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Hur spelar upphandling och 
innovation roll för forsknings- och 

utvecklingsprojekt?



Vinnovas erfarenheter
- Behovsägare i offentlig sektor saknas i 

vissa projekt = nya lösningar motsvarar 
ej offentliga behov tillräckligt väl

- Behovsägare är med, men lyckade FoI-
prototyper kan inte upphandlar och 
införas (vanligtvis pga konsultjäv)

- Flera utlysningar i FoI-bidragsystemet 
utestänger projekt med upphandlings-
upplägg

- Dålig kunskap hos sökande avseende 
möjligheten att söka för upphandlings-
upplägg när detta går

- När innovationsupphandling äger rum 
missas ibland företagens möjligheter att 
kommersialisera och skala



”I PRINCIP ALL INNOVATION SOM 
ÄR MENAD FÖR OFFENTLIG 

SEKTOR KOMMER ATT 
INNEBÄRA UPPHANDLING



Tre ingångar för FoU-projekt

Har företag idéer om nya lösningar 
för offentlig verksamhet?

Deltar möjliga offentliga kunder i ett 
utvecklingsprojektet?

Ligger en möjlig upphandling i nära 
anslutning till projektet?

UNDVIK ORÄTTVISA 
FÖRDELAR

Vill en offentlig verksamhet söka 
brett efter utvecklingspartners?

Vill företagspartners känna sig 
säkrare på att få leverera?

Vill man kunna inkludera företag 
som behöver mer ersättning än vad 
statsstödsreglerna tillåter?

TIDIG KONKURRENS-
UTSÄTTNING (IUPP)

Behövs offentlig upphandling för att 
införa nya lösningar?

Får företag förutsättningar att 
kommersialisera och skala?

FÖRBERED FÖR 
OFFENTLIGA AFFÄRER



”Upphandling 
– det är där man 
upptäcker 
problemen, 
där alla frågor 
realiseras
JENNY ENGSTRÖM, 
DIALOGMAKARNA



Heja SIP-arna!
Swelife
En spelplan som gör nyttorna tydliga

Medtech4Health
Upphandling & Implementering – UppHIM

Projekt: Implementering av medicintekniska 
innovationer och tjänster 

InfraSweden2030
Beställarnätverk för en klimatneutral 
anläggningssektor

Utlysning: Skalbara, snabbimplementerade och 
hållbara innovationer för transportinfrastrukturen

Bioinnovation: 
Kommande utlysning: Hypotesprövning 
innovationsupphandling – innovationspartnerskap 

Re:Source
Cirkulär upphandling i RE:Source

IoT Sverige
Projekt: Beställarnätverk för Framtidens Samhällen

https://swelife.se/en-spelplan-som-gor-nyttorna-tydliga/
https://medtech4health.se/upphandling-och-implementering-upphim/
https://medtech4health.se/implementering-av-medicintekniska-innovationer-och-tjanster/
https://www.infrasweden2030.se/bestallarnatverk/
https://www.infrasweden2030.se/utlysningar/
https://resource-sip.se/projekt-cirkular-upphandling/
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/valfardstekniksocialomsorg/bestallarnatverk.11553.html


Checkar för innovationsupphandling
Pilotsatsning



Syfte med finansiering
Stärka förutsättningarna för användning av 
innovationsupphandling.

Detta genom att underlätta för upphandlande 
organisationer att dra nytta av extern 
kompetens när de egna resurserna eller 
kunskaperna inte är tillräckliga. 



Vilka kan söka?
Upphandlande organisationer som:

Alternativ 1: Befinner sig i en pågående innovationsupphandling 
och har ett behov av extern kompetens för att stärka resultatet av 
innovationsupphandlingen. 

Alternativ 2: Överväger en innovationsupphandling och har ett 
behov av extern kompetens för att ta fram beslutsunderlag inför en 
kommande upphandling. 



Vad finansierar vi?
Följande kostnader i samband med en 
innovationsupphandling:

• Extern strategisk kompetens eller 
specialiserad rådgivning.

• Tillgång till extern infrastruktur för 
verifiering och validering.



Hur mycket kan ni söka?
Alternativ 1 (pågående innovationsupphandling): 
Maximalt 400 000 kr.

Alternativ 2 (överväger en innovationsupphandling): 
Maximalt 200 000 kr. 



Att tänka på vid ansökan



Viktiga datum
Ansökningsperiod: Bidrag kan sökas från den 20 
september 2021 t.o.m. 8 november 2021. 

Beslut sker löpande med start 1 oktober 2021. 
Total budget på Vinnova: 3 000 000 kr.

Projektstart tidigast två veckor efter nästkommande 
avläsningstillfälle, men senast 31 januari 2022.

Projektslut senast 30 september 2021.



Bedömning och kriterier
Ansökningar bedöms av Vinnova och externa bedömare efter 
kriterier kopplat till potential, aktörer och genomförbarhet. 
Prioritet ges åt ansökningar som bidrar till:

- Ökad digitalisering.

- Ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi.

- Användning av klimatneutrala varor och tjänster. 



Vad innebär en pilotsatsning?
Lärande, utvärdering och kunskapsuppbyggnad är extra 
viktigt. Detta innebär att beviljade projekt förväntas delta vid:

• Introduktionsseminarium.

• Erfarenhetsdag.



Kontaktuppgifter

Nina Widmark
nina.widmark@vinnova.se

08-473 30 52

Felicia Gustafsson
felicia.gustafsson@vinnova.se

08-473 31 20

mailto:Nina.widmark@vinnova.se
mailto:Felicia.gustafsson@vinnova.se


Frågor?


