Innovationsupphandling
Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling
i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling

EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete

Förord

Karolinska Universitetssjukhuset liksom andra vårdaktörer
står idag inför en enorm utmaning. Vi ser ett ständigt ökande
gap mellan vårdbehov och vårdens tillgängliga resurser, en
utmaning som behöver tas på allvar. För att klara av att möta
behoven behöver vården utforska och anamma nya lösningar
och använda innovation som verktyg för att skapa nytta.

Denna skrift utgör en första ansats att dokumentera och
sprida erfarenheter från detta arbete i syfte att etablera
innovationsupphandling som ett vanligt förekommande
verktyg i andra landsting och i offentlig sektor i övrigt.
Dokumentationen avser utvecklingsarbete som har bedrivits
under hösten 2012 och, ännu mer intensivt, under 2013.

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver därför ett strategiskt
arbete kring innovationsfrågor, där innovationsupphandling
är ett nytt och viktigt verktyg. Genom pilotprojekt i den
befintliga verksamheten och i samband med försörjningen
av MT/IKT-utrustning till Nya Karolinska Solna (NKS) har
Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med EY påbörjat
tillämpningen av detta verktyg i praktiken.

Vår förhoppning är att vi med denna rapport som
utgångspunkt tillsammans kan fortsätta att framgångsrikt
driva innovation för ökad patientnytta inom vården.
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Sammanfattning
av rapporten
Introduktion
I takt med att den offentliga sektorn blivit allt större och
mer komplex har tankar på att möjliggöra efterfrågedriven
innovation blivit allt mer uttalade. Det som eftersträvas är att
vården identifierar de behov som man anser är mest trängande
och som marknaden i dagsläget inte har lyckats uppfylla och
att man sedan skapar en marknad för de lösningar som man
efterfrågar. Innovationen blir då ett samarbete mellan det
offentliga och marknaden, där det som driver utvecklingen
och innovationen är den offentliga sektorns uttalade behov.
Lösningarna finansieras som regel också av den offentliga
sektorn.
Inför byggnationen av Nya Karolinska Sjukhuset ville Karolinska
Universitetssjukhuset lära sig mer om innovationsupphandling
och skapa metoder som förbättrar förutsättningarna för
innovation på den sjukvårdsnära marknaden. Som ett led
i att utveckla en sådan metodik genomfördes under 20122013 ett pilotprojekt inom innovationsupphandling. Projektet
XQuality syftade till att upphandla ett system för mätning,
styrning och uppföljning av strålrelaterad data i medicinteknisk
strålningsapparatur.
Eftersom tyngdpunkten i pilotprojektet legat på att genomföra
en förkommersiell upphandling fokuserar också denna rapport
på detta förfarande. Förkommersiell upphandling är också det
minst etablerade arbetssättet i Sverige, vilket gör det extra
intressant. Vid tidpunkten för denna rapports upprättande
har endast förstudien till Projekt XQuality genomförts.
Beskrivningen av metoderna för upphandlingsfasen kan därför
komma att justeras i kommande upplagor av rapporten.

Om innovation
För att tydliggöra hur en innovationsupphandling kan hanteras
praktiskt av myndigheter som vill utveckla sin verksamhet
genom strategiska inköp av produkter, varor och tjänster
som inte finns i dagsläget, måste först begreppet innovation
definieras.
Först och främst är en innovation utifrån
innovationsupphandlingsperspektivet inte samma sak som
en uppfinning. I denna kontext ska innovation förstås som ett
bredare begrepp. En innovation avser en transformation av
nya idéer till praktisk nytta och kan därför omfatta både varor/
produkter, tjänster, processer och arbetssätt.
För att möjliggöra en effektiv innovationsupphandling bör
de behov som verksamheten har, och som innovationen
skall möta, kartläggas på ett systematiskt sätt. Behoven
bör därefter kategoriseras i a) de behov som är aktuella för
utredning och upphandling och b) de behov som inte bedöms
kunna mötas av marknaden på ett tillfredställande sätt.

Behovskartläggningen diskuteras mer ingående i kommande
kapitel, men centralt är att man förstår både behoven och de
förutsättningar som verksamheten har.

LOU och innovationsupphandling
Lagen om Offentlig Upphandling reglerar de bestämmelser
som gäller för offentlig upphandling i Sverige och ska
säkerställa att offentliga upphandlingsmedel används på
bästa sätt på en konkurrensutsatt marknad. För offentliga
aktörer finns ett antal undantag från LOU. När det gäller
innovationsupphandling är FoU-undantaget det undantag som
är mest centralt eftersom det syftar till att:
• S
► äkerställa att vissa forsknings- och utvecklingstjänster
undantas från LOU:s strikta upphandlingsregler för att
stimulera innovationer inom EU.
Konkurrensverket förtydligar också att för att kunna undantas
från de strikta upphandlingsreglerna i LOU gäller följande:
• R
► esultatet från ett FoU-samarbete ska tillkomma någon
annan part utöver den upphandlande myndigheten; eller
• r► esultatet finansieras av myndigheten och en annan part
gemensamt.
Detta innebär med andra ord att om ett samarbetes resultat
enbart tillkommer den upphandlande myndigheten så
måste tjänsterna delfinansieras av en annan part än den
upphandlande myndigheten för att kunna falla under FoUundantaget. Forskning och utveckling som finansieras helt
av en offentlig aktör och vars resultat tillkommer endast den
upphandlande parten kan inte undantas från LOU.

Olika förfaranden
För att beskriva den mängd förfaranden som är
kopplade till innovationsupphandling behöver termen
”innovationsupphandling” förtydligas. I den här rapporten
inkluderar begreppet två närliggande men ändå skilda
områden:
• I► nnovationsvänlig upphandling.
• U
► pphandling av innovationer.
Innovationsvänlig upphandling innebär i detta sammanhang
upphandlingar som fokuserar på ett eller två av följande
kriterier:
• U
► pphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling.
• U
► pphandling där utvärderingskriterier för tilldelning är
kopplade till innovation.
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Upphandling av innovationer innebär förfaranden som
syftar till att upphandla lösningar som i dagsläget inte
finns tillgängliga på marknaden, varför Lagen om Offentlig
Upphandlings krav om upphandling enligt principen ”billigast
eller mest ekonomiskt fördelaktig” blir mer komplex.
Innovationer som faller inom ramen för ”Upphandling av
innovationer” kan enklast beskrivas som:
• I► nnovationer för egen nytta
• I► nnovationer för samhällsnytta
• I► nnovationer – ny kunskap
Det är inte alltid helt tydligt om en specifik innovation
ingår i en eller flera av de ovanstående kategorierna, men
indelningen tydliggör ändå skillnaderna mellan ”upphandling
av innovationer” och ”innovationsvänlig upphandling”.

Implementering av
innovationsupphandling i en
övergripande strategi
Som offentlig aktör med ett uppdrag att leverera värde till
skattebetalarna och samhället i stort är det nödvändigt att ha
en tydlig strategi för hur de tilldelade medlen används på bästa
möjliga sätt. Alltså bör man säkerställa att upphandlingar ses
som ett strategiskt verktyg för att skapa värde i verksamheten.
Som offentlig aktör bör man därför noga överväga följande
fyra frågeställningar (dessa diskuteras mer ingående senare i
rapporten):
1. Vilken roll spelar upphandlingen av varor och tjänster i
den strategiska styrningen utifrån samhällets uppdrag?
2. Finns det områden där marknaden inte förmår svara mot
de kritiska behov som vi identifierat inom verksamheten?
3. På vilket sätt kan upphandlingar bättre integreras i det
strategiska arbetet?
4. Vilken roll vill den offentliga aktören ha för att driva
sekundära positiva effekter för samhället och näringslivet
avseende innovation?

Att förbereda och genomföra
innovationsupphandlingsprojekt
I takt med att den offentliga sektorn blivit allt större och
mer komplex har tankar på att möjliggöra efterfrågedriven
innovation blivit allt mer uttalade. Det som eftersträvas är att
vården identifierar de behov som man anser är mest trängande
och som marknaden i dagsläget inte har lyckats uppfylla och
att man sedan skapar en marknad för de lösningar som man
efterfrågar. Innovationen blir då ett samarbete mellan det
offentliga och marknaden, där det som driver utvecklingen
och innovationen är den offentliga sektorns uttalade behov.
Lösningarna finansieras som regel också av den offentliga
sektorn.
För att en offentlig organisation ska kunna genomföra en
effektiv innovationsupphandling, bör en systematisk förstudie
genomföras. Syftet är att kartlägga behoven på ett tydligt
och transparent sätt. Förstudier kan innebära ett omfattande
arbete beroende på:
• Hur stort det identifierade behovet är,
• hur många aktörer inom organisationen som berörs,
• i vilken mån den slutgiltiga lösningen måste integreras i
befintliga system och/eller operationella processer, samt
• vilka lagar och arbetsrättsliga regleringar som berörs.
En innovationsupphandling utgör i allmänhet mer arbete
och har en högre nivå av komplexitet än många vanliga
upphandlingar som genomförs inom ramen för LOU. Det gäller
särskilt förfaranden av typen ”upphandling av innovationer”.
En sådan upphandling innebär som regel ett projekt i sig och
att man bör därför behandla det som ett sådant.
För att ett projekt som sträcker sig över en längre tid ska bli
framgångsrikt behöver målet och visionen vara tydliga från
början.
Förberedelsearbetet innefattar dessutom:
• Utvärdering av behov och begränsningar inom
organisationen,
• genomförande av intressentdialog,
• marknadstestning och riskanalys,
• utvärdering av upphandlingsförfaranden, samt
• utveckling och publicering av en ”utmaning till marknaden”.
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En utmaning till marknaden är det huvudsakliga dokument som
utgör början på processen för innovationsupphandlingar av
typen ”upphandling av innovationer”. Dokumentet ska skickas
ut till marknaden genom de digitala kanaler som den offentliga
verksamheten använder sig av när de kommunicerar med
leverantörer.

Då LOU är mycket strängt i detta avseende bör man som
upphandlare säkerställa att det finns en total transparens och
tydlighet:

I rapporten ges en detaljerad beskrivning av respektive
ovanstående del i förberedelserna inklusive det faktiska
genomförandet av upphandlingen.

• ►Till vilka man kommunicerar.

• N
► är man kommunicerar.
• ►Hur man kommunicerar.

• ►Hur man dokumenterar det man kommunicerar.

Övriga kommentarer
Innovationsupphandling kan vara en komplicerad process som
kräver ett stort engagemang hos den organisation som väljer
att upphandla, oavsett om det handlar om ”upphandling av
innovationer” eller ”innovationsvänlig upphandling”.
Som offentlig aktör kan man i vissa fall ha betydande
resurser till sitt förfogande för upphandling, men i andra
sammanhang kan både resurserna och kompetenserna
vara betydligt mer begränsade. För att vara effektiv inom
innovationsupphandlingsområdet bör utvecklingsplaner för
upphandlingsfunktionen vara en del av det strategiska arbetet.
De möjliggör:
• U
► tveckling av en internt fungerande metodik för
genomförande, samt
• d
► okumentation av förarbete och upphandling i linje med
LOU:s grundläggande principer.

Som med all annan strategisk verksamhet bör man också
överväga hur och i vilken form man ska utvärdera och följa upp
innovationsupphandlingen. Innovationsupphandlingar fungerar
olika väl i olika organisationer och det är därför viktigt med en
välstrukturerad uppföljning.
Som med all annan strategisk verksamhet bör man också
överväga hur och i vilken form man ska utvärdera och följa upp
innovationsupphandlingen. Innovationsupphandlingar fungerar
olika väl i olika organisationer och det är därför viktigt med en
välstrukturerad uppföljning.
I denna rapport förordas att en första utvärdering bör
genomföras så snart som möjligt efter att upphandlingen
är genomförd, så att enkla förbättringsåtgärder kan
identifieras. Många organisationer har redan utvecklade
metoder och rutiner för verksamhets- och projektuppföljning
och dessa är i regel fullt tillräckliga för att utvärdera och
inleda ett förbättringsarbete av metoder, processer och
personalkompetens.

• b
► eslutsvägar,

Avslutningsvis bör också några av de frågor som
vanligen upplevs som svårast att hantera inom ramen för
innovationsupphandling lyftas fram. Dessa omfattar de
legala frågor som oundvikligen kommer uppstå när man
genomför förhandlingar om idéer, produkter eller processer
som ännu inte finns. Den tydliga praxis som finns för andra
förfaranden saknas ofta här och därför bör man som offentlig
verksamhet säkerställa att de val man gör är förankrade
hos verksamhetens jurister. Exempel på kritiska frågor kan
exempelvis vara:

• g
► rad av självstyre för underliggande verksamheter, samt

• H
► antering av IP-rättigheter, samt

• t► illgängliga resurser för upphandlingsenheten.

• p
► roblematik kring stadsstödsfrågor.

En hel del förslag till grundläggande metoder finns i denna
skrift, men varje verksamhet kommer likafullt behöva utveckla
en egen praxis som passar den egna organisationen. Särskilt
viktiga frågor att ta hänsyn till är:
• H
► ur involverad upphandlingsfunktionen är i det strategiska
arbetet,
• h
► ur själva organisationen och styrningen ser ut,

Till skillnad från många andra upphandlingsförfaranden
behöver man under en innovationsupphandling föra en dialog
med marknaden.
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Introduktion till
Innovationsupphandling

Bakgrund till rapporten
Innovationsupphandling har den senaste tiden varit ett omdiskuterat ämne i det
offentliga Sverige. Frågan har debatterats under en tid men det har saknats tydliga
ramar, regelverk och metoder för att kunna genomföra innovationsupphandlingar på
ett strukturerat sätt, som dessutom inkluderar samtliga de upphandlingsförfaranden
som faller inom ramen för innovationsupphandling.
Inför byggnationen av Nya Karolinska Sjukhuset ville Karolinska Universitetssjukhuset
lära sig mer om innovationsupphandling och skapa metoder för att kunna genomföra
kommande upphandlingar med hjälp av förfaranden som öppnade för innovation
på den sjukvårdsnära marknaden. Anledningen till detta var dels en önskan att få
bättre valuta för de pengar samhället satsar på vården i syfte att möta framtidens
utmaningar samt ökade vårdkostnader men också en vilja att stimulera innovationer
på den vårdrelaterade marknaden.
Som ett led i att utveckla en metodik för att genomföra innovationsupphandlingar
genomfördes under 2012-2013 ett innovationshandlingspilotprojekt på Karolinska.
Projektet XQuality syftade till att upphandla ett system för mätning, styrning och
uppföljning av strålrelaterad data i medicinteknisk strålningsapparatur. Parallellt
med projektet dokumenterades de erfarenheter som nu presenteras i denna rapport.
Pilotprojektet har också fått stöd från Vinnova för att utveckla erfarenheter som kan
appliceras på kommande upphandlingar i den svenska offentliga sektorn.
Då tyngdpunkten i pilotprojektet legat på att genomföra en förkommersiell
upphandling kommer också denna rapport fokusera på detta förfarande, främst
då det är detta område som det arbetats minst med i Sverige. Vid denna rapports
upprättande har förstudien till Projekt XQuality genomförts och metoderna
för själva upphandlingen kan därför komma att justeras i kommande upplagor
av denna rapport.
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”Med innovation avses i dessa direktiv
en nyskapande kombination av olika
resurser som tar formen av ett
värdehöjande erbjudande som svarar
mot en efterfrågan på en marknad.
Med resurser avses bl.a. kompetens,
såväl forskningsbaserad som
erfarenhetsbaserad kompetens.”

Kort bakgrund till
innovationsupphandling i Sverige

Det stora
kommunikationsproblemet

I den utredning som presenterades 2010 under namnet
Innovationsupphandlingsutredningen (2010:56) fastslog
regeringens utredare att innovation i de här sammanhangen
bör definieras enligt följande:

En stor anledning till att en effektiv metod för
innovationsupphandling behöver utvecklas är det bland
många myndigheter och offentliga aktörer upplevda problemet
att kunna skapa en effektiv dialog om sina behov och driva
innovativa samarbeten med näringslivet utan att hamna i
strid med kraven som ställs Lagen om Offentlig Upphandling
(se separat kapitel).

Vinnova förtydligar i sin skrift ”Innovationsupphandling”1
några väsentliga skillnader avseende innovationsupphandling
och traditionella innovationer. Traditionella innovationer
drevs i allmänhet av att man skapade en uppfinning och, i ett
senare skede, försökte att introducera den på en marknad,
d.v.s. utbudsdriven innovation. I takt med att den offentliga
sektorn blivit allt större och mer komplex har tanken på att
försöka skapa strukturer som kan möjliggöra efterfrågedriven
innovation blivit allt mer uttalade. Tanken i detta fall är att t.ex.
vården identifierar de behov som man anser är mest trängande
och som marknaden i dagsläget inte har lyckats uppfylla
och att man sedan skapar en marknad för de lösningar som
man efterfrågar. Innovationen blir då ett samarbete mellan
det offentliga och marknaden, men där det som driver
utvecklingen och innovationen är den offentliga sektorns
uttalade behov och deras finansiering av utvecklingen av
innovativa lösningar för dessa.

1

I vissa områden inom den offentliga sfären där utvecklingen
är snabb och strukturerna är omfattande, t.ex. vården, kan
problemet upplevas vara omfattande för de upphandlare
och projektledare som har ett ansvar för att säkerställa att
patientnyttan utvecklas.
Där man historiskt sett kunnat identifiera ett behov av
t.ex. medicinteknisk apparatur och därefter kunnat inleda
utvecklingsprojekt med en motpart som man funnit lämplig
måste man idag konkurrensutsätta alla interaktioner med
marknaden som effektivt utgör upphandlingar (d.v.s.
pengar delas ut med klart definierade förväntningar på
motprestationer). Samtliga aktörer på marknaden ska ha
tillgång till samma information och på ett rättvist sätt kunna
konkurrera om offentliga medel.

http://www.vinnova.se/PageFiles/629746248/Innovationsupphandling%202012-03-01.pdf
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Utifrån denna position måste man som offentlig aktör
kommunicera sina behov till marknaden på ett systematiskt
och öppet sätt som inte missgynnar eller ger otillbörlig fördel
till någon part. Då många offentliga aktörer upplever att de inte
har tydliga metoder och tillvägagångssätt för att driva denna
dialog inom LOUs riktmärken blir resultatet istället att dialogen
mellan offentlighet och näringsliv blir lidande och många behov
inom det offentliga blir aldrig mötta av marknaden.
Innovationsupphandling har tillkommit som ett sätt att försöka
lösa det kommunikationsproblem som uppstår mellan en
offentlig aktör som har ett behov, och en marknad som ej
ännu blivit medveten om behovet eller på annat sätt inte haft
förmåga att möta behovet.

En idé eller en uppfinning är alltså inte att betrakta som en
innovation innan det har skapats en marknad för att omsätta
denna i praktisk nytta. Syftet med att utveckla en metod för
innovationsupphandling är att möjliggöra för myndigheter
och offentliga aktörer att medverka till att skapa en marknad
för produkter, tjänster, processer eller arbetssätt som för
närvarande inte finns tillgängliga för att möta dessa offentliga
aktörers identifierade behov.

Från idé via marknad till innovation

Syftet med denna rapport är att tydliggöra hur en sådan dialog
och upphandling kan gå till.

Vad är en innovation?
För att tydliggöra hur en innovationsupphandling ska kunna
hanteras praktiskt av myndigheter som vill utveckla sin
verksamhet genom strategiska inköp av produkter, varor och
tjänster som inte finns i dagsläget, måste först begreppet
innovation definieras.
Först och främst är en innovation utifrån
innovationsupphandlingsperspektivet inte samma sak som en
uppfinning. En uppfinning är i sig per definition en innovation,
men i kontexten ska innovation förstås som ett bredare
begrepp. Innovation avser här en transformation av nya idéer
till praktisk nytta och kan därför omfatta både:
• Varor/produkter
• Tjänster

Innovation
(produkt; tjänst;
process; arbetssätt)

En ny idé blir till en
innovation först när
den sprids på en marknad
En innovation
karaktäriseras
av att ha någon form
av nyhetselement

• Processer
• Arbetssätt
Innovationer kan alltså både ske och upphandlas på flera olika
plan. Myndigheter som vill använda innovationsupphandling
som ett strategiskt verktyg är därmed inte begränsade till att
upphandla enbart varor och produkter, utan kan också utnyttja
detta verktyg i en vidare bemärkelse för att på olika sätt
effektivisera de tjänster som man levererar till medborgarna.

Myndigheten Vinnova definierar innovation på detta sätt
och för en offentlig aktör är det viktigt att förstå denna
breda ansats till innovationer som koncept inför en eventuell
innovationsupphandling.
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Exempel på områden som kan omfattas
av innovationsupphandling

Behov &
Förutsättningar

Varor/produkter
Ett sjukhus kan identifiera ett behov av medicinsk utrustning
som för närvarande inte finns på marknaden eller där man
identifierat så speciella behov inom verksamheten att
nuvarande lösningar på marknaden inte lyckas möta de behov
och förväntningar som finns för att säkerställa patient- eller
personalsäkerheten.

Tjänster
Exempel på innovativa tjänster kan till exempel vara att ett
kontor, istället för att köpa en skrivare och kopiator, ingår
ett avtal med en leverantör för att betala för varje kopia och
utskrift. Både ägarskap och drift av kopiatorn och skrivaren
stannar i detta fall hos leverantören. Denna process är en
innovation om den i någon mån är ny på marknaden. Då
det aktuella exemplet tillämpas i stor utsträckning och det
därmed finns en marknad för det ska det endast betraktas
som exempel.

Processer och arbetssätt
Processinnovationer avser tillfällen då en vara eller tjänst kan
produceras med färre resurser. Innovationer i detta område
kan till exempel omfatta automatisering av ekonomiprocesser
eller att personalkrävande processer kan förenklas
på olika sätt.

Kartläggningen av ett reellt behov
För att säkerställa en effektiv innovationsupphandling bör en
offentlig aktör säkerställa att det finns ett systematiskt sätt
att kartlägga de behov som de olika delarna av verksamheten
har. Utifrån dessa behov behöver man därefter identifiera
de behov som dels är i behov av utredning och upphandling
och dels bedöms inte kunna mötas av marknaden på ett
tillfredställande sätt.
Behovskartläggningen diskuteras mer ingående i kommande
kapitel, men centralt för att förstå vad som krävs är dels att
man har en förståelse av vad behovet består i, men också
vilka förutsättningar som verksamheten har.
En behovskartläggning innehåller därför:
• Identifierade
►
behov utifrån verksamheten
• Identifierade
►
förutsättningar utifrån verksamheten
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Förutsättningarna är minst lika viktiga att förstå och
dokumentera, då dessa är viktiga pusselbitar i den ”utmaning
till marknaden” som en innovationsupphandling genererar
efter genomförd förstudie.
Förutsättningar relaterade till behoven kan exempelvis
utgöras av:
• It-tekniska
►
förutsättningar
• Organisatoriska
►
förutsättningar

Kartläggning av behov ska också primärt fokusera på behoven
hos den upphandlande enhet som avser att genomföra en
innovationsupphandling. En innovationsupphandling kan i sig
ha positiva bieffekter i den akt och mening att man använder
offentliga upphandlingsmedel för att stimulera innovation
på en marknad som tidigare ej har svarat mot identifierade
behov, men metoden bör ej användas som ett verktyg för att
stimulera innovationskraft utan att det finns ett reellt och
kartlagt behov i grunden.
Innovationsupphandling bör därför primärt förstås som ett
verktyg för att kunna säkerställa utveckling av lösningar på
behov som marknaden inte kunnat svara på, vilket i sin tur
kan generera positiva bieffekter i form av att forskning och
utveckling stimuleras. Som ren industri- och innovationspolitik
är metoden dock mindre lämplig.

• Tekniska
►
förutsättningar
• Lag►
och regelstyrda förutsättningar
• Arbetsmiljömässiga
►
förutsättningar
• Fackliga
►
förutsättningar
Utgångspunkten för dokumentation av förutsättningar ska
inte vara att de ses som hinder för innovationsupphandlingar,
utan snarare faktorer som leverantörer måste eller bör ta
hänsyn till när de utvecklar den innovation som upphandlingen
avser. Till exempel så behöver ett sjukhus som vill
innovationsupphandla en teknisk lösning säkerställa att en
ändamålsenlig kartläggning av den tekniska och it-tekniska
miljö som lösningen ska integreras i är tydligt kommunicerad i
samband med utmaningen till marknaden för att säkerställa att
innovationen är ändamålsenlig och kan tas i bruk som planerat.
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Offentlig upphandling
och innovationsupphandling

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU 2007:1091) reglerar de bestämmelser
som gäller för offentlig upphandling i Sverige för att säkerställa att offentliga
upphandlingsmedel används på bästa sätt på en konkurrensutsatt marknad.
Syftet med lagen är att säkerställa att leverantörer inom EU kan tävla på lika villkor
vid offentliga upphandlingar, samt att främja den fria rörligheten av varor och
tjänster inom EU.
Det finns ett antal undantag från LOU som gör att offentliga aktörer kan undantas
från reglerna. För att förstå innovationsupphandling är FoU-undantaget det undantag
som är centralt och reglerar de förfaranden som är aktuella inom ’Innovationsvänlig
Upphandling’ och ’Upphandling av Innovationer’.
De huvudsakliga principer som reglerar LOU är:

1. Principen om icke-diskriminering
2. Principen om likabehandling
3. Principen om transparens
4. Proportionalitetsprincipen
5. Principen om ömsesidigt erkännande
Principerna inom LOU gäller all offentlig upphandling i Sverige.
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Principen om icke-diskriminering
Upphandlande myndigheter får inte diskriminera
leverantörer från andra EU-länder och heller inte utforma
förfrågningsunderlaget på ett sådant sätt att endast svenska
företag kan leverera det.

Principen om likabehandling
Samtliga leverantörer ska behandlas på samma sätt och alla
ska få samma information vid samma tid.

Principen om transparens
Den upphandlande myndigheten ska säkerställa öppenhet
om upphandlingen, hur den ska genomföras och delge alla
anbudsgivare samma information. Förfrågningsunderlaget ska
vara klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav på
vad som ska upphandlas.

Proportionalitetsprincipen
Kraven på leverantören och de krav som formuleras i
förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen måste stå i
rimlig proportion till det som upphandlas. Kraven ska vara både
rimliga och lämpliga för att uppnå syftet med upphandlingen.
Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är
minst ingripande eller belastande för leverantörerna.

FoU-undantaget2
Forskning och utveckling definieras enligt Frescatimanualen
2002 som:
(Forskning och experimentell utveckling (FoU) består av
systematiskt kreativt arbete i syfte att öka mängden kunskap,
inklusive kunskap om människan, kulturen och samhället, och
omvandlingen av denna kunskap till nya användningsområden.)
(Fritt översatt.)
Forskning och utveckling är ett ämnesområde som ständigt
debatteras utifrån utgångspunkten att ett systematiskt
och framgångsrikt FoU-arbete är en nyckelkomponent för
att skapa tillväxt och utveckla kvaliteten i både offentlig
sektor och näringslivet. Forskning och utveckling är dock ett
ämnesområde som inte låter sig styras på riktigt samma sätt
som vanlig upphandling, då resultatet av insatserna sällan
eller aldrig kan förutses helt och hållet. EU-länderna har därför
gemensamt beslutat att FoU i någon mån måste undantas
från de sedvanliga reglerna om upphandling för att kunna
fungera effektivt. Då innovationsupphandling befinner sig
på en glidande skala av FoU beroende på vilket förfarande
man väljer att använda sig av är förståelsen för FoU och hur
denna regleras i upphandlingsreglerna central för att förstå
innovationsupphandling som koncept.

Principen om ömsesidigt erkännande
Intyg och certifikat som är upprättade av myndigheter i ett
EU-land ska erkännas i samtliga övriga EU/EES-länder.

“Research and experimental development
(R&D) comprise creative work undertaken
on a systematic basis in order to increase
the stock of knowledge, including
knowledge of man, culture and society,
and the use of this stock of knowledge to
devise new applications.”3
2
3

Rapport FoUundantaget Lund.pdf
http://www.kkv.se/t/Page____5857.aspx#forsknings-%20och%20utvecklingstjänster
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“Lagen gäller inte för kontrakt som avser
forsknings- och utvecklingstjänster, med
undantag för sådana vilkas resultat endast
tillkommer en upphandlande myndighet
i den egna verksamheten och betalas
av myndigheten.”

Innovationsupphandling möjliggörs i förhållande till LOU
genom det forsknings- och utvecklingsundantag (FoUundantaget) som behandlas i 1 kap 6 § 6 p LOU. FoUundantagets syfte är att säkerställa att vissa definierade
forsknings- och utvecklingstjänster undantas från LOUs strikta
upphandlingsregler, i syfte att stimulera innovationer inom
EU. LOU, som i sin tur bygger på EU-lagstiftning, behandlar
denna fråga för svenska förhållanden utifrån EUs regler.
Punkt 6 i LOU lyder:
Konkurrensverket förtydligar att texten ovan ska tolkas i
enlighet med följande. För att kunna undantas från de strikta
upphandlingsreglerna i LOU gäller följande:
• Resultatet
►
från ett FoU-samarbete ska tillkomma någon
annan part än den upphandlande myndigheten; eller
• resultatet
►
finansieras av myndigheten och en annan
part gemensamt

Att skapa en marknad
Syftet med FoU-undantaget är att stimulera en marknad
för nya innovationer avseende varor och tjänster
inom EG och myndigheter som överväger att använda
innovationsupphandling bör ha detta i åtanke vid åberopande
av undantaget. Om de innovationsvaror eller -tjänster man vill
upphandla inte kan tolkas som att de kan komma andra parter
än myndigheten själva till nytta är det sannolikt att det inte
är tillåtet att använda de förfaranden som är relevanta inom
FoU-undantaget.

Ett förtydligande från EU

Detta innebär med andra ord att om ett samarbetes resultat
enbart tillkommer den upphandlande myndigheten måste
alltså tjänsterna delfinansieras av en annan part än den
upphandlande myndigheten för att kunna falla under FoUundantaget. Forskning och utveckling som finansieras helt
av en offentlig aktör och vars resultat tillkommer endast
den upphandlande parten är alltså inte godkända att
undantas från LOU.
FoU-undantaget i LOU är baserat på artikel 16 f, i direktiv
2004/18/EG4 som är mer långtgående än den svenska
LOU-texten. Konkurrensverket rekommenderar att för svenska
4

syften ska texten tolkas strikt och i enlighet med ovanstående.
Således är undantaget inte tillämpligt om forsknings- och
utvecklingstjänsterna betalas helt av den upphandlande
myndigheten.

Då alla upphandlingar är olika både avseende vem resultatet
tillkommer och hur finansieringen sker är det svårt att
definiera några exakta gränser för när resultat tillkommer
fler än den upphandlande myndigheten och vad som anses
vara tillräcklig medfinansiering. EU har dock förtydligat att
uppenbart fiktivt delande av resultat eller symboliskt delande
av resultat ej är tillräckligt för att motivera ett undantag.
Undantaget kan dock tillämpas om resultatet tillkommer andra
parter i en begränsad omfattning eller om finansieringen
kommer från en annan part till mindre del, vilket gör att
avvägningen om vad som är begränsad kontra symbolisk
omfattning blir en avvägningsfråga från fall till fall.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:HTML
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Upphandling av innovationer
Innovationsvänlig upphandling

Konkurrensverket sammanfattar gränsdragningarna med att
upphandlingsundantag som syftar till forskning och utveckling
uppmuntras av EU och att undantaget därför kan tolkas mer
extensivt än andra upphandlingsundantag.

”Innovationsvänlig upphandling”

Innovationsupphandlingens
komponenter

• Upphandling
►
där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling

För att beskriva den mängd förfaranden som är
kopplade till innovationsupphandling behöver ett
förtydligande göras avseende vad som menas med termen
”innovationsupphandling”. För att minska förvirringen kommer
”innovationsupphandling” i den här rapporten användas som
ett övergripande paraplybegrepp för att beskriva två begrepp
som är närliggande, men med viktiga skillnader:
• Upphandling
►
av innovation
• Innovationsvänlig
►
upphandling
Begreppet innovationsupphandling används i debatten
ofta för att syfta på båda dessa i olika utsträckning och kan
bäst förstås som att omfatta bägge. Således kan man säga
att innovationsupphandling syftar på alla upphandlingar
som har antingen innovationskriterier och/eller stöd för
innovationsutveckling kopplade till sig eller rena upphandlingar
av innovationer, och allt däremellan.
Den andra faktorn som behöver tas i beaktande när man
ska förstå spännvidden av förfaranden som platsar under
paraplybegreppet innovationsupphandling är förhållandet
mellan LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och FoUundantaget, som behandlar under vilka former som
forskningsinsatser och -upphandlingar ska undantas från
de strikta regler som gäller för offentliga aktörer avseende
upphandlingar.

5

Innovationsvänlig upphandling kan i detta sammanhang
definieras som upphandlingar som fokuserar på ett eller
två av dessa kriterier:

• Upphandling
►
där utvärderingskriterier för tilldelning är
kopplade till innovation
Inom ramen för innovationsvänlig upphandling finner man
ett antal olika förfaranden som alla i huvudsak faller inom
de allmänt tillämpade ramarna för LOU:5
• Öppet
►
förfarande
• Selektivt
►
förfarande
• Elektroniskt
►
förfarande
• Förhandlat
►
förfarande

Öppet förfarande
Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer får lämna anbud. Den upphandlande myndigheten
annonserar upphandlingen och intresserade leverantörer
begär ut förfrågningsunderlaget. Förhandlingar med tänkbara
leverantörer får inte ske.

Selektivt förfarande
Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer kan ansöka om att få delta men endast
anbudssökande som inbjuds av den upphandlande
myndigheten att delta får lämna anbud. Den upphandlande
myndigheten bjuder genom annons in tänkbara leverantörer
att ansöka om att få lämna anbud. Efter annonseringen, i
vilken kraven på leverantören ska finnas, styrker leverantören
sin förmåga i olika avseenden genom intyg samt begär att få

http://www.kkv.se/t/Process____2119.aspx
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delta i anbudstävlingen (anbudsansökan). Enligt de kriterier
och regler som angivits i annonsen väljer den upphandlande
myndigheten ut så många anbudssökande som angetts
i annonsen bland dem som uppfyllt de ställda kraven
(minst fem). Även om färre ansökningar kommer in får den
upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom
att bjuda in de kvalificerade leverantörer som har begärt
att få delta. Till dessa ska förfrågningsunderlaget skickas
ut samtidigt. Inga andra anbud än från de leverantörer som
bjudits in får prövas av den upphandlande myndigheten.
Förhandlingar med eventuella leverantörer får inte ske.

Elektroniskt förfarande
En elektronisk auktion är inte ett fullständigt
upphandlingsförfarande utan kan ingå som en avslutande del
i ett annat upphandlingsförfarande. Med elektronisk auktion
avses en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för
att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar
av anbuden och möjliggör en rangordning utifrån automatiska
utvärderingsmetoder.
En elektronisk auktion får genomföras efter att en utvärdering
av anbuden skett. Ett av de krav som ska vara uppfyllda för
att elektroniska auktioner ska få användas är att kontrakt

kan tilldelas direkt med ledning av resultatet av auktionen.
Förfrågningsunderlaget och tilldelningskriterierna behöver
därför fastställas med stor noggrannhet.

Förhandlat förfarande
Med förhandlat förfarande menas ett förfarande där den
upphandlande myndigheten publicerar en annons om
upphandlingen och där alla intresserade kan lämna in
en anbudsansökan. Liksom vid selektivt förfarande sker
först en kvalificering och eventuellt en begränsning av
antalet anbudssökande. Därefter bjuder myndigheten in de
kvalificerade och utvalda anbudssökande att lämna anbud
(minst tre) eller till förhandling.
Även om färre ansökningar kommer in får den upphandlande
myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de
kvalificerade leverantörer som har begärt att få delta. I
några begränsade fall får förhandlat förfarande ske utan
föregående annonsering, t.ex. om varorna eller tjänsterna av
tekniska skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras endast
av viss leverantör, eller om det är absolut nödvändigt att
genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska orsakad av
omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan
hänföras till den upphandlande myndigheten uppkommit.
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”Upphandling av innovationer”
Upphandling av innovationer beskriver i detta sammanhang
förfaranden som syftar till att upphandla lösningar som i
dagsläget inte finns tillgängliga på marknaden, varför Lagen om
Offentlig Upphandlings krav om upphandling enligt principen
”billigast eller mest ekonomiskt fördelaktig” blir mer komplex.
Innovationer som faller inom ramen för ”Upphandling av
innovationer” kan enklast beskrivas som:
• Innovationer
►
för egen nytta
• Innovationer
►
för samhällsnytta
• Innovationer
►
– Ny kunskap
Det är inte alltid helt tydligt om en specifik innovation faller
under en eller flera av de ovanstående kategorierna, men det
är ändå en indelning som tydliggör förhållandet mellan de olika
förfaranden som kan sägas falla inom kategorin ”Upphandling
av innovationer” snarare än ”Innovationsvänlig upphandling”.
De förfaranden som ingår i kategorin ”Upphandling av
innovationer” är:
• Konkurrenspräglad
►
dialog
• Projekttävling
►
• Förkommersiell
►
upphandling
• Bidrag
►

Konkurrenspräglad dialog
Förfarandet innefattar en möjlighet för den upphandlande
myndigheten att föra en dialog med utvalda leverantörer för
att identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst
ska kunna tillgodoses. Avsikten är att konkurrenspräglad
dialog ska vara en flexibel procedur för tilldelning av särskilt
komplicerade kontrakt när ett öppet eller selektivt förfarande
inte medger tilldelning av kontrakt. Konkurrenspräglad dialog
får användas när det är omöjligt att utforma någon mer
exakt specifikation, samt i de fall när det inte går att utforma
specifikationer som gör det möjligt att värdera alla lösningar
som marknaden kan erbjuda. Förfarandet är möjligt att
använda när den upphandlande myndigheten i stort känner
till vilket slutresultat som ska uppnås, men där myndigheten
inte i förväg kan fastställa hur resultatet ska uppnås på bästa
sätt i form av t.ex. finansiering, rättsfrågor eller tekniska
lösningar. Konkurrenspräglad dialog får användas oavsett om
upphandlingen avser byggentreprenader, varor eller tjänster.
6

Projekttävling
Lagen om Offentlig Upphandling beskriver i sitt 14
kapitel projekttävlingar som: ”Med projekttävling avses
en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en
upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en
projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.”
Projekttävlingar kan anordnas för innovationer både över
och under de definierade tröskelvärdena och ska i vanliga fall
resultera i en ritning eller projekt/idébeskrivning. Viktigt att
notera är att samtliga relevanta urvalskriterier ska framgå
tydligt i annonsen och att vinnaren ska utses anonymt av en
kvalificerad jury där samtliga bidrag jämförs med varandra.
Det bör noteras att LOUs krav på saklighet och frånvaro
av jäv är viktiga om man bestämmer sig för att använda
projekttävling som upphandlingsform. Bedömningen ska ske
på ett transparent sätt utifrån förfrågningsunderlaget och ske
enligt ett neutralt förhållningssätt.6
Efter att en vinnare utsetts kan man genomföra ett förhandlat
förfarande utan föregående annonsering.

Förkommersiell upphandling
Förkommersiell upphandling är ett förfarande som utgår
från identifierade behov inom organisationen och syftet med
förfarandet är att skapa en marknad för de varor, tjänster
och lösningar som inte redan finns tillgängliga. Behovet
inom organisationen bör vara substantiellt och viktigt för
den långsiktiga verksamheten. Det är viktigt att notera att
förkommersiell upphandling ska bygga på ett identifierat
behov snarare än en uppsättning tekniska krav och tydliga
specifikationer. I dessa fall är förkommersiell upphandling
olämplig, då själva syftet med förfarandet är att skapa en
marknad där leverantörerna kan bidra med egna innovativa
lösningar på de problem som identifierats. Förkommersiell
upphandling är alltså lämplig om organisationen vet vad man
vill uppnå – uttryckt i behov – men inte hur detta ska uppnås
på bästa sätt.
För att kunna omsätta identifierade behov till färdiga
varor, tjänster eller lösningar behöver organisationer som
vill genomföra en förkommersiell upphandling uttrycka
behoven i en utmaning till marknaden.
Syftet med utmaningen till marknaden är att kommunicera:
• O
► rganisationens avsikt att upphandla en viss sorts vara,
tjänst eller lösning till marknaden

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.454373
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• Tidsplan
►
och formella krav på dokumentation för
upphandlingsprocessen

• Organisationens
►
identifierade behov till potentiella
leverantörer på marknaden
• Förutsättningar
►
och begränsningar för varan, tjänsten
eller lösningen

Hur behovskartläggningen och det arbete som leder fram
till hur utmaningen till marknaden ska utformas kommer
behandlas i kommande kapitel.
Offentlig upphandling
inför kommersiellt
införande
Förkommersiellt
anbudsförfarande

Mellanliggande
utvärdering/Urval

Förkommersiellt
anbudsförfarande

Mellanliggande
utvärdering/Urval

Förkommersiell upphandling

Leverantör A
Leverantör B

Leverantör C

Leverantör C

Leverantör C

Leverantör D

Leverantör E

Leverantör D

Leverantör E

Leverantör
A,B,C,D,E
eller X

Leverantör E

Fas 1
Undersökning av
lösningar

Produktidé

Fas 2
Prototyp

Utkast till
lösning

Fas 3
Ursprunglig utveckling
av en begränsad första
serie produkter / tjänster
i form av en testserie

Fas 4
Kommersialisering av
produkter / tjanster
(Kommersiell utveckling)

Första
testprodukter

Prototyp

Kommersiella
slutprodukter

Typisk livscykel för produktinnovation
Förkommersiell upphandling sker i ett antal faser för att
säkerställa att upphandlingen sker i enlighet med de bärande
principerna för LOU (Principen om icke-diskriminering;
Principen om likabehandling; Principen om transparens;
Proportionalitetsprincipen; Principen om ömsesidigt
erkännande; se kapitel om LOU). Fasernas syfte är att
säkerställa att samtliga leverantörer som är intresserade
av att vara med och ’skapa en marknad’ får möjlighet att
delta på lika villkor.

• Inledande
►
behovskartläggning och utmaning till marknaden
Behovskartläggning utförs och omsätts i en ”utmaning till
marknaden”. För att säkerställa ett gott innovationsklimat
bör utmaningen spridas brett, även utanför de leverantörer
som organisationen normalt jobbar med för den sorts
lösningar man söker.
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• Fas
►
1 – Undersökning av lösningar
Fas 1 innebär att ett urval av intressanta idéer till lösningar
utvecklas och organisationen finansierar utarbetandet av
konceptstudier som är mer detaljerade och ingående.
• Fas
►
2 – Prototyp
Fas 2 innebär att organisationen finansierar utveckling av
prototyper som kan jämföras med varandra.
• Fas
►
3 – Ursprunglig utveckling av en begränsad första serie
produkter eller tjänster i form av en testserie
Leverantörerna utvecklar en färdig testserie. När Fas 3 är
färdig anses att man ”skapat en marknad”, då ett flertal
leverantörer utvecklat lösningar som förhoppningsvis ligger i
linje med de behov som myndigheten identifierat.
• Fas
►
4 – Kommersialisering av produkter eller tjänster
(kommersiell utveckling)
Fas 4 innebär att organisationen/myndigheten går vidare in i
en vanlig konkurrensutsatt upphandling där hela marknaden
(d.v.s. även eventuella leverantörer som ej deltagit i
processen för produkt/tjänsteinnovation ovan) deltar.
Lite förenklat kan man därmed säga att förkommersiell
upphandling genom denna metod har till slutgiltigt syfte att:
1. Skapa en marknad för ett identifierat behov, och
2. upphandla behovslösningar på marknaden i form
av innovationer.

Bidrag
Att använda förfarandet bidrag som en upphandlingsform låter
sig i allmänhet inte göras på något effektivt sätt. Det speciella
med bidrag är att man som upphandlande verksamhet inte
är tillåten att detaljstyra utfallet eller inriktningen på ett sätt
som normalt är förknippat med upphandling. Syftet med detta
är att inte snedvridna konkurrensen genom att offentliga
institutioner delar ut bidrag till olika bolag och samtidigt
förväntar sig en vara eller tjänst i retur. Upphandlingar ska
alltid ske i konkurrens och bidrag kan därför enbart delas ut
till institutioner eller företag på ett sätt som inte snedvrider
konkurrensen.
Bidrag som upphandlingsform är därmed ostyrbart och
regleras av FoU-undantaget. Medel till bidrag bör i allmänhet
komma ur en FoU-budget snarare än en investeringsbudget,
vilket är en vanlig uppdelning inom många offentliga aktörer.
Denna rapport kommer inte gå in på djupet för bidrag utifrån
Innovationsupphandlingsperspektivet, då att ge bidrag till
forskning och utveckling är en sedan länge etablerad praxis
inom den offentliga sektorn.

Relationen mellan LOU, FOU och
innovationsupphandling
Hittills har vi etablerat att de innovationsrelaterade
upphandlingsförfaranden som finns etablerade i enlighet med
gällande lagstiftning faller antingen under:
• Upphandling
►
av innovationer
• Innovationsvänlig
►
upphandling
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Upphandling av innovationer

Innovationsvänlig Upphandling

“Upphandling” av lösning som i dagsläget ej ﬁnns

Upphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling

Innovationer
Ny kunskap

Innovationer
Innovationer
för samhällsnytta för egen nytta

Utvärderingskriterier måste vara kopplade
till innovation

Fou
För de två huvudkategorierna av innovationsupphandling kan
man säga att ju längre till vänster på skalan man kommer,
desto mer renodlad innovation berör upphandlingen. Den allra
mest renodlade innovationen är den som berör allmän kunskap
som man kanske inte ännu kan omsätta i en innovation på
en marknad, såsom ordet används i denna vägledning, och
så vidare över skalan till LOU-upphandlingar där innovation
kan finnas med som ett kriterium för att upphandlingen ska

tilldelas en viss part. Med andra ord så blir FoU-undantaget
mer applicerbart ju närmare vi rör oss ”rena” innovationer.
FoU-undantaget är alltså inte ett binärt begrepp där det
antingen gäller eller inte, utan formerna för undantaget blir
mer och mer applicerbara allteftersom vi rör oss på skalan.
På ett motsatt sätt blir också de strikta kraven i LOU mer
och mer applicerbara allteftersom graden av innovation
i en upphandling minskar.
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Upphandling av innovationer

Innovationsvänlig Upphandling

“Upphandling” av lösning som i dagsläget ej ﬁnns

Upphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling

Innovationer
Ny kunskap

Innovationer
Innovationer
för samhällsnytta för egen nytta

Utvärderingskriterier måste vara kopplade
till innovation

LOU
Lite förenklat kan man säga att LOUs princip om att handla
upp den vara, tjänst eller lösning som ger lägst kostnad eller är
mest ekonomiskt fördelaktig blir mer applicerbar allteftersom
man minskar graden av innovation i en upphandling. Omvänt
så styr priset som primär urvalsfaktor allt mindre allteftersom
graden av ”ren” innovation blir högre.

Upphandling av innovationer

Innovationsvänlig Upphandling

“Upphandling” av lösning som i dagsläget ej ﬁnns

Upphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling

Innovationer
Ny kunskap

Innovationer
Innovationer
för samhällsnytta för egen nytta

Utvärderingskriterier måste vara
kopplade till innovation
Upphandlingsinslag

Bidrag

FoU

För att ytterligare förtydliga bilden av hur LOU och FoUundantaget relaterar till faktiska upphandlingsförfaranden
läggs sedan varje förfarande till för att påvisa hur de förhåller
till LOU, FoU samt graden av innovation.

Konkurrenspräglad dialog
Förkommersiell
upphandling

Förhandlat förfarande

Öppet förfarande
Selektivt förfarande

LOU

Elektroniskt förfarande

Projekttävling
Innovationsgrad

Den ovanstående bilden representerar den samlade kartan
över innovationsupphandling i Sverige. Den utmaning som den
offentliga sektorn står inför är att på ett effektivt sätt kunna

använda rätt förfarande på rätt sätt vid rätt tillfälle utifrån de
behov som man identifierat.
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UTMANING TILL UPPHANDLARE
Är innovationsupphandling lämpligt för att
komma till rätta med identifierade behov?
Vilket förfarande är lämpligt utifrån den
sannolika innovationsgraden?

Utmaningen för upphandlare
En av de tidiga utmaningarna man har att ta ställning
till som ansvarig upphandlare vid övervägande av
innovationsupphandling som metod är med andra
ord att först fastställa:
Vad för slags upphandling är det som vi eftersträvar?
• Är
► det en upphandling som kräver ny kunskap eller nya
innovationer?
• Är
► vi ute efter innovationer eller vill vi säkerställa att
vi kan främja framtida innovationer och utveckling
hos leverantören?

• Finns
►
det en befintlig marknad för dessa varor, tjänster
eller lösningar?
• Om ja: Är innovationsupphandling rätt väg att gå för oss
som verksamhet? Är det viktigt för oss att säkerställa
innovationskriterier i upphandlingen eller vill vi göra en
renodlad upphandling av innovationer? Kan vi i så fall
säkerställa att innovationsgraden är tillräckligt hög för
att FoU-undantaget ska vara applicerbart?
• Om nej: Hur renodlad innovation rör det sig om? Vilka
förfaranden kan tänkas vara lämpliga som hypotes inför
upphandlingen?

• Vilken form av innovation tror man att det rör sig om?
• Innovationer för ny kunskap
• Innovationer för samhällsnytta
• Innovationer för egen kunskap
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Implementering av
innovationsupphandling
i den övergripande strategin
Att applicera ett
innovationsupphandlingsperspektiv
på den övergripande upphandlingsstrategin
Som offentlig aktör med ett uppdrag att leverera värde till skattebetalarna och
samhället i stort är det av central vikt att ha en tydlig strategi för hur de medel som
man tilldelas som organisation används på bästa möjliga sätt. Utifrån det uppdrag
man har i kraft av offentlig aktör finns det två sätt att se på de pengar man spenderar
och deras effekt på samhället:
1. Den primära nytta som man som offentlig aktör skapar utifrån sitt av samhället
definierade uppdrag.
2. Den sekundära nytta och positiva effekter som man skapar i näringslivet och övriga samhället genom de upphandlingar man genomför med sina tilldelade medel.
Utifrån de ambitioner som uttrycks genom Lagen om Offentlig Upphandling, d.v.s.
att skattemedel ska användas så effektivt som möjligt bör man som offentlig aktör
säkerställa att upphandling ses som en strategisk funktion för värdeskapande i
verksamheten. I linje med LOUs krav samarbetar allt fler landsting, myndigheter och
kommuner med privata aktörer för att utföra samhällsnyttiga tjänster och handlar
årligen upp varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor. Upphandlingsutredningen
(SOU 2011:73) pekar ut de problem som identifieras hos många myndigheter som
delvis orsakade av de offentliga aktörernas oförmåga att lyfta upphandlingen till en
strategisk funktion som ses som en del av kärnverksamheten.
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Som offentlig aktör bör man därför överväga:
1. Vilken roll spelar upphandling av varor och tjänster i den
strategiska styrningen utifrån samhällets uppdrag?
I vilken utsträckning handlar man upp varor, tjänster och
lösningar utanför den egna verksamheten för att kunna
fullgöra sitt uppdrag?
Är upphandlingsfunktionen en integrerad del av det strategiska arbetet? I vilken mån tas upphandlingsfrågor in som
en central fråga i verksamhetsplaneringen?
Görs någon systematisk kartläggning av verksamhetens
behov och marknadens förmåga att möta dessa behov?
2. Finns det områden där marknaden inte förmår svara
mot de kritiska behov som man identifierat inom
verksamheten?
Sker en dialog med marknaden om verksamhetens behov?
Sker den dialogen i enlighet med kraven i LOU som ska
säkerställa att ingen särbehandling av leverantörer sker?
Finns det kompetens för att effektivt kunna bedöma huruvida den nuvarande marknaden kan svara på behoven?
Finns det processer i verksamheten för att samla in och
prioritera behov?
Finns det en medvetenhet inom organisationen om innovationsupphandling och de olika förfaranden som är möjliga
att genomföra för en effektiv innovationsupphandling?
3. På vilket sätt kan upphandling bättre integreras
i det strategiska arbetet?
Finns det en vilja och medvetenhet om behovet av strategisk upphandling på senior nivå i verksamheten?
Finns det kompetens och resurser tillgängliga inom upphandlingsenheten i verksamheten för att kunna driva innovationsupphandlingsprojekt?
Om det finns en vilja att använda innovationsupphandling
som ett verktyg, finns det verktyg och modeller för att prioritera vilka områden/behov/problemställningar som ska vara
primära i en eventuell innovationsupphandlingsprocess?
4. Vilken roll vill den offentliga aktören ha för att driva
sekundära positiva effekter för samhället och näringslivet
avseende innovation?
Finns det en uttalad ambition att stödja innovationskraften i
samhället genom strategisk innovationsupphandling?

Hur mycket önskar man som upphandlande verksamhet
styra utfallet? Skulle bidrag till forskning och utveckling
kunna uppnå samma resultat som en innovationsupphandling? (Notera att genom förfarandet bidrag har
man mycket begränsad förmåga att styra utfallet av sina
satsade medel.)
Ska enbart verksamhetens behov styra eller önskar man
främja ett vidare begrepp av innovation som kan främja
både den egna verksamheten, liknande verksamheter,
samhället och/eller forskningen i stort?
Finns det en medvetenhet och beredskap för att ta eventuella kostnader associerade med att ”skapa en marknad”
hos ledningen?

Investeringsbudget och
investeringsstrategin
En fråga som man som ansvarig för innovationsupphandling i en
offentlig verksamhet bör vara uppmärksam på är att många av
dessa har en budgetfördelning som kan se ut på följande sätt:
• Investeringsbudget
►
• Driftbudget
►
• Verksamhetsbudget
►
Budgeten kan också vara nedbruten på flera olika
verksamheter med olika resultatenheter, särskilt i större
organisationer med många delverksamheter kan det vara
närmast vattentäta skott mellan dessa. Detta behöver inte
utgöra ett problem i sig, men det kan uppstå situationer
där incitamenten i verksamheten inte är konstruerade
för att på ett effektivt uppmuntra de fördelar som
innovationsupphandling ger.
Ett exempel på problematik som kan uppstå är diskussioner
som rör var någonstans kostnaderna kontra intäkterna från
de eventuella besparingar som innovationsupphandlingen ger
ska fördelas. Om vi utgår från ett exempel där den nytta som
innovationen beräknas generera kan räknas hem monetärt kan
en rad potentiella problem identifieras.
Det första problemet är den initiala kostnad som en
innovationsupphandling genererar, som i vissa fall kan utgöra
betydande belopp. Dessa kan utgöras av personaltid i samband
med förstudie, upphandlingsteam, konsulter, jurister, etc.
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Investeringsbudget
Driftbudget
Verksamhetsbudget

Kostnaden för själva innovationen kan sedan ligga antingen
i en större investering eller i löpande besparingar som görs i
vardagen på berörda avdelningar. Den nytta som innovationen
ger kan uppstå genom förbättrad processeffektivitet, lägre
driftskostnader, lägre kapitalkostnader, färre felkällor, billigare
material för produktion, att livscykelkostnader omfördelas
(t.ex. att man betalar per kopia istället för en engångskostnad
för en kopiator), etc.
Alla dessa besparingar kan i någon mån räknas in monetärt.
Problemet uppstår när en dyrare upphandling ska motiveras i
ett business case där kostnaden för dels själva upphandlingen
och dels själva innovationen hamnar i en budget och de
positiva effekterna materialiseras i en rad helt andra
budgetar. Det finns då en risk att nödvändiga investeringar
inte sker då en särskild resultatenhet kan falla ut sämre,
även om helhetskostnaden för verksamheten blir lägre eller
kvaliteten högre.
Man kan också tänka sig ett fall där nyttan inte alls kan
omräknas i monetära former, t.ex. i fallet med patientnytta.
Här kan tvärtom en innovation visa sig vara dyrare än den
tidigare produkten/metoden, men kan ändå motiveras genom
att patientnyttan blir så pass mycket högre. I dessa fall blir
det ännu svårare att fördela kostnader mot intäkter på ett
”rättvist” sätt som gör att respektive budgetansvarig blir nöjd.

Budgetsilos och fördelningsansvar
I stora organisationer kan budgetar vara fördelade
enligt följande:
Investeringsbudget = Stora kapitalinvesteringar,
verksamhetsövergripande investeringar

Drifts-/verksamhetsbudget = Löpande kostnader
på nedbrutna resultatenheter
Drifts-/verksamhetsbudgeten kontrolleras i allmänhet av den
löpande verksamheten, medan investeringsbudgeten kan
vara kontrollerad av t.ex. en styrelse, kommunfullmäktige
eller annat seniort beslutande organ. Utmaningen är därmed
att kostnaderna kan ligga på en verksamhetsövergripande
investeringsbudget medan nyttan (monetär eller icke-monetär)
kan stanna inom vissa avdelningar eller fördelas ut på en
delverksamhets löpande framtida kostnader.
Ett vanligt sätt att hantera investeringar är att dessa räknas på
tre år fram i tiden. Hur investeringar ska hanteras i den egna
verksamhetens investeringsstrategi är kritiskt att förstå för att
säkerställa att de motiveras på rätt sätt för beslutsfattare och
att de ligger i linje med verksamhetens övergripande mål. En
god förståelse för investeringsstrategin och de regler som är
aktuella i sin verksamhet är viktigt även av andra skäl; nedan
ges exempel på vanligt förekommande regler och policys som
man bör vara uppmärksam på inför en innovationsupphandling.

Lån för att finansiera löpande verksamhet
En vanlig regel i offentlig verksamhet är att man inte får ”låna”
för att finansiera löpande verksamhet. Beroende på hur man
beskriver och budgeterar för de olika faserna som krävs i en
innovationsupphandling kan det därmed uppstå problem om
de initiala kostnaderna tolkas som en investering som i ett
senare skede sänker drifts- eller verksamhetskostnaderna
för en avdelning. Detta kan i vissa fall uppfattas som att man
investerat för att sänka sina löpande kostnader och därmed
finansierat dessa genom ”lån”.
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Besparingsfinansiering av investeringar

Olika former av investeringar

En annan förekommande form av problem kan vara regler
som säger att man inte får finansiera investeringar genom
besparingar. I en näringslivsverksamhet räknar man ofta
på en investering utifrån den ”pay-back period” eller
återbetalningstid som en investering beräknas ge, d.v.s. om
man investerar en viss summa som senare genererar en
besparing varje år så räknar man på antalet år innan den
har ”återbetalat” sig (med eller utan diskontering). I vissa
offentliga verksamheter är denna metod ej acceptabel. Som
innovationsansvarig är det viktigt att känna till vad som är
korrekt och acceptabelt i sin egen verksamhet.

I många offentliga organisationer kan därmed råda närmast
vattentäta skott mellan olika budgetar (budgetsilos)
som kan försvåra för investeringar kopplade till
innovationsupphandlingar.

Ägarskap av modaliteter
För många offentliga verksamheter har man också
instiftat vissa principer som gör att vissa innovationsupphandlingslösningar inte blir möjliga, då de är oförenliga
med andra principer. En sådan kan vara regler om att
verksamheten ska äga sina egna modaliteter. Ett exempel
på dessa regler är att många landsting har regler som
säger att sjukvården ska äga viktiga modaliteter inom
medicinteknik, t.ex. röntgenapparatur och andra större
installationer. Liknande regler gör att lösningar som utgår
från att tillverkaren äger och underhåller apparaturen och
sjukhuset betalar för varje genomförd undersökning (eller
liknande) blir omöjlig att genomföra även om den skulle
visa sig mer kostnadseffektiv. Även dylika regler som kan
skapa begränsningar för innovationslösningar kopplade
till ägande och service måste man vara medveten om
inför en innovationsupphandling.

Skilda driftsbudgetar
I vissa verksamheter kan det förekomma att driftsbudgetar för
maskiner och själva verksamheten kan vara strikt uppdelade.
Även dessa regler kan sätta stopp för vissa sorters innovativa
lösningar, om kostnader flyttas från en budget till en annan.

Var hamnar då kostnaderna för en
innovationsupphandling?
Stockholms Läns Landsting definierar följande investeringar
i sin investeringsstrategi:7
Strategiska investeringar skapar större nytta än vad
som finns idag genom att:
• Genomföra
►
strukturella förändringar av inriktningen
på landstingets verksamhet
• Väsentligt
►
öka utbud gentemot länsinnevånarna
• Införa
►
ny teknik/nya behandlingsmetoder inom
landstinget
Ersättningsinvesteringar bibehåller samma nytta som
finns idag genom att:
• Livscykelinvesteringar
►
genomförs i syfte att
säkerställa fungerande verksamhet
• Säkerställa
►
och bevara värdet på landstingets
tillgångar
• Byta
►
ut eller uppdatera tekniska lösningar
• Uppfylla
►
myndighetskrav
Förutom ovannämnda strategiska och
ersättningsinvesteringar förekommer även
rationaliseringsinvesteringar som genomförs i syfte att:
• Rationalisera
►
drift av verksamheten
• Effektivisera
►
verksamheten
• Bidra
►
till positiv resultatutveckling inom Stockholms
läns landsting

7

http://www.sll.se/upload/Policies/Investeringsstrategi.pdf
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I det aktuella fallet kan det vara viktigt att tydliggöra vilken
sorts investering som en innovationsupphandling avser, om
man avser att räkna in den i investeringsbudgeten. För de
problematiserande frågeställningar som tagits upp ovan skulle
man till exempel kunna argumentera att vissa lösningar är att
betrakta som rationaliseringsinvesteringar och att de därmed
kan motiveras inom ramen för en investeringsbudget.

• Hur
►
ska utbetalade medel till leverantörer avsedda för att
skapa en marknad finansieras och redovisas?

Det är med andra ord väldigt kritiskt att känna till hur den
innovationsupphandling som man föreslår ska budgeteras
och hur finansieringen ska ske. Den investeringsbudget som
verksamheten har kan ha olika inriktningar och prioriteringar
och det är viktigt att säkerställa att en innovationsupphandling
kan ingå i investeringsbudgeten innan man inleder förstudier
och börjar lägga tid på den som upphandlingsteam.

• Hur
►
ska uppföljning av innovationsupphandlingen finansieras
och redovisas?

Beroende på hur man väljer att behandla investeringar
kopplade till innovationsupphandling bör man också säkerställa
att kostnaderna redovisas korrekt. Är man osäker på vad
som gäller för just sin verksamhet bör man konsultera en
redovisningsexpert.

• Hur
►
ska dessa nyttobesparingar räknas av mot
investeringskostnaden?

En diskussion angående fördelning av kostnader och
investeringar för innovationsupphandling bör alltså täcka in:

• Hur
►
ska kapital/klumpsummeinvesteringar i
innovationsvaror/lösningar finansieras och redovisas?
• Hur
►
ska implementering av lösningar i verksamheten
finansieras och redovisas?

Diskussionen avseende kostnader bör också inbegripa
nyttoaspekten:
• Hur
►
ska identifierade nyttobesparingar fördelas inom
verksamheten?

• Finns
►
det en möjlighet att räkna på och redovisa
icke-monetära nyttor som uppkommit till följd av
innovationsupphandlingen? Om ja, hur avräknas dessa
mot investeringen?

• Hur
►
ska förstudien inför innovationsupphandlingen
finansieras och redovisas? (Projektteam, personalkostnader,
jurister, konsulter etc.)

Innovationsupphandling
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Skapa ett business case
Oavsett hur man väljer att budgetera bör man i
processen för att välja ut behov som ska hanteras genom
innovationsupphandling skapa någon form av business case för
att kunna motivera den investering i tid och resurser som en
innovationsupphandling faktiskt är.

Ett business case kan se ut på många olika sätt, men för att
förbereda inför en innovationsupphandling bör ett förenklat
business case åtminstone behandla någon eller några av
följande komponenter:

Konsekvensanalys

Nuläge

Önskat framtida läge

• Kostnader
►

För höga kostnader

X lägre kostnader

• Tid
►

Ledtider för process

Kortare ledtider

• Personal
►

Arbetsmiljö

Förbättrad arbetsmiljö

• Kvalitet
►

Låg kvalitet

Ökad kvalitet

• Risker
►

Bristande patientsäkerhet

Förbättrad patientsäkerhet

• Media
►

Negativ mediaexponering

Positiv mediaexponering

En konsekvensanalys är ett sätt att försöka strukturera de
fördelar man föreställer sig att innovationen kan komma att
generera. Ett mer övergripande sätt att definiera den nytta
som en innovation kan ge är genom antingen:

Utveckling och analys av business case

• Tid
►

När man definierat konsekvenserna av sina business cases
bör man också sträva efter att göra en mer övergripande
analys och försöka kategorisera de innovationsidéer man
utvecklat. Detta kan till exempel göras genom följande
analytiska kategorier:

• Kvalitet
►

• Område: Process, arbetssätt, produkt

• Kostnad
►

Att tydligt definiera de konsekvenser som en innovation
bedöms ha är en förutsättning för att kunna ställa olika
business case mot varandra.
Ett business case kan vara ett relativt enkelt eller mer
utvecklat dokument; hur avancerat man vill göra det är
upp till varje enskild organisation att själv bestämma. Det
centrala med ett business case är att på ett systematiskt sätt
kunna ställa kostnad mot nytta och möjliggöra en analys av
för- och nackdelar.

Beskrivning av på vilket sätt en innovation förväntas kunna
förbättra verksamheten
• Radikaleller inkrementell innovation
Betydelsen av radikal och inkrementell innovation kan
vara central för att förstå en viss innovations innebörd och
eventuella påverkan på organisationen. Radikal innovation
betyder en fundamental förändring i aktiviteter eller
beteenden. Inkrementell innovation beskriver en stegvis
process där många små förändringar följer på varandra.
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Nytta
gentemot
Kostnad

• Inriktning alternativt konsekvenser för upphandling

Det är viktigt att notera att radikal innovation kan ha en
omstörtande effekt och innebära att tidigare strukturer,
processer och metoder överhalas till förmån för nya,
vilket är nära besläktat med det ekonomiska begreppet
kreativ förstörelse.
• Utvärdering av business case: Starkt, medium, svagt
I utvärderingen av olika innovationsidéer bör man försöka
ranka dessa mot varandra. En enkel modell är stark, medium,
svag. Som organisation bör man dock sträva efter en något
mer exakt definition, t.ex. störst potentiell besparing. Denna
utvärdering bör dock göras utifrån helhetsbilden – ett
business case som förväntas spara stora mängder pengar
men som är osannolikt att kunna genomföra kan därmed inte
betraktas som starkt. Huvudsaken är att man kan göra en
sållning mellan olika idéer.

En beskrivning av hur man tänker sig hur
upphandlingsprocessen (inklusive förstudie) kan komma
att bedrivas och om detta har någon potentiell påverkan
på möjligheten att genomföra den utifrån de specifika
förutsättningar som ens verksamhet har. Detta kan
innefatta kompetens, resurser, övergripande planering och
prioriteringar, etc.
Ett business case kan se ut på många sätt och varje
organisation måste hitta ett sätt som passar den egna
verksamheten. Ovanstående punkter ska utifrån detta endast
ses som förslag att eventuellt arbeta vidare med. Det viktiga är
dock att man på ett systematiskt sätt kan analysera olika idéer
till innovationsupphandling och jämföra och prioritera dessa
utifrån sin resursram och kapacitet.

• Samarbete med leverantörer
En beskrivning av hur man förväntar sig att samarbetet med
leverantörer kan se ut i ett framtida scenario.
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Att definiera behov och
förutsättningar i organisationen
För att på ett tydligt sätt kunna genomföra en
innovationsupphandling behöver en verksamhet
kunna definiera vilka behov som driver en eventuell
innovationsupphandling. Precis som för andra komplexa
projekt behöver behoven prioriteras utifrån de resurser som
finns tillgängliga; i fallet innovationsupphandling kan de kritiska
resurserna vara till exempel monetära resurser eller tillgången
till kompetent upphandlingspersonal och projektledare.
Tillgängliga resurser måste sedan vägas mot behovet och
vilken vikt det anses ha för verksamheten.
För att genomföra en framgångsrik behovsanalys kan man
utgå från en beprövad metodik för att identifiera gap.
Först och främst måste man identifiera var man är och vart
man vill hamna. Detta görs enklast genom att:
1. Definiera nuläge
2. Definiera önskat framtida läge
Skillnaden mellan nuläget och det önskade framtida läget
kan därmed definieras som ett behov eller en förändring som
verksamheten behöver genomföra för att komma tillrätta med
behovet. Beskrivningen av detta behov utgör grunden för
behovsanalysen.
Vidare så är det vid en större behovsanalys användbart
att definiera på vilket sätt icke-uppfyllande av behovet kan
påverka verksamheten, t.ex. genom följande indelning:
• Strategisk
►
påverkan
• Operationell
►
påverkan
• Finansiell
►
påverkan
• Påverkan
►
på efterlevnad av lagar och regleringar

Genom att klassificera behoven kan man se mönster i dessa
och dessutom prioritera utifrån den problembild som är
mest kritisk för verksamheten. Om en viss myndighet till
exempel inte kan följa lagar och regler kan det till exempel ha
större prioritet än den eventuella finansiella påverkan som
kan orsakas av att komma tillrätta med behovet. En tydlig
klassificering av behoven är därmed till stor hjälp.
Ett sätt att analysera behoven kan därmed vara att dela in
dessa i olika kategorier (strategisk, operationell, finansiell,
lagefterlevnad) och analysera varje kategori för sig. Varje
organisation opererar inom en begränsad resursram och en
tydlighet avseende vilka behov som finns och hur de förhåller
sig till varandra är en förutsättning för att kunna prioritera
dessa sinsemellan.

Grundorsaksanalys
En grundorsaksanalys av respektive behov består av en
beskrivning av de mer specifika problemen som driver
behoven. Exempel kan här vara att en viss medicinteknisk
apparatur inte har den prestanda som krävs för att säkra
patientnyttan eller att den inte kan integreras i den rådande
vårdprocessen.
Grundorsaksanalysen är viktig att genomföra för att på
ett effektivt sätt kunna kommunicera de behov som man
bedömer som mest kritiska för åtgärd uppåt till beslutsfattare
i organisationen. Att göra en ordentlig grundorsaksanalys kan
också tydliggöra om den problembild man identifierat är en orsak
i sig eller ett symptom på andra mer grundläggande problem.
För att komplettera grundorsaksanalysen behöver också en
beskrivning av eventuella konsekvenser beskrivas utifrån
problembilden. Exempel på konsekvenser kan vara riskerad
patientsäkerhet, oförmåga att efterleva lagkrav, etc. En
utgångspunkt här kan vara att inför varje behov ställa
sig frågan ”vad kan gå fel?” och utifrån detta tydliggöra
konsekvenserna av att inte komma tillrätta med behovet.

Nuläge
Önskat framtida läge
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Prioritering
För att kunna skatta behoven på ett sätt som gör att olika
behov kan ställas mot varandra och prioriteras utifrån den
rådande resursramen bör också varje identifierat behov
graderas på en skala som till exempel utgå från:
Uppskattning
av behov

Uppskattning resurstillgång
för genomförande

• Mycket
►
högt

Mycket stor tillgång

• Högt
►

Stor tillgång

• Medel
►

Medelstor tillgång

• Lågt
►

Låg tillgång

• Mycket lågt

Mycket låg tillgång

Om man som verksamhet står inför en större mängd
potentiella behov som skulle kunna lösas genom
innovationsupphandling kan man också göra en strukturerad
analys och uppställning av behoven för att lättare kunna
prioritera mellan olika behov och tillgång till resurser.
Man kan även tänka sig analyser utifrån svårighet att
genomföra, tidsintervaller, påverkan på organisationen,
etc. Som vanligt bör man som organisation själv välja att
skära analysen på det sätt som passar bäst för den aktuella
problembilden.
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Ett vanligt sätt att visualisera många olika problem är att ställa upp dem i en matris.
Färgkodning
5

5

2

1

Genomför upphandling
Avvakta med upphandling
Genomför ej upphandling

Behov

4

9

7

10

3

4

3

8

6

2

1

1

2

3

4

5

Tillgång till resurser
Hur man väljer att gradera de olika behoven utifrån behov
och tillgång till resurser beror lite på vilken sorts behov
man syftar på. Man kan till exempel göra olika matriser för
strategisk, operationell, finansiell och lagefterlevnadspåverkan
och därmed gradera varje kategori för sig. Poängen med
detta tillvägagångssätt är att man har möjlighet att gradera
till exempel finansiella behov utifrån en potentiell finansiell
påverkan som kanske är lika tydlig när det gäller t.ex.
lagefterlevnad eller patientnytta.
Hur man definierar ”behov” och ”tillgång till resurser”
beror i stort på hur man vill definiera sina behov och resurser.
Olika sorters resurser kan också spela in. Resurser kan till
exempel vara:
• Finansiella
►
resurser
• Kompetensresurser
►
(projektledning m.m.)

Till exempel skulle man kunna behöva gradera ner tillgången till
resurser även om man har tillgång till pengar, projektpersonal
och utrustning om en viss expertis och linjekompetens saknas.
Ett alternativt tillvägagångssätt kan vara att formulera analysen
utifrån ”vad är risken om vi inte lyckas uppfylla behovet?”.

Regelbunden uppföljning av behov i verksamheten
Om verksamheten har tillsatt en strategisk
upphandlingsfunktion eller på annat sätt integrerat
upphandlingsperspektivet i det övergripande strategiska
arbetet är det en värdefull övning att analysera och värdera
sina behov och riskerna kopplade till dem på en regelbunden
basis. På detta sätt kan man hålla sig uppdaterad om
de behov verksamheten har och lyfta in dessa i inköps/
upphandlingsstrategin.

• Tillgång
►
till kvalificerade experter i verksamheten
T
► illgång till nödvändig apparatur (datorer, servrar,
medicinteknisk utrustning, etc.)
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Konsten att skapa en ”comfort
zone” för upphandlare och
inköpare

• V
► erksamheten har en beredskap för att stödja
innovationsupphandlingen med expertkunskap för
att kartlägga processer, system och brukare vid
behovskartläggning

Att genomföra en innovationsupphandling är i grunden mer
komplext än att genomföra en vanlig upphandling enligt
LOU. Då det saknas en marknad för de behov som man vill
möta – annars skulle man helt enkelt handla upp lösningar på
den befintliga marknaden – måste den offentliga verksamhet
som vill initiera en innovationsupphandling säkerställa att de
upphandlingsansvariga som har ansvar för att driva processen
är trygga med att:

För att säkerställa upphandlingens kvalitet behövs därmed
en tydlig förankring i verksamheten och att rätt resurser
finns på plats för den enhet som får i uppdrag att genomföra
upphandlingen.
Utmaningen för många organisationer kommer inledningsvis
att bli att kommunicera om de förutsättningar och utmaningar
som finns kopplade till innovationsupphandling för att
säkerställa en förståelse för vad som krävs i verksamheten.
Har man väl lyckats utveckla de ovanstående punkterna
på ett betryggande sätt kan man som ansvarig för en
innovationsupphandling känna en större trygghet att man
har både rätt resurser och ett tydligt mandat att slutföra
sitt projekt.

• Innovationsupphandlingen
►
är godkänd och förankrad på
rätt nivå i verksamheten
• Beslutsfattare
►
är införstådda med de villkor,
förutsättningar och kostnader som är förenliga med en
innovationsupphandling
• Upphandlingsansvariga
►
kan jobba utifrån en effektiv metodik
under projektets gång som säkerställer att inga leverantörer
missgynnas utifrån krav i LOU
• Upphandlingsansvariga
►
har tillräckliga resurser för att
kunna genomföra:
• Förstudie inför innovationsupphandling
• Innovationsupphandling
• Uppföljning av innovationsupphandling
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Att förbereda ett innovationsupphandlingsprojekt

Metodik för att genomföra en förstudie
För att kunna genomföra en effektiv innovationsupphandling inom en offentlig
organisation rekommenderas att en systematisk förstudie med syfte att tydligt och
transparent kartlägga behoven genomförs. Förstudier kan innebära ett omfattande
arbete beroende på hur omfattande det identifierade behovet är och hur många
aktörer inom organisationen som berörs. Andra faktorer som kan göra förstudien
mer komplex är i vilken mån den slutgiltiga lösningen måste integreras i befintliga
system och/eller operationella processer och vilka lagar och arbetsrättsliga
regleringar som berörs.
Huvudsyften med en väl genomförd förstudie inför en innovationsupphandling
bör vara att:
• Upprätta
►
en tydlig vision för upphandlingen
• Upprätta
►
ett tydligt mål för upphandlingen
• Dokumentera
►
behov och brukarkrav
• Dokumentera
►
begränsningar i relation till upphandlingen
• Genomföra
►
och dokumentera strukturerade intressentdialoger
• Genomföra
►
marknadstestning
• Beskriva
►
en framtida affärsform för samarbete
• Utvärdera
►
upphandlingsförfarande
• Dokumentera
►
och analysera väsentliga risker
• Skapa
►
en ”Utmaning till marknaden”
För att kunna skapa den slutprodukt från förstudien som är en genomarbetad och
tydlig ”Utmaning till marknaden” och som i sin tur är startskottet på processen för
att skapa en marknad, behöver de ovanstående frågorna utredas noggrant.
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Ett samhälle där alla vill göra
rätt för sig
Skatteverket
Fullt förtroende för
förvaltningen i staten
Riksrevisionen
Bolagsverket – En myndighet
utan kötider
Bolagsverket

Upprätta en vision för
upphandlingen
När man genomför en innovationsupphandling i någon form
bör man vara medveten om att den i allmänhet utgör ett
projekt i sig med en större nivå av komplexitet än många
vanliga upphandlingar som genomförs inom ramen för
LOU. Särskilt för förfaranden som ligger inom ”Upphandling
av innovationer” bör man vara på det klara med att en
upphandlingsprocess innebär ett projekt i sig och att man
därför bör behandla det som ett sådant.
Utgångspunkten för ett framgångsrikt projekt som spänner
över tid är att redan från början vara klar över hur man
föreställer sig slutresultatet. Ett projekt behöver en
övergripande tydlighet avseende vad man vill uppnå och hur
resultatet ska bli i slutändan. Med andra ord en tydlig vision.
Utan en tydlig vision för projektet finns det ofta en stor risk att
förutsättningarna och påverkan under arbetets gång ändras på
ett sätt som gör att man hamnar på en helt annan plats än den
man tänkt sig från början. Visionen fungerar därför som en fast
punkt som pekar mot slutmålet under hela resans gång.
En vision för ett projekt kan sammanfattas på följande sätt:
• En
► vision är något du strävar mot, det behöver inte vara
realistiskt, mätbärt eller tidsbundet

Visionen bör kunna sammanfattas i en mening eller kortare
fras och ska som sagt fungera som en ledstjärna snarare än
en heltäckande beskrivning av projektet. Ett antal exempel på
visioner från myndigheter i Sverige ses här bredvid.
Dessa exempel beskriver verksamhetsövergripande
visioner och måste per definition vara övergripande, men
anger ändå vilka prioriteringar som är viktiga för att styra
verksamheten i övrigt.
Ett lite mer generaliserat exempel kan vara:

”Projekt X skapar förutsättningar för världens
mest strålsäkra vård och arbetsmiljö”
För exemplet ovan är syftet att upphandla en lösning
som skapar förutsättningar för att driva ett systematiskt
kvalitetsarbete för strålsäkerhet och då är visionen utformad
efter vad man i slutändan vill uppnå. Exakt hur man ska uppnå
detta är upp till innovationsupphandlingen och marknadens
parter att utreda, men visionen ligger ändå fast och
visar vägen.
Som projektledare för en innovationsupphandling bör man i
ett tidigt skede fastställa sin vision tillsammans med utvalda
nyckelmedarbetare och intressenter. En tydlig vision är en
investering i en lyckad innovationsupphandling.

• Visionen
►
kan även beskriva ett tillstånd
• Visionen
►
bör vara kopplad till en övergripande vision för
verksamheten
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Upprätta ett mål för upphandlingen
Utifrån den vision man upprättat för bör man också fastslå
ett antal mål för upphandlingen. Mål kan övergripande
definieras som:

Mål kan också brytas ned i olika indikatorer vid behov. Dessa
bör då förhålla sig till målen och spegla den effektivitet som
önskas uppnås vid måluppfyllnaden.
Vanliga hjälpmedel för att definiera mål är SMART (Specifikt,
Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt) och TÖFT
(Tidssatt, Önskvärt, Framtida, Tillstånd). Exakt hur man ska
definiera mål och tillhörande mätetal avgörs i allmänhet bäst
utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

• Något
►
att sträva efter (d.v.s. något realistiskt) som är:
• Tidsbundet
►
• Mätbart
►
• Nåbart
►
• Baseras
►
på visionen
Målen är ofta nedbrytningar av visionen för att konkretisera
den. Ett exempel från ett vårdsammanhang kan vara att målen
delas in i delområden som:

Utvärdering av behov inom
organisationen

• Effektivitet
►
och personalresurser

Alla organisationer har olika behov. Identifierade och kartlagda
behov som är av en sådan relevans att de behöver omsättas
i en innovationsupphandling, men där ingen tydlig marknad
för lösningar för tillfället finns, behöver kartläggas i en
sådan omfattning att de utgör en grund för en ”Utmaning till
marknaden”, men får inte vara så detaljerade att de utgör en
teknisk kravspecifikation.

• Lagefterlevnad
►

Syftet med kartläggningen är alltså att:

På detta sätt kan man tydliggöra vilka övergripande
områden man avser att arbeta inom och sedan konkretisera
hur dessa ska definieras utifrån det aktuella projektet/
upphandlingen. För ett innovationsupphandlingsprojekt kan
det också bli aktuellt att justera målen efter behovsanalysen
och marknadstestningen för att säkerställa att målen är
ändamålsenliga och rimliga utifrån förutsättningarna i den
aktuella upphandlingen.

• Kartlägga brukarbehov inom organisationen

• Patient►
och personalsäkerhet
• Förbättringsarbete
►
och vårdkvalitet

• Kartlägga tekniska förutsättningar inom organisationen
• Kartlägga it-tekniska förutsättningar inom organisationen
• Kartlägga övriga relevanta förutsättningar (t.ex.
arbetsrättsliga eller legala)
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Det är återigen viktigt att poängtera att det som ska
dokumenteras är alltså förutsättningar inom vilka lösningen ska
operera, inte att ställa detaljerade krav på själva lösningen som
kan likställas med en teknisk specifikation.

Kartlägga brukarbehov
Ett brukarbehov kan enklast beskrivas som en beskrivning av
vad de användare (eller brukare) som ska komma i kontakt med
den vara, tjänst eller lösning som ska innovationsupphandlas
har för behov och krav på den nya lösningen. När man
genomför en kartläggning av brukarbehov är det viktigt att
tänka på att den kan behöva genomföras på många olika plan
för att tillfredställa alla de brukare som kan komma att bruka
den slutliga varan/tjänsten.
Om man tar vården som ett exempel tydliggör detta vikten
av att tänka brett vad gäller konceptet ”brukare”. Om man
tar exemplet ett medicintekniskt system så kan brukare
definieras som:
• Vårdpersonal
►
som lägger in/får ut data om patienter, ibland
på olika avdelningar och med olika inriktningar/specialiteter
• Teknisk
►
personal som övervakar och servar den
sjukvårdsapparatur som systemet kommunicerar med
• It-personal
►
som underhåller den it-plattform som systemet
kommunicerar med/genom
• Statistiker
►
och forskare som genomför forskning på grundval
av data från systemet
• Inköpare
►
som baserar upphandlingar på statistik om
sjukvårdsmateriel utifrån systemet
• Ekonomer
►
som följer upp ersättningsmodeller utifrån data
som systemet genererar
Alla dessa parter kan ha olika behov och kan behöva
arbeta mot olika arbetsflöden i systemet, vilket gör att en
behovskartläggning är kritiskt då det är mycket osannolikt att
en leverantör har den förståelse som krävs för att tillgodose de
skilda behoven hos brukarna.
Behov ska beskrivas på ett sådant sätt att själva behovet
framgår tydligt, men det ska inte vara så detaljerat och
specifikt att det kan likställas med en kravspecifikation eller
teknisk beskrivning, då detta riskerar att minska utrymmet
för innovation hos de leverantörer som kommer att ingå i
upphandlingen.

Kartlägga förutsättningar inom organisationen
I samband med kartläggning av brukarbehov bör man som
upphandlare också säkerställa att relevanta förutsättningar för
att en vara eller lösning ska kunna tas i bruk förmedlas tydligt
till leverantörer i samband med upphandling och eventuella
utvecklingsfaser.
Förutsättningar och begränsningar (se nästa avsnitt) kan
ofta vara närbesläktade koncept. Diskussionen om hur man
kompletterar behovsanalysen tas därför i detta avsnitt.

Utvärdering av begränsningar
inom organisationen
I samband med att en detaljerad och genomarbetad
kartläggning av behov genomförs bör man som upphandlande
organisation också säkerställa att man kartlägger vilka
begränsningar som finns kopplade till behoven. Med uttrycket
begränsningar/förutsättningar så avses här de interna eller
externa faktorer som en leverantör måste ta hänsyn till för
att kunna utveckla en produkt, tjänst eller lösning som ska
kunna integreras i verksamheten på ett fungerande sätt.
Man kan beskriva begränsningarna som den ram inom vilken
innovationen måste ske för att fullt ut kunna implementeras
och sättas i bruk.
Begränsningar måste vara:
• Relevanta
►
– Relevansen ska i samtliga fall utgå från
behovsanalysen
• Tydliga
►
– Samtliga leverantörer ska kunna utläsa vari
begränsningen består utifrån beskrivningen
• Icke-diskriminerande
►
– Inga leverantörer får aktivt gynnas
eller missgynnas utifrån beskrivningen
Huvudsyftet med att ange eventuella begränsningar i samband
med behovskartläggningen ska inte vara för att försvåra för
leverantörerna utan att tydliggöra och möjliggöra.
Till exempel så kan ett sjukhus behöva innovationsupphandla
ett system som kommer hantera patientdata till en av
sina verksamheter. Relevanta begränsningar kan då
innefatta vilken medicinteknisk apparatur som systemet
ska hämta data från och vilka kodspråk och standarder
som detta omfattar; begränsningarna kan också omfatta

42 Ett samarbete mellan EY och Karolinska Universitetssjukhuset

Relevanta
Tydliga
Icke-diskriminerande

begränsningar utifrån patientdatalagen, säkerhetskrav,
sjukhusets informationsplattformar, regler för loggning av
personalens agerande i systemet, etc. Om innovationen är
av mer medicinteknisk karaktär kan begränsningarna handla
om operationsprocesser, arbetsmiljökrav för kirurger, övrig
apparatur som kan påverka möjligheterna/prestandan för
innovationslösningen, etc.

Begränsningar kan med fördel delas in i olika avsnitt för att
förtydliga för leverantören vilka ramar de har att förhålla
sig till, t.ex.:

Som innovationsupphandlingsansvarig har man ett ansvar
att säkerställa att den begränsningskartläggning som man
genomför ska vara till nytta både för leverantörerna genom att
de får ta del av kritisk information för att inte utveckla system
som i slutändan inte går att använda inom organisationen;
och för den offentliga verksamheten, som genom en väl
genomarbetad begränsningskartläggning kan förvissa sig
om att de lösningar som föreslås sannolikt kommer att kunna
integreras i nuvarande arbetsflöden.

• It-tekniska
►
begränsningar (programmeringsspråk,
plattformar, etc.)

När innovationsupphandlingen handlar om att skapa nya
produkter, tjänster eller lösningar (”Att skapa en marknad”)
är det viktigt att slutprodukten inte är så specifik att den
inte kan utvecklas till en bredare produkt som kan säljas fler
aktörer på marknaden.

Begränsningar kan antingen kommuniceras ut i samband med
”Utmaningen till marknaden” eller i ett senare skede under
den dialog som förs med leverantörer under förfaranden inom
”Upphandling av innovation”, beroende på innovationens
komplexitet och begränsningarnas omfattning.

• Begränsningar
►
kopplade till processer och arbetssätt
i verksamheten
• Tekniska
►
begränsningar

• Legala
►
begränsningar
• Arbetsrättsliga
►
begränsningar
• Begränsningar
►
kopplade till miljökrav
• Begränsningar
►
kopplade till kvalitetsstandarder och
externa krav
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Genomföra och dokumentera
intressentdialoger
För att säkerställa att den analys som drivs inom förstudien
inför en innovationsupphandling håller en sådan kvalitet att
hela verksamheten drar nytta av upphandlingen i slutändan
bör man som upphandlare föra en nära och systematisk dialog
med de intressenter som är aktuella utifrån den aktuella
innovationsupphandlingen.
Beroende på hur man har satt upp projektet kan den som
driver det ibland inte vara den person som är sakkunnig
avseende varje relevant aspekt som omfattas av
upphandlingen, vilket tydliggör den vikt som bör läggas på att
hålla en dialog med berörda parter inom verksamheten. Ett
vanligt sätt att hantera intressentdialogen är att upprätta en
kommunikationsplan.

processer eller arbetssätt och då kan det bli aktuellt med en
betydligt mer omfattande dialog.
En intressentdialog som sköts systematiskt kan bestå av
följande steg:
1. Identifiera intressenter
2. Analysera och kartlägg intressenter
3. Förstå intressenternas förväntningar
4. Utveckla en kommunikationsplan
5. Hantera och följ upp kommunikationsplanen
Varje del presenteras i korthet nedan.

Hur omfattade och djup en intressentdialog med tillhörande
kommunikationsplan bör vara beror naturligtvis på
hur omfattande och komplex upphandlingen är. Vissa
upphandlingar kan vara väldigt specifika till vissa behov och
beröra endast en mindre grupp, medan andra kan ha till
exempel omfattande påverkan på it-system, affärssystem,
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1.

2.

3.

4.

1. Identifiera intressenter
Det första steget man bör göra som projektledare för en
innovationsupphandling är att identifiera vilka intressenter som
har en roll eller ett intresse i upphandlingen. Vissa intressenter
är självklara med andra är inte uppenbara förrän efter
noggrann analys. Följande grupper bör övervägas i en analys:
• Personer
►
vars behov förändras genom upphandlingen

2.

att utföra upphandlingen eller för att implementera
förändringen efteråt.
• Personer
►
med makt, influens, eller ansvar som kan komma
att förändras i och med upphandlingen
• Personer
►
som kan komma att påverkas negativt av
förändringar kopplade till innovationsupphandlingen
• Externa
►
organisationer som kan påverka direkta eller
indirekta intressenter

• Personer
►
som ansvarar för resurser som behövs för

1.

5.

3.

4.

2. Kartlägga och analysera intressenter

5.

• Influens
►

Syftet med att kartlägga och analysera intressenter är för att
utveckla lämpliga strategier för att kommunicera med dem
under förstudiens, upphandlingens och uppföljningens gång.
Intressenter analyseras enklast utifrån två huvuddimensioner:

Här definieras t.ex. om intressenten har ett reellt
inflytande över upphandlingens framgång? Kontrollerar
de resurser (pengar, personal, etc.) som är nödvändiga för
upphandlingen eller implementeringen? Har de influens över
andra som i sin tur kontrollerar nödvändiga resurser?
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• Inställning
►
Vilken är intressentens inställning till
innovationsupphandlingen? Är den för, emot eller neutral?
Det är inte alltid lätt att avgöra, men indirekta signaler som
visat intresse och närvaro vid informationstillfällen kan
vara ledtrådar.

För att skapa en översiktsbild och utarbeta en plan för att
hantera olika intressenter efter deras respektive influens
och inställning bör man gradera dels influensen och dels
inställningen på en lämplig skala (t.ex. 1-5). Anledningen till att
man gör detta är för att på ett översiktligt plan kunna ställa de
olika intressenterna mot varandra och utarbeta olika strategier
utifrån deras influens och inställning.

Ett exempel är följande:

5

Håll nöjd

I2

4

Hantera noggrant 11
15

3

13

2

Övervaka
16

I4
Håll underrättad

1

0

1

2

3

4

5

Olika intressenter och deras inställning till upphandlingen leder
alltså till olika strategier för att hantera dem. I modellen ovan
har vi definierat dessa som:
• Hantera noggrant
Personer i denna grupp är både positiva och inflytelserika.
Dessa intressenter är viktigast och kommunikationen bör
vara tät. Deras behov och förväntningar bör styra mycket
av arbetet.
• Håll nöjd
Personer i den här kategorin kombinerar hög influens
på projektet med en viss identifierad missnöjdhet eller
ett motstånd mot förändringen. Även här kommer
kommunikationen vara central, då deras roll kan stjälpa
upphandlingen vid en eventuell konflikt. Utifrån detta är det
kritiskt att förstå deras behov och förväntningar och agera
för att möta dessa. Särskilda dialoger kan krävas för dessa
personer, allt utifrån deras inflytande på upphandlingen.

• Håll underrättad
Personer i gruppen är överlag positiva men inte väldigt
inflytelserika. Dessa hålls informerade på ett ändamålsenligt
sätt för att de ska fortsätta vara nöjda och stödja
upphandlingen.
• Övervaka
Personer i den här gruppen har varken ett stort intresse eller
inflytande över upphandlingen. Beroende på situation kan de
antingen endast delges grundläggande information eller ingen
alls. I vilket fall som helst bör man som projektledare hålla
en lågfrekvent dialog med dem för att säkerställa att deras
influens eller inställning inte ändras.
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1.

2.

3.

4.

5.

3. Förstå intressenters förväntningar

• Deras
►
förväntade resultat av innovationsupphandlingen

För de viktigaste intressenterna bör man därefter
säkerställa en förståelse för deras förväntningar av
innovationsupphandlingen. Om intressenterna är externa
eller består av större grupper är det inte alltid praktiskt att
genomföra, denna bedömning får man göra från fall till fall.

• Specifika
►
frågor, fokusområden eller problem som de
månar om
• Hur
►
intressenten definierar en framgångsrik
innovationsupphandling i det aktuella fallet
• De
► sätt på vilka de föredrar att få information eller
delta i kommunikation

Några saker som kan vara lämpliga att reda ut för
relevanta intressenter är:

1.

2.

3.

4.

5.

4. Utveckla en kommunikationsplan

• Intressent
►
– Titel

För att sammanfatta intressentdialogen på ett systematiskt
sätt kan man sedan utveckla en kommunikationsplan
som sammanfattar intressenters behov och hur man ska
kommunicera med dem under förstudiens, upphandlingens och
uppföljningens gång.

• Vilken
►
information som intressenten ska få

Exempel på vad som ingår i en kommunikationsplan kan vara:

• Tidsintervall
►
för kommunikation
• Hur
►
och i vilka forum kommunikationen ska kanaliseras
• Ansvarig
►
för kommunikationen
• Datum
►
för kommunikationsinsatser framöver

• I► ntressent – Namn
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Utformning av
en Request for Information

1.

2.

3.

5. Hantera och följ upp kommunikationsplanen
Då förstudier och innovationsupphandlingar kan ta lång tid bör
intressentkartläggningen och kommunikationsplanen periodvis
utvärderas, samt uppdateras vid behov.
• Fokuserar
►
vi på rätt intressenter?
• Har
►
vi bedömt våra intressenter rätt?
• Hur
►
kan vi förbättra intressentdialogen?
• Har
►
kommunikationen med intressenter hittills varit effektiv?
Varför/varför inte?

4.

5.

for Information (RFI). En RFI är en vanligt förekommande
metod som används inom upphandling. Syftet med
en RFI är att:
• Samla
►
in information om marknaden för att besluta om
nästa steg i upphandlingen
• Skapa
►
förståelse för leverantörers kapacitet och förmåga
att möta behoven
• Uppmärksamma
►
marknaden på behoven och den kommande
upphandlingen på ett icke-diskriminerande sätt

Genomföra en marknadstestning
(RFI)

Verksamheter som önskar inleda en innovationsupphandling
bör se en RFI som en nyckelmetod för att säkerställa att man
når ut brett till många leverantörer och verkligen skapar sig en
bild av hur marknaden ser ut och bedöms kunna svara på de
identifierade behoven.

Då innovationsupphandling tillkommer som en effekt av att
det saknas en marknad för de varor, tjänster eller lösningar
som efterfrågas i en offentlig verksamhet behöver man som
upphandlare dels säkerställa att det på marknaden inte redan
finns lösningar som svarar mot de behov man identifierat
och dels kommunicera till marknaden att behovet som man
identifierat finns och att det behöver fyllas.

En RFI sker som en del av förstudien innan själva
upphandlingen inleds och omfattas därmed inte av den
sekretess som inträder när själva upphandlingen startat.
Sekretess i upphandlingar omfattas av Offentlighets- och
upphandlingslagen (2009:400) och anger att absolut
sekretess ska råda från det att upphandlingen inleds fram till
tilldelningsbeslut eller slutförande av ärendet.

Den metod som rekommenderas för att som ett första steg
kommunicera ett behov till marknaden är en så kallad Request

Observera att leverantörers deltagande i en RFI inte är en
förutsättning för att delta i den senare upphandlingen.
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Att utforma en RFI
En RFI är en kombination av ett uttalande om verksamhetens
behov och en rad frågor som man vill ha svar på från lämpliga
leverantörer på marknaden. En lämplig struktur kan därför vara:
1. Inledning
Inledningen beskriver den problematik som man identifierat
inom verksamheten och är en övergripande sammanfattning
av de behov som man där identifierat. Här bör man också
ange grundläggande fakta som är relevanta för förståelsen av
problematiken, t.ex. vilka verksamheter som omfattas och vilka
eventuella regelverk som drivit behovet.
Inledningen bör också tydliggöra vad en RFI är och huruvida
någon ersättning för att svara på anbudet utgår (normalt
sett inte).
2. Syfte
Syftesbeskrivningen anger syftet med själva RFI:n, d.v.s.
som angivet ovan. Det bör också förtydligas att det är
leverantörernas tillfälle att lyfta frågor och synpunkter som de
anser är av vikt inför upphandlingen.
3. Nuläge
Nulägesbeskrivningen bör vara en mer noggrann och
detaljerad genomgång av den problematik som man
identifierat. Den här sektionen bör vara väl genomarbetad
och basera sig på den behovskartläggning (och eventuellt
begränsningskartläggning) som genomförts. Hänvisningar till
lagar, riktlinjer, kvalitetskrav och andra tydliga regelverk gör
att tydligheten för leverantörerna ökar.
4. Börläge
Börläget ska till skillnad från nuläget vara en tydlig beskrivning
av den situation som verksamheten eftersträvar efter
det att en lyckad innovationsupphandling är genomförd.
Beskrivningen av denna beror naturligtvis helt på vad det är för
vara, tjänst eller lösning som efterfrågas, men det är viktigt att
notera skillnaden mellan tydliggörande av behov för ett önskat
framtida läge och en detaljerad teknisk kravspecifikation.
Syftet med en innovationsupphandling är att leverantörerna
ska ges stort utrymme att själva skapa innovationer utifrån den
behovsanalys som kommuniceras.
5. Information om kommande upphandling
En RFI bör innehålla en förklaring av vad en
innovationsupphandling innebär och vilka förfaranden som

verksamheten avser att använda sig av. För att skapa tydlighet
kan man också markera att man avser att upphandla FOU
i konkurrens vilket skiljer sig från vanliga FOU-bidrag, där
motprestationen från den betalande verksamheten inte är
lika uttalad.
Om tidsplanen för själva upphandlingen är fastslagen kan det
också vara lämpligt att ange detta här.
6. Sekretess
För tydlighetens skull bör man ange att en RFI ej faller under
Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) och att alla
svar som skickas i samband med en RFI därmed inte faller
under absolut sekretess. Vissa av uppgiftslämnarens uppgifter
kan dock omfattas av kommersiell sekretess om uppgifterna
avser affärs- och driftsförhållanden och om det finns särskild
anledning att anta att informationslämnaren kan lida skada om
uppgifterna röjs.
Om leverantören anser att vissa uppgifter i RFI ska omfattas
av kommersiell sekretess ska en begäran om kommersiell
sekretess inkluderas i svaret I begäran ska också anges vilka
uppgifter som avses samt hur informationslämnaren lider
skada om uppgifterna röjs.
Vidare bör man ange att verksamheten kommer göra en
självständig prövning av om kommersiell sekretess kan anses
föreligga och att sekretessen slutligen kan komma att prövas
av domstol.
7. Att svara på RFI:n
Detta avsnitt anger vilka informationsuppgifter som en
presumtiv leverantör ska lämna i samband med svar på RFI:n.
Ett exempel på vilka informationsposter som man kan begära
är följande:
• Företagets
►
namn
• Namn
►
på eventuella underleverantörer samt deras
respektive ansvar i lösningsförslaget
• Kontaktperson
►
för RFI-svar
• E-postadress
►
• Telefon
►
• Svar
►
på frågor enligt avsnitt 8 (se nedan)
• Anvisning
►
om huruvida informationen ska delges på svenska
och/eller engelska
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Specifika frågor till en
Request for Information

8. Frågor

12. Tidsplan för RFI

Detta avsnitt behandlar de frågor som man som verksamhet
vill ha svar på från leverantören. Förslag på hur dessa kan
struktureras behandlas separat nedan.

En tidsplan för RFI:n presenteras, där samtliga hållpunkter
anges, i enlighet med ovan. Det är viktigt attge leverantörerna
tillräckligt med tid för att utveckla genomarbetade svar på
RFI:n (d.v.s. minst ca 3 veckor, beroende på övergripande
tidsplan). Tydliggör slutdatum för publicering av RFI,
inlämning av frågor, svar på frågor, svar på RFI, eventuella
presentationer, etc.

9. Adress för svar på RFI:n och uppgifter om kontaktpersoner
Här anges hur korrespondens angående RFI ska ske och
sista datumet för inlämning. Vanligtvis sker detta genom
en upphandlingsportal eller liknande som verksamheten är
kopplad till för att säkerställa att all kommunikation med
leverantörer sker i enlighet med LOU.
10. Muntlig presentation av RFI
Ett förslag för effektiv informationsinhämtning är att alla
leverantörerna bjuds in till en fysisk presentation av problemen
och behoven som driver innovationsupphandlingen. I samband
med detta kan man också ha enskilda presentationer där varje
leverantör ges möjlighet att presentera sina idéer om hur
behoven och problemen skulle kunna lösas eller mötas.
11. Frågor angående denna RFI
Offentliga aktörer har i allmänhet tillgång till digitala
upphandlingssystem där leverantörer kan ställa frågor vars
svar sedan förmedlas till samtliga deltagare i upphandlingen.
Även inom en RFI kan man använda detta system för att
hantera de frågor som intresserade leverantörer kan ha. För en
detaljerad diskussion, se avsnittet ”Strukturering av frågor till
RFI” nedan.

Strukturering av frågor till RFI
En RFI handlar om att skicka en lightversion av en utmaning
till marknaden för att skapa sig en uppfattning om vilka
tänkbara lösningar som finns tillgängliga. Det hjälper
också leverantörerna att få upp ögonen för vilka lösningar
som efterfrågas.
Givetvis så kommer frågeställningarna anpassas efter vilken
form av innovation som efterfrågas, men frågorna kan till
exempel tänkas omfatta följande ämnen:
• Lösningen
►
Vilka förutsättningar och utvecklingsområden anser man
krävs för att nå börläget?
Vad ser man för huvudsakliga risker kopplade till lösningen?
Finns det befintliga lösningar som man tror skulle
kunna tillgodose behovet redan idag? Motivera varför.
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• U
► pphandling

Beskriv de tekniska lösningar som ni tror är relevanta för
frågeställningarna.

I vilken mån har man erfarenhet av upphandling av
FoU-tjänster?

• Affärsmodeller
►
och samverkan
Hur ser man på sin roll i framtagandet av en produkt,
tjänst eller lösning i samarbete med verksamheten som
uttrycker behov?
Vilka kompetenser och resurser anser man behövs från den
upphandlande verksamhetens sida och vilka kompetenser
kan man själv bidra med?
Har man erfarenheter från projekt eller upphandlingar med
liknande problem- och behovsbilder? Kan man beskriva
dessa erfarenheter? Har man ambitioner att utveckla dessa
på marknaden.
Vilka affärsformer anser man vara lämpliga för samverkan?
Hur ser man på immaterialrätt och rätt till gemensamt
utvecklade produkter och lösningar?
Hur ser man på riskfördelning mellan leverantör och
beställare, samt betalningsmodeller kopplade till dessa?

Har man några synpunkter på val av förfarande eller metod?
(Här avses till exempel om man har invändningar mot att
använda konkurrenspräglad dialog gentemot förhandlat
förfarande.)
• Övrigt
Här kan man till exempel ta upp relevanta kvalitetssystem som
ISO och i vilken mån leverantören applicerar dessa. Man kan
också ställa öppna frågor om leverantören vill utveckla något
som inte täckts in i frågebatteriet ovan.
Huvudsyftet med frågorna är att täcka in de relevanta
frågeställningar som är viktiga för att skapa sig en bild av
marknaden och vilken respons som leverantörerna ger på de
behov och frågeställningar man kommunicerar.

Utvärdering av
upphandlingsförfaranden

• T
► render på marknaden
Vad ser man för trender inom det område som
upphandlingen omfattar?
Vilka utvecklingsmöjligheter ser man till börläget som det ser
ut för närvarande?

Efter en genomförd marknadstestning genom RFI-metoden
bör man som upphandlare ta ställning till vilken form av
upphandlingsförfarande som är mest lämpligt för att
genomföra den aktuella upphandlingen.
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Det första man bör klargöra är huruvida upphandlingen faller
inom kategorierna:
• Innovationsvänlig upphandling eller
• Upphandling av innovationer
Huvudfrågan här är alltså om man i första hand avser att
upphandla varor, tjänster eller lösningar som faktiskt finns på
marknaden eller om de måste utvecklas som en del av själva
upphandlingen. En sekundär aspekt är huruvida man önskar
upprätta avtal om innovationssamarbete framåt och i så fall
hur dessa avtal ska formuleras.
Marknadstestningen bör vid det här laget ha etablerat om det
finns en marknad för de behov som man önskar tillgodose
och hur långt från färdig produkt, tjänst eller lösning
man i så fall är.

1. Om det finns en marknad för de produkter/tjänster/lösningar som verksamheten efterfrågar kommer LOU:s regler
vara betydligt mer strikta än om en sådan marknad saknas. I
dessa fall ska upphandlingen ske i enlighet med förfaranden
som faller under innovationsvänlig upphandling.
2. Om det inte finns en marknad för de produkter/varor/tjänster som efterfrågas så kan de förfaranden som definieras
inom upphandling av innovationer vara aktuella, då dessa
kommer ligga närmare FoU.
För att återkoppla vilka förfaranden som finns för respektive
form av upphandling återvänder vi till översiktsbilden från
kapitlet om upphandlingsförfaranden:
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Upphandling av innovationer

Innovationsvänlig Upphandling

“Upphandling” av lösning som i dagsläget ej ﬁnns

Upphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling

innovationer
Ny kunskap

Innovationer
Innovationer
för samhällsnytta för egen nytta

Upphandlingsinslag

Bidrag
Konkurrenspräglad dialog

FoU

Utvärderingskriterier måste vara
kopplade till innovation

Förkommersiell
upphandling

Förhandlat förfarande

Öppet förfarande
Selektivt förfarande

LOU

Elektroniskt förfarande

Projekttävling
Innovationsgrad

Då innovationsupphandling är en process som kräver ett stort
mått av tydlighet rekommenderas att man sammanställer
sitt ställningstagande i en rapport med en tydlig motivering
till varför ett visst upphandlingsförfarande valts och vad
anledningen till detta är.

Om man utgår från att den vara, tjänst eller lösning som
efterfrågas inte finns på marknaden och man behöver
upphandla en faktisk innovation har man som upphandlare
med andra ord tre huvudalternativ:
• Förkommersiell
►
upphandling

Avseende de olika förfarandena görs en kort genomgång av
vilket förfarande man bör välja och vilka för- och nackdelar som
man bör ha i åtanke.

• Konkurrenspräglad
►
dialog
• Projekttävling
►
Bidrag räknas inte in i detta, då det är en form av upphandling
där man inte kan styra resultatet i den utsträckning som denna
metodbok avser.
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Upphandling av Innovationer
Förkommersiell upphandling
När är det lämpligt? Förkommersiell upphandling bör övervägas om det behov som identifierats är så stort och substantiellt
att det är viktigt för den långsiktiga verksamheten. Förfarandet innebär att man investerar i att skapa en
marknad som kan tillgodose de behov man identifierat på längre sikt. Förfarandet är extra lämpligt om
de varor/tjänster/lösningar som utvecklas kan gynna andra organisationer eller samhället i stort efter
genomförd upphandling då man skapat en marknad.
Fördelar:

Man kan som upphandlare driva en långtgående dialog med leverantörer och har möjlighet att skapa
marknaden utifrån de behov man själv identifierat. På detta sätt kan man säkerställa att utveckling och
fortsatta innovationer som kan gynna ens verksamhets sker även fortsättningsvis.
• Metoden
►
är lämplig för att upphandla forskning och utveckling
• Lösningen
►
kan i hög grad definieras utifrån verksamhetens egna behov
• Leverantörerna
►
tillhandahåller under upphandlingen egna förslag på lösningar utefter deras egna
erfarenheter
• Man
►
behöver som upphandlare ej ta hänsyn till LOU, utan endast till de övergripande
upphandlingsprinciperna från EU
• Det
►
är sannolikt en mindre risk för överprövning av upphandlingens resultat

Nackdelar:

För att skapa en marknad krävs omfattade insatser i form av förstudier och själva upphandlingsfasen
från den upphandlande organisationen. Som upphandlare förbinder man sig också att delfinansiera den
utveckling som sker i faserna innan själva upphandlingen.
• Den
►
upphandlande verksamheten betalar under upphandlingen för forskning och utveckling enligt
”marknadspriser”
• Innovationsgraden
►
måste definieras för att FoU-undantaget ska vara applicerbart
• Det
►
saknas i dagsläget kunskap och bred erfarenhet om upphandlingsförfarandet, både i form av
upphandlingar och legala/rättsliga implikationer

Konkurrenspräglad dialog
När är det lämpligt? Konkurrenspräglad dialog bör övervägas om den upphandlande verksamheten inte kan definiera mer
exakt vad man söker för lösning eller om det är mycket svårt eller omöjligt att värdera marknadens
lösningar. Verksamheten vet i stort vad man vill ha för lösning, men inte hur denna ska uppnås
eller utvecklas.
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Fördelar:

Fördelarna med konkurrenspräglad dialog är att man inte i samma utsträckning förbinder sig att skapa
en marknad som i fallet förkommersiell upphandling, men man kan fortfarande driva en dialog med
leverantörer utifrån principen att man utvecklar flera olika lösningar som sedan går till upphandling.
I och med att man har ett tydligare definierat slutbehov kan man därmed styra dialogen närmare.
• Som upphandlande verksamhet betalar man en gång när lösningen levereras, inte för utveckling av
lösningen och FoU (som i förkommersiell upphandling)
• Lägre
►
bevisbörda avseende innovationsgrad
• Det
►
finns sannolikt en större erfarenhet på marknaden för detta förfarande

Nackdelar:

Liksom i fallet förkommersiell upphandling krävs ett förarbete i form av behovskartläggning och
kostnader associerade med att driva processen genom ett antal urvalsstadier. Genom att man inte skapar
en marknad kan man heller inte försäkra sig om framtida innovation som drivs av leverantörerna själva.
• En detaljerad utvärdering av framtida upphandlad lösning och eventuell framtida partner är inte möjlig
innan eller under upphandlingen
• Om
►
lösningen har hög innovationsgrad kan det trots dialogformatet innebära svårigheter att skriva ett
välformulerat förfrågningsunderlag

Projekttävling
När är det lämpligt? Projekttävlingar är lämpliga förfaranden när man kan definiera tydliga urvalskriterier redan i
upphandlingsskedet och när en kvalificerad jury kan avgöra vilket bidrag som är mest lämpat
för upphandling.
Fördelar:

Urvalsprocessen behöver inte gå igenom en lång rad urvalsstadier och iterationer för att säkerställa
utvecklingen av en lösning. När en lösning är vald kan man genomföra ett förhandlat förfarande.

Nackdelar:

Förfarandet kräver att man har möjlighet att definiera kriterier för det vinnande bidraget redan vid
utlysningen och som upphandlande organisation har man inte samma möjligheter att styra produktens/
varans/lösningens utveckling genom flera steg.

För att avgöra vilket förfarande som är mest lämpligt inom
ramen för ”upphandling av innovationer” bör man med
andra ord överväga i vilken mån man kan definiera det man
efterfrågar eller om det är lämpligare att låta marknaden agera
friare för att utveckla passande lösningar. Man bör också ha
en tydlig bild av i vilken mån man vill skapa en marknad (där
en sådan inte redan finns) för varan, tjänsten eller lösningen
för att säkerställa att leverantörer kan fortsätta utveckla och
sälja sina innovationer.
Se även beskrivning av respektive förfarande i kapitlet
”Genomföra ett innovationsupphandlingsprojekt”.

Sannolikhet
vs.
Påverkan

Innovationsvänlig upphandling

8

http://www.upphandlingsstod.se/sites/default/files/2012_3_1.pdf
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Inom ramen för innovationsvänlig upphandling anger man
främst kriterier kopplade till innovation som en del av en
upphandling av varor/tjänster/lösningar som i princip redan
finns på marknaden, men där man som upphandlande
verksamhet kommer vilja se en fortsatt utveckling och
innovation framöver. Dessa kriterier kan omfatta att man som
upphandlande enhet samverkar med leverantören för att säkra
kommande innovationer eller att innovationen garanteras på
något annat sätt genom avtal. Kriterierna ska alltid framgå av
förfrågningsunderlaget på ett tydligt sätt som inte utesluter
några leverantörer. I övrigt fungerar dessa upphandlingar på
samma sätt som tidigare beskrivits i denna rapport.
För att förtydliga vilka krav som kan ställas kan man urskilja
vilka övergripande sorters krav som en upphandlande
enhet kan ställa:
• Specifikationer
►
• Funktionskrav
►
• Behovsbeskrivningar
►
Skillnaden mellan dessa kan verka liten, men de har ändå
stor betydelse för hur verksamheten kommunicerar till
leverantörerna och vilka förfaranden som kan vara aktuella.
Specifikationer beskriver detaljerade egenskaper hos en
vara eller hur en tjänst ska utföras. Detta är omlämpligt vid
innovationsupphandling, då utrymmet för innovation utifrån
specifikationer är mycket litet.
För innovationsvänlig upphandling är snarare funktionskrav
en lämplig väg att gå. När man formulerar funktionskrav
beskriver man funktionalitet snarare än varan/tjänsten i sig.
”Vägledning för Innovationsvänlig Upphandling”8 tar upp
exemplet med att en verksamhet önskar ha en viss kapacitet
för att skriva ut kopior snarare än att ställa krav på specifika
kopieringsmaskiner. På detta sätt kan utfallet pendla mellan
att man upphandlar en vara (köpa kopieringsmaskin) eller en
tjänst (betala för varje kopia). Utifrån detta kan man sedan
reglera servicenivåer, kompabilitet och vissa standarder som
ska uppfyllas i kontrakt.
Behovsbeskrivningar är ytterligare mer övergripande och
utgår från de behov man identifierat i behovskartläggningen.
Behovsbeskrivning är därmed mer lämpat för upphandlingar

av innovationer.
När man utgår från funktionskrav kan man välja något av de
förfaranden som beskrivits i förfarandekapitlet i Upphandlingar
av Innovationer. Vilket förfarande som är lämpligt styrs i hög
grad av hur många leverantörer som är lämpliga att delta.
Man bör som upphandlande enhet inte ställa krav som
utesluter mindre leverantörer utan tillräckliga ekonomiska
muskler för att kunna tävla med större eller multinationella
företag, eftersom det kan exkludera viktiga innovationer.

Riskanalys
En genomarbetad riskanalys i samband med en
innovationsupphandling kan vara en kritisk framgångsfaktor
om den är väl genomförd. Syftet med riskanalys är alltid att
försöka analysera felkällor utifrån premissen ”Vad kan gå
fel?” och försöka strukturera sina insikter på ett systematiskt
sätt. En riskanalys kan vara värdefull som en insikt till
potentiella felkällor, men blir riktigt kraftfull först när den
används som ett underlag för ett kontinuerligt kvalitetsarbete
i form av handlingsplaner och uppföljningar. Situationen
man eftersträvar är alltid att identifiera vad som kan gå fel
och identifiera eller implementera handlingsplaner innan
risken fallit ut.
Det vanligaste sättet att hantera risk är att utgå från:
• Sannolikhet
►
• Påverkan
►
Sannolikheten anger hur sannolikt man anser att det är
att risken faller ut, d.v.s. att den negativa påverkan som
man identifierat faktiskt händer. Påverkan anger hur stor
påverkan skulle bli om risken faktiskt föll ut. Sannolikhet
och påverkan måste alltid vara ett mått relativt till den
verksamhet man arbetar inom. I vissa situationer är det
relevant att sätta påverkan till hur stor finansiell påverkan
som kan skada verksamheten självt, i andra kan förseningar
för en projektleverans vara det som är mest kritiskt. Om det
är relevant kan man kombinera olika påverkansgrader för att
skapa en mer sammansatt bild.

56 Ett samarbete mellan EY och Karolinska Universitetssjukhuset

För att visualisera de risker man identifierat och skapa
en överblick över hela riskbilden brukar man vanligtvis
skapa en riskkarta liknande den nedan:

Mycket hög

>XmiljSEK

5

5

2

1

Påverkan

Förbättra/Styra
Hög

>XmiljSEK

4

Medelhög

>XmiljSEK

3

Låg

>XmiljSEK

2

Begränsad

>XmiljSEK

1

Påverkan kan till exempl matas
I finansiell påverkan utifran
omsattning på årsbasis

9

7

10

4

3

8

6

Övervaka

Acceptera
1

2

3

4

5

<10%

≤30%

≤60%

≤90%

>90%

Osannolikt

Inte troligt

Sannolikt

Mycket
sannolikt

Förväntat

Sannolikhet för inträffande
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Påverkan

Med hjälp av en riskkartläggning kan man belysa de största
riskerna som man står inför i samband med upphandlingen.
Det viktigaste är dock att säkerställa att man utvecklar en
plan för att hantera riskerna på ett lämpligt sätt. Risker kan
hanteras på ett antal sätt:

Mycket hög

>XmiljSEK

5

Hög

>XmiljSEK

4

Medelhög

>XmiljSEK

3

Låg

>XmiljSEK

2

Begränsad

>XmiljSEK

1

Påverkan kan till exempl matas
I finansiell påverkan utifran
omsattning på årsbasis

• Acceptera
►
• Övervaka
►
• Förbättra/styra
►

5

2

7

9

10

1

4

3

8

6

1

2

3

4

5

<10%

≤30%

≤60%

≤90%

>90%

Sannolikt

Mycket
sannolikt

Osannolikt

Inte troligt

Sannolikhet för inträffande
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Förväntat

Vanligtvis brukar man utifrån en riskanalys som ovan göra
indelningen att förbättra höga risker genom åtgärdsplaner
eller kontrollsystem, medan medelhöga risker övervakas
på ett ändamålsenligt sätt. Vad gäller de risker som är låga
i brukar man argumentera att i avvägningen mellan risken
och de resurser som skulle krävas för att hantera risken kan
man acceptera att inte ha specifika åtgärder kopplade till
att hantera dem.
För de risker som ska hanteras upprättas lämpligen en
handlingsplan där man anger:
• Vilken
►
risk som avses
• Hur
►
åtgärden ska gå till (t.ex. rapportering i ett
forum, införande av en kontrollerande funktion,
processförändringar)
• Hur
►
åtgärden ska följas upp och i vilket forum
• Vem
►
som är ansvarig för åtgärden

9
10

För att en riskanalys med tillhörande åtgärdsplaner ska
bli riktigt effektiv bör man säkerställa:
1. Att riskanalysen är genomarbetad och förankrad hos
relevanta intressenter i upphandlingsgruppen
Ett lämpligt forum för att utveckla riskanalysen kan vara
workshops med utvalda nyckelintressenter
2. Att riskhantering är en kontinuerlig process som endast
är effektiv om den inte är en skrivbordsprodukt
Riskanalysen bör följas upp och revideras med jämna
mellanrum, t.ex. en gång i kvartalet
3. Åtgärdsplanerna bör följas upp för att säkerställa att åtgärderna är effektiva och verkligen minskar/hanterar risker.
Om man har gruppmöten eller regelbundna avstämningar
kan det vara lämpligt att ha statusuppdateringar som en
stående punkt

http://trafiksatsningstockholm.se/itsinnovation/tavlingsinbjudan/
http://trafiksatsningstockholm.se/itsinnovation/tavlingsinbjudan/
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Att utveckla en ”utmaning till
marknaden”
En utmaning till marknaden är det huvudsakliga dokument
som utgör början på innovationsupphandlings-processen för
förfaranden som faller under ”upphandling av innovationer”.
Dokumentet ska skickas ut till marknaden genom de digitala
kanaler som den offentliga verksamheten använder sig av för
kommunikation till leverantörer.
En utmaning till marknaden är ett relativt nytt fenomen
– framförallt inom förkommersiell upphandling – och det
kan därför vara en god idé att låta sig inspireras av andra
utvecklade utmaningar till marknaden. I detta kapitel
presenteras ett antal förslag på punkter som kan tänkas
vara lämpliga att ha med i en genomarbetad utmaning.
Varje sektion bör utvecklas på ett ändamålsenligt sätt
utifrån varje enskild innovationsupphandlings utmaningar.

Övergripande information om utmaningen
En utmaning till marknaden bör tydligt beskriva bakgrunden
till att upphandlingen annonseras, vilka faktorer som drivit
behovet av innovationer samt innehålla en beskrivning av den
upphandlande organisationen.

Allmän information
Med allmän information avses vilken organisation som är
huvudman för upphandlingen, vilket förfarande som kommer
användas och varför, samt övergripande information om själva
upphandlingsprocessen.
I detta avsnitt kan man också beröra vilka sekretessförhållanden
som gäller avseende specifik information och hänvisa till
offentlighetsprincipen.

11

Tidplan
En tydlig tidplan bör ha utarbetats som inkluderar datum för:
• Datum
►
för upphandlingens inledning
• Datum
►
för eventuella faser och beslut hänförliga till dessa
• Period
►
för när leverantörerna får ställa frågor och när
de besvaras
• Datum
►
för förhandlingar
• Datum
►
för avslutning och beslut för olika faser

Krav på tävlingsdeltagare
Beställarorganisationer bör överväga att tydliggöra vilka
grundläggande krav man har på sina leverantörer för att
de ska komma ifråga för deltagande i upphandlingen.
Med grundläggande krav avses att alla formella krav som
normalt åligger ett bolag som vill leverera till den offentliga
sektorn är uppfyllda, samt tydliggöranden om hur man ser
på leverantörer som agerat brottsligt, är i konkurs eller
föremål för ansökan om konkurs, inte har F/FA-skattebevis,
med mera. Leverantören bedömer här själv vilka krav som
är relevanta. Stockholms Stads upphandling ”ITS Innovation
Stockholm Kista” (Dnr T2012-006-06457)9 har en rad krav på
leverantörer och ger exempel på hur dessa kan formuleras.

Krav på information om ansökande leverantör
I utmaningen ska ingå detaljerad information om vilka
informationskrav som den beställande organisationen har
på leverantören, samt hur denne ska registrera dessa.
Här kan ingå de sedvanliga kontaktuppgifterna, men
även firmatecknare, behörig företrädare och bevis därpå,
kontaktperson för själv upphandlingen, etc.

http://www.silverpcp.eu/call-for-tender/
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Lösningsförslag och innovation

För ytterligare diskussion om innovation, se kapitlet
om frågan i denna skrift.

Leverantörerna ska på ett lämpligt sätt bifoga följande
information i sitt svar:

Poängsystem för bedömning av bidrag

1. Beskrivning av innovationen.
2. Motivering till varför förslaget utgör en innovation.
För att säkerställa tydlighet kring begreppet innovation bör
även en definition av denna ingå i utmaningen. I Stockholms
Stads upphandling ”ITS Innovation Stockholm Kista” (Dnr
T2012-006-06457)10 ges följande definition:
”Med innovation avses en lösning som har förmågan att
framgångsrikt utveckla och införa nya strategier, koncept,
metoder, verktyg, tekniker eller processer som resulterar
i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller
ändamålsenlighet på en marknad. Det kan exempelvis handla
om nya perspektiv på gamla problem, utveckla kvalitet i
befintliga tjänster, förändra sätten på vilka tjänster levereras
och att hitta nya eller förbättrade samverkansformer
och affärsmodeller.

Den centrala komponenten i en utmaning till marknaden är
att skapa en tydlighet för leverantörerna avseende hur deras
förslag till innovationslösning kommer att bedömas och hur
denna bedömning kommer ske om upphandlingen sker i olika
faser. En poängbedömning måste kommuniceras tydligt i
utmaningen till marknaden och den slutgiltiga bedömningen
som sker måste utgå från de principer som kommunicerats
i den ursprungliga utmaningen. Likaså måste man som
beställande verksamhet kunna motivera varför man angivit
en viss poängsats till en leverantörs förslag.

Eller som det definieras i SOU 2010:56 med innovation
avses en nyskapande kombination av olika resurser som tar
formen av ett värdehöjande erbjudande som svarar mot en
efterfrågan på en marknad.“
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Poängbedömningen ska i allmänhet utföras genom att en
rad kriterier ges en viktning utifrån totalpoängen. Varje
kriterium ska därefter definieras på ett tydligt sätt. För varje
kriterium ska beställarorganisationen ange vilken poäng som
leverantörens förslag får och kunna motivera detta.
För exemplet Stockholms Stads ”ITS Innovation”-upphandling
anges till exempel fem kriterier med olika viktning utifrån
huvudpoängen:

Konsekvensanalys

Nuläge

1. Kriterium 1: Utmaning

300p

2. Kriterium 2: Mål- och slutanvändargrupp

100p

3. Kriterium 3: Innovativ höjd

200p

4. Kriterium 4: Affärsmodell

200p

5. Kriterium 5: Realiserbarhet

100p

För varje kriterium anges också en definition av hur kriteriet
kommer bedömas av beställaren. För exemplet ovan
har Stockholms Stad till exempel angivit definitionen för
Kriterium 1: Utmaning på följande vis:
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Tävlingsdeltagaren beskriver sin lösning och hur den möter
utmaningen och når målen för tävlingen, se avsnitt 1.
Av beskrivningen framgår exempelvis lösningens funktion,
användningsområde och informationskanal (exempelvis
teknisk plattform, medium, etc.) för att nå slutanvändaren.
Till beskrivningen hör också ett mål med utvärderingskriteriet:
Beskriven lösning möter utmaningen och uppnår målen
med tävlingen väl.
Slutligen anger man också hur poängen kommer fördelas
för kriteriet.
300 – Tävlingsdeltagarna uppnår målen med
utvärderingskriteriet till fullo
225 – Tävlingsdeltagarna uppnår målen med
utvärderingskriteriet mestadels
75 – Tävlingsdeltagarna uppnår målen med
utvärderingskriteriet endast delvis
0 – Tävlingsdeltagarna uppnår inte målen med
utvärderingskriteriet
Poängsättningen kan naturligtvis variera beroende på hur man
som upphandlande verksamhet vill vikta de inkomna svaren

och var man vill lägga fokus. I Silverupphandlingen11 valde
man att ha ett mer avancerat poängsystem som delats in i
tre huvuddelar (I. Impact on the challenge; II. Quality of the
tender, III Price) där varje delkomponent var uppdelad i flera
och där vissa kriterier kunde agera som multiplar för andra
och därmed göra vissa kriteriekomponenter beroende av
varandra. Dessutom var de olika kriterierna viktade olika för
olika faser (i detta fall 3), så delkriteriet ”Tidsbesparing som
lösningen genererar” blir till exempel viktigare för varje fas i
upphandlingen. Poängen tilldelas också i denna upphandling
t.ex. utifrån en beräkning på estimerad tidsbesparing för en
exempelstad på 100 000 innevånare; ovanpå detta läggs
en multipel på 0, 1 eller 2 utifrån om denna beräkning anses
realistisk. Man kan med andra ord göra poängberäkningen
mer eller mindre komplex – huvudsaken är att den är
tydlig och inte lämnar för stort utrymme för godtycke
vid själva bedömningen.
Som beställare bör man med andra ord noggrant överväga
vilka kriterier som ska gälla för upphandlingen och huruvida
dessa bör förändras i upphandlingens faser. Det går inte att
förändra kriterier i efterhand – den bedömningsgrund som
kommuniceras ut i utmaningen till marknaden gäller också
genom upphandlingen.
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Ägarskap av IP-rättigheter utifrån upphandlingen

Inköpsportal

Den upphandlande verksamheten bör överväga att redan i
utmaningen ange sina tankar och villkor för IP-rättigheter.
Fokuset för beställarverksamheten bör i allmänhet vara att
IP-rättigheterna ska tillfalla leverantören. Se också separat
diskussion om frågan i kapitlet Rättsliga frågor kopplade
till innovationsupphandling i denna skrift. Om beställaren
förväntar sig någon form av licensrättigheter eller tillgång
till forskningsresultat efter upphandlingen bör detta anges i
utmaningen med ändamålsenlig tydlighet.

Offentlig upphandling ska som regel kommuniceras via en
godkänd inköpsportal. Många kommuner och landsting
har utvecklat egna portaler som också är kopplade till
de övergripande europeiska systemen där all offentlig
upphandling ska annonseras.

Att kommunicera en ”utmaning
till marknaden”

Tenders Electronic Daily
Tenders Electronic Daily är en databas med information
om upphandlingsannonser inom EU och EES. Databasen
omfattar annonser om kommande, pågående och avslutade
upphandlingar, samt annonser om prekvalificering.
TED:s webbplats är: http://ted.europa.eu/.

Common Procurement Vocabulary
Som med annan upphandling enligt LOU ska utmaningen till
marknaden kommuniceras på ett systematiskt sätt. Europeiska
kommissionen har utvecklat ett gemensamt språkbruk,
eller nomenklatur, för att standardisera upphandlingar inom
EU. Denna ”Common Procurement Vocabulary” (CPV) ska
användas vid upphandlingar över tröskelvärdena.
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SIMAP
SIMAP är ett informationssystem för de europeiska
marknaderna för offentlig upphandling. För att offentliggöra
meddelanden om offentlig upphandling i TED kan
upphandlande myndigheter använda ett webbaserat verktyg
– eNotices - som förenklar och påskyndar handläggning
och offentliggörande. En annan metod är genom eSenders.
Organisationer kan härigenom skicka meddelanden som
XML-filer direkt till publikationsbyrån SIMAP:s webbadress är:
http://simap.europa.eu/index_sv.htm.
Då det är mycket viktigt att alla offentliga upphandlingar
kommuniceras i enlighet med de sameuropeiska reglerna
rekommenderas att kontakta Konkurrensverket om man som
upphandlande enhet är osäker på sina skyldigheter avseende
publiceringen av upphandlingar. Konkurrensverkets webbplats
är http://www.kkv.se/.
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Att genomföra ett innovationsupphandlingsprojekt

Då den här rapporten primärt fokuserar på hur man genomför en
innovationsupphandling utifrån förfarandet förkommersiell upphandling kommer
detta avsnitt att fokusera på hur det kan gå till i enlighet med detta förfarande.
Andra viktiga förfaranden som kan vara aktuella att överväga vid en
innovationsupphandling är till exempel förhandlat förfarande och konkurrenspräglad
dialog. Konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande har vissa likheter.
Båda inleds med en inbjudan och kvalificering av intresserade leverantörer. Vid
förhandlat förfarande bjuder sedan beställaren in leverantörerna att lämna anbud
för att därefter ha en förhandling om innehållet i anbuden, medan beställaren vid
konkurrenspräglad dialog bjuder in till samtal i dialogen.
En viktig skillnad är att beställaren vid förhandlat förfarande tar fram ett
förfrågningsunderlag som leverantörer lämnar anbud på och som sedan diskuteras.
Vid konkurrenspräglad dialog behöver inget detaljerat förfrågningsunderlag tas fram
och det är under dialogen som anbuden skapas. Bilden nedan illustrerar skillnaden
mellan förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. Bilden nedan beskriver
förenklat denna process.
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Konkurrenspräglad dialog*

Annonsering

Kvaliﬁcering

Genomförande
av dialog

Anbudsgivning

Kontrakts-tilldelning

Kvaliﬁcering

Anbudsgivning

Förhandling

Kontrakts-tilldelning

Förhandlat förfarande

Annonsering

* Förenklad process

Det finns fall då både förhandlat förfarande och
konkurrenspräglad dialog kan vara aktuella att använda.
Valet kan bero på om beställaren kan ta fram ett tillräckligt
detaljerat förfrågningsunderlag. Går det inte att specificera
lösningen tillräckligt kan konkurrenspräglad dialog vara mest
lämpligt av de två.

Modellen nedan visar också en lite mer övergripande bild av en
konkurrenspräglad dialog:
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Förstudie

Planering inför
Upphandling

Annonsering av
upphandling

Upphandling

Genomförande
av dialog

Den metod som appliceras för förkommersiell upphandling
nedan kan vid behov utvecklas och användas även inom
ramen för konkurrenspräglad dialog och i viss mån
förhandlat förfarande.

Leverans

Anbudsgivning,
utvärdering och
kontraktstilldelning

Uppföljning
av upphandling

Syftet med metoden är att ge ett övergripande förslag på
en potentiell arbetsplan för ett projekt som utgår från en
förkommersiell upphandling, där en ändamålsenlig förstudie
redan genomförts i ett tidigare skede.
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Förkommersiell upphandling
1. Förberedelser

2. Pre-kvaliﬁcering

En förkommersiell upphandling kan enklast beskrivas som att
den sker i fyra huvudsakliga steg:

3. Fas 1 — Konceptstudie

Varje fas består i sin tur av ett antal steg som behöver
genomföras för att säkerställa en transparent och kvalitativ
upphandling som dels är linje med gällande lagar och regler
och dels säkerställer ett så bra resultat som möjligt för den
upphandlande verksamheten. För att skapa en tydlighet
avseende vilka aktiviteter som bör genomföras anges för varje

4. Fas 2 — Prototyp

underkategori dels vilka aktiviteter som föreslås genomföras
och dels vilka leveranser som blir resultatet.
Samtliga dessa aktiviteter och leveranser bör ses som
förslag och möjligheter snarare än en absolut mall att följa.
Varje upphandling och organisation är i någon mån unik och
metoderna bör anpassas därefter.

1. Förberedelser

1.1 Verifiera projektet
Verifieringen av projektet handlar om att sätta på plats de
strukturer som kommer styra projektet löpande under hela
upphandlingens gång. Då en innovationsupphandling kan
vara komplex och omfatta många parter i verksamheten bör
man också säkerställa en tydlighet och förankring på lämplig
nivå, till exempel genom en dedikerad och kunnig styr- och
referensgrupp.

1.1.2 Tillsätta överordnad projektledare inom
beställarorganisationen.
1.1.3 Tillsätta styrgrupp.
1.1.4 Tillsätta referensgrupp.
1.1.5 Struktur för forum på strategisk och eventuellt operativ
nivå inför dialog och samverkan med leverantörer.

Aktiviteter

1.1.6 Fastställa budget, finansiering, allokera resurser samt
process för ekonomiuppföljning.

1.1.1 Formulera beställarorganisation inklusive arbetssätt på
strategisk, taktisk och operativ nivå.

1.1.7 Informationsinsamling kring gränssnitt och beroenden
inom verksamheten gentemot parallella upphandlingar.
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1.1.8 Formulera kommunikationsstrategi och plan.

Aktiviteter

1.1.9 Detaljera upphandlingsplan inkl. omfattning, tidplan,
faser och resurser.

1.2.1	Definiera, beskriva och paketera processen för
stegvist genomförande av den förkommersiella
upphandlingen i utmaningen.

Leveranser

1.2.2 Paketera nulägesanalys och behovsanalys inför
formulering av utmaning.

• Fastställd
►
och igångsatt beställarorganisation.
• Fastställd
►
forumstruktur och definition av process för
arbete i forum.

1.2.3	Identifiera, förtydliga och sammanställa verksamhetens
förutsättningar såsom it- infrastruktur, arbetsprocesser
och relevanta flöden.

• Framtagen
►
upphandlingsplan inklusive
• Tidplan och milstolpar

1.2.4 Ta fram urvalskriterier för val av leverantörer (prekvalificering).

• Budget (fastställd och allokerad)
• Styr-, besluts-, uppföljnings- och rapporteringsprocesser

1.2.5 Formulera hypoteser kring leveranser i fas 1 och 2:
• Fas 1: Konceptstudie

• Kommunikationsplan

• Fas 2: Utveckling av dellösning (modul) i form
av prototyp

• Beroendekartläggning

1.2 Förberedelser, planering och formulering
av en utmaning

1.2.6 Formulera utmaning med bilagor.

Planeringsfasen handlar om att utveckla en nulägesanalys
och behovsanalys inför publicering i utmaningen, om man
inte redan har gjort detta, samt säkerställa att relevanta
förutsättningar dokumenteras inför formuleringen av
utmaningen. Vid fasens slut ska en utmaning till marknaden
vara publicerad, varpå upphandlingsfasen inleds, med allt vad
det innebär i form av sekretess etc.

1.2.7 Publicera utmaning samt frågor och svar.
Leveranser
• Framtagen
►
utmaning inklusive:
• Kartläggning av verksamhetens förutsättningar
• Metod för konceptstudie
• Metod för fas 2
• Förberedd
►
intern organisation inom forum för fas 2
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2. Pre-kvaliﬁcering

2.1 Utvärdering av förkommersiellt anbud

2.1.2 Presentera framtagna lösningsförslag (leverantörer).

I fasen för pre-kvalificering ska leverantörernas förslag samlas
in av verksamheten och leverantörernas presentationer ske.
Utifrån de tidigare kriterier som kommunicerats i utmaningen
till marknaden gör sedan verksamhetens upphandlingsteam en
bedömning och poängsättning av de inkomna förslagen. Målet
med fasen är att kunna välja ett antal leverantörer som går
vidare till nästa fas, förslagsvis ca 3-5 stycken.

2.1.3 Utvärdera inkomna svar utifrån framtagna
utvärderingskriterier.

Aktiviteter

2.1.4 Välja leverantörer inför konceptstudien (ca 3-5 st).
Leveranser
• Inkomna
►
förkommersiella anbudsförslag utvärderade
• Leverantörer
►
utvalda till konceptstudien

2.1.1 Mottagande av inkomna svar på den förkommersiella
anbudsförfrågan.

3. Fas 1 — Konceptstudie

3.1 Planering och fastställande av instruktion

Leveranser

Aktiviteterna omfattar främst att sammanfatta RFI och baserat
på dessa utveckla utvärderingsunderlag och direktiv för fas 1
(konceptstudien)

• Beskrivande
►
dokument inför konceptstudien innehållande:

Aktiviteter
3.1.1 Rekapitulera och sammanställa erfarenheter från RFI
och förkommersiella anbud.
3.1.2 Utveckla utvärderingskriterier för fas 1, konceptstudien.
3.1.3 Utifrån 4.1 och 4.2 samt tidigare sammanställd
behovsanalys och förutsättningar paketera
informationsunderlag och direktiv i ett beskrivande
dokument inför konceptstudien.
3.1.4 Validera och eventuellt komplettera
beställarorganisationen.

• Direktiv för fas 1, konceptstudie
• Behovsanalys
• Detaljerade förutsättningar inom vårdmiljön

3.2 Genomförande
Genomförandefasen kan vara relativt omfattande och syftar
främst till att leverantörerna får utveckla konceptstudier.
Under tiden ska upphandlingsteamet stödja processen genom
att svara på frågor som leverantörerna har. Observera att
även dessa frågor ska hanteras genom ett öppet system varvid
frågor och svar publiceras på en gemensam webbplats så att
samtliga leverantörer kan ta del av dessa.
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Aktiviteter

3.4 Bedömning av vidare faser och alternativ

3.2.1 Meddela och översänd informationsunderlag till
leverantörer som valts att ingå i konceptstudien.

Verksamheten beslutar om huruvida man ska gå vidare i en
fas 2 eller om man kan gå vidare till ett förfarande i enlighet
med LOU, och i så fall vilket förfarande som är ändamålsenligt
(sannolikt förhandlat förfarande). Upphandlingsteamet
förbereder också vilka villkor som ska gälla inför LOUupphandlingen och planerar därefter.

3.2.2 Fastställ process för arbete i forum.
3.2.3 Etablera och resurssätt forum.
3.2.4 Besvara uppkomna frågor i forum.

Aktiviteter

Leveranser

3.4.1 Rekapitulera och sammanställa erfarenheter från RFI,
förkommersiella anbud och konceptstudie.

• Etablerat
►
och igångsatt forum och arbetsprocess
• Besvarade
►
frågor för fortsatt process inom konceptstudien

3.3 Utvärdering
Utvärderingen av konceptstudierna sker i enlighet med de
kriterier som tidigare utarbetats av upphandlingsteamet efter
en presentation av leverantörerna. Verksamheten analyserar
på grundval av kriterierna vilka leverantörer som är lämpliga
att fortsätta till fas 2.
Aktiviteter
3.3.1 Mottagande av inkomna konceptstudier.
3.3.2 Presentation av konceptstudier (leverantörer).
3.3.3 Utvärdering av konceptstudier utifrån framtagna
utvärderingskriterier.
3.3.4 Analys av potentiella leverantörer för fas 2.

3.4.2 Utvärdera lämpligt fortsatt förfarande, fas 2 alt
upphandling (LOU).
3.4.3 Identifiera och fastställa övergripande kriterier
för val av affärs- och upphandlingsstrategi inför
LOU-upphandling, såsom:
• Produkt, tjänst eller partner
• Samverkan
• IP
3.4.4 Identifiering av möjliga förfaranden inför upphandling.
3.4.5 Fastställa organisation inför LOU upphandling.
3.4.6 Utarbeta metod och fastställa plan inför LOU upphandling.
3.4.7 Besluta om genomförande av fas 2.

Leveranser
• Inkomna
►
konceptstudier utvärderade
• Utvalda
►
leverantörer för fas 2
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Leveranser
• Sammanställd
►
och utvärderad RFI, förkommersiella anbud
och konceptstudie, samt förslag av fortsatt förfarande
• Fastställda
►
övergripande kriterier för val av affärs- &
upphandlingsstrategi

• Fastställd
►
upphandlingsorganisation
• Rekommenderad
►
metodik för upphandling
• Rekommenderat
►
tillvägagångssätt inför upphandling

4. Fas 2 — Prototyp

4.1 Planering och fastställande av instruktion
Syftet med detta avsnitt är att förbereda för fas 2 och
justera de modeller och beräkningar som tidigare utvecklats
för upphandlingen. Målet med avsnittet är att ha all
dokumentation inför fas 2 på plats.
Aktiviteter
4.1.1 Paketera och utforma direktiv till fas 2, innehållande:
• Fokusområde inklusive detaljerade behov och
förutsättningar
• Metoder och plan för samarbete med verksamheten
4.1.2 Utifrån konceptbeskrivningarna finjustera den i
förstudien framtagna finansiella modellen

tillgängliga för att svara på frågor genom de kanaler som är
öppna för samtliga deltagande leverantörer.
Aktiviteter
4.2.1 Meddela och översänd beskrivande dokument för fas
2 till leverantörer som valts att ingå.
4.2.2 Justera forumstrukturen.
4.2.3 Besvara uppkomna frågor i forum under utvecklingen
av prototyperna.
Leveranser
• Utvalda
►
leverantörer för fas 2
• Besvarade
►
frågor i forum

4.1.3 Formulera analysmetod av prototyper

4.3 Analys

4.1.4 Validera och eventuellt komplettera
beställarorganisationen inför prototyputveckling

Det sista avsnittet i metoden handlar om att utvärdera
framtagna prototyper och utifrån dessa skapa en plan för själva
upphandlingen av lösningen. Denna upphandling kommer ske i
enlighet med LOU och ett lämpligt förfarande, vilket slutgiltigt
beslutas i denna fas.

Leveranser
• Framtaget
►
beskrivande dokument inför prototyp,
innehållande:

Aktiviteter

• Fastställda direktiv för fas 2

4.3.1 Mottagande av framställda prototyper.

• Fokusområde

4.3.2 Presentation av prototyper (leverantörer).

• Plan för samarbete med verksamheten

4.3.3 Analys av inkomna prototyper enligt fastställda
analysmetoder.

• Finjusterad
►
finansiell modell

4.2 Genomförande
Under genomförandefasen bör representanter för
verksamheten fokusera på att följa leverantörernas
prototyputvecklingsarbete genom lämpliga forum och finnas

4.3.4 Justering av framtagen plan för upphandling.
Leveranser
• Mottagna
►
och analyserade prototyper
• Reviderad
►
och fastställt fortsatt förfarande inför upphandling
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Innovationskriterier

Mätbarhet i nyttan och värdet

För både ”innovationsvänlig upphandling” och ”upphandling
av innovationer” är det viktigt att de utvärderingskriterier
som man anger i förfrågningsunderlaget främjar innovation
genom hela processen. Det är ofta lätt hänt att man skriver ett
förfrågningsunderlag för en innovationsupphandling på samma
sätt som andra upphandlingar, vilket kan ha ett flertal negativa
effekter ur en innovationssynpunkt.
Det är således kritiskt att hela förfrågningsunderlaget och
processen genom vilken den genomförs främjar innovation,
genom att:
• Tilldelningsgrunden är utformad så att den
främjar innovation

För att skapa en rimligt objektiv utvärderingsgrund bör
man som beställare säkerställa att den nytta och det värde
som innovationer förväntas leverera är tydligt och mätbart
definierade.
Krav på funktionsnivå
Till skillnad från vanliga upphandlingar är det viktigt att ställa
eventuella krav utifrån ett funktionsperspektiv (snarare än
produktperspektiv). Samma problem och behov kan lösas på
många olika sätt och för att uppmuntra innovation är det viktigt
att kraven inte är riktade till vissa produkter eller tjänster, då detta
kan utesluta innovativa lösningar man inte tidigare räknat med.
Val av avropsform
Avrop kan se ut på olika sätt, men det är viktigt att dessa
är formade efter beställarens verksamhet och möjliggör
en flexibilitet i hur och när avrop sker. Leverantören bör ha
möjlighet att anpassa anbudet till avropet.

• Tilldelningskriterierna är utformade så att de
främjar innovation
• Utvärderingsmodellen
►
är utformad så att den
främjar innovation

Säkerställa konkurrens

Att inkludera små spelare
En av de viktigaste sakerna att beakta som upphandlande
enhet är att kriterierna på ett tydligt sätt inte utestänger
mindre företag och innovativa ”start-ups” från att kunna delta
i upphandlingen genom alltför hårda och stringenta krav på
ekonomisk kapacitet eller liknande. Många innovativa idéer
och produkter kommer från små bolag där personalen har
bakgrund och kompetens inom större organisationer. Att
utestänga dessa genom för hårda tilldelningskriterier kan
därför minska innovationsvänligheten i förfrågningsunderlaget.

Själva syftet med innovationsupphandling är att säkerställa att
marknadskrafterna i form av konkurrens kan appliceras på varor,
produkter och tjänster där det ännu inte finns en utvecklad
marknad. Som beställare bör man därför säkerställa att
tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen är utformad på
ett sätt som maximerar konkurrensen. Dessa bör alltså inte vara
skrivna på ett sätt som specifikt gynnar en leverantör, även om
situationer kan uppstå där bara en leverantör kan tillgodose de
behov verksamheten har. Konkurrens kommer dock i allmänhet
vara en garant för att priser hålls nere och kvaliteten ökar.
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Innovationsupphandling ur
ett organisationsperspektiv

Att skapa ett team för innovationsupphandling
Innovationsupphandling kan vara en komplicerad process som kräver ett stort
engagemang hos den organisation som väljer att upphandla genom de förfaranden
som faller inom definitionen, både för ”upphandling av innovationer” och
”innovationsvänlig upphandling”.
Som offentlig aktör kan man i vissa fall ha betydande resurser till sitt förfogande för
upphandling, men i andra sammanhang för mindre myndigheter eller kommuner
kan både resurserna och kompetenserna vara betydligt mer begränsade. Som
tidigare diskuterats är det kritiskt att alla eventuella innovationsupphandlingar
är väl förankrade i verksamhetens ledning, eftersom betydande resurser
kan behöva läggas på förarbetet i form av förstudier, behovskartläggningar,
intressentdialoger med mera.
För att bli effektiv inom innovationsupphandlingsområdet bör utvecklingsplaner
för upphandlingsfunktionen vara en del av det strategiska arbetet. Det gör
det möjligt att utveckla en internt fungerande metodik för att genomföra och
dokumentera förarbetet och själva upphandlingen på ett sätt som sker i linje med
LOU:s grundläggande principer. En hel del förslag till grundläggande metoder finns
i denna skrift, men varje verksamhet kommer likafullt behöva utveckla en egen
praxis som passar den egna organisationen. Särskilt viktiga frågor att ta hänsyn
till är hur involverad upphandlingsfunktionen är i det strategiska arbetet, hur själva
organisationen och styrningen ser ut, hur beslutsvägarna går, grad av självstyre för
underliggande verksamheter, mängden resurser för upphandlingsenheten, etc.
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Ytterligare en fråga som är relevant är den
nuvarande kompetensen för upphandlingsenheten.
Innovationsupphandlingar behöver drivas i projektform
innan själva upphandlingen inleds och detta ställer annorlunda
krav på kompetensen hos de som kommer ta sig an och driva
frågorna. Lite förenklat kommer därmed kompetenserna som
krävs behöva bestå av:
• Kompetens
►
för upphandling enligt LOU
• Kompetens
►
för innovationsupphandling
• Kompetens
►
för projektledning
• Kompetens
►
för implementering av nya lösningar/
innovationer i verksamhetens processer

• Kompetens
►
inom de respektive verksamheter som
omfattas av behovsanalyser
Särskilt den sista punkten är viktig för att kunna säkerställa
att rätt information avseende behov och begränsningar kan
sammanställas på ett ändamålsenligt sätt. Kortfattat kan
man säga att både sakkompetens, projektkompetens och
upphandlingskompetens behövs för att kunna säkerställa
en framgångsrik upphandling och utrullning av innovationer
i verksamheten.
En verksamhet som vill driva innovationsupphandlingar kan
därför laborera med lite olika modeller för att säkerställa
framgångsrika upphandlingar. Nedan återges exempel på
tänkbara upplägg:

Kompetenscenter

Upphandlingsenheten får ansvar för att ett lämpligt antal medarbetare
specialiserar sig på innovationsupphandling och kan lyftas ur de vanliga
linjerollerna när en innovationsupphandling ska genomföras. Under
innovationsupphandlingar fungerar dessa personer som nav i en grupp med de
övriga nödvändiga kompetenserna. Kompetenscentret har även ansvar för att
utveckla metoder som kan spridas inom verksamheten.

Specialistgrupp

En specialistgrupp arbetar med innovationsupphandling på heltid. I gruppen
finns alla de kompetenser som är nödvändiga. Metoder utvecklas och
används inom gruppen. Detta alternativ är relevant om verksamheten driver
innovationsupphandlingar i en sådan skala att resurser kan dediceras på heltid.

Strukturkapitalansvarig

En eller ett fåtal personer får ansvar för att utveckla en metod och verktyg som
hålls uppdaterade löpande. Verksamheten kan därefter utbilda inom och använda
dessa metoder när det behövs för innovationsupphandling. Respektive enhet
sköter själva förstudier och innovationsupphandlingar.
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Genomföra dialogen
Till skillnad från många andra upphandlingsförfaranden är
innovationsupphandling ofta speciell i det avseendet att
man som upphandlande verksamhet behöver föra dialog
med marknaden. Då LOU är mycket strängt i detta avseende
bör man som upphandlare säkerställa att det finns en total
transparens och tydlighet:
• När
►
man kommunicerar
• Hur
►
man kommunicerar

Övervakning och uppföljning
av innovationsupphandlingar
Som med all annan strategisk verksamhet bör man som
offentlig aktör överväga hur och i vilken form man ska genomföra
utvärdering och uppföljning av innovationsupphandlingen,
och den nytta som den bidragit till. Innovationsupphandlingar
fungerar olika väl i olika organisationer och det är viktigt att
genomföra någon form av ändamålsenlig uppföljning för
att etablera:
• Hur
►
väl har genomförda innovationsupphandlingar
fungerat överlag?

• Till vilka man kommunicerar
• Hur man dokumenterar det man kommunicerar
Innovationsupphandling sker i regel i två huvudsakliga faser
där dialog kan tänkas ske; under förstudiefasen och under
upphandlingsfasen. Under förstudiefasen är reglerna generellt
mer flexibla avseende sekretess och likabehandling, men lagen
kräver ändå att inga leverantörer missgynnas på något sätt.
Under själva upphandlingen gäller absolut sekretess och ingen
information får komma marknaden eller leverantörerna till del
på ett otillbörligt sätt.
För att säkerställa att inga problem uppstår ska man som
upphandlande part därför vara mycket restriktiv med informell
information i form av samtal, mejl, personliga möten, etc.
Man bör eftersträva att all information ska vara lika och gå ut
offentligt till alla leverantörer och marknaden.
All information och kommunikation bör därför dokumenteras
och sparas på ett sätt som gör att den kan granskas vid
eventuell tvist med leverantörer.

• Hur
►
väl har de metoder för innovationsupphandling
(förstudie, genomförande, förhandling, etc.) fungerat?
• Behöver
►
kompetensen inom verksamheten utvecklas för
att bättre kunna genomföra innovationsupphandlingar
i framtiden?
• Vilka
►
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att framtida
innovationsupphandlingar kan genomföras bättre avseende
kostnad, kvalitet eller tid?
I denna rapport förordas att efter genomförd
innovationsupphandling bör en första utvärdering genomföras
för att identifiera enkla förbättringsåtgärder. Många
organisationer har redan utvecklade metoder och rutiner för
verksamhets- och projektuppföljning och dessa är i regel fullt
tillräckliga för att utvärdera och inleda ett förbättringsarbete
av metoder, processer och personalkompetens.
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Strukturerad uppföljning – Return on
Innovation Investment
För organisationer som redan har genomfört en eller flera
innovationsupphandlingar kan det vara aktuellt med ett mer
strukturerat angreppssätt för att utvärdera vilka faktorer som
dels leder till bättre innovation i verksamheten och dels var
man får ut mest värde för satsade resurser.
Som offentlig verksamhet kan man således eftersträva någon
form av uppföljningsparameter eller mätetal för att utvärdera
effektiviteten i sina innovationsupphandlingar. Problemet
är bara att det inte finns någon universellt vedertagen
modell för att fånga in hela den komplexitet som begreppet
nytta har, särskilt inom den offentliga sektorn.
I näringslivet är det i allmänhet praxis att använda den
formel som går under namnet ”ROI2” (Return on Innovation
Investment; liknande annuitetsmetoden på svenska12).
ROI2 kan kort sammanfattas som ett mätetal som syftar
till att utvärdera effektiviteten i ett företags investeringar
i nya produkter eller tjänster. Detta beräknas genom att
vinster från nya produkter eller tjänster ställs gentemot
de investerade resurser i forskning, utveckling samt
direkta kostnader som man ådragit sig för att skapa dessa
produkter och tjänster.
I offentlig sektor är det dock svårare att göra en analytiskt
träffsäker utvärdering av värdet av innovationsupphandling
på samma sätt som i näringslivet, dels då offentlig sektor i
allmänhet inte strävar efter eller rapporterar vinst utan snarare
över- och underskott utifrån budget, och dels att begreppet
nytta som sagt är betydligt vidare definierat.
Vad som är relevant att mäta måste därför utgå väldigt mycket
från beställaren i fråga och de förutsättningar som styr dels
deras verksamhet och målbild, och dels hur man väljer att

12

använda innovationsupphandlingar. (Vilka förfaranden som
används; om det är varor, tjänster eller lösningar; storleken
på upphandlingar; storleken på leverantören; etc.)
Denna rapport rekommenderar att varje organisation själv
överväger vilka mätetal och KPI:er som är mest relevanta
för deras egen verksamhet. En viktig lärdom från andra
organisationer och innovationsprocesser i stort är att av
hundra genererade idéer är det i allmänhet runt tio procent
som materialiserar sig till färdiga produkter eller tjänster.
Detta är viktigt att påpeka, då förväntningarna på de idéer
och behov som identifieras i verksamheten bör ligga i linje
med denna insikt.

Benchmarking av innovationsupphandling
Då innovationsupphandling i allmänhet och förkommersiell
upphandling i synnerhet fortfarande är ett nytt och outvecklat
arbetssätt i Sverige rekommenderas att de organisationer
som avser eller har genomfört innovationsupphandlingar tar
kontakt med andra myndigheter och offentliga verksamheter
som också är intresserade av metoder och uppföljning.
För att effektivt kunna utveckla uppföljningsmetoder
rekommenderas att offentliga verksamheter försöker
systematisera ett utbyte av erfarenheter och idéer, till exempel
genom ett benchmarkingnätverk. På detta sätt kan man både
utveckla sina metoder, byta idéer om ”leading practice” och
påbörja ett tankearbete om hur man på bästa sätt mäter och
genomför uppföljning för innovationsupphandling.
Vid denna rapports upprättande har relativt få
innovationsupphandlingar som avser ”upphandling
av innovationer” genomförts, men några exempel
på offentliga organisationer som slutfört eller är i
upphandlingsprocessen inkluderar:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Annuitetsmetoden
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• Trafikverket
►

Utredning om innovationsupphandling13

• Energimyndigheten
►

Satsning på teknik- och innovationsupphandling14

• Karolinska
►
sjukhuset

Projekt XQuality15

• Västerås
►
stad

Projekt Silver16

• Region
►
Skåne

Projekt för att bygga innovationsupphandling17

• Stockholms
►
Stad

ITS Innovation (Kista)18

För att ytterligare utveckla de erfarenheter som dessa
organisationer fått genom sina respektive projekt
rekommenderas att de gemensamt skapar ett forum
eller återkommande informationsträffar för att utbyta
erfarenheter om till exempel:
• Metoder,
►
verktyg och processer
• Kriterier
►
och förfrågningsunderlag

• Mätetal,
►
KPI:er och uppföljning
• Gemensam
►
benchmarking av ”leading practice” för att
utveckla arbetet med innovationsupphandling i Sverige
Mer information om innovationsupphandling och relaterade
projekt som fått Vinnovas stöd finns att läsa på:
http://www.vinnova.se/sv/innovationsupphandling/

http://www.vinnova.se/PageFiles/611387344/Regeringsuppdrag%20Trafikverket.pdf
http://energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Innovationsupphandling/
15
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/Forstudie-Innovationsupphandling-XQuality/
16
http://www.silverpcp.eu/
17
http://www.soi.se/index.php?option=com_content&view=article&id=683:region-skane-bygger-innovationsupphandling&catid=62:allmaenna&Itemid=76
18
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/ITS-Innovation-Stockholm-Kista/
13
14
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Rättsliga frågor kopplade till
innovationsupphandling

Några av de frågor som upplevs som svårast att hantera inom ramen för
innovationsupphandling omfattar de legala frågor som oundvikligen kommer uppstå
när man genomför förhandlingar om idéer, produkter eller processer som ännu inte
finns. Den tydliga praxis som finns för andra förfaranden saknas ofta här Därför
bör man som offentlig verksamhet säkerställa att de val man gör är förankrade hos
verksamhetens jurister.

IP-rättigheter
IP-rättigheter är ett vanligt uttryck för att beskriva immaterialrättigheter och
kommer ur engelskans ”Intellectual Property Rights”. Uttrycket omfattar alla delar
av immaterialrätt såsom patent, varumärken, design, mönster, upphovsrätt, etc.
För att genomföra en lyckad innovationsupphandling bör man i ett tidigt skede vara
tydlig med hur IP-rättigheter ska hanteras gentemot leverantörerna. Denna tydlighet
kan och bör uttryckas både i utmaningen till marknaden och i alla avtal som följer på
detta för att säkerställa största möjliga tydlighet och undvika möjliga konflikter.
Även om det för förfaranden såsom förkommersiell upphandling saknas en tydlig
praxis bör man som upphandlande organisation utgå från att IP-rättigheter för
produkter och tjänster som utvecklats genom innovationsupphandling stannar hos
leverantörerna som utvecklat dem. I utbyte bör man som upphandlande verksamhet
sträva efter att få tillgång till en licens eller användarrätt om det rör sig om
programvara eller annan icke-fysisk vara.
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Uppdelningens utgångsläge bör således vara:

Fribrev

Leverantören

Vissa offentliga verksamheter har som praxis att anställda
som vill utveckla idéer som uppkommit kan få ett fribrev där
verksamheten avsäger sig IP-rättigheterna för vissa idéer. I
Sverige har detta främst skett inom sjukvården där anställda
har identifierat olika förbättringsmöjligheter som skulle kunna
utvecklas till en produkt som kan säljas vidare. Sjukhusen
har i dessa fall låtit den anställde utveckla sin idé vidare i ett
eget företag. Ett exempel är Västerbottens landsting som lät
en sjuksköterska ta sin idé om en ny mätmetod för glukosoch laktatkoncentration vidare till ett eget bolag och en
doktorsavhandling.19

Behåller samtliga IP-rättigheter för varor, produkter och
tjänster som utvecklas genom innovationsupphandlingen.

Beställaren
Kan eventuellt avtala till sig användarrättigheter eller licenser
till produkten/tjänsten, beroende på hur samarbetet har sett
ut under utvecklingsperioden. Om beställaren till exempel
fungerat som testbädd och satsat interna resurser för att
leverantören har kunnat utveckla produkten eller satsat större
summor på att utveckla marknaden kan detta innebära att
beställaren kan förhandla till sig mer extensiva användareller licensrättigheter än om de ”bara” agerat beställare och
kommunicerat ett behov.
Komplicerande faktorer rörande IP-rättigheter kan uppstå
i samband med innovationsupphandlingsprojekt om de
projektledare eller interna resurser som arbetar med
innovationsupphandlingen hos beställaren själva kommer med
innovativa idéer som i slutändan integreras i leverantörens
produkt eller tjänst. Principen som gäller för all innovation
är att IP-rättigheterna följer den som utvecklat idéerna. Som
anställd på en kommun, ett landsting eller en myndighet gäller
dock att de idéer som utvecklats under arbetstid tillfaller
arbetsgivaren.

19
20

Lärarundantaget20
För vissa institutioner gäller avvikande regler. Det så kallade
Lärarundantaget kommer ur Lagen om rätten till arbetstagares
uppfinningar (1949:345) (LAU). För lärare som är verksamma
vid högskolor och universitet äger man själv de patenterbara
uppfinningar som man utvecklar. Motiven för att införa dessa i
Sverige var ursprungligen att:
1. Den vetenskapliga forskningen skulle hämmas av att forskaren inte fritt fick förfoga över arbetsresultatet.
2. Det skulle bli svårare och dyrare att rekrytera
kvalificerade forskare.
3. Universitet och högskolors organisationer inte var lämpade
att ta tillvara och utnyttja de anställdas uppfinningar.

https://www.vll.se/default.aspx?id=62730
http://www.vinnova.se/upload/dokument/om_vinnova/regeringsuppdrag/vinnforsk/vinnforsk_3_lararundantag.pdf
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Generellt kan man sammanfatta situationen som att en
forskare äger sina egna forskningsresultat medan en anställd
som utvecklat idéer med verkshöjd inom ramen för arbetet hos
sin arbetsgivare inte äger dessa själv.
Ägarskapet för utvecklade idéer bör därför säkerställas i
avtal mellan beställaren och leverantören utifrån premissen
att ägarskapet för idéerna stannar där de utvecklats, om inte
lärarundantaget är aktuellt.

Licensiering
Licensiering är relevant i frågan om innovationsupphandling
eftersom det gör det möjligt för den beställande verksamheten
att få tillbaka en del av de medel som den satsat på att skapa
en marknad, om den upphandlingsform som valts varit t.ex.
förkommersiell upphandling.
Licensiering innebär i de här fallen att den upphandlande
beställarverksamheten ges rätt att använda den produkt
som utvecklats till ett förmånligt pris (eller gratis) under en
period. Förmånen för beställaren bör maximalt motsvara
den kostnad man haft för att skapa en marknad för den
aktuella leverantören.

Statsstödsregler
Denna rapport har tidigare diskuterat två modeller för hur
man inom ramen för t.ex. en förkommersiell upphandling
kan prissätta den ersättning som beställaren delar ut till de
deltagande leverantörerna.
4. Fast pris. I dessa fall kan man i utmaningen till marknaden
ange en fast ersättning som utgår till samtliga deltagande
leverantörer, utan koppling till självkostnad.
5. Totalsumma. I dessa fall har man angivit en summa pengar
som man har att dela ut och leverantörerna får en andel
utifrån hur väl de rankas enligt poängsystemet.
Det viktigaste man som beställande verksamhet måste vara
medveten om i dessa fall är att EU:s statsstödsregler förbjuder
att konkurrensförhållandena inom EU snedvrids som en effekt
av otillbörligt stöd till marknadens aktörer av offentliga aktörer.
Följande fyra kriterier ska uppfyllas för att ett företeende ska
räknas som otillåtet statsstöd:21
1. Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.

Licensiering av produkter eller tjänster är i grunden en
förhandlingsfråga mellan beställaren och leverantören. Om
man ska ingå ett licensavtal rekommenderas att man kontaktar
en jurist som är specialiserad på immaterialrätt.

2. Stödet finansieras genom offentliga medel. Finansieringen
kan vara direkt eller indirekt.
3. Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
4. Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
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Dessa regler gäller dock inte för godkända undantag, där
FoU-undantaget är ett sådant.
För att säkerställa att de ersättningar man som beställande
verksamhet betalar ut ligger i linje med statsstödsreglerna
får ersättningarna inte vara kopplade till leverantörernas
självkostnad. I de två exemplen på hur man kan organisera
utbetalning av den ersättning som ska utgå till deltagande
leverantörer ser vi att medel betalas ut antingen 1) lika för alla
deltagande; eller 2) enligt en fördefinierad fördelningsprincip
utifrån en fast summa. I det senare fallet kanske man som
myndighet har 1 miljon kronor att dela ut; den leverantör som
får flest poäng enligt utvärderingskriterierna får därmed mest
pengar ur den fasta potten.

Kommunallagen
Kommunallagen (1991:900) förbjuder i 2 kap. 8 § uttryckligen
stöd till enskilda näringsidkare om inte synnerliga skäl
föreligger.23 Beställande verksamheter som önskar genomföra
innovationsupphandlingar bör vara medvetna om att
kommunallagen har en inverkan på vilka former av stöd de får
dela ut och säkerställa att medel som betalas ut i samband med
innovationsupphandlingar inte strider mot dessa regler.

För vidare läsning eller råd kan man läsa artiklarna 107-109 i
EUF-fördraget eller kontakta Konkurrensverket som har mer
information om statsstödsreglerna.22

http://www.kkv.se/t/Page____5108.aspx
http://www.kkv.se/t/Page____5108.aspx
23
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19910900.HTM
21

22
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Intressenter avseende
genomförande av
upphandlingar i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sin skrift ”Innovationsvänlig
Upphandling” sammanställt de huvudsakliga aktörer som utvecklar metoder,
driver opinion och etablerar praxis för innovationsupphandling i Sverige. Då frågor
som inte täcks in i denna metodhandbok kommer uppstå löpande allteftersom
innovationsupphandling blir mer vanligt i Sverige är det viktigt att känna till dessa
och vilka roller de intar i utvecklingen framåt:
Konkurrensverket
Konkurrensverket är en nationell tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och
ska i sitt uppdrag främja enhetlig tillämpning av nationella upphandlingsregler,
kontinuerligt följa att reglerna tillämpas, bedriva forskning, etc.
Konkurrensverkets mål är att säkerställa att upphandlingar i offentlig regi sker i en
effektiv och konkurrensutsatt regi till nytta för både konsumenter, det allmänna och
marknadens aktörer
Under 2014 övertog Konkurrensverket det upphandlingsstöd som tidigare har
varit spritt på flera olika organisationer. Från den 1 januari 2014 tillhandahålls
stöd för innovationsupphandlingar. Den 1 mars flyttades Kammarkollegiets
upphandlingsstöd över till Konkurrensverket och från den 1 juli ansvarar man även
för Miljöstyrningsrådets tidigare upphandlingsstödjande uppgifter.
www.konkurrensverket.se
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Miljöstyrningsrådet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom
miljöanpassad och annan hållbar upphandling som
samägs av Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och
Sveriges Kommuner och Landsting. Miljöstyrningsrådet
utvecklar kriterier för hållbar upphandling, miljöledning och
miljörelaterad produktinformation.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för
Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL driver
upphandlingsfrågor genom upplysningsarbete i olika former,
opinionsbildning samt utvecklingsarbete.

www.msr.se
Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för att underlätta för små och
medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar och
därmed bidra till ökade affärsmöjligheter. De stödjer såväl
upphandlande myndigheter som företag som vill utveckla och
förenkla den offentliga upphandlingen.

www.skl.se
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
Akademien är en gränsöverskridande brobyggare mellan
näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper
och arbetar för utveckling av ny kunskap och nya idéer
genom föreläsningar, konferenser, forskarutbyten och olika
projekt. IVA driver ett flertal projekt för att utveckla och stödja
innovationsupphandling.
www.iva.se

www.tillvaxtverket.se
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att
främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna
för innovation och stödja behovsmotiverad forskning.
Myndigheten har av regeringen fått huvudansvaret för en stor
satsning på offentlig innovationsupphandling.
www.vinnova.se
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Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt,
transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att
skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier
världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare
och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör
ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra
medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett medicinskt centrum med människans
behov i fokus. Vi försöker alltid sätta patienten först genom att erbjuda
bästa tänkbara medicinska expertis, behandlingsmetoder och omvårdnad.
Ett av våra huvuduppdrag är att omsätta kunskap till praktisk vård. Genom
nytänkande samt en aktiv samverkan med andra aktörer arbetar vi för att
alltid vara ledande och internationellt framstående inom sjukvård, forskning
och utbildning.

ey.com/se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus med
över 15000 anställda. Vi har en lång och framgångsrik tradition av
samverkan med Karolinska Institutet och tillsammans är vi med och leder
den medicinska utvecklingen i Sverige och världen. Nio av tio studenter
vid Karolinska Institutet har sin kliniska utbildning förlagd hos oss. Vi på
Karolinska befinner oss just nu i ett skede av snabb utveckling. År 2017
kommer våra nya sjukhusbyggnader i Solna stå klara. Arbetet med att
anpassa våra arbetssätt och metoder har inletts och vi kommer vara en
ännu mer effektiv organisation när vi flyttar in. Vi arbetar med ständiga
förbättringar för att säkerställa bästa möjliga resultat.

karolinska.se

