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Presentatör
Presentationsanteckningar
Innovation och upphandling behöver koordineras för att skapa möten mellan efterfrågan och utbud. Det handlar dels om att: - få delar av utgifterna för offentlig upphandling att driva FoUoI, och dels om att- delar av FoUoI-investeringarna att vara a) behovsdrivna och b) förberedda för upphandling och införande i offentliga verksamheter. Om siffrorna: �Upphandlingspliktig offentlig konsumtion år 2016 uppskattas till 683 miljarder SEK i Sverige. Det motsvarar 17,54% av Sveriges BNP år 2016 till baspris, exklusive moms, 3 894 miljarder SEK. Källa: Statistik om offentlig upphandling 2018 Upphandlingsmyndigheten rapport 2018:2, Konkurrensverket rapport 2018:9. Sverige satsade år 2015 totalt 136,6 miljarder kronor på forskning och utveckling, varav 95,6 miljarder inom privat näringsliv och 41,6 miljarder inom den offentliga (samt den privata, icke-vinstdrivande) sektorn. Källa: SCB. 



”Något NY TT
som är NY TTIGT
och som blir NY TTIGGJORT



Innovation

Upphandling

Implementering

Vinsthemtagning
Nyttorealisering
Kommersialisering

Behov
Utmaningar
Inriktning
Vision

Innovation + upphandling = innovationsupphandling



Hur lyckas ni med er 
innovationsupphandling? 

Utvärdering av 10 innovationsupphandlingsprojekt



Utvärdering av 10 
innovationsupphandlingsprojekt

Utmaningar och 
framgångsfaktorer

Måluppfyllelse Behov av stöd

Rapporten finns här: https://bit.ly/2n9m1SQ

https://bit.ly/2n9m1SQ


Poängen med 
innovationsupphandling

Ökad samhällsnytta
Hållbar utveckling
Innovativt näringsliv
Svensk konkurrenskraft



Vad är innovations-
upphandling?

 Ett förhållningssätt för att
 främja utveckling
 skapa nytta

 Flera olika metoder och 
förfaranden



De 10 projekten



Engångsförkläden till 
sjukvården

 Region Skånes miljömål att 
minska CO2-utsläpp

 Förhandlat förfarande – fyra 
leverantörer bjöds in

 Resultatet blev en klimatneutral 
produkt



Nya tekniker för säker 
skarvning av PE-rör
 Skapa säker teknik för skarvning 

av avloppsrör
 Förkommersiell upphandling 

genomförd
 Två kommersialiserade lösningar



Beröringsfri överföring 
av analoga skiv-
inspelningar till digitala 
ljudfiler
 KB ville snabbt kunna överföra en 

skivsida
 Förkommersiell upphandling, tre 

prototyper testades 
 Ljudkvaliteten blev för dålig



Prognosverktyg för 
vägtrafikledning
 Bättre information om 

trafikflöden och restider vid en 
olycka

 Trafikverket och Stockholm stad 
genomförde en förstudie

 Tanken var att 
konkurrenspräglad dialog skulle 
användas, men projektet avbröts



Återanvändningssystem

 Ökad andel återanvändning i 
avfallshanteringen

 SAMSAN tog fram en förstudie 
och en förkommersiell 
upphandling genomfördes

 En pilotanläggning och 
prototyper testades

 Projektet nådde inte fram till en 
upphandlad lösning



Fallprevention

 Region Skåne sökte en lösning 
som förebygger fallskador i 
vårdmiljö

 Konkurrenspräglad dialog som 
innehöll jobbskuggning och 
testmiljöer

 Lösningen är under införande



Öppna tillgängliga 
passersystem

 Lunds universitet ville ha 
tillgängliga och säkra lokaler

 En förkommersiell upphandling 
genomfördes och två prototyper 
togs fram

 En av leverantörerna har 
utvecklat och kommersialiserat 
sin produkt



Larmställ

 Räddningstjänsten i Storgöteborg 
ville ha en ny funktion för sina 
larmställ

 En konkurrenspräglad dialog 
genomfördes och prototyper 
testades

 Resultatet blev ett skalbart, 
flexibelt larmställ med bättre 
skydd mot hälsofarliga ämnen



XQuality’s FoU-
upphandling

 Karolinska universitetssjukhuset 
ville utveckla en säker och 
effektiv hantering av digitala 
röntgenbilder

 En förstudie togs fram
 En förkommersiell upphandling 

genomfördes i två faser och två 
prototyper testades



Kvicksilverfri metod

 Käppalaförbundet sökte en 
kvicksilverfri metod för att mäta 
organisk substans i avloppsvatten

 En förkommersiell upphandling 
genomfördes med omfattande 
tester 

 Ingen metod lyckades uppfylla 
ställda krav



Analysmodell baserad på effektlogik, exempel



Lärdomar
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Vad behövs för att lyckas – före, under och efter?



Förutsättningar för projektet

Politiskt beslutad satsning, stark 
förankring i ledningen

Organisation som stödjer 
innovativa lösningar, förmåga att 
driva utvecklingsprojekt

Tillräcklig tid, resurser och 
finansiering

Extern delfinansiering och 
kunskapsstöd 

För smal ansats för projektet/en 
för bred ansats i upphandlingen

Organisationen saknar erfarenhet 
av innovationsupphandling 

Ej realistisk tid- och resursplan
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Det finns ett starkt politiskt stöd för 
innovationsupphandling, vilket gör 
det möjligt att mobilisera resurser 
och kompetens från olika delar av 
organisationen.



En sammansvetsad projektgrupp med 
rätt sammansatt kompetens är 
avgörande.



Styrgrupp med beslutsfattare är 
en viktig framgångsfaktor.



Genomföra projektet

Gediget förarbete: marknads-
behovsanalyser och 
”invärldsanalys”

Tvärfunktionella kompetenser –
IT, juridik och upphandling

Tillgång till extern sakkunskap

Dialog med marknaden

Struktur för implementering

Begränsad förstudie

Systematiskt riskanalysarbete  
saknas
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Det är viktig att göra en 
grundlig marknadsanalys innan 
projektet startar så att den 
upphandlande myndigheten kan 
ställa rätt krav.



Dialog med marknaden, både 
före, under och efter projektet är 
väldigt avgörande för att nå 
framgång. 



Det är viktigt att utgå ifrån att 
det är marknaden och inte den 
upphandlade myndigheten som 
ska komma med lösningarna.



TÄNK PÅ ATT 

 Projekt med en tydlig, kommunicerbar problembild och som går att 
följa upp med nyckeltal har goda förutsättningar att lyckas

 Samverkansprojekt och eldsjälar är både framgångsfaktorer 
och riskfaktorer

 Digitala lösningar kräver snabb utveckling för att klara 
konkurrensen



TÄNK PÅ ATT 

 Överväga olika upphandlingsförfaranden 

 Säkra det organisatoriska lärandet om innovationsupphandlingen
– rätt gjort kan detta leda till fler framgångsrika innovationsprojekt

 Även om du inte når hela vägen finns kunskap och erfarenheter att 
ta vidare för alla inblandade parter



Nyfiken på mer?





Presentatör
Presentationsanteckningar
Kolla med Christina om en kortlänk.



Tack!
Upphandlingsmyndigheten
upphandlingsmyndigheten.se

@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Vinnova
vinnova.se

@vinnovase

Vinnova

vinnovase

vinnovase

jenny.engstrom@vinnova.sejohanna.enberg@uhmynd.se
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