro. (…) så vi har väl starka incitament underifrån också i liksom projektgrupper och 
stadsmiljöavdelningen (…). På det sättet blir det ju viktigt. Sen så är det ju så att just nu 
är det ju jättemodernt. Alltså om vi får mycket press [uppmärksamhet i media avses] så 
får vi större möjlighet att göra mer för att politikerna får upp ögonen för vad vi håller 
på med. (…) just nu är det ju extra mycket fokus på det för att vi vet att det är liksom… 
poppis. Och i det här projektet hade vi ju också krav från bidragsgivare ju… alltså EU, 
Delegationen för Hållbara städer och Tillväxtverket (…). (…) det var ju egentligen att 
uppfylla det [hållbarhetshänsyn] som var bidragsgrundande. Alltså vi hade ju ett antal 
saker som vi skulle göra. Vi skulle sätta upp lokala vidkraftverk, använda belysning som 
var driven av solljus och vi skulle göra grönstrukturen… ja. Så det var ju bara att göra 
liksom (…). (R4) 

I det empiriska materialet framkommer också mer specifika incitament relaterat till 
sociala hållbarhetshänsyn å ena sidan och miljömässiga hållbarhetshänsyn å andra 
sidan. 

Incitament och beslutsfattande: sociala hänsyn

Flera olika sociala hänsyn fanns representerade i projektet. Det mest framträdande 
var sysselsättning och mer konkret anställningen av två praktikanter från bostadsom-
rådet för arbete i projektet. Den offentliga aktören hade bestämt sig för att sociala 
klausuler om praktikplatser skulle testas och kom fram till att detta byggprojekt var 
lämpligt. På frågan om incitamenten bakom att ställa hållbarhetskrav svarar en re-
spondent från offentlig sektor följande:
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Intervjuare: Vilka incitament finns från din organisations sida, Gatukontoret eller 
Malmö stad, för att ställa ekologiska och sociala krav?

Respondent: Ja, som det är nu så är det högsta fokus från högsta politiska ledning [avser 
sociala klausuler för jobbskapande, framförallt riktade till långtidsarbetslösa]. Det är 
jättehett och politikerna visar ju med all önskvärd tydlighet att de verkligen vill att vi 
fokuserar på de här sakerna. (…) De har visat jättetydligt att de vill att vi ska satsa på 
just detta. (R2)

Samtidigt tydliggör samma respondent att så inte var fallet när just detta projekt 
planerades, utan att incitamenten då tydligare kom inifrån själva organisationen/
verksamheten:

Respondent: Detta projektet kommer ju från verksamheten eftersom det är ett kom-
munikationsprojekt [hela Hållbara Rosengårdssatsningen avses]. Sedan är det ju så bra 
för vi hade just gjort en studieresa till Holland där vi hade just fokus på sociala krav 
och vilka miljökrav de ställde där. Och där visade man ju att det är möjligt och så, och 
då hade man extra energi med sig i bagaget. Så från början kom det från verksamheten 
men nu kommer det mycket från politikerna. (R2) 

Samma respondent förklarar också processen kring hur de sociala kraven i projektet 
kom att utformas:

Respondent: (…) Så var det projektet själv (…). Redan då ställde (R3) frågan till mig 
om man kunde ställa krav på entreprenören att ta in ungdomar i entreprenaden från 
just Rosengård. Jag sa att jag vet inte, jag måste kolla, och sedan funderade jag lite, 
var i Holland och sådär, och ja det kan vi ju. Vi hade inte kunnat ställa kravet rakt av 
i AF-delen att ni ska anställa två ungdomar från Rosengård, därför att då hade inte 
det främjat konkurrensen (…). Så då fick vi omformulera att i denna entreprenaden 
ska det vara ungdomar och rekrytering ska ske via Jobb Malmö och då blir det ju lika 
konkurrens. (R2) 

På motsvarande vis förklarar en annan respondent från offentlig sektors sida bak-
grunden till projektet och de sociala kraven som ställdes gällande praktikanter:  

Respondent: Detta var inte ett uttalat politiskt önskemål men jag upplever att det lig-
ger väl i linje med politiska ambitioner i staden och i förhållande till själva satsningen i 
området. Det var inte heller ett krav från EU-håll som finansiär men i ansökan och hela 
tanken med Fokus Rosengård genomsyrar ”handling i samverkan” vilket inkluderar att 
försöka jobba med frågor om arbetstillfällen och liknande. Det utgör ett konkret sätt att 
tackla det här med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i området. (R3)

I de administrativa föreskrifterna till upphandlingen av byggentreprenaden beskrivs 
kravet kring anställning av praktikanter enligt följande:

Tillhandahållande av praktikplats

Denna entreprenad är ett led i att höja Rosengårds attraktivitet och påbörja processen 
med att skapa en hållbar stadsdel. Det är viktigt att det är en stark lokal process. Den 
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lokala processen kommer tillsammans med strategiska fysiska förbättringar att skapa 
nya sociala ytor, arbetsplatser och sysselsättningsmöjligheter. 

Arbetsplatsen ska tillhandahålla en praktikplats för 2 ungdomar från stadsdelen 
Rosengård under 3 månader. Praktiken ska genomföras under den mest bygginten-
siva perioden. Jobb Malmö kommer att ansvara för rekryteringen. Utbildningsnivån 
kommer att omfatta gymnasieutbildning, bygg och anläggning eller motsvarande. 
Entreprenören ska under hela praktikperioden stå för lön, handledning, arbets- och 
skyddskläder samt försäkringar. Kostnaden för handledning, arbetskläder, skyddskläder 
och försäkringar ska anges i anbudsformuläret och är en del av utvärderingssumman.

I intervjumaterialet framkommer att offentliga sektorsaktörer var osäkra över hur 
kravet om att anställa praktikanter skulle formuleras, bland annat relaterat till tid:

Respondent: Ja, alltså det var ju en väldigt kort tid, två praktikanter i tre månader. Vi 
var ju jätteosäkra hur lång tid entreprenörerna tålde. (R2) 

Den privata sektorsaktören antyder samtidigt att det finns behov och potential att 
utveckla kravställandet:

Intervjuare: Borde man vara mer ambitiös i sådana här krav och få in samhällsmål i 
kravställandet ännu mer än vad man har börjat göra?

Respondent: Jag tror att det finns mycket större utrymme än vad det har varit här att ta 
in två stycken. (…) Jag tycker att det kunde vara ett bra sätt inte minst på marksidan. 
Det finns ju mycket uppgifter här som man skulle kunna ha ganska oerfaret folk till att 
vara med och [vara] delaktiga i under säsongen här. Men sen är det klart att det finns 
andra problem i det. Det här med anställning och här är ju turordningslistor och allt 
det, men när det går för högstryck så är det ju definitivt inte några problem. Men i en 
lågkonjunktur kan det ju uppstå sådana problem, det kan det ju göra [så] klart. 

I intervjuerna med praktikanterna framkommer det en del kring hur de upplevde 
praktiken, och hur de såg på initiativet och anställningsmöjligheterna i samband 
med byggprojekt.

Intervjuare: I det här projektet har man haft som krav att man skulle anställa prakti-
kanter från Rosengård. Hur ser du på det?

Praktikant 1: Det är ganska bra. De borde göra fler sådana projekt.

Intervjuare: Är det något dina kompisar har sagt något om? Att de skulle vilja göra det 
också?

Praktikant 1: Ja, många har sagt att de vill ha jobb typ som mig. Den möjligheten nära 
Rosengård. Det är många som vill det. Det hade gjort Rosengård bättre också om de 
gjort sådana projekt.

Intervjuare: Har dina kompisar varit och tittat på dig när du arbetat på plats?
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Praktikant 1: Ja många gånger. Det kan hända en kille att jag inte får jobba för folk bara 
kommer och hälsar på mig.

För den andra praktikanten kan följande upplevelse redovisas:
Intervjuare: Vad tror du att det innebär för dig eller Rosengård eller byggprojektet att 
man anställer praktikanter från Rosengård eller den platsen?

Praktikant 2: Jo, det är bra. För om man är från samma ställe som man bygger där så vet 
man att man gjort något där och man kommer ihåg det hela tiden. Det är bra faktiskt.

Intervjuare: Var det många du kände som kom förbi?

Praktikant 2: Ja, det var många som gick förbi och man kunde snacka med dem lite 
och säga hej.

Utöver detta fanns ett generellt krav angett i de administrativa föreskrifterna till up-
phandlingen: 

Arbetsförmedlingens föreskrifter och krav på beställaren kommer att överföras på en-
treprenören. Entreprenören skall vid anfordran lämna uppgifter till beställaren om 
antalet i entreprenaden sysselsatta kollektivavtalsanställda arbetare. Entreprenören skall 
i övrigt lämna uppgifter om anställd arbetskraft som kan komma att infordras av ar-
betsmarknadsmyndighet. 

Detta krav diskuterades dock varken under observationerna eller intervjuerna.

Ytterligare krav som kan kategoriseras under sociala hänsyn är krav på material 
för anläggningsprojektet, vilket framkom under observationerna och följaktligen 
kunde verifieras i förfrågningsunderlagen. I en av bilagorna i förfrågningsunderlaget 
föreskrivs etiska kontraktsvillkor för stenprodukter särskilt, där leverantören måste 
kunna visa var stenen brutits och var den har bearbetats, samt att arbetsförhållandena 
är förenliga med olika grundläggande internationella konventioner som Sverige är 
ansluten till (Malmö Stads dokument daterat 2011-10-01, ”Etiska kontraktsvillkor 
för stenprodukter”).

Härutöver framkommer att det under ett tidigt byggmöte tas upp en diskussion gäl-
lande dessa etiska krav på stenprodukter, där den offentliga sektorsaktören redogör 
för hur uppbyggnaden av dessa krav har skett. Den privata sektorsaktören redogör 
i sin tur för att diabas tas från Sverige, smågatsten från Portugal och kantsten från 
Kina, samt tar fram intyg för stenleveranser. En problematik kring detta lyfts fram 
i efterföljande byggmöte där den offentliga sektorsaktören har identifierat brister i 
riskanalysen gällande uppföljning av underentreprenören och de etiska kraven. Den 
privata sektorsaktören meddelar att man anmäler underentreprenören då en inspek-
tion visat på allvarlig avvikelse rörande produktion av marksten och den offentliga 
sektorsaktören meddelar att det krävs att en förbättringsplan plockas fram och en ny 
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inspektion inom 3 månader ska genomföras. Offentliga och privata sektorsaktörer är 
överens om både problemet och åtgärderna för att komma till rätta med det.

Incitament och beslutsfattande: miljöhänsyn

Miljöaspekter är genomgående närvarande under själva genomförandet av byggpro-
jektet utifrån framför allt observationsmaterialet från byggmöten. De återfinns också 
i förfrågningsunderlaget på olika sätt, men i intervjuermaterialet blir det otydligare 
vilka miljökrav som egentligen ställts i den specifika upphandlingen. 

Följande intervjusekvens med en respondent från offentlig sektor illustrerar hur 
miljöaspekter snarare hade integrerats tidigt i projektet, redan i planeringsskedet och 
själva projekteringen: 

Intervjuare: Vilka krav kopplade till hållbarhet har ni ställt i det aktuella projektet? 

Respondent: Kopplade till hållbarhet… Alltså under projekteringen gjordes, alltså vi 
hade en konsult som gjorde projekteringen åt oss, eller som hade handlat upp projek-
teringen åt oss. Där hade vi ju en diskussion med lampor och materialval o.s.v. Men 
det var ju tidigare, i den här fasen är det ju redan bestämt att det ska vara natursten här 
och de och de lamporna och så. Det vi har ställt på entreprenören vad gäller hållbarhet 
det är ju mycket, det finns miljökrav på entreprenörer som vi tillämpar i upphandling 
och sedan kontrollerar och tar lite stickprov en gång på hösten och en gång på våren. 
Så sådana krav har man ju ställt men annars är det ju mycket när [R4] och [R1] har 
projekterat som de har liksom i projekteringen byggt in hållbarhetstankar. Men jag tror 
inte vi har ställt några hållbarhetskrav direkt på entreprenören.

Intervjuare: Ingenting med miljöledningssystem eller så…?

Respondent: Jojo, jojo det har vi, men ok alltså specifika. Ok, det är vad vi brukar… 
(…) Men jag menar kanske ännu mer långtgående, det hade vi ju inte i detta projekt. 
Det ligger ju i sakens natur när man projekterar, alltså det är ju ändå cykelbanor och 
så… (R2)

Detta kan tolkas som att miljöhänsynen snarast fanns inbyggda i själva projekterin-
gen, och i viss mån också var mer ”taget-för-givna” inom den offentliga sektorsor-
ganisationen än de sociala hållbarhetshänsynen. Respondenterna hade därav svårt att 
tydligt artikulera vilka specifika miljökrav som ställts i upphandlingen av detta pro-
jekt. Det var med andra ord uppenbart att miljöhänsynen var inkluderade i projektet 
redan från start med tanke på att det var en cykelbana som skulle byggas med ett 
underförstått miljövärde kopplat till sig. Miljöhänsynen var på så vis en naturlig del 
av projektet, vilket indikerar att dessa värden inte krävde specifik uppmärksamhet 
på motsvarande vis som de sociala hänsynen. Utifrån intervjumaterialet framkom-
mer också att förekomsten av miljöhänsyn, som t.ex. specifika miljöprogram, inte 
refererades till som specifika hållbarhetskrav i upphandlingen av projektet. Det stärk-
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er tolkningen att miljöhänsyn är starkare internaliserade och inbyggda kärnvärden 
inom den offentliga sektorsorganisationen jämförelsevis med de sociala hänsynen.   

I observationerna blir det samtidigt tydligt att miljöfrågorna prioriteras av den of-
fentliga sektorsaktören även under genomförandet av byggprojektet som upprepade 
gånger påminner om att hänsyn måste tas till exempelvis kringliggande träd, att 
jorden ska ge nya träd rätt förutsättningar, eller att bullerpåverkan på omgivningen 
minimeras. I en förfrågan från den privata sektorsaktören under ett byggmöte om 
att nyttja ytterligare yta för etablering, låter den offentliga sektorsaktören meddela 
att detta ska undersökas och att det i så fall ”är viktigt att även skydda befintliga 
träd”.  Den offentliga aktören lyfter också i observationerna vikten av att den privata 
sektorsaktörens miljöprogram genomförs, men meddelar samtidigt att revision inte 
kommer att genomföras i detta byggprojekt.



41

Slutsatser och diskussion

Byggupphandlingsprocessen är en del av en större inköpsprocess som handlar om 
kommunens behov av byggnation och samhällsplanering, liksom genomförande och 
uppföljning. I denna rapport har vi redogjort för en studie om offentlig-privat sam-
verkan och hållbarhetsincitament i hållbar offentlig byggupphandling inom ramen 
för ett specifikt stadsomvandlingsprojekt, den s.k. Hållbara Rosengårdssatsningen. 
Hållbara Rosengård utgör en omvandling av en stadsdel i Malmö Stad och är ett 
långsiktigt arbete att förbättra social och miljömässig hållbar utveckling liksom att 
stärka ekonomisk och social integration. Rapporten redogör för resultaten från en 
fallstudie av ett delprojekt inom ramen för Hållbara Rosengård, byggandet av det s.k. 
Örtagårdstorget inklusive en del av cykelbanan som syftar till att knyta ihop centrala 
Malmö med stadsdelen Rosengård. Observationer och intervjuer utgör huvudsakligt 
empiriskt material, utöver dokument av vikt för studien, såsom policydokument, 
lagtexter och beslutsdokument. Detta avsnitt lyfter några av de centrala slutsatser 
som dras utifrån de empiriska undersökningarna med särskild uppmärksamhet rik-
tad mot vilka hållbarhetsincitament och samverkansförutsättningar studien visat på. 
Avsnittet lyfter även möjligheter för vidare forskning på området samverkan och 
hållbar offentlig upphandling.

I tidigare forskning diskuteras regleringen av hållbar offentlig upphandling och möj-
ligheten att ställa hållbarhetskrav ifrågasätts till viss del. Med de nya EU-direktiven 
och det nya förslaget till svensk införlivning av direktiven, alltså nya LOU, blir det 
tydligt att offentlig upphandling kan och ska användas för att bidra till samhälleliga 
mål. Således är lagstiftarens avsikt att lagstiftningen ska utgöra ett incitament till 
ökade hållbarhetshänsyn och i synnerhet inte utgöra ett hinder för detta. (Regeringens 
proposition 2015/16:195, Nytt regelverk om upphandling.) Ny forskning på området 
undersöker dessutom vilka konsekvenser hållbarhetshänsyn får i praktiken, och det 
konstateras att mer forskning behöver initieras (t.ex. Ludow, 2015). Med tanke på 
att den nya lagreformen inte börjat gälla ännu (och alltså inte heller vid tidpunkten 
för när denna studie genomfördes), är kunskapen om konsekvenserna i praktiken 
ännu okända. 

Denna rapport har även lyft fram tidigare forskning som diskuterar förutsättningar 
för samverkan mellan sektorer och organisationer och under vilka förutsättningar 
samverkan fungerar framgångsrikt. Tydliga roller är en förutsättning och gemensam-
ma mål en annan. Strukturella förutsättningar för samverkan såsom ekonomiska och 
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lagstiftningsmässiga stimulanser betonas också. Potentiella hinder för en lyckad sam-
verkan kan till exempel bero på skillnader i synsätt, regelverk eller asymmetriska rela-
tioner mellan samverkansparterna. Dessutom anses behovet av samverkan öka inom 
samhällsbyggnadsområdet och inom offentlig upphandling har en ökad flexibilitet 
och möjlighet till interaktion mellan sektorsaktörerna efterfrågats i samband med 
det nya lagförslaget. Förslaget till ny lag om offentlig upphandling öppnar dessutom 
konkret upp möjligheten till samverkan genom förändrade upphandlingsförfaranden 
(se vidare Regeringens proposition 2015/16:195, Nytt regelverk om upphandling).  

Samverkan och hållbarhet 

Hållbarhetsincitament

Resultaten i denna studie visar på att hållbarhetsincitamenten (även) kommer av 
andra faktorer än de rättsliga, såsom finansieringsmodeller och interna prioriteringar 
i den kommunala organisationen. Det är inte heller de politiska prioriteringarna eller 
beslut som direkt har påverkat hållbarhetsincitamenten i det specifika byggprojektet 
som studerats. Däremot kan sägas att indirekt, exempelvis genom prioriteringar i 
stadsutveckling, har politiska beslut påverkat inriktningen mot hållbarhet. Dessutom 
blir det tydligt att de politiska ambitionerna alltmer går i linje inte minst med sociala 
hållbarhetshänsyn och därmed att prioriteringarna framgent kan komma att inne-
fatta sociala hänsyn i allt större utsträckning, sannolikt med stöd i bl.a. pilotförsöket 
med sysselsättningskrav som testats i det studerade projektet. 

Det faktum att byggprojektet delfinansierades av delegationen för Hållbara Städer 
och EU innebar att projektet fick en naturlig hållbarhetsprofil. Det kom också att 
påverka projektet konkret såtillvida att skyltar för att tydliggöra detta skulle uppföras 
på platsen för byggnation, samt att en deadline för genomförande av byggprojektet 
fanns. 

Hållbarhetsincitamenten bottnar också i en ambition hos den offentliga aktörens 
tjänstepersoner att öka delaktigheten och skapa förankring för förändringsarbetet 
i och med stadsdelsutvecklingen. Det var också tydligt i förfrågningsunderlaget att 
de sociala hänsynen handlade om att skapa en stark lokal process, bl.a. konkretiserat 
genom medborgardialoger. 
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Samverkan för hållbarhet

I observationerna blev det tydligt att stora delar av det som avhandlades mellan 
aktörerna på byggmötena, var sådant som redan var förutbestämt baserat på förar-
betet för entreprenaden (förstudier och projektering internt i den kommunala or-
ganisationen) och i förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen i upphandlingen. 
Under byggmötena skulle genomförandet av dessa förutsättningar säkerställas av res-
pektive aktör. Därav kom observationerna att ge goda indikationer på hur aktörerna 
bidrog till genomförandet av kontraktet. Resultaten visar att förutsättningarna för 
samverkan var goda i genomförandet av projektet, samt att samverkan gav utrymme 
för olika kärnvärden att genomsyra respektive sektorsaktörers prioriteringar.

Samverkan i bygginköpsprocessen är en förutsättning för att genomföra upphandlin-
gen och genomförandet av projektet. I denna studie visar sig samverkan fungera väl, 
även när det gäller genomförandet av hållbarhetsaspekter. Den fungerar särskilt väl 
när det finns formell samverkan som återkopplar den informella och dokument som 
visar på tydlig ansvarsfördelning mellan sektorsaktörerna.

Här kan även nämnas att samverkan för hållbarhet även innefattar andra typ-
er av samverkan. I ett dokument från arbetet med Hållbara Rosengård redogör 
den offentliga aktören specifikt för sina tankar och arbetssätt gällande samverkan 
(Miljöförvaltningen, 2013, s.7). Man har arbetat fram vad man kallar ”en modell 
för fysisk stadsförnyelse i samverkan” och den redogör för de olika samverkansme-
toder och -arbetssätt som använts under genomförandet av stadsförnyelseprojektet 
Hållbara Rosengård, såsom medborgardialoger och aktörssamverkan med privata 
aktörer. 

Sociala hänsyn

När det gällde de sociala kraven kopplat till sysselsättning var det påtagligt att sociala 
aspekter var i fokus för genomförandet av Hållbara Rosengård och det specifika byg-
gprojektet. Utifrån intervjuer och dokumentation kunde vikten av sociala hänsyn, 
dialog och delaktighet utläsas. I praktiken haltade denna målsättning i och med att 
praktikanterna inte hade någon kännedom om själva syftet med byggprojektet och 
varför de kom att anställas som praktikanter. Detta visar på att samverkan i relation 
till denna hållbarhetsaspekt inte har fungerat stödjande. En reflektion gällande detta 
utifrån intervjuerna med praktikanterna är att om de hade varit delaktiga och in-
formerade gällande helhetsbilden och vad projektet innebar, hade det kanske skapat 
ett bättre resultat gällande målsättningen att skapa delaktighet och engagemang från 
praktikanterna och boende i närområdet, vilket också kan antas hade kunnat få posi-
tiva konsekvenser utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Samverkan lyckades inte i 
denna situation bidra till att hållbarhetsaspekten fullföljdes och det är oklart vad det-
ta berodde på. Utifrån samverkansperspektivet finns det risker med samverkan och 
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i detta fall kan det ha berott på en bristande tydlighet gällande vems ansvar det var 
att informera praktikanterna om projektet och vad syftet med det egentligen var. Ett 
resultat från pilotprojektet var samtidigt att en av praktikanterna fick fast anställning 
inom branschen. Således kan pilotprojektet gällande sysselsättningsåtgärder tolkas 
som framgångsrikt, åtminstone för denna individ, men sysselsättningsåtgärden inom 
ramen för själva projektet var samtidigt mycket begränsat både i omfattning (antal 
deltagande praktikanter) och tidsperspektiv (den praktiktid som kravet omfattade).
Andra sociala hänsyn fanns också med i genomförandet av projektet, såsom krav 
på arbetsvillkor vid till exempel stenbrott, genom etiska kontraktsvillkor för sten-
produkter. Detta sociala krav följdes noga upp och var även ett krav den privata 
aktören tog på stort allvar och var noga med att åtgärda. Här bidrog samverkan till 
att det sociala kravet kunde följas upp, kontrolleras och åtgärdas. En potentiell anled-
ning till problemlösning genom samverkan och tydligheten gällande ansvar mellan 
aktörerna i detta fall, kan vara det dokument som fanns i förfrågningsunderlaget där 
ansvarsfördelningen var tydlig gällande de etiska villkoren. 

De sociala hänsynen är i fokus i projektet på grund av möjligheten till extern finan-
siering för hållbara stadsomvandlingar och fokus i den offentliga aktörens organi-
sation på sysselsättningsåtgärder och förankring eller delaktighet. Dock lyfter man 
under projektets gång det ökade intresset från politiskt håll för sociala hänsyn. Efter 
byggprojektets genomförande och pilotprojektets avslut har man beslutat att införa 
en modell för sociala hänsyn (vita jobb) i alla tjänsteupphandlingar i Malmö Stad, 
vilken dock har blivit föremål för prövning hos konkurrensverket, men inte funnits 
rättsligt problematisk (Konkurrensverket, Dnr 171/2015).

Miljömässiga hänsyn

I fråga om miljömässiga hänsyn, tydliggör intervjuresultaten att dessa tidigt var en 
integrerad del i projektet, exempelvis genom interna diskussioner och forum för 
framtagning av projektering och förfrågningsunderlag. Dessutom blev det tydligt 
att finansieringen av satsningen Hållbar Rosengård i sig utgjorde en faktor som 
bidrog till det stora fokuset på hållbarhetsfrågor, och därmed utgjorde incitament 
till miljörelaterade hållbarhetshänsyn i projektet.  Miljöhänsyn var på så vis en inte-
grerad del av projektet. En till synes och upplevt självklar aspekt som inte blev fråga 
för kontrovers under genomförandet. Detta kan delvis förstås mot bakgrund av att 
de miljömässiga hållbarhetshänsynen har diskuterats längst inom offentlig upphan-
dlingsdiskursen (Wedin, 2009).
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Framtida forskningsbehov

Särskilt tydligt i studien är att hållbarhetshänsyn i offentlig upphandling är under 
snabb frammarsch. Det gäller för samtliga områden såsom lagstiftning, forskning, 
offentlig verksamhet och praktik. Utökad praktik har gett fler exempel att studera, 
vilket i sin tur har gett mer empirisk forskning på området och en ökad kunskap 
kring möjligheten att använda hållbar offentlig upphandling som ett politiskt styr-
medel för hållbar utveckling. Möjligheterna härtill är högst aktuellt också med tanke 
på att de kodifierats i EU direktiven från 2014 och uttryckligen nämns i det nya 
förslaget till LOU i Sverige som ska planeras träda i kraft 2017. 

En utmaning kan komma att bli att bibehålla eller balansera mellan ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet när området hållbar upphandling utvecklas. Just 
nu ligger stort fokus på sociala hänsyn, vilket också blir tydligt i denna fallstudie. 
Inte bara på grund av att projektet utgjorde ett pilotprojekt för sysselsättningskrav 
i offentlig upphandling i Malmö, utan också för att det empiriska materialet och 
respondenterna tydligt lyfter de sociala aspekterna, men refererar till miljöaspekterna 
mer i förbigående eller som något redan befintligt. Detta kan vara en indikation på 
att miljöaspekterna glöms av när fokus ligger på sociala hänsyn och riskerar att få 
till följd att man inte mäktar med att driva flera frågor samtidigt, alternativt är det 
en verklig indikation på att miljöaspekterna har integrerats så till den grad i denna 
kommuns verksamhet. Förutsättningarna och erfarenheterna kan dock skilja sig åt 
avsevärt kommuner emellan.

Samverkan inom offentlig verksamhet är sannolikt också på frammarsch och behovet 
av ökade möjligheter för offentlig sektor att dra lärdomar från privat sektor har lyfts 
fram. Det nya förslaget till LOU lyfter även förslag på utökade möjligheter till samver-
kan, förhandling och partnerskap, sannolikt som svar på kritiken att LOU hämmar 
sådana möjligheter (Wedin, 2009). I detta specifika fall har lagstiftningen till synes 
inte haft avgörande inverkan på, eller utgjort huvudsakligt incitament till, hållbar of-
fentlig upphandling, miljöaspekter eller sysselsättningskrav, men tydliggörande gäl-
lande sådana möjligheter är samtidigt av stor vikt. Offentliga sektorsaktörer i denna 
fallstudie påtalade också osäkerheten kring de lagstiftningsmässiga förutsättningarna 
att formulera sociala hållbarhetskrav avseende sysselsättning initialt. På motsvarande 
vis är det viktigt att tydliggöra vilka former av informell och formell samverkan som 
är tillåten under olika skeden av den offentliga inköpsprocessen. 

Fortfarande finns en brist på forskningsbaserad kunskap gällande konsekvenserna av 
hållbar offentlig upphandling, inte minst inom byggsektorn. Kunskap behövs både 
kring miljöeffekterna av att använda hållbar offentlig upphandling som politiskt sty-
rmedel och de sociala effekterna, såsom påverkan på sysselsättningsgrad eller antalet 
arbetstagare framför bidragstagare. Vilka miljöeffekter får kravställandet i byggbran-
schen? Leder sysselsättningskrav till undanträngningseffekter? Hur påverkas kort-



46

tidsanställningar och leder det till tillsvidareanställningar? Några rapporter har tagits 
fram på uppdrag av aktörer inom byggbranschen och visar på goda resultat av sociala 
hänsyn förutsatt att långsiktiga åtgärder och förändringsarbete finns med. Hur krav 
bäst bör utformas och hur hållbar offentlig upphandling bör användas för bästa ef-
fekt i förhållande till skilda samhällsmål utgör viktiga forskningsfrågor. 

Örtagårdstorget
Efter färdigställd cykelväg och torg i Rosengård. 
Foto: Lina Wedin Hansson
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Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och 
stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn 
har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. 
Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan 
och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas 
(Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt 
med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad. 

Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett 
aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. 
byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar 
stadsutveckling. Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt 
byggprojekt som genomfördes inom ramen för Hållbara Rosengård 
och som inkluderade både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav 
i upphandlingen. Rapporten redovisar och diskuterar några centrala 
empiriska resultat från denna studie, med särskilt fokus på offentlig-privat 
samverkan å ena sidan och beslutsprocesser och hållbarhetsincitament å 
andra sidan. Rapporten syftar härutöver till att identifiera några särskilt 
viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling, och att vara till 
nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande samverkan kring 
hållbar offentlig upphandling. 
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