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Innovationsupphandling
Allmänt
Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte pa att en innovation upphandlas.
Det ar inte mojligt, eftersom det inte gar att veta om en ny losning ar en innovation
innan den kommit till lyckad anvandning i slutet av processen. Innovationsupphandling
handlar istallet om avsikten: att en upphandlande myndighet eller enhet i sin
upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya
losningar.
Innovationsupphandling kan bidra till att skattemedel anvands effektivt genom att
innovativa losningar framjas vid offentlig upphandling. Pa sa satt kan samhalleliga
utmaningar motas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag främjas.
Innovationsupphandling kan exempelvis användas när en upphandlande
myndighet eller enhet har:
• behov som kan tillgodoses av marknaden, men där leverantörer har idéer
om förbättringar och alternativa lösningar,
Innovationsupphandling kan forenklat delas upp i tre nivaer, beroende pa hur drivande
en upphandlande myndighet eller enhet ar i en upphandlingsprocess avseende att fa
fram nya losningar, samt syftet med inkopet.
1. Utvecklingsfrämjande upphandling
Upphandlande myndighet eller enhet ar oppen for nya losningar, men kraver
det inte.
2. Upphandling av nya lösningar
Upphandlande myndighet eller enhet fungerar som referenskund eller forsta
kund av losningar.
3. Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster
Upphandlande myndighet eller enhet efterfragar utveckling eller till och med
forskning for att driva fram nya losningar.

Om utvecklingsfrämjande upphandling
Utvecklingsframjande upphandling ar en upphandlingstyp dar nya losningar inte
utestangs genom att en upphandlande myndighet eller enhet ar oppen for och
tillvaratar leverantorers ideer om utveckling.
I en utvecklingsframjande upphandling ges leverantorerna innovationsinitiativet.
Leverantorerna avgor sjalva om de vill erbjuda en beprovad losning, nyutvecklad
losning, eller om de vill ta fram en ny sarskild losning for den aktuella upphandlingen.
Om nya losningar utvecklas kan de leda till fornyelse av den upphandlande
myndighetens eller enhetens verksamhet.
Upphandlingstypen passar i situationer dar det bade finns beprovade och nyutvecklade
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losningar pa marknaden som skulle kunna uppfylla behovet pa ett tillfredsstallande satt
eller dar det finns leverantorer som har ideer om forbattringar och nya marknadsnara
losningar.
Kostnader for eventuellt utvecklingsarbete bekostas vanligen av leverantorerna. De vill
tacka sina utvecklingskostnader, varfor eventuella nya losningar troligen kommer att
vara kommersialiserbara och mycket nara marknaden.
Alla upphandlande myndigheter eller enheter kan i princip tillampa den har typen av
upphandling. Det handlar framst om hur en upphandlande myndighet organiserar och
forhaller sig till sina offentliga upphandlingar samt hur den staller krav. En
upphandlande myndighet eller enhet kan oppna upp for innovativa losningar genom att
stalla krav pa den funktion som ska uppnas med upphandlingen. Alla forfaranden inom
upphandlingslagstiftningen kan anvandas for att genomfora en utvecklingsframjande
upphandling. Utvecklingsframjande upphandling kallades for ”innovationsvanlig
upphandling” i Den nationella innovationsstrategin.

Innovationsupphandling steg för steg
1. Behovet
Identifiera
Det ar viktigt att identifiera samtliga behov som kan komma att behova uppfyllas i
samband med upphandlingen. Det kan vara fler an ett verksamhetsomrade som berors,
direkt eller indirekt och pa kort eller lang sikt. Det ar darfor fordelaktigt att arbeta i
tvärfunktionella grupper.
Genom att tidigt involvera slutanvandare sakerstalls att det som ska anskaffas
motsvarar den upphandlande myndighetens eller enhetens nuvarande och framtida
behov. Behovet kan exempelvis identifieras genom gap-analyser kopplat till nuläge
kontra onskat lage, hearing, workshop, diskussion i fokusgrupper eller genom att stalla
fragor till slutanvandarna via intervju eller enkat.
Oavsett hur den upphandlande myndigheten eller enheten gar till vaga ska
behovsidentifieringen utmynna i ett klart uttryckt och avgransat behov som pa nagot
satt behover tillgodoses.
Analysera
I detta steg ska behovet varderas, analyseras och struktureras med utgangspunkt i
behovsidentifieringen och utifran den upphandlande myndighetens eller enhetens
forutsattningar att losa behovet pa basta satt. Detta inkluderar bland annat att utreda
om behovet kan losas i egen regi, genom intern verksamhetsutveckling eller genom en
innovationsupphandling.
Omstandigheter som kan spela roll for analysen kan exempelvis vara
befolkningsutveckling (tillvaxt/avfolkning), kompetensforsorjning (brist/nedskarning),
omorganisation, introduktion av nya tjanster etcetera. Dessa omstandigheter har
egentligen inte med det primara behovet att gora men kan komma att ha betydelse for
utformningen av upphandlingsdokumenten.
Beskriv behovet
I detta steg ska den upphandlande myndigheten eller enheten utga fran det behov och
de forutsattningar som har identifierats och analyserats. Behoven struktureras och
beskrivs sedan pa ett tydligt satt sa att potentiella leverantorer som deltar i kommande
dialog forstar vad som efterfragas. Den upphandlande myndigheten eller enheten har
beskrivit sitt behov utifran sina referensramar och med det sprak som anvands inom
den upphandlande myndigheten eller enheten men det kan vara sa att marknaden
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anvander sig av andra begrepp och andra kategoriseringar. Behovet kan darfor behova
”oversattas” och struktureras sa att det blir begripligt for de potentiella leverantorerna.
Behovsbeskrivningen ska vara mer specifik an behovsidentifieringen.
Relevanta forutsattningar och begrasningar som har identifierats i behovsanalysen bor
aven redovisas pa ett tydligt satt for att ge leverantorerna ramar som de behover
forhalla sig till for att utveckla innovationen. Begransningarna ska beskrivas pa ett ickediskriminerande satt sa att inga leverantorer gynnas eller missgynnas.

2. Marknaden
I detta steg genomfor den upphandlande myndigheten eller enheten en marknadsanalys
och en dialog med marknaden for att fa kunskap om vilka losningar marknaden kan
erbjuda, vilka leverantorer som finns och en uppskattning av kostnadsbilden for ett
framtida kontrakt. Marknadsanalysen utgor en forutsattning for att kunna utforma en
andamalsenlig upphandlingsstrategi.
En enklare marknadsanalys kan ibland goras utifran den information som finns
tillganglig pa internet eller pa andra satt ar allmant tillganglig. Denna kan kompletteras
med att den upphandlande myndigheten eller enheten tillfragar branschorganisationer,
experter eller andra kommuner, landsting eller myndigheter. For att kunna genomfora
en grundlig marknadsanalys ar dialog med potentiella leverantorer ofta en
forutsattning. Upphandlingsreglerna innehaller inget forbud mot att kontakta
leverantorer infor en upphandling. (Se fördjupning längs ner på sidan.)
En forutsattning for dialogen ar att alla leverantorer behandlas lika. Dialogen far inte
innebara att den upphandlande myndigheten eller enheten inleder forhandlingar eller
ger loften om framtida leveranser till nagon leverantor. Den far inte heller leda till att
nagon enskild leverantor far en otillborlig konkurrensfordel vid utformningen av
upphandlingsdokumenten. Om en leverantor paverkar upphandlingsdokumentens
utformning for mycket kan det innebara att leverantoren har sarbehandlats. Det kan i
sin tur leda till att upphandlingen behover goras om.
Exempel på frågor att föra marknadsdialog kring
• Ar det har mojligt att genomfora?
• Har detta gjorts tidigare? Med vilket resultat?
• Ser ni nagot som kan vara kostnadsdrivande?
• Ar det mojligt att genomfora detta inom det angivna tidsintervallet?
• Vad ser ni for risker med detta upplagg?
• Var ar marknaden idag?
• Vad ar nasta stora sak pa denna marknad?
Efter genomford marknadsanalys och marknadsdialog bor den upphandlande
myndigheten eller enheten ha skaffat sig en uppfattning om det finns losningar som
tillgodoser behovet, om det delvis finns utvecklade losningar eller om det kravs att
leverantorer utvecklar innovativa losningar. Detta hjalper att avgora vilken typ av
upphandling och forfarande som ar lampligt att anvanda sig av.

3. Upphandlingsstrategin
Utifran behovet, marknadsanalysen och marknadsdialogen gor den upphandlande
myndigheten eller enheten ett vagval kring vilka metoder och forfaranden som ska
anvandas.
Forenklat utgar den upphandlande myndigheten eller enheten fran om varan, tjansten,
eller byggentreprenaden, finns pa marknaden eller inte. Dessutom bedomer den
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upphandlande myndigheten eller enheten de risker som de olika valen kan medfora.
Nagra exempel pa analyser som kan behova goras i de strategiska overvagandena ar:
• Situations- och malanalys
• Riskanalys
• Val av forfarande eller metod

4. Upphandlingsdokumenten
Baserat pa behovsanalysen, marknadsanalysen och den valda upphandlingsstrategin
ska upphandlingsdokumenten utformas.
For en innovationsupphandling ar det sarskilt viktigt att beakta funktionskrav,
kvalificeringskrav, kontraktsvillkor, utvardering samt uppfoljningsstrategi.
•

Funktionskrav

•

Villkor i kontraktet

Om funktionskrav:
Genom att fokusera pa att uttrycka verksamhetens behov i termer av onskade
funktioner, effekter och resultat blir det mojligt for fler foretag att komma med olika
forslag pa losningar. Losningar som kan ge positiva effekter sa som besparingar, okad
kvalitet eller effektivitet och en battre samhallsservice.
Att uttrycka identifierade behov i termer av onskad funktion ar ett bra satt att oppna
upp for olika mojliga losningar. Funktionskrav laser inte leveransen eller utforandet, till
en sarskild teknik, arbetsmetod eller produkt utan mojliggor for leverantorerna att
komma med alternativa losningar som kanske verksamheten sjalv inte har identifierat.
Motsatsen till funktionskrav ar specifikationskrav – detaljerade krav pa hur losningen
ska vara utformad. Funktionskraven a sin sida fokuserar pa vad man vill uppna med
losningen. Det ar viktigt att den onskade funktionen ar tydligt formulerad och kopplad
till mal, onskade effekter och resultat.
Det ar viktigt att redan i det forberedande arbetet fundera over hur funktionen kan
utvarderas och folja upp – dokumentera hur ni resonerar.
Tänk på att
• Koppla funktionskraven till verksamhetens uppdrag, strategier, mal och tydliga
onskade effekter och resultat.
• Testa och utveckla funktionskraven genom intern och extern dialog.
• Ta fram en utvarderingsmodell som ar oppen och transparent.
• Definiera vilka kriterier som ar viktigast for att bedoma hur val
losningsforslagen moter efterfragad funktion och vilka bedomningsgrunder
som ska galla.
• Ha en plan for hur avtalet ska foljas upp.

5. Anbuden
Efter att kvalificering av anbudsgivare och provning om anbudet uppfyller stallda krav
har agt rum, sker utvardering och tilldelning.
Tidigt i forberedelsefasen bor den upphandlande myndigheten eller enheten begrunda
utvarderingsgruppens sammansattning och forsakra sig om att slutanvandare/brukare
och personer med expertkompetens finns representerade. En framgangsfaktor ar att det
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ar samma personer som arbetar med det forberedande arbetet och utformningen av
upphandlingsdokumenten som sedan utvarderar. Testning och observationer kan vara
nodvandiga, i vissa fall over olika arstider. Den upphandlande myndigheten eller
enheten behover i sadant fall planera for hur och var testning och observationer ska aga
rum.
Uppföljningsstrategi
I upphandlingsdokumenten ska det framga hur stallda krav, tilldelningskriterier och
avtalsvillkor kommer att foljas upp. Det kan vara praktiskt med en specifik
uppfoljningsplan som kan anvandas vid kontraktsuppfoljningen. Anvands funktionskrav
i upphandlingen kan det pa forhand vara svart att satta upp mat- och kontrollprocesser
da anbuden ofta innehaller olika losningar. Den slutliga uppfoljningsplanen fardigstalls
da forst i samband med tecknandet av kontraktet.

6. Avtalsförvaltningen
Att folja upp kontrakt och leveranser samt utvardera utfallet behovs bland annat for att
veta om leverantoren lever upp till de stallda kraven och for att se om malen med
innovationsupphandlingen har natts.
Uppfoljningen och utvarderingen ar en utmaning for manga organisationer. Det kraver
tid och resurser. Sakerstall darfor redan innan innovationsupphandlingen hur
uppfoljningen kommer att ske sa att kraven kan anpassas till det. Stall inte fler och mer
langtgaende krav an organisationen kan verifiera och folja upp, annars kan det bli svart
att uppratthalla den grundlaggande principen om likabehandling.
Som alla andra utvecklingsprojekt som ska ge langsiktiga effekter och nytta ar det
viktigt att innovationsupphandlingen foljs upp och utvarderas med avseende pa de olika
momenten (forberedande arbete, upphandling, forhandling) men aven processen i sin
helhet. Behover organisationen vidta atgarder for att framtida
innovationsupphandlingar kan genomforas battre?
Utvärdering av projektet
Den sista och viktigaste delen i detta steg ar dock utvarderingen av
upphandlingsprojektet som helhet. En sadan utvardering kan inte genomforas forran
projektet har avslutats. Forst efter att de nya losningarna har implementerats och
kommit till anvandning kan den upphandlande myndigheten eller enheten borja
analysera om och hur det ursprungliga behovet har motts, vilka effekter som har
uppkommit och hur resultatet av innovationsupphandlingen ska paverka kommande
upphandlingar.
Resultaten fran uppfoljningarna och utvarderingarna bor foras in i hela den
upphandlande myndigheten eller enheten sa att bade specifika och generella lardomar
kan komma till nytta.
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