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Sjukfrånvaro

Hållbart arbetsliv via innovativ 
upphandling i Örnsköldsvik

Mål – Färre sjukskrivningar

Fossilfri förskola

Fossilfritt byggprojekt med 
helhetsgrepp i Göteborg

Mål – minskade utsläpp

Digitalisering

Akademiska sjukhuset 
digitaliserar

Mål – utveckla verksamheten



Varför innovationsupphandling?

 Snabba förändringar inom ett område:
 Stora tekniksprång och hög 

utvecklingstakt inom IT-området
 Transformativa och hållbara 

lösningar inom miljöområdet
 Samhällsutmaningar:
 Klimatförändringar
 Demografiska förändringar 
 En minskande skattebas

 När det inte finns befintliga lösningar 
på marknaden



När innovationer bromsas och har svårt att 
implementeras i offentlig verksamhet 

Innovationsarbete Upphandling
Upphandlings-
förberedelser

Implementering

En offentlig 
organisation och ett 
företag samarbetar i 
ett innovationsprojekt



Prototypkyrkogårdar

Pengar från 
statlig finansiär

Ett företag, idéburen 
organisation, forskare 
eller uppfinnare har en idé

Utveckling av 
en prototyp

Ingen efterfrågan från 
offentlig sektor – det finns 
inget behov av att köpa

Ingen kommersialisering 
av produkten eller tjänsten



Exempel på fallgropar

Vi i regionen har samarbetat fram en intressant lösning 
tillsammans med ett utvalt företag och nu vill vi upphandla den.

Vår nya kommunala testbädd ger viss rabatt på 
användningsavgiften till företag som finns i kommunen.

I vårt projekt finns flera företag och offentliga verksamheter. 
I slutfasen ska en verksamhet provupphandla framtagna 
lösningar, där alla ska vara med och ta fram underlag.

Regionen vill hålla en innovationstävling och lova att de bästa 
lösningarna upphandlas.



Alla potentiella 
leverantörer måste få 

vara med och lämna 
anbud, inte bara en 

leverantör

Utgå från behoven

Offentliga aktörers 
efterfrågan är 
utgångspunkten  
– de kommer inte att 
köpa något som de 
inte behöver

Konkurrensutsätt



Tidig dialog och marknadsanalys

Prioriteringar och kalkyler

In – och omvärldsanalys

Behovsanalys

Riskanalys

Val – förfarande och affärsmodell 

Första zonen i inköpsprocessen är ett förarbete
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Det går inte att visa bilden.

Metoder och förfaranden

• Förhandlat förfarande
• Konkurrenspräglad 

dialog (KPD)
• Innovationspartnerskap

• Förkommersiell 
upphandling (FKU)



Beslutsfattare

Upphandlare

Matchningsansvarig

Leverantör

Roller

Involvering av nyckelfunktioner
För att innovation ska kunna 
implementeras måste hänsyn tas till 
offentlig upphandling

Innovationsledare/
behovsägare

Planera processen för både 
innovation och upphandling

Implementera och 
vidareutveckla





Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!

@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9–12
Frågeportalen, dygnet runt

E-post: 
innovationsupphandlingsarenan@uhmynd.se
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