NATIONELL AGENDA

FÖR TRANSSEKTORIELL TILLVÄXT MED DIGITAL INFORMATION SOM RÅVARA

INSIKT
”Vi måste ha en gemensam
förändringsresa. Det är
tillsammans vi måste
komma någon vart.”
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På samma sätt som Sveriges välstånd historiskt byggts
upp på förädling av råvaror lägger nya tjänster baserade
på digital informationsförsörjning en hörnsten i
utvecklandet av framtidens välstånd. På samma sätt som
sädesslagen, skogen och malmen tidigare var
bondesamhällets och industrisamhällets råvaror är
informationen det digitala samhällets råvara. Och precis
på samma sätt som tidigare epoker skapat sin unika
logik behöver en logik skapas för den digitala
omvandlingen.
Det digitala samhället kommer med både hot och
möjligheter. Industri 4.0-visionen med tillhörande
automatisering kommer i fullt genomslag att stöpa om
arbetsmarknaden radikalt. Samtidigt ger
digitaliseringen nya outforskade möjligheter till
tjänsteutveckling, där ett samhälle med stark och
innovativ tillväxt inom tjänstesektorn har enorm
potential.

SYFTE

AGENDAN PEKAR UT DE VIKTIGASTE
MÖJLIGGÖRARNA FÖR DIGITAL
TJÄNSTEUTVECKLING MED BAS I
INFORMATIONSFÖRSÖRJNINGEN.
Med utgångspunkt från detta har Sverige från sin
nationellt starka position allt att vinna men även en
roll att fylla när det gäller att tänka ännu längre.
Sverige har fortfarande en särställning utifrån en
hög digital delaktighet, en högutbildad befolkning
och en hög innovationsförmåga vilket sammantaget
ger bilden att vi är ett av världens modernaste
länder (se t ex Digitaliseringskommissionen,
26/3-15). Det är naturligtvis positivt men förpliktigar
också på så sätt att vi bör ta de frågor det här
projektet ställer ut ur lättförmedlade och förenklade
bilder kring digitalisering. Ambitionen har därför
varit att våga adressera de frågor vi många gånger
backar undan för och inte vågar ge oss i kast med.
Antingen för att de är för komplicerade eller anses
för tråkiga och basala. Det är också viktigt att bli
konkreta och inte fastna i övergripande och
svepande formuleringar utan ta de här frågorna till
sin konkreta praktik.
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DIF

DIGITAL INFORMATIONSFÖRSÖRJNING –
KORT INTRODUKTION OCH BEHOVET AV EN
STRATEGISK INNOVATIONSAGENDA FÖR
OMRÅDET
Sverige har en stolt historia och stark internationell
position inom området digital informationsförvaltning.
Denna bygger på att information tas emot, paketeras
och arkiveras. Digital informationsförsörjning är
däremot ständigt levande, där arkivet blir till ett digitalt
bibliotek som hela tiden flödar med och som
möjliggör att den digitala informationen kan förädlas.
Basen i den digitala informationsförsörjningen är en
råvara och infrastruktur som hela tiden växer
dramatiskt, som ställer allt högre krav på intelligent
förvaltning och standardisering och som hela tiden
föder nya möjligheter till förändring och förädling av
det som redan finns och utveckling av det nya.
I Digitaliseringskommissionens antologi (SOU 2015:65)
beskriver Patrik Regård hur digital information lägger
grund för nya tjänster, spridning och affärsmodeller:

informationens tillgänglighet för förädling helt central.
Här finns begrepp som öppen data som dock kan
betyda väldigt många olika saker. En offentlig handling
är ju i princip alltid öppen men informationen är bara
begränsat tillgänglig för förädling om den bara
distribueras på papper eller i t ex PDF-dokument.
När det gäller metoderna för tillgängliggörande av
offentlig information finns fortsatt stora utmaningar.
Framgångsrik förädling till nya tjänster handlar ofta om
hur information från olika källor kan förenas och
bearbetas vilket kräver gemensamma standards och
infrastrukturlösningar.
Tillgängliggörande av information är i sig inget nytt
kompetensområde. Det existerar sedan mycket länge
inom områden som bibliotek och arkiv. Även om
förutsättningar och volymer förändras drastiskt i den
digitala informationsförsörjningen finns sannolikt
mycket att vinna på att i än högre utsträckning låta
traditionella och nya kompetensområden mötas; till
exempel kan områdena öppen data och e-arkiv med
fördel betraktas som två sidor av samma mynt.

Genom att kombinera data från olika källor
med smarta analysverktyg finns i dag
tillämpningar som tidigare inte var möjliga.
Prognostjänsten på hur fullt det kommer att
vara på ett visst givet pendeltåg i morgon
eller senare i veckan är ett sådant exempel.
I Paris levererar Tranquilien-appen just
detta och tjänsten baseras på data från
flertalet öppna källor, inklusive information
som tågresenärerna delar. Redan i början
av veckan kan man få en bild av hur trångt
om sittplatserna det kommer att vara på
avgångarna på fredag

Vissa typer av information innehåller problem i sitt
tillgängliggörande och det är främst av två slag:
prissatt information och integritetskänslig information.
En hel del information är i princip öppen och
tillgänglig men den är inte gratis. Det kan till exempel
gälla för upphovsrättsskyddad information som böcker,
musik och filmer. Det kan också gälla för vissa typer av
offentlig information där verksamhetens kostnader för
informationsuttaget finansieras via avgifter (t ex
Bolagsverket och Lantmäteriverket).

eftermiddag. Informationen uppdateras
sedan, på samma sätt som
väderprognoserna, i takt med att
informationsläget förändras.
Om vi, som tidigare beskrivits, betraktar information
som den nya tidens råvara, är naturligtvis
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Här finns fortsatt stora utmaningar när det gäller
metoder som både hanterar finansiering av källor
och förvaltning samtidigt som informationen
tillgängliggörs för förädling till tjänster med stor
nytto- och marknadspotential. Väldigt mycket
information är integritetskänslig på olika sätt.

förmågan att skapa, leda och koordinera komplexa
internationella värdekedjor.
Vid sidan av själva kärntjänsterna finns mycket stora
volymer av stödfunktioner som är mycket mer
generaliserbara till många kunder inom landet och
internationellt. Återkommande sker en

Exempel kan vara individers sjukjournaler eller
ekonomisk information hos banker och
försäkringsbolag. Här finns utmaningar som handlar
om hur dessa typer av information ska kunna
tillgängliggöras för förädling också till kommersiella
tjänster där dock själva informationsinnehållet endast
är tillgängligt för den individ den berör.

”avknoppning” av denna typ av funktioner som kan
paketeras inom befintliga företag eller i form av nya
företag.
Ännu så länge är själva kärnverksamheterna svåra att
kommersialisera eftersom vi fortfarande saknar
fungerande affärsmodeller för offentlig tjänsteexport.
Det finns olika försök som gjorts både i Sverige och i
andra länder, med större eller mindre framgång. De
svenska exempel som finns handlar normalt om att
ett konsultföretag som haft en central roll i

Hela intresseområdet är i sin grund internationellt, en
plattform för internationella affärer och
nyttospridning, men det är samtidigt ett område
under tryck i riktning mot nya modeller för affärer
och spridning. Den klassiska modellen leverantör –
produkt – kund blir allt mindre norm för hur
spridning och affärer sker.

utvecklingen av specifika kärnfunktioner paketerar
dessa för försäljning till andra länder. Det finns också
exempel på att grupper av anställda i offentlig
verksamhet startar företag för att kommersialisera sin
kompetens på en internationell marknad. Bägge
dessa modeller innehåller problem över tid eftersom
de riskerar att förlora den djupa
verksamhetsförankring som är nödvändig för att
framgångsrikt kunna vidareutveckla och förvalta

Ett intressant och utmanande område är därför
offentlig digital tjänsteutveckling där Sverige har en
internationellt sett hög nivå men där nyttiggörande i
form av tjänsteexport hittills är mycket begränsat,
vilket är anledningen till att detta är agendans fokus.
Om vi tar statliga verk som exempel så kännetecknas
de av att de i princip har nationella monopol på sina
kärntjänster. Det innebär alltså att de inte har några
nationella kolleger vilket innebär att de normalt
bygger starka internationella nätverk för att kunna få
ett erfarenhetsutbyte med internationella kolleger
när det gäller utvecklingen av kärntjänsterna. Denna
”export/import” har en ekonomisk betydelse som har
stor potential för utveckling. Inom ramen för detta

dessa.
Inom Sverige finns en likartad problematik när det
gäller ”export” av tjänster mellan kommuner. Flera
olika modeller för att hantera detta prövas inom
landet. Mest klassiska är naturligtvis de exempel som
finns där företag kommersialiserat
verksamhetscentrala kärnfunktioner som säljs till
många kommuner. Den normala problematiken med
denna modell är även här leverantörens brist på

agendaarbete har ett flertal internationella
leverantörer deltagit. Inom dessa koncerner
”importeras” funktioner/metoder/kompetenser från
andra delar av världen. Det finns också en rörelse i
andra riktningen; ”export” av förmågor som
utvecklats i nationella utvecklingsprocesser. Denna
”utrikeshandel” har stor ekonomisk betydelse och
även här finns stor utvecklingspotential.

verksamhetsförankring och normala motsättningar
mellan verksamhetsföreträdares
innovationsambitioner och ”inlåsningen” i
stödfunktionernas begränsningar.
Jämfört med traditionella råvaror är inte information
en råvara som förbrukas i sin användning. Det
innebär också att informationsförädlande tjänster
innehåller en ”economy of scale” som är helt
annorlunda jämfört med tidigare epoker. En snabb

Lägre ner i värdekedjorna, t ex i avgränsade
programmeringsprojekt, finns en mycket omfattande
internationell konkurrens, och gott om exempel på
att resurser köps in från andra länder. Här finns
utmaningar som handlar om att utveckla
kompetenser inom ”global management”, stärka

skalning av nya tjänster, nationellt och internationellt,
begränsas inte av råvarutillgång eller fysiska
transporter. Begränsningarna handlar i stället om just
spridningslogiker och affärsmodeller.
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AGENDAN

FRAMTAGANDE, PRIORITERINGAR OCH AVGRÄNSNING
För att adressera de frågor som projektet syftar till att utveckla inleddes arbetet med en initial workshop med den
etablerade arbetsgruppen Digital informationsförsörjning som är ett av tre prioriterade innovationsområden inom
Bron. Arbetsgruppen består av representanter från Bolagsverket, Sundsvalls kommun, SPV/Myndighetsnätverket,
Härnösands kommun, Mittuniversitetets två forskargrupper inom området (Cedif, Center för digital
informationsförsörjning och Cridit, Critical studies of digital societal development).
Resultatet av den workshopen blev tre ledord: verkstad, mod och case som kommit att prägla hela arbetet med
agendan.
•

Verkstad – att bli konkreta, att inte diskutera de här frågorna på en för abstrakt och generell nivå

•

Mod – att våga och orka skapa kunskap som vid en första anblick många väljer bort

•

Case – att det enda sättet att närma sig de här frågorna är genom att ta sin utgångspunkt i en konkret och
central fråga

Som beskrevs inledningsvis så har Sverige goda förutsättningar att behålla en ledande position kring
digitaliseringens möjligheter för tillväxt men diskussionen gav vid handen att vi just därför ofta undviker
grundläggande förutsättningar till förmån för attraktiva tillämpningar som lättare kan kommuniceras. I arbetet med
tillväxt kopplat till digital information som råvara har vi en tendens att förbise grundläggande logiker som så att
säga inte genomgår samma förändring och uppdatering och därför verkar hämmande och begränsande. Det
finns naturligtvis en mängd olika sådana logiker och det framkom tydligt att agendan inte kan adressera dem alla
men att det inte är skäl nog för att fortsätta undvika dem. Slutsatsen från denna inledande workshop blev att när
man arbetar med att beskriva och fördjupa innovationsprocesser så är det viktigt att hitta en kombination och
pendelrörelse mellan det övergripande och det synnerligen konkreta. Det kom även att bli vägledande för
prioriteringar och avgränsningar inom DIMS;

att med utgångspunkt i EN konkret logik förstå och utarbeta en mer generell agenda för
innovationsprocesser.

CASE: UPPHANDLING SOM GRUNDLÄGGANDE LOGIK
Valet föll på upphandling som en central och komplicerad grundläggande logik som kan anses inte ha följt med
de förändrade förutsättningar som digital information som råvara ger. Genom att adressera upphandling som ett
’case’ i relation till tillväxt med digital information som råvara kan pendlingen mellan konkreta förhållanden och
generella utmaningar betraktas, tydliggöras och analyseras.
Nästa steg blev därför att projektledaren, en facilitator samt delar av arbetsgruppen Digital
informationsförsörjning inom Bron beslutade om en arbetsform där ovanstående låter sig göras, dvs. en process
där ledorden är tongivande men som parallellt förhåller sig till syftet att peka ut de viktigaste möjliggörarna för
digital tjänsteutveckling med bas i informationsförsörjningen.
Under påföljande månader (mars-oktober) arbetade man med att ta fram nyckelaktörer, workshop-upplägg samt
genomföra tre workshops där ett lärande mellan respektive workshop var viktigt. Vid samtliga workshopar fanns
även en mediapedagog som dels dokumenterade processen eftersom den valda arbetsformen gjorde att många
mindre processer sker samtidigt och dessa möten mellan individer och representanter för olika verksamheter var
centrala, men även genomförde intervjuer för att fördjupa de insikter och funderingar som deltagarna bar på och
utvecklade under workshoparna.
November månad analyserades underlaget från de tre workshoparna, och slutrapporten utarbetades av
projektledaren, med stöd av arbetsgruppen Digital informationsförsörjning.
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WORKSHOP 1
”Upphandlingar tar så lång tid att
kreativitet och kreativa lösningar
inte får plats.”
Fokus för den första workshopen var vilka
utmaningar i valt case som finns. Uppdraget till
tolv särskild inbjudna personer blev att, utifrån
valt case, adressera de problem som ses från
olika perspektiv och bygga en bruttolista som
grund för analys. Bruttolistan resulterade i 52
konkreta utmaningar (se oredigerad bruttolista i
bilaga 1).

”Kontrollkravet gör oss rädda. Vi kan bara
kontrollera det vi kan, men inom det digitala
upphandlar vi det vi inte kan.”

”Vi cementerar föreställningar vi redan har
istället för att lära och försöka göra nytt.”
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LÄRDOMAR FRÅN WORKSHOP 1
KULTUR & MOD: VILL/FÅR/TÖRS VI?

Ingångsvärdet när digitala tjänster ska upphandlas och utvecklas baserar sig på organisationens vilja och mod,
kopplat till reella faktorer som tid (se nedan), kostnad och kompetens. Möjligheten att göra landvinningar ställs mot
mer kortsiktiga perspektiv. Fokus från uppdragsgivarna handlar också ofta om att beställa en produktlösning i stället
för att beställa en funktion. Denna begränsning styr såväl val av möjliga leverantörer som möjliga lösningar.
Slutsatsen sammanfaller väl med den forskningsöversikt som Konkurrensverket presenterade 2014
(Uppdragsforskningsrapport 2014:5)
Regionala och lokala offentliga organisationer (landsting, kommuner), som är ansvariga för sjukvård,
äldreomsorg och transporter har pressade budgetar och betonar också låga kostnader på kort sikt i
sin upphandling. En del av utförandet av tjänsterna har dessutom privatiserats.
Detta lämnar endast begränsat utrymme hos offentliga organisationer för att använda resurser till att
skapa incitament för utvecklingen av nya produkter som kan öka kvalitén eller sänka kostnaderna på
lång sikt. Dessa offentliga organisationers möjligheter att kraftfullt agera som
innovationsupphandlare har därmed försämrats. De håller sig huvudsakligen därför till reguljär
upphandling av existerande produkter från hyllan.

LAGAR: VÅGAR VI CHANSA? KAN VI?
Detta tar sitt ursprung i ett ofta omtalad upplevd utmaning med LOU, som under workshopen bevittnades från alla
positioner. Regelverk och kultur runt LOU gör att man räds att spänna bågen. Lagstiftningen upplevs som otymplig
och otidsenlig. Den möjliggöra inte kloka affärer, och försvårar kreativa lösningar.
Kritiken mot LOU återkommer ofta i olika sammanhang och där således inte ny. 2013 föreslogs t ex att Malmö Stad
att det skulle få utgöra en frizon från LOU, med en delvis denna motivering
När rädslan för att göra fel så totalt dominerar över stimulansen och energin att göra rätt, blir
balansen fel och sannolikt blir därmed många upphandlingar mindre optimala. Inget privat företag
skulle frivilligt ta på sig en sådan tvångströja som LOU innebär (DN Debatt 2013-09-26)
Detta citat hade mycket väl kunna sägas ordagrant under workshopen. Den visar, vilket också framkom
under workshopen, att utmaningen inte per definition behöver vara lagens utformning eller praxis, utan
den kultur som omgärdar lagen.
I denna del började embryot till den ena av agendans slutsatser att växa fram: Om vi inte har verktyg att
förändra lagstiftningen, hur kan vi då agera inom ramen för lagstiftningen?

TID: HINNER VI, VINNER VI?
Ett av de starkt uttrycka skälen till att avhålla sig från att använda upphandling som bas för nya innovativa digitala
tjänster är tidsaspekten. Den kan beskrivas som en ekvation mellan utvecklingshastigheten för digitala tjänster och
tidsramsbegränsningen för en genomförd upphandling. Ett citat från workhsopen tydliggör problemet.
”Vi har ett exempel där det tog två år att få igenom en mindre upphandling av en ny applikation. När
det var färdigprocessat hade utvecklingen gått förbi och vi var tvungna att börja om med en ny
upphandling”.
Sett mot bakgrund av beställarens ofta mycket långa planeringshorisonter är tidsfrågan extremt känslig. Risken att
hamna i en situation där verksamhetslösningar saknas överväger lätt möjligheten att utveckla en ny funktionslösning.
Upplevelsen av tidvis slentrianmässiga överklagningar av upphandlingsbeslut påverkar också. Resultatet blir att
upphandlingarna riktas in mot produkter ”från hyllan”, för säkerhets skull. Detta leder till en ytterligare negativ
konsekvens, då mindre och nyskapande aktörer ofta i
konserverande beteende, vilket ingen av de
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praktiken stängs ute från processen. Resultatet blir ett
inblandade egentligen menar är tillfredsställande.

WORKSHOP 2
”Digitaliseringen har aldrig gått
så fort som nu!”
Fokus för den första workshopen var vilka
utmaningar i valt case som finns. Uppdraget till
tolv särskild inbjudna personer blev att, utifrån
valt case, adressera de problem som ses från
olika perspektiv och bygga en bruttolista som
grund för analys. Bruttolistan resulterade i 52
konkreta utmaningar (se oredigerad bruttolista i
bilaga 1).

”Ett framgångsrecept från
e-delegationen är att skapa en
expertgrupp som kan borra i
frågorna och ge trygghet.

Inför den andra workshopen hade bruttolistan från
workshop 1 analyserats och kondenserats för att utgöra
underlag för ett arbete inriktat på lösningar. Deltagarnas
sammansättning hade, som planerats, ändras så att hälften
av deltagarna var nya och den andra hälften hade deltagit
på workshop 1. Detta för att både behålla kunskap om
förda diskussioner och tillföra nya perspektiv.
Utifrån slutsatserna i workshop 1 (kultur, mod, lag och tid)
diskuterades arbetsmodeller och verktyg för att skapa
förutsättningar för digital innovation inom ramen för
offentlig upphandling.
Workshopen konstaterade att det finns behov av en ny
samverkansplattform. En sådan plattform består av två
skikt: Beställarsidan och marknadsaktörerna/
leverantörerna. Plattformen har dels en kunskapsbas –
kunskap om lagar och regelverk, men också kunskap om
organisationer och omgivning. Det behövs också en
gemensam problembeskrivning – med grund i
verksamhetsbehov – för att kunna göra innovativa
förändringsresor.

”När vi hittar goda förebilder och
modiga upphandlingar så skulle
man vilja kunna dela dem på ett
bra sätt.”

Centralt blir därför en gemensam arena för samverkan
mellan skikten. En sådan plattform behöver vara neutral –
dvs. drivas i en form som inte är formell grund för affärer
eller upphandlingar.
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WORKSHOP 3
Den tredje workshopen användes för att samla ihop både problemen
och lösningsidéerna till övergripande slutsatser. Sammansättningen av
gruppen bestod av personer som dels hade deltagit på båda
föregående workshops, dels de som endast deltagit på den ena av
dem.
Workshopen utgick från de huvudsakliga slutsatserna från tidigare
workshops: Behovet av en arena för samverkan med en neutral
facilitator som kan avdramatisera relationen gentemot LOU. Efter att
deltagarna bekräftat behovet av arenan övergick diskussionen till en
”kravspecifikation” för innehåll och utformning av arenan för att den
ska vara tillräckligt innehållsrik och attraktiv för att locka ett långvarigt
engagemang.
Det är nödvändigt med en bred kompetens (digitala innovatörer, verksamhetsföreträdare, upphandlare etc) för att
fånga in vilka utmaningar som finns, och som kan ses i framtiden. Ett tydligt transsektoriellt anslag är avgörande för
att generera innovativa lösningar. Arenan måste vidare andas kreativitet och nytänkande i form och innehåll.
Intressant under workshopen var också den manifestation som deltagarna gjorde, att vilja skapa en regional testbädd
för en sådan arena. Under 2016 kommer därför agendans slutsatser att provas i skarpt läge.

”Det som är intressant här är att man
verkligen kan fixa den där testbädden som
vi pratat om - testa idéer och testa dem på
ett sätt som inte går att göra någon
annanstans.”

”Vi är så ense om att digitaliseringen som pågår
och de utmaningar vi står inför i samhället och i
verksamheterna kräver ett nytt sätt att tänka.”

”Det här är inte bara en diskussionsklubb och det
tycker jag är väldigt viktigt för min del. Vi måste
faktiskt komma fram till lösningen!”
10

RESULTAT OCH KONKLUSION

Som framgår av den översiktliga beskrivningen av området så finns en stor potential. Samtidigt vittnar arbetet med
agendans framtagande om att det saknas praktiska framgångssagor och exempel. Det saknas ännu ett fungerande
ekosystem för att nya tjänster ska växa fram, trots den potential som området de facto har. Resultatet från arbetet som
beskrivits ovan går att formulera som tre delar: tid, heterogenitet och rum.
För det första, när det gäller upphandling återkom man till att processer inte tolkades som upphandling förrän det
nästan ”var för sent”. För det andra, de aktörer man samlar i en innovationsprocess är ofta redan på förhand
påverkade av stuprör vilket begränsar innovationshöjden. Slutligen, det rum man placerar processen i är för
traditionell vilket gör att tankar kring vad som skall åstadkommas leds in i redan etablerade banor och begränsar
innovationshöjden.
Inom området upphandling har de senaste åren skett mycket policyarbete. Innovativ upphandling är ett etablerat
begrepp, en upphandlingsmyndighet har skapats och handlingsplaner lokalt, regionalt och nationellt utarbetas för att
möjliggöra ett klokare förfarande när det gäller upphandlingar. Men de digitala tjänsterna rymmer en särskild
dimension genom den hypersnabba utvecklingen som begränsas av att vi återupprepar den grundläggande logiken
och uppfattningen av upphandlingsprocessen. Av de diskussioner och delande av beprövade erfarenheter som skett
mellan aktörerna i agendaarbetet har det framkommit att upphandlingsverktyget inte är särskilt välfungerande för
utvecklande av nya digitala lösningar – varken i dess traditionella LOU-form eller genom användande av innovativa
upphandlingar.

En mycket viktig möjliggörare för innovation är därför att finna en ny arbetsmetod för upphandling som stödjer och
inte begränsar innovation och tillväxt med digital information som råvara. Arbetsmetoden är specifik i relation till
upphandling men den övergripande ansatsen och slutsatserna är generella vilket kommer att återkommas till i de
sammanfattande slutsatserna. Men först krävs en beskrivning av den föreslagna arbetsmetoden som vi valt att kalla
Pre-Procurement trans-sectorial space (PPTSS):
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PRE-PROCUREMENT TRANS-SECTORIAL SPACE (PPTSS)
TID
Tidsaspekten är en kritisk faktor i mycket upphandlingsarbete. Som erfarenheterna från agendaarbetet visat, är och
upplevs upphandlingsprocessen ofta vara mycket baktung. Två tydliggörande citat från arbetet är:

”Upphandlingar tar så lång tid att kreativitet och kreativa lösningar inte får
plats.” (Upphandlare)
”Processen är nästan avslutad när vi kommer in, och det försvårar möjligheterna att
bidra till en bra lösning.” (Leverantör)
Även i andra aspekter av upphandlingar utgör tidsfaktorn ett reellt problem. I utredningen Goda affärer – en strategi
för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) lyfts i slutsatserna bland annat fram att en upphandlings totala
tidsrymd skapar en rädsla för att våga arbeta innovativt.
Det stora antalet överprövningar leder till förseningar och fördyringar samt, inte sällan, till
svårigheter att tillhandahålla viktig offentlig service. Rädslan för att upphandlingen ska stoppas
gör att man undviker mer komplexa tillvägagångssätt som skulle vara till fördel för den goda
affären (SOU 2013:12, sid 83).
Ett av de verktyg som skapats för att hantera denna utmaning är Tidig dialog. I korthet innebär tidig dialog att
upphandlande myndigheter träffar möjliga leverantörer, branschföreträdare, brukarrepresentanter,
verksamhetsexperter och andra aktörer innan upphandlingskraven beslutas. Syftet med dialogen är att få kunskap om
vilka lösningar som kan vara möjliga på rådande marknad, alternativt erbjuda att utvecklas eller utveckla utifrån det
unika behov som beställaren har.
Tidig dialog är tänkt att ge en bättre förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller
utveckla utifrån det specifika behovet. På så sätt kan upphandlande myndigheter få information som innebär att de
krav som ställs i förfrågningsunderlaget inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden. Idén är att tidig dialog
ska gynna skapande av nydanande och innovativa lösningar, vilket ger grund för tillväxt och internationell
konkurrensförmåga.
Dock visar agendaarbetet att verktyget tidig dialog inte är en självklart tillämpbar arbetsmodell. Den hanterar heller
inte utmaningen kring slentrianmässiga överprövning och den tvekan som omgärdar mer komplexa upphandlande
arbetssätt.
Ett citat från agenaarbetets genomförda workshops belyser detta perspektiv::

”IT går så himla fort och det är svårt att hinna upphandla allting. Vi vet inte ens vad
vi behöver.”
Tidsaspekten är således en påtaglig utmaning.
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HETEROGENITET
I samband med att en upphandling påbörjas begränsas samtidigt perspektiven. Synfältet smalnas av med ett tydligt
mål i sikte. Detta gäller för de båda skikten, beställare och leverantör. Detta avsmalnade synfält försvårar ett bredare
innovativt anslag.

Följande citat från agendaarbetet belyser detta perspektiv.

”Kontrollkravet gör oss rädda. Vi kan bara kontrollera det vi kan, men inom det
digitala upphandlar vi det vi inte kan.”
”Det kan ju finnas möjlighet att upphandla andra saker än vi faktiskt gör? Vi behöver
kanske inte veta exakt vad vi ska beställa.”
Behovet av att skapa heterogenitet och bland kompetenser har under agendaarbetet pekats ut som särskilt
viktigt för den innovativa processen. Denna slutsats har ett tydligt forskningsstöd. Bl.a. återgav Vinnova 2011
två intressanta slutsatser i sina inspel till den senaste forskningspropositionen, när man tittade på myter om
svensk forskning.
Radikala genombrott hämmas av ”spårbunden” peer review!
Peer review är en viktig och effektiv kvalitetsmekanism som främjar vetenskaplig utveckling inom
relativt väldefinierade områden. Men, det konserverar inriktningen och hindrar radikalt nya idéer
och radikala nya upptäckter. (Hollingsworth).
Kreativiteten och genombrotten är inte positivt korrelerad med storlek! Vetenskaplig forskning om
forskning visar att det snarast varit en negativ korrelation i USA. Variationen och heterogeniteten i
systemet har varit viktigast. Autonomi, konkurrens och ledarskap för de viktigaste
produktionsenheterna i forskningssystemet är de viktigaste faktorerna. (Hollingsworth).

Heterogeniteten (brist på) är således en stor utmaning.

RUM
Såväl det fysiska som det kulturella rummet har en påtaglig inverkan på innovationsklimat och kreativitet. På flera håll i
landet inrättas därför också kreativa rum, t ex på Sunderby sjukhus, som en del av arbetet med innovationssluss Norr;
Sliperiet I Umeå och påbörjade Creative Nodes Fusion i Luleå. Men det kreativa rummet kan även skapas i nya
spännande miljöer utomhus; i udda byggnader eller på andra platser och under andra förutsättningar än vad
processdeltagarna normalt sett är vana vid.
Kreativa möten kännetecknas av att något nytt skapas under mötet, något som inte existerade före mötet – en ny
möjlighet, en ny lösning på ett problem, ett nytt perspektiv, en ny tolkning eller en ny hypotes. Att koppla samman
kreativa möten med kreativa rum och miljöer skapar förutsättningar för att nyttja både den spatiala som den kreativa
verktygslådan i ett innovationsinriktat arbete.
Inom och utom ramen för agendaarbetet har sådana kreativa steg testats, och erfarenheterna visar tydligt att ett
medvetet användande av ”rummet” har en positiv påverkan på processer.

Den rumsliga möjligheten är en viktig del i innovationsframgångar.
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PPTSS
ARBETSMETOD

Låt oss vånda åter till ledorden för detta agendaarbete
•

Verkstad

•

Mod

•

Case

Vad är det som ger förutsättningar för att skapa digitala
innovationer med bas i offentlig
informationsförsörjning? Som vi pekat på i valet av
fokusering krävs ett antal möjliggörande faktorer, och
skapandet av logiker som hanterar upplevda och
faktiska utmaningar som hämmar och/eller hindrar
innovation – i detta case kopplat till offentlig
upphandling. Agendaarbetet har tydligt visat att en
felaktig kombination av tid, kultur och miljö leder till en
långsammare och icke-innovativ miljö. Samtidigt har

begränsas av att vara fördefinierat och således
avsmalnat. Som ett resultat av arbetet beslutat sig för
att etablera en testbädd på regional nivå, vilket visar på
den potential som arbetsmetoden har.

SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING
Som beskrivits ovan så har DIMS valt att pendla mellan
ett konkret case, upphandling, och den övergripande
nivån kring digital information som råvara och de
grundläggande logiker som vi ofta förbiser och som så
att säga inte genomgår samma förändring och
uppdatering och därför verkar hämmande och
begränsande. Vi är medvetna om att det naturligtvis
finns en mängd olika sådana grundläggande logiker och
men vi valde att inte låta detta faktum bli skäl nog för
att fortsätta undvika dem och hålla sig på en alltför

arbetet visat på såväl ett behov som ett tydligt reellt
intresse för ett mer innovativt arbetssätt, beskrivet som
PPTSS.
PPTSS definieras som en arbetsmetod där
en heterogen blandning av personer från de
olika skikten med expertkunskap från olika
perspektiv (kunden/brukaren/
verksamheten/ digitala kreatörerna/
upphandlingsexperter etc.) möts på en
neutral arena, utformad för att såväl

generell nivå. Utgångspunkten blev därför att det är
viktigt att hitta en kombination och pendelrörelse
mellan det övergripande och det synnerligen konkreta.
Den föreslagna metoden tar på så sätt hjälp av det
konkreta för att kunna adressera det generella, genom
att belysa en logik skapas förutsättningar för att förstå
många av de andra. Genomgående i arbetet med
denna agenda har alltså förståelsen av grundläggande
logiker i allmänhet hela tiden relaterats till en konkret
nivå. Att på det sätt som beskrivits ovan fördjupa sig i

spatialt som mentalt stimulera kreativitet
och innovation.
Genom att använda PPTSS som skapas en
situation där tid, heterogenitet och rum inte är
begränsande, utan används för att skapa
förutsättningar för nya digitala
tjänsteinnovationer.
PPTSS har utarbetats av berörda aktörer.
Arbetsmetoden bedöms användbar där andra utpekade
verktyg; Tidig dialog, Innovationsupphandling och RFI,
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och föreslå ett nytt sätt att förstå upphandling går det
också att förstå andra hindrande logiker. När gör sig
traditionella förståelser påminda, hur kan man arbeta för
att störa och lösgöra dessa och kan det exemplifieras?

Vi menar att exemplet och caset ’upphandling’ och
metoden PPTTS på ett bra sätt synliggör den typen av
inlåsningar och skulle gå att översätta till andra logiker.
Vad behöver utmanas och hur gör man då det på ett

och på så sätt inte anpassa sig till en verksamhets eller
en professions normer, att skapa trygga rum, att låta en
organisk spridningslogik ta form genom att man
förutsättningslöst delar en mängd olika frågeställningar

konkret och tillgängligt sätt?

är alla delar av en sådan förståelse. Om vi inte lär oss att
hitta former för en sådan arbetsmetod riskerar vi att låsa
in digitaliseringen i den industriella hegemonin. Här
finns det indikationer på att länder som inte genomgått
industrialiseringen men nu tar steg in i digitaliseringen
kan ha vissa fördelar. Om Sverige skall behålla och
utveckla sin position inom digitaliseringen måste vi
börja adressera dessa frågor. Resultatet av DIMS är ett
steg i rätt riktning.

När vi då relaterar det här arbetet till tillgänglighet,
spridningslogiker och organisering så framträder en bild
av att vi ofta när det gäller att arbeta med digital
information som råvara för innovation och tillväxt tänker
i alltför industriella termer. Som att
innovationsprocessen går att beskriva i linjär och på
förhand given form, medan den de facto kräver en
uppluckring av just dessa dimensioner. Att misslyckas,
att söka sig fram, att göra det tillsammans, att vara olika
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Bilaga 1, sid 1

Bruttolista med problemställningar från workshop nr 1
GRÄNSDRAGNINGAR
•

Svårt att veta var man ska dra gränsen, mellan kommuner, mellan myndigheter etc. när det gäller t.ex. samverkan och
samordning

•

Revirtänkande - gränser kanske inte finns men görs

•

Kommuner är för små

•

Juridiska formalia utgör hinder

•

Brist på sociala plattformar för diskussioner över gränserna

•

Samhällsnytta skulle kunna skapas genom delande kultur mellan kommuner och myndigheter

AGILT - KREATIVA LOOPAR
•

Ofta alltför långa och tunga processer idag

•

Avsaknad av ”snabba” utvecklingsresurser

•

Brist på föränderlighet i befintliga system och strukturer

•

Brist på incitament för lärande i nuvarande upphandlingsprocesser

BESTÄLLARKOMPETENS
•

Vi cementerar ofta föreställningar vi har idag istället för att försöka lära och göra nytt

•

Det saknas ”upphandlingslotsar, lathund, parlör etc.” som skulle kunna vara ett stöd i processen

•

Vi skulle behöva få in fler nyutexaminerade

SVÅRIGHETER ATT HÄVDA VERKSAMHETENS EGENTLIGA ÖVERGRIPANDE MÅL
•

Kan finnas möjligheter att upphandla andra saker än vad vi faktiskt gör

•

Varför inte våga upphandla t.ex. 5% samhällsomställning?

Bilaga 1, sid 2

forts. Bruttolista med problemställningar från workshop nr 1
SVÅRIGHETER ATT UPPHANDLA STRATEGISKA PARTNERSKAP
•

Svårigheter att mäta saker

•

Svårt att ändra fördelningsnycklar

•

Svårt att skapa möjligheterna för strategiska partnerskap

VI KANSKE INTE ALLTID BEHÖVER VETA EXAKT VART VI SKA BESTÄLLA
•

Väldigt styrt idag när beställare, som sällan har full kompetens inom alla områden, är den som ska bestämma allt

•

En brist att inte låta marknaden vara med och släppa kreativiteten fri

OSORTERADE PUNKTER
•

Det finns en rädsla för LoU. Den används inte strategiskt.

•

Kompetensbrist - från båda sidor. Ofta endast pris som utvärderingskriterium. Man låter marknaden bestämma.

•

Tidsaspekten. Det tar för lång tid.

•

Snabbfotat regelverk som supportar den allt snabbare förändringstakten i omvärlden saknas.

•

Svårt att omförhandla även om båda parter är överens om brister när en tid har gått.

•

Ramavtal - fördel eller nackdel? Används flitigt inom t.ex. IT men upplevs många gånger som en slentrian, även om de
omförhandlas och justeras så blir det sällan några större förändringar.

•

Svårt att få in nyutexaminerade på marknaden. Genom LoU är det möjligt att öppna upp för nyutexaminerade, men
möjligheten används inte.

•

Överprövningar - görs ibland slentrianmässigt enbart med syfte att fördröja.

•

Brist på informationsutbyte mellan beställare och leverantör. Det finns få naturliga mötesplatser för att diskutera
dessa frågor om behov, marknader etc.

•

Avsaknad av gemensamma ramverk, inom bygg finns t.ex. byggnormer att luta sig mot, inom IT finns inget
motsvarande.

•

Innovationsupphandling är alldeles för komplicerad och svår att förstå (konsultdrivet?)

•

Överprövningar - regelverket är urkass. Hjälper ingen. Reglerar inte hur eller vad som för överprövas. Hur små
detaljer som helst kan överprövas.

•

Lagen tillåter orimliga anbud - ”noll-anbud”.

Bilaga 1, sid 3

forts. Bruttolista med problemställningar från workshop nr 1
•

Upphandlingar tar så lång tid att kreativitet och kreativa lösningar inte får plats.

•

Bristande resurser för leverantörsstyrning och uppföljning gör att vi vill handla stort, tryggt och förutsägbart.

•

Myndigheter är ”rädda” för kontrollansvaret. Idag ska vi ställa krav som motsvarar vår förmåga/kompetens att
kontrollera.

•

Osäkerhet kring vilka relationer en myndighet ”får” ha med leverantören.

•

Hur formulerar vi kraven i ett förfrågningsunderlag? Gynnar vi stora kunder? Tänker vi på lokala/regionala
marknaden? Förstår vi ens problemet?

•

Lokala/regionala IT-orienterade företag kan inte konkurrera med nationella myndigheter om personal. De som ska
leverera tjänster blir mindre konkurrenskraftiga än myndigheten självt.

•

Enskilda upphandlare har inte tid/kompetens att göra omvärldsbevakning. ”Vi gör som vi gjorde sist”. Man har inte
resurser att stödja en klok kreativ upphandling.

•

Upphandling av funktion kan ställa till det när man behöver handla tydliga varor/tjänster.

•

Upphandlare hos myndigheter sitter inte i Sundsvall (?).Vad har upphandlare som sitter på annan ort för kunskap om
vår region?

•

Vem har ansvars för data - information om vi ska dela mellan myndigheter?

•

Kommunerans/myndigheternas långsiktiga planeringshorisont i kombination med lagstiftningen - gynnar långsiktighet
och missgynnar kreativa lösningar.

•

Lägst pris styr för mycket. Hållbara kostnader (som leder till goda lösningar) gör det svårare att vinna en upphandling.

•

PUL!? Gemensamma tjänster - hur ska det gå till? Lagen är inte anpassad. Sekretesshantering, delning, ansvar…

•

Konkurrenspräglad dialog i upphandlingar - bra! Men bristande kompetens att göra det och brist på resurser.

•

Bristande stöd för enskilda upphandlare i myndigheter.

•

Om vi upphandlar innovativa lösningar, hur ser en utvärderingsmodell ut?? Se över hur väl utvärderingsprocessen
stödjer smarta lösningar

•

Om vi identifierar ett antal problem som rör kompetens, kopplat till inköpsprocess eller verksamhet, vem hjälper oss
att bli bättre?

•

Använder vi LoU som ursäkt för att inte göra annorlunda?

•

Nationella myndigheter (FK, SPV osv.) har inte en regional tillväxtagenda.

På Vimeo återfinns filmdokumentation från
samtliga tre workshops:
Workshop 1:
https://vimeo.com/133020063
Workshop 2:
https://vimeo.com/141037265
Workshop 3:
https://vimeo.com/142888013

