1 000 skolor
på 10 år
– Det krävs för att bygga
bort Sveriges skolbrist
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Vi står inför en
gemensam utmaning
Vi har många bra skolor i Sverige. Men allt fler elever, föräldrar och lärare oroas över
utvecklingen. Skolans resultat har sjunkit rejält i internationella jämförelser och klyftorna
mellan elever har ökat. Likvärdigheten har försämrats.
Samtidigt som den svenska skolan tappar i internationell ranking lider nästan alla svenska
kommuner av skolbrist. Antalet barn och ungdomar i förskoleklass och grundskola kommer
att öka kraftigt de kommande åren till följd av ett högt barnafödande och en omfattande
invandring, samtidigt som byggtakten för nya skolor har varit låg. Fram till år 2025 beräknas
antalet barn i grundskolan öka med 20 procent, vilket betyder att 250 000 fler elever än idag
behöver få plats.1 Det indikerar att Sveriges kommuner och fristående aktörer fram till år
2025 borde bygga mellan 800 och 1 200 nya grundskolor i Sverige, det vill säga 1 000 nya
skolor på 10 år. Därutöver har ett stort antal skolor i kommuner över hela landet omfattande
renoveringsbehov.
För vi står onekligen inför en utmaning. Men där vissa ser ett problem ser Skanska en
möjlighet att utveckla skolan. Genom ett kunskapslyft med både ny och smart pedagogik,
men också med nya behovsanpassade lokaler, kan vi vända trenden i den svenska skolan och
tillsammans utveckla framtidens hållbara skola.
I skriften ”Framtidens hållbara skola” som Skanska publicerade 2015 berättade vi om den
workshopserie kring skolhus, skolmiljö och samhällsutveckling som Skanska arrangerade
med företrädare från ett stort antal kommuner i Skåne våren och sommaren 2015. Fokus var
då på den process som ska leda fram till framtidens hållbara skola.
I den här rapporten presenterar vi förutom statistik kring behovet av nya skolor även
vilka upphandlingsformer som är lämpade vid utveckling av skolor. Vi presenterar dessutom
Skanskas samarbete med Linköping, Ängelholm och Solna stad och gör en internationell
utblick till Bristol i England.

1

Statistik baserad på befolkningsprognos från SCB och egna beräkningar.
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Bristen på skolor
hotar kvaliteten
Skolbristen ett faktum
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Sveriges befolkning växer snabbt. Befolkningsprognosen från Statistiska Centralbyrån (SCB)
från 2016 visar att vi redan nästa år, 2017, kommer
att vara 10 miljoner invånare i Sverige. Det
förklaras för det första av att medellivslängden
fortsätter att öka, för det andra att Sverige har en
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Prognos
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nettoinvandring, och kommer fortsätta ha det
under överskådlig tid och för det tredje av den
goda nativiteten – det föds många barn i Sverige.
De närmaste 20 åren bedöms antalet invånare stiga
med nästan två miljoner personer.

Antal barn i grundskoleåldern (6–16 år)
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Historisk data
Idag finns omkring 1,2 miljoner 6–16-åringar i
Sverige, se graf ovan. Dessa barn går i förskoleklass
och grundskola, undantaget de sextonåringar som
börjat i gymnasieskolan. Mellan 2005 och 2012
minskade antalet barn i denna åldersgrupp som

2020

2025

Prognos
framgår av diagrammet ovan. Sedan några år har
trenden vänt och antalet barn i denna åldersgrupp
har ökat markant. Fram till år 2025 beräknas
antalet barn i grundskolan öka med 20 procent,
givet att befolkningsprognosen från SCB stämmer.

Antal elever
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Antal skolenheter
Om man begränsar sig till eleverna i grundskolans
klass ett till nio går det idag drygt 985 000 barn
där, se graf ovan. Antalet skolenheter har inte ökat
i samma takt som ökningen av antalet barn. Sedan
år 2013 har antalet skolenheter minskat något
samtidigt som elevunderlaget ökat kraftigt.
Om vi utgår från att ökningen av antalet elever sker
proportionerligt över landet, att kommunerna inte
väljer att öka antalet elever per klass i sina befintliga
skolor, och att nya skolor i genomsnitt har samma
antal elever per skola som genomsnittet i dag, går

2014/15
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Antal elever
det att göra en grov uppskattning av det nationella
behovet av nya skolor.
Enligt Skolverket finns idag totalt omkring
4 850 grundskoleenheter i hela landet och det går
i genomsnitt 203 elever per grundskolenhet.2 Den
tjugoprocentiga ökningen av antalet barn i åldrarna
6–16 år fram till år 2025 leder till att vi skulle behöva
bygga mellan 800 till 1 200 nya skolor i Sverige, det
vill säga ungefär 1 000 nya skolor på 10 år.
2

Statistiken innefattar såväl kommunala som fristående huvudmän.
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Skolbristen i tre
kommuner: Malmö,
Umeå och Järfälla
Befolkningstillväxten ser olika ut i olika delar av landet men
behovet av skolor är stort överallt. Låt oss jämföra de tre
kommunerna Malmö, Umeå och Järfälla.

Behov av antal utbildningsplatser 2025
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Malmö
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Umeå
Uppskattat behov 2025

Järfälla

Antal barn i grundskoleålder (6–16 år) Malmö
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Malmö har sedan mitten av nittiotalet haft en
befolkningsökning på mellan 2 000–4 000 personer
per år. Från 2009 har befolkningen ökat snabbare,
med 4 000–6 000 personer årligen, och framöver
spås Malmö kommun att växa med mellan
5 000–10 000 personer per år.3 Detta kommer

resultera i en kraftig ökning av antalet barn i åldern
6–16 år. Behovet av nya skolor är således stort. Om
Malmö ska behålla sin nuvarande kvot gällande
antal elever per skola, 313 stycken, behöver Malmö
öka antalet skolenheter från dagens 754 till cirka
100 fram till 2025.

Antal barn i grundskoleålder (6–16 år) Umeå
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I Norrlands största tätort Umeå spås antalet
invånare i åldrarna 6–16 öka från drygt 12 200 till
nästan 14 500 barn, viket motsvarar en ökning med
18 procent, till år 20245. Ska man behålla samma
antal elever per skolenhet i kommunen, 150 elever
per skolenhet, kommer Umeå kommun att behöva
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Prognos
bygga elva nya skolor. Detta innebär en ökning från
64 skolenheter till 75 fram till år 2024.
Haak, J. Malmö och den nya befolkningsprognosen. Nuläge och
prognos 2016–2019 (2015), Malmö stad
4
Skolverkets databas Jämförelsetal. Skolverket.
5
Umeås statistik sträcker sig fram till 2024 och inte till 2025.
3
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Antal barn i grundskoleålder (6–16 år) Järfälla
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I en av Stockholms kranskommuner Järfälla
prognostiseras antalet elever i grundskolan (6–15
år)6 att öka med nästan 50 procent till år 2025. Ska
Järfälla behålla samma storlek på sina skolor med
203 barn i snitt, innebär detta att Järfälla kommer
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Prognos
behöva bygga 11 nya skolor, vilket innebär en
ökning av antalet från 22 till 33 skolor på 10 år.
6

Järfällas för statistik över sina grundskoleelever för år 6–15 i

stället för 6–16.
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Behovet av nya
skolor är stort och
permanent
Sverige står inför en allvarlig skolbrist. Antalet
barn och unga i förskoleklass och grundskola ökar
kraftigt de kommande åren till följd av ett högt
barnafödande och en omfattande invandring.
Behovet av nya skolor är inte tillfälligt utan
långsiktigt och skolbristen finns inte bara i

storstäder utan i hela landet. Under de senaste åren
har det inte byggts skolor i en takt som motsvarat
behoven och planeringen har släpat efter.
I enlighet med SCB:s prognos för
befolkningstillväxten skulle det behöva byggas
omkring 1 000 nya skolor på 10 år.

1 000

nya skolor
					
på

10

år

Varför kan vi inte bara bygga baracker?
För att möta det skriande behovet av nya platser
i grundskolan kan det vara lockande för många
kommuner att sätta upp tillfälliga lokaler, som
baracker, paviljonger och modulhus. Det är
kortsiktigt tänkt. Statistiken visar att det ökade
behovet av skolor är långsiktigt, inte tillfälligt.
Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till
antalet som studerar eller arbetar där. Tillfälliga
lösningar passar för att lösa tillfälliga behov.
Tillfälliga skollokaler är inte alltid anpassade för
permanent bruk och ger därför inte alltid eleverna
det stöd för lärandet som de behöver.
Skolan som arbetsplats för barn och vuxna
Att bygga ut befintliga skolor kommer inte att
räcka långt. Dessutom är många äldre skolor slitna,
bristfälligt underhållna, med dålig inomhusmiljö
och inte anpassade till modern pedagogik.
De är också svåra att anpassa till nya behov.
Renoveringsbehovet är stort ute i landet, kvaliteten
på skollokalerna leder till försämrade möjligheter
till ett likvärdigt lärande.7
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Majoriteten av alla skolor i Sverige är byggda under
1960- och 70-talen. Stora byggtekniska framsteg
har ägt rum sedan dess. De dåvarande tekniska
lösningarna för ventilation var inte lika utvecklade
som idag. Antalet elever per klassrum var också
färre vilket har resulterat i en ökad belastning på
de befintliga ventilationssytemen och negativa
effekter för inomhusluften.8 Många gamla skolor
är idag slitna och behöver rustas upp för att stödja
elevernas lärande. Lokalerna är inte anpassade
för att möta det ökade kravet på digitaliserade
klassrum där eleverna interaktivt tar del av skolans
kunskaper. Idag finns kunskap om hur man bygger
lokaler med bra ventilation och som är anpassade
efter nya behov.
Skolmiljarden – för upprustning av skollokaler. Astma och
Allergiförbundet (2014). Publicering uppdaterad 12 januari
2016.
8
Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan –
Om kommunernas syn på arbetsmiljön i landets skolor och
förutsättningarna att få ta del av det nya statsstödet till skolrenoveringar. Astma och Allergiförbundet och Svensk Ventilation, (2015).
7

I en studie genomförd av Google fann man att
deras anställda presterade avsevärt bättre när de
fick arbeta i dagsljus.9 Tidigare studier med barn
visar att kvaliteten på belysningen har en stor inverkan även på barns lärande. Barn som fick arbeta
i så kallat fullspektrumljus hade bättre hälsa och
lägre skolfrånvaro än andra barn.10

Bättre ventilation
och belysning ger
förbättrade skolresultat
och ökad trivsel.

Skolgården har också en stor inverkan på elevernas
skolprestationer och lärande. Det är därför viktigt
med en skolgård som innehåller en mångfald av
olika rumsbildningar, både stora samlingsytor och
små hemliga krypin och lekplatser med såväl hårda
asfaltsytor som frodiga dungar.11
Hur mobbning kan motverkas diskuteras
i regel flitigt inom skolan, men diskussionen
om själva skolhusens betydelse och hur vi
genom god planering kan bygga bort eller
kraftigt minska förekomsten av mobbning och
kränkande behandling lyfts sällan. Det går att
motverka mobbning genom att bygga smart.
Bättre behovsanpassade lokaler minskar inte bara
förekomsten av mobbning, de ökar elevernas
prestationer. Skolbyggnaden spelar roll för lärandet.
Investeringar på över 300 miljarder krävs
Om man lägger ihop alla insatser som krävs för att
möta behoven som följer av befolkningsökningen
och förslitningen av befintliga lokaler framträder
nettoinvesteringsbehovet. Sammantaget för
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
The Business Case for Green Buildings, A Review of the Costs
and Benefits for Developers – Investors and Occupants, World
Green Building Council, (2013).
10
Nicklas, M. H., Bailey, G.B. Student Performance in Daylit
Schools. Innovative Design (1995).
11
Ernekrans, M., Skolgården som läranderum Vad kännetecknar en bra skolgård för utomhuspedagogik?, (2011) Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet S. 1-2
12
Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler.
HUI Research på uppdrag av Almega (2014). S. 10
9

kommer kommunerna fram till år 2024 att behöva
investera någonstans mellan 284–398 miljarder
kronor.12 Denna beräkning är från år 2014 och
gjordes således före det att nettoinvandringen
ökade kraftigt under 2015. Därför är bedömningen
sannolikt i underkant.
Så får vi en modern och flexibel skola
Skolan är en central samhällsfunktion som berör och
engagerar många. Såväl unga som gamla är beroende av
att skolan fungerar så att det skapas bra förutsättningar
för nästa generation att utveckla samhället.
Enligt gällande styrdokument ska skolan bygga på
vetenskaplig grund. Det ska gälla i undervisningen
men borde också gälla när vi utvecklar skolor.
Tyvärr har skolan inte alltid hängt med i
samhällsutvecklingen vad gäller byggnation och
arkitektur. Om vi jämför med kontorsbyggnader
har sättet vi bygger nya kontor på förändrats i takt
med utvecklingen. En ökad förståelse för ledarskap,
”team-building” och kreativitet har lett till ett nytt
synsätt och nya sätt att bygga konstorslokaler. Men
skolor har i princip sett likadana ut de senaste 50
åren.
– Skolan har varit klassrum, korridorer och
skåp i decennier, men nu utvecklar vi en ny idé
om vad skolan kan vara.
Per Olsson, Affärsutvecklare Skanska Sverige.
I dag upphandlas många skolor till lägsta pris.
Det innebär att kommunen redan projekterat och
bestämt sig för vad som ska byggas in i minsta
detalj. Upphandlar man med fokus enbart på lägsta
pris kommer marknaden att anpassa sig till det.
I stället bör kommunerna upphandla efter andra
kriterier så som bästa skolresultat, lägst andel
mobbning och högsta elevnöjdhet. Då kommer
marknaden att anpassa sig till dessa kriterier. Bra
skollokaler kan stötta läraren i det pedagogiska
arbetet. Den svenska skolan kan exempelvis bli
bäst i världen på att använda ny och innovativ
teknik. Men för att detta ska vara möjligt behöver vi
utveckla infrastrukturen och anlägga ett nytt sätt att
se på klassrum och skollokaler. Upphandlare och
entreprenörer har ett gemensamt ansvar att skapa
värde för varje investerad skattekrona.
– Vi ser gärna att kommunerna utmanar oss,
kom med fler upphandlingar som fokuserar på
barnen och elevernas lärandemiljö!
Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige.
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Skanskas lösningar
och erbjudande
Gedigen erfarenhet av skolutveckling
Skanska har utvecklat skolor i många år och i många av landets kommuner. Med vår
kompetens och våra erbjudanden hjälper vi kunden att få ut så mycket som möjligt för
pengarna. Oavsett om det rör sig om en traditionell generalentreprenad där kunden redan
bestämt vad som ska byggas eller om det rör sig om en offentlig-privat samverkan där
Skanska är med i hela planeringen och hjälper kunden att hitta innovativa lösningar på
utmaningarna vi står inför.
I denna del av rapporten ger vi några exempel på var och hur vi har byggt för våra kunder.
Oavsett projekt har Skanska haft som huvuduppgift att leverera behovsanpassade lösningar
till våra kunder. Med vår kompetens och erfarenhet kan kunden känna sig trygg att projektet
fortlöper enligt plan. Skanska har förmågan som krävs för att oavsett kundens behov skapa
en lyckad lösning.

15

Väster om Linköpings innerstad växer den nya stadsdelen Vallastaden fram. Vallaskolan är en del av den nya staden.
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Case: Linköping
Hyresavtal skapar flexibilitet och ökad trygghet ekonomiskt och juridiskt
– Linköping hyr Vallaskolan av Skanska
Många kommuner ställs nu inför stora investeringsbehov för att möta
skolbristen. Ibland finns inte resurserna för att klara av investeringarna. Vissa
kommuner vill dessutom inte investera så stora resurser i en skola som de inte
med säkerhet vet att de vill ha och äga i all framtid. Då kan man göra som man
gjorde i Linköpings kommun och hyra skolan.
–Vissa kommuner löser tillfälliga elevkullar med baracker och andra
tillfälliga byggnader, det är onödigt. I stället kan vi bygga nya behovsanpassade lokaler som kommunen hyr så länge de behöver, vilket ger
flexibilitet och ökad ekonomisk och juridisk trygghet.
Marcus Ekelund, Affärsutvecklare Skanska Sverige.
Linköping insåg tidigt att de hade behov av en skola i östra Valla. Skanska
byggde därför en skola som kommunen sedan hyr i minst 15 år. När
15 år har gått har kommunen möjlighet att förlänga kontraktet. Här
skapar hyreslagstiftningen trygghet för kunden. Genom varmhyra kan
kommunen enkelt räkna ut sin månadskostnad för skolan och kostnaden
blir således förutsägbar över avtalstiden. Underhållet sköts av hyresvärden
och ingår i hyran och på så sätt slipper kommunen budgetera för osäkra
underhållskostnader.
– Vi har stora kapacitetsutmaningar. Genom att upphandla ett hyreskontrakt kan vi snabbt få till en skola som är anpassad för våra behov.
Jakob Björneke (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden Linköping.
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Case: Ängelholm
Ny skola genom tävling och krav på funktionalitet
– Skanska utvecklar Nyhemsskolan i Ängelholm
Nyhemsskolan i Ängelholm var allvarligt eftersatt och kommunen försökte till
en början att renovera skolan men insåg snart att kostnaderna för att bygga en ny
skola var lägre än att renovera den existerande. Ängelholm bestämde sig för att
bygga en ny grundskola. Lägsta pris var inte det enda kriteriet, kommunen ville
mer än bara bygga en billig skola. Man önskade att skolan skulle leva upp till flera
andra viktiga krav och ordnade därför en tävling. Tävlingsdeltagarna fick komma
med förslag på en ny grundskola som levde upp till fem olika kriterier:
•
•
•
•
•

Gestaltning av yttre miljö inklusive trafikmiljö
Gestaltning av inre miljö
Pedagogisk flexibilitet
Lång livstid utan påtagliga underhållskostnader
Total produktionskostnad

En jury bestående av representanter från kommunens eget fastighetsbolag,
AB Ängelholmslokaler, kommunpolitiker och tjänstemän betygsatte de olika
förslagen som kom in. Samtliga förslag var anonymiserade så det gick inte att
se vilket bolag som stod bakom förslaget.
– Detta var ett oerhört intressant sätt att upphandla en skola på.
Ängelholms kommun lyckades få upphandlingen att fokusera på
eleverna och deras behov.
Peter Forssman, Projektchef Skanska Sverige.
Skanska vann funktionsupphandlingen. Genom att kommunen och Skanska
inledde sitt samarbete i ett tidigt skede kunde Skanska hjälpa Ängelholm att
projektera en skola som levde upp till kommunens behov. Från Skanskas sida
sattes ett team ihop med arkitekter, tekniskt team med ansvar för el och vvs,
markexperter med flera. Med sådan kompetens från projektets första dag
kunde Skanska stötta kunden på bästa sätt.
– Samarbetet med Skanska fungerade jättebra. Vi vet att det finns en
hel del kompetens ute på marknaden. Vi ville ta del av entreprenörens
kreativitet och smarta lösningar, därför valde vi denna upphandlingsform.
Joachim Lemminge, Projektledare AB Ängelholmshem och
AB Ängelholmslokaler.
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Inom ramen för ramavtalet bygger Skanska just nu om
Råsundagårdens förskola. Förskolan är en av Solnas äldsta
förskolor – byggd 1954 – och genomgår nu en omvandling
för att bli mer modern och mer ändamålsenlig.
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Case: Solna
Ramavtal ger kortare upphandlingstider, flexibilitet och bättre pris
– Solnas och Skanskas ramavtal
Traditionella upphandlingar genom generalentreprenad kan ibland vara ett
klumpigt och ineffektivt tillvägagångssätt. Genom en generalentreprenad
projekterar kommunen själv vad den vill bygga. Därefter går kommunen ut och
upphandlar och får först då slutligen bekräftat vad ritningen kommer att kosta.
Det betyder att kommunen kan tvingas till större förändringar. Processen är
ofta lång och betungande.
– Genom bra ramavtal kan vi leverera rätt produkt till bäst pris i tid.
Samarbetet genom ett ramavtal blir långtgående och vi får möjlighet att
verkligen förstå kunden och dennes behov på ett helt annat sätt än vid
vanliga upphandlingar.
Fredrik Björckebaum, Distriktschef Skanska Sverige.
I Solna valde man därför att effektivisera sina upphandlingar genom att handla
upp Skanska på ett ramavtal.
– Vi valde att teckna ett ramavtal för samverkansentreprenader då det för
med sig flera fördelar. Dels kan Skanska påbörja arbetet med respektive
byggprojekt snabbt, dels kan vi tidigt i projekten ta del av deras kompetens
på ett helt annat sätt än om vi i varje enskild byggnation går ut med en
ny upphandling från ett redan färdigritat ritningsunderlag. Det ökar
förutsättningarna för att bygga både kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Magnus Persson (C), Kommunalråd och ordförande
Tekniska nämnden Solna stad.
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Case: Bristol
Internationell utblick: Starkare tillsammans
– Innovativt samarbete mellan Skanska och
staden Bristol gav toppresultat i skolan
I februari 2004 beslutade den brittiska regeringen
om ett omfattande upprustningsprojekt av de
kraftigt eftersatta skolorna i landet. Upprustningen
skulle ske både i form av ett pedagogiskt
kunskapslyft samt renoveringar och om- och
nybyggnationer.
Samtliga högstadie- och gymnasieskolor skulle
inom projektets tidsram renoveras och rustas upp
– projektet omfattade över 3 500 skolor och över
3 miljoner elever. Upprustningsprojektet syftade
dels till att skapa lärande skolmiljöer där unga kan
inspireras och utmanas, dels till att tillhandahålla en
modern och god arbetsmiljö för lärare och elever.
De fyra mest innovativa skolorna som Skanska
byggde var belägna i Bristols mest socioekonomiskt
utsatta områden. Dessa skolor utvecklade Skanska
genom offentlig-privat samverkan. Skanska och
Bristol ville tillsammans visa att rätten till en
kvalitativ utbildning gäller alla. Samtliga barn och
ungdomar i staden skulle känna att de var med i
den stora skolreformen i staden.
– Utan ett ingående samarbete med staden
hade inget av detta varit möjligt, det var
verkligen ”team-work” i ordets sanna
bemärkelse.
Alexander Kielland, Affärsutvecklingschef
Skanska Sverige.
Sedan 2006 har Skanska byggt eller renoverat över
40 grundskolor, gymnasieskolor och särskolor i
Bristol i södra England. Programmet, ”The Local
Education Partnership”, som Skanska genom
strategisk partnering samarbetat med staden i,
har gett goda resultat. Programmet resulterade

inte enbart i 4 300 nya grundskoleplatser och 300
platser inom särskolan för elever med särskilda
behov, utan även i en förbättrad skolmiljö för
över 13 000 gymnasieelever. Samarbetet mellan
det privata näringslivet och staden har varit en
avgörande framgångsfaktor såväl för verksamheten
som för projektering och produktion.
– Our new building is already having positive
impact on our students and staff. Learning in
such an outstanding building inspires you to
try harder. We have noticed our students are
relishing the new opportunities this exciting
building offers them.
Chris Gardner, Head Teacher, Ashton Park
School.

Resultaten visade sig direkt
Genom ett nära samarbete med samtliga
aktörer som var involverade i skolprojektet
lyckades vi tillhandahålla moderna, innovativa
och hållbara lärandemiljöer för barnen i
Bristol. Förutom nya lärandemiljöer lyckades
vi tillsammans även höja elevernas skolbetyg,
spara på miljön och sänka lokalernas
driftkostnader.
• Närvaron steg från 43 procent till 77
procent.
• Trygghetskänslan ökade från 57 procent
till 87 procent.
• Mobbningen mer än halverades från 39
procent till 16 procent.
• Andelen elever med godkända betyg
(A–C) steg från 23 procent 2007 till 90
procent 2012.
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Tänker vi oss skolan så här?
Eller så här?

24

Rätt upphandlingsform
för rätt skolprojekt
Skanska har en lång och gedigen erfarenhet av samhällsutvecklingsprojekt. Vi vet hur man
utvecklar mötesplatser som förenar människor och vi gör det på ett innovativt och hållbart
sätt. Varje gång det ska byggas en ny skola eller när en större ombyggnation av en befintlig
skola ska äga rum startas en upphandlingsprocess. Den kan se olika ut från fall till fall. Men
oavsett vad kommunen väljer för form kan vi på Skanska hjälpa till att föra projektet i hamn.
Hur hittar vi rätt upphandlingsform för en ny skola?
För varje ny skola görs en offentlig upphandling. Som beställare kan man välja mellan ett
antal olika upphandlingsformer, exempelvis funktionsentreprenad eller strategisk partnering.
En offentlig upphandling börjar med en värdering. Hur viktigt är priset jämfört med
kvalitet och kompetens? Eller som det heter i lagen om offentlig upphandling (LOU): lägsta
pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga? Det är inte alltid helt lätt att veta, men svaret
beror på projektets omfattning, komplexitet och vilken funktion som efterfrågas.
Generellt fungerar traditionella entreprenadlösningar bäst vid projekt där komplexiteten
är lägre, medan partnering, hyresupphandling och offentlig-privat samverkan är lösningar
för projekt med högre komplexitet, högre risk och där beställaren efterfrågar större
kompetens från marknaden. Den lägsta byggkostnaden ger sällan den lägsta totalkostnaden.
Därför behöver den totala kostnaden och hållbarheten över tid vara viktiga komponenter att
se över vid val av upphandling.
För att beskriva vilken typ av upphandling som fungerar för olika projekt brukar vi på
Skanska använda oss av ”upphandlingstrappan”. Ju högre upp i ”upphandlingstrappan” vi
befinner oss, desto större är entreprenörens åtagande och desto mer samverkan möjliggörs
mellan olika aktörer och kompetenser. Högre upp i trappan tillvaratas Skanskas och andra
involverade aktörers kompetens, nytänkande och innovationsförmåga på bästa sätt.

Följ med oss i vår
upphandlingstrappa så
reder vi ut begreppen!

25

Upphandlingstrappan
1. Delad entreprenad
Delad entreprenad, det första steget
på trappan, betyder förenklat att kunden upphandlar delentreprenader var
för sig. Det kan handla om själva byggentreprenaden, om mark, stomme
och installationer. Det totala åtagandet delas då upp mellan flera parter
och kunden har samordningsansvar.
I en delad entreprenad konkurrerar
byggbolagen oftast enbart på pris,
vilket initialt ger kunden förmånliga
priser. Samtidigt innebär det en risk
för kunden att inte kunna ta del av
den kompetens och erfarenhet som
finns hos byggbolagen. För kunden
innebär en delad entreprenad även ett
stort ansvar att sköta samordningen
mellan olika aktörer, vilket kan bli
administrativt kostsamt.
2. Generalentreprenad
Vid en generalentreprenad
ansvarar kunden för det mesta
själv. Låt oss säga att en kommun
vill bygga en skola och väljer en
generalentreprenad som modell
för upphandlingen. Det betyder att
kommunen får beskriva skolan i text
och på ritningar och själv ansvara
för allt projektmaterial till och med
färdigställd detaljprojektering. Sedan
upphandlas en entreprenör som
bygger det som beställts. Denna
entreprenadform passar ofta bra vid
projekt med låg komplexitet och låg
risk. Kunden är här helt ansvarig för
projektets utfall och entreprenören
ansvarar enbart för utförandet.

3. Total- och funktionsentreprenad
I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för detaljprojekteringen. I
exemplet med skolan kan det handla
om exakt hur stor gymnastiksalen ska
vara och hur ventilationen ska fungera. Men entreprenörens frihetsgrader i en totalentreprenad kan variera
mycket. I en styrd totalentreprenad
har beställaren infört restriktioner för
detaljprojekteringen och utförandet
som innebär färre utförandealternativ, men som ändå inte minskar
entreprenörens ansvar. I funktionsentreprenader har entreprenören
ansvaret för detaljprojektering och
utförande. Entreprenörens ansvar är
här större än i en generalentreprenad.
4. Strategisk partnering
Partnering är ett strukturerat och fördjupat samarbete mellan beställare,
brukare, entreprenör, konsulter och
underentreprenörer. Partnering är
en samverkansform som ryms inom
gränserna för de befintliga entreprenadformerna och som lämpar sig väl
vid projekt där komplexiteten är hög,
exempelvis där det ställs särskilda
gröna och sociala hållbarhetskrav
eller där innovativa tekniska lösningar efterfrågas.

Genom partnering skapas förutsättningar att maximera kompetensen
och motivationen för alla inblandade.
Störst värde skapas när rätt kompetens och erfarenhet involveras i tidigt
skede. Projektets aktörer utgår från en
gemensam målbild och organisation
med en öppen ekonomi, där samarbetet baseras på dialog, förtroende
och tillit. För beställaren finns en rad
fördelar, framförallt en effektivare
riskhantering och mer hållbar totalekonomi, att tidsplaner hålls samt att
funktionen får en högre kvalitet. Med
en mångfald av olika kompetenser och
ett stort engagemang från alla inblandade, skapas dessutom goda förutsättningar för lyckade projekt och långsiktiga relationer. Partnering lämpar sig
väl när man vill dra nytta av tidigare
erfarenheter för flera projekt över tid,
så kallad strategisk partnering.

3. Total- och
funktionsentreprenad

2. Generalentreprenad

1. Delad entreprenad

Kommunägd fastighet
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6. Offentligt-privat
samverkan

5. Hyresupphandling

4. Strategisk partnering
5. Hyresupphandling
Hyresupphandling innebär att
en fastighetsägare erbjuder sig
att utveckla en skräddarsydd
byggnad på en plats som antingen
kommunen själv erbjuder eller
som de tävlande fastighetsägarna
själva äger. Upphandlingsformen
skapar förutsägbara årskostnader
för kommuen, och konkurrensen
säkerställs då kravet är att erbjuda
bästa möjliga kvalitet till den mest
konkurrenskraftiga hyresnivån. Det
i sig ger möjlighet att dra nytta av
marknadens resurser, kreativitet
och totala kompetens i såväl design
som funktion. Fastighetsutvecklaren
ansvarar för projektet från idé till
genomförande – fastighetsköp,
finansiering, design och drift.

6. Offentlig-privat samverkan
Precis som namnet antyder innebär
offentlig-privat samverkan ett nära
samarbete mellan offentliga och
privata aktörer. Vid utveckling av
ett projekt tar en entreprenör, till

exempel Skanska, ett helhetsansvar
för projektering, bygg, drift,
underhåll och finansiering över en
längre tidsperiod. Entreprenören
ansvarar också för att projektet
färdigställs i tid och inom budget.
OPS-modellen skiljer sig från
andra samverkansformer på så
vis att den till viss del bygger på
extern finansiering. Den externa
finansieringen kan utgöra en större
eller mindre del av projektets
totalkostnad och Skanska eller en
bank alternativt en pensionsfond kan
skjuta till kapitalet. Fastigheten ägs
dock hela tiden av kommunen och
återgår till kommunens förvaltning i
nyskick efter en överenskommen tid.
OPS är därför närmast att jämföra
med en förutsägbar avbetalning.
Projekt genom offentlig-privat
samverkan har en lång garantitid
och lämpar sig oftast bäst för större
och komplexa projekt där ägandet
av fastigheten ska kvarstå hos
kommunen men då man vill fördela
betalningen över tiden, likt en hyra.

Privatägd fastighet
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Slutord av Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige

1 000 skolor på 10 år
Skolan är en av våra viktigaste mötesplatser. Här
möter våra barn och ungdomar Marie Curie, Selma
Lagerlöf och Sokrates för första gången. Skolan ska
erbjuda en trygg miljö där våra barn kan nå sin
fulla potential. I skolan utbildar vi våra elever för
framtiden, de får verktygen för att själva utvecklas
men även för att vara med och utveckla samhället.
Att satsa på skolan är inte bara ett sätt att bygga
samhället starkare. Det är också den viktigaste
framtidsinvesteringen. Skanska vill vara med och
bidra till detta.
Just nu står Sverige inför en tuff utmaning. I
grundskolan ökar antalet elever med 250 000 till
år 2025. Det gör att vi kommer att behöva bygga
omkring 1 000 nya skolor på 10 år. Tillfälliga
lösningar är för tillfälliga behov och Sverige står
inte inför en tillfällig skolbrist. Av allt att döma är
den både stor och permanent.
Ett stort antal nya skolor måste därför byggas på
väldigt kort tid och många gamla skolor behöver
renoveras. Investeringsbehovet är enormt – på tio
år kommer sannolikt nettoinvesteringsbehovet
uppgå till över 300 miljarder kronor.13 Men oavsett
om det gäller att renovera gamla skolhus eller
bygga helt nya så behöver vi, både kunder och
entreprenörer, samarbeta. Vi måste vara lyhörda
för nya tankar och idéer för att tillsammans lyckas
möta utmaningarna vi står inför och för att kunna
erbjuda alla barn en likvärdig skola.

Varje uppdragsgivare har unika önskemål, oavsett
om det är en kommun som behöver bygga flera nya
skolor eller en stadsdelsnämnd som vill renovera
en redan existerande skola. Vi på Skanska har
erfarenheten och kunskapen som krävs för att
tillsammans med uppdragsgivaren lotsa ett projekt
från en god idé till ett utmärkt genomförande.
Kunskapen och kompetensen finns – bland
huvudmännen, i byggbranschen, hos de som
förvaltar skolhusen och hos rektorer och lärare.
Skanska vill vara med och bidra. Det är självklart
för oss att ta ansvar för samhället vi verkar i.
Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.

Pierre Olofsson,
vd Skanska Sverige.

Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler.
HUI Research på uppdrag av Almega (2014). S. 10
13
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