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Förord
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill stimulera nytänkande och
innovation i offentligt finansierade verksamheter. Smartare tjänster,
teknik som stödjer verksamheten och bredare samverkan över gränser
kan frigöra resurser för att möta växande behov.
Varje år upphandlar offentliga organisationer varor och tjänster till ett
uppskattat värde av 550–600 miljarder kronor. Merparten av dessa
upphandlingar uppfattas idag inte leda fram till nya effektivare tjänster
eller innovationer. På sikt leder detta till en stagnerande utveckling för
såväl offentlig sektor som näringsliv.
En nyckelfråga för utvecklingen av offentlig upphandling handlar om
samspelet och dialogen mellan upphandlande myndigheter och privata
leverantörer. I Norge drivs sedan 2010 ett utvecklingsprogram för
innovativ offentlig upphandling, Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet har ett uttalat syfte att stimulera ökat samspel och
dialog mellan köpare och leverantörer innan upphandlingar genomförs.
Programmet, som drivs av Näringslivets Huvudorganisation (NHO)
tillsammans med Kommunernas intresse- och arbetsgivarorganisation
(KS), har bidragit till att lyfta upphandlingsområdet till en strategisk
fråga och stimulerat till fler innovationsvänliga upphandlingar genom ett
konkret metodstöd.
SKL har tillsammans med Teknikföretagen och VINNOVA låtit
genomföra en studie om det norska programmet. Studien har även
undersökt intresset för att genomföra ett motsvarande initiativ i Sverige.
Studien har genomförts av AffärsConcept i Stockholm AB under hösten
2013.
Stockholm i februari 2014

Christer Östlund
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dialog för bättre upphandling – norska erfarenheter och svenska möjligheter

2

Innehåll
1

Sammanfattning ..................................................................................... 4

2

Inledning och studiens omfattning ...................................................... 6

3

Norska erfarenheter ............................................................................... 8

3.1

Inledning, mål och syfte............................................................................ 8

3.2

Organisation m.m. ..................................................................................10

3.3

Programmets innehåll m.m. ...................................................................11

3.4

Utvecklingsmöjligheter och utvärdering av genomförda pilotprojekt ......13

3.4.1

Inledning .............................................................................................13

3.4.2

Slutsatser baserat på genomförda utvärderingar ...............................14

3.4.3

Synpunkter från programledningen ....................................................15

4

Dialogformer och pilotprojekt i Sverige .............................................17

5

Konkurrensneutralitet – Konkurrensverkets synpunkter ................18

6

Undersökning – sondering av intresse från svenska aktörer .........19

6.1

Avslutande kommentarer .......................................................................26

7

Källförteckning .....................................................................................29

8

Bilaga 1 – Förteckning över intervjuade organisationer ..................31

9

Bilaga 2 – Sammanställning av genomförda utvärderingar ............32

9.1

Plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av
biogass ...................................................................................................32

9.2

Hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekniske hjelpemidler og
synstekniske hjelpemidler ......................................................................33

9.3

Varslingssystemer i morgendagens sykehjem .......................................35

9.4

Omsorg+.................................................................................................36

9.5

Varmeproduksjon i skolebygg ................................................................38

10

Bilaga 3 – Sammanfattning – Metodbeskrivning ..............................41

Dialog för bättre upphandling – norska erfarenheter och svenska möjligheter

3

1 Sammanfattning
Programmet för leverantörsutveckling i Norge är ett samarbete mellan ett
tjugotal partners bestående av statliga organisationer, större kommuner,
näringslivsorganisationer och nationella innovationsaktörer. Programmet
startades 2010 och drivs i form av ett femårigt projekt. Näringslivets
Huvudorganisation (NHO) och Kommunernas intresse- och arbetsgivarorganisation (KS) är initiativtagare. Programmet drivs av ett mindre kansli som
är placerat hos NHO.
Programmet syftar till att ökat samspel och dialog mellan köpare och
leverantörer innan upphandlingar genomförs. Målgrupperna är upphandlande
myndigheter, näringsliv och leverantörer till offentlig sektor, innovations- och
FoU-aktörer.
Programmet ska ge ökad förståelse och kunskap avseende innovativ offentlig
upphandling samt främja en ökad användning av nya produkter och tjänster
inom ramen för offentliga upphandlingar. Med innovativa inköp menas i detta
sammanhang att existerande kunskaper och lösningar identifieras och utnyttjas
inom nya områden alternativt där utveckling av nya eller förbättrade produkter,
tjänster eller processer äger rum. Begreppet innovation har således en tämligen
vid definition.
Programmet arbetar med ett antal olika aktiviteter och verktyg. Dessa utgörs
bl.a. av vägledningar till stöd för innovationsfrämjande upphandlingar,
mobilisering av affärsnätverk och kvalitetssäkring. Programmet medverkar även
vid genomförande av pilotprojekt vilka kan beskrivas som innovationsinriktade
upphandlingar vilka föregås av aktiviteter enligt en särskild metodik som
framtagits. Under pilotprojekten bidrar programmet med metodstöd, medverkar
vid dialogmöten mellan leverantörer och upphandlande aktörer inför upphandlingen och uppbådar leverantörsnätverk. Programmet kommunicerar
kontinuerligt de resultat som åstadkoms i programmet till näringslivet och
upphandlande organisationer och andra berörda parter.
Under perioden 2010-2013 har ett trettiotal pilotprojet genomförts. Som en del
av denna studie utfördes en genomgång av ett antal utvärderingar avseende
pilotprojekten. I dessa utvärderingar konstaterades bl.a. följande:
 Respondenterna i utvärderingarna är i huvudsak mycket nöjda med
programmets verksamhet och metodik.
 Programmet har utgjort en stark stöttepelare för de upphandlande aktörer
som genomfört pilotprojekten och har i rollen som facilitator medverkat till
samverkan mellan köpare och säljare.
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 Den tillämpade metodiken och de genomförda dialogaktiviteterna har
bidragit till att öppna upp för innovativa lösningar och mer funktionsinriktad
kravställning.
 Bland de positiva effekter som dialogaktiviteterna medfört märks bl.a. att
leverantörerna givits möjlighet att presentera sina lösningar och att den
upphandlande aktörens verksamhet och behov kunnat presenteras.
 Programmet har bidragit till att skapa ledningsförankring av den tillämpade
metodiken och ett mer innovationsinriktat förhållningssätt vid
upphandlingar.
Studien har även inkluderat en sondering av intresset för att i Sverige
genomföra ett initiativ motsvarande det norska leverantörsutvecklingsprogrammet. Genom intervjuer med ett antal aktörer inom området i Sverige
(näringslivsorganisationer, kommuner och landsting, statliga myndigheter)
framkommer att:
 Det i dagsläget endast finns ett begränsat fokus på innovationsfrämjande
dialogaktiviteter hos näringslivsorganisationer och upphandlande aktörer.
 Det finns en osäkerhet kring hur dialog i samband med upphandlingar får,
och kan, genomföras och insatser bör riktas mot att minska den osäkerheten.
 Det finns ett stort behov av ökad dialog mellan köpare och leverantörer,
löpande och inför specifika upphandlingar. Behovet avser innovationsfrågor
och upphandlingsarbete generellt.
 Det finns, hos flera av de intervjuade organisationerna, ett initialt intresse för
en verksamhet motsvarande det norska leverantörsutvecklingsprogrammet.
 Flera av de intervjuade organisationerna ser med fördel att initiativet leds av
en neutral aktör med en tydlig uppbackning från många berörda
organisationer (företrädare för både det offentliga och leverantörer).
 Många respondenter har även meddelat att dessa på olika sätt (resurser och
kompetens, ev. medfinansiering) skulle kunna understödja en sådan
verksamhet, men att det fordras att utformning av, och formerna för, ett
eventuellt initiativ preciseras.
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2 Inledning och studiens
omfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Verket för
innovationssystem (VINNOVA) och Teknikföretagen överenskommit om att
låta genomföra en studie beträffande möjligheterna att i Sverige införa en
verksamhet motsvarande det norska leverantörsutvecklings-programmet.
AffärsConcept i Stockholm AB fick i september 2013 uppdraget att genomföra
en studie med följande delmoment:
Fas 1 – Norska erfarenheter
 Inledande beskrivning av programmets mål och syfte, organisatoriska
frågor, ansvarsfördelning mellan involverade organisationer, den
regionala nivåns bidrag och roll i programmet, kostnader och
finansiering.
 Redogörelse av vad programmet erbjuder intresserade upphandlande
myndigheter och leverantörer. Informationsspridning om, och anslutning
till, leverantörsutvecklingsprogrammet bland upphandlande myndigheter
och leverantörsföretag. Processordningen för pilotprojekt1 och erfarenheter av genomförda pilotprojekt och andra inslag i leverantörsutvecklingsprogrammet från upphandlande aktörer och företagens
perspektiv.
 Beskrivning av kanslifunktion med avseende på de arbetsuppgifter som
åvilar de personer som arbetar med leverantörsutvecklings-programmet,
arbetsgång, kompetensprofil och anställningsförhållanden. Rollfördelning
och samspel med övriga upphandlingsstödjande myndigheter.
 Sammanställning och analys av kunskaper och erfarenheter om hur
programmet uppfattas fungera i praktiken, inkl. presentation, och analys,
av ett antal utvärderingar avseende ett antal genomförda pilotprojekt.
Syftet är att inhämta kunskaper om eventuella mervärden, hur
programmet fungerar i praktiken och för att identifiera potentiella
svagheter och utvecklingsmöjligheter.
 Beskrivning av skillnader mellan dialoger inom ett pilotprojekt i
programmet och andra former av leverantörsdialoger. Skillnader mellan
1

Inom ramen för programmets verksamhet ingår medverkande i s.k. pilotprojekt. Pilotprojekten kan beskrivas
som innovationsinriktade upphandlingar vilka föregås av aktiviteter enligt leverantörsutvecklingsmetodiken
och som följer en process som ansluter till programmets mål och metod. Se vidare bl.a. avsnitt 3 i denna
rapport.
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det norska leverantörsprogrammet och det stöd som erbjuds av
Kammarkollegiets upphandlingsstöd?
 Inhämtande och sammanställning av Konkurrensverkets åsikter kring
eventuella konkurrensaspekter kopplade till leverantörsprogrammet.
Fas 2 – Sondera intresse
 Fasen omfattar dialog med relevanta aktörer i Sverige. Syftet med
dialogen är att bidra till ökad kunskap om det norska programmet och
med det som utgångspunkt ta reda på om parterna är intresserade att
stödja ett svenskt initiativ som syftar till att öka dialogen mellan
upphandlade myndigheter/enheter och leverantörer samt fånga upp idéer
och förslag från parterna om vilken roll de kan ha och hur ett svenskt
initiativ bör utformas.
Denna rapport har utarbetats under hösten 2013 av Magnus Nilsson (Peak
Procurement AB) Tobias Tegnér (AffärsConcept i Stockholm AB).
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3 Norska erfarenheter
3.1 Inledning, mål och syfte
Det nationella programmet för leverantörsutveckling i Norge är ett femårigt
program som startade 2010. Programmet är ett samarbete mellan nationella
innovationsaktörer, statliga organisationer, större kommuner och näringsliv där
Näringslivets Huvudorganisation (NHO) och Kommunernas intresse- och
arbetsgivarorganisation (KS) är initiativtagare och huvudsakliga programledare.
Programmets har 20 partners och bland dessa återfinns bl.a. fyra departement,
det norska upphandlingsstödet Difi, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Oslo
och Bergens kommuner, statliga myndigheter och ett antal departement.2
Programmet har sin bakgrund i övertygelsen om att det offentliga som köpare
kan stimulera innovation och produktutveckling hos leverantörer. Det ansågs
dock finnas kunskapsbrister, både på köparsidan och inom leverantörsleden,
vilket identifierades som en utmaning i arbetet med att främja innovation i
offentliga upphandlingar. Mot bakgrund av behovet av ökat samspel och dialog
innan upphandlingars genomförande samt förekomsten av ökat fokus på
innovation i offentlig upphandling – både på nationell nivå och på EU-nivå –
etablerades leverantörsutvecklings-programmet.3
Med leverantörsutveckling menas interaktion mellan det offentliga och
leverantörer, där det offentliga underlättar för upphandling som kan utveckla
leverantörsmarknaden. Genom arbetet med leverantörsutveckling är
förhoppningen att man ska nå ett läge där leverantörerna på ett bättre sätt kan
möta de offentliga köparnas kommande behov och säkerställa en mer effektiv
användning av samhällets resurser.4
Innovativa inköp definieras som att identifiera och utnyttja existerande kunskap
och lösningar på nya områden respektive att bidra till utveckling av nya eller
förbättrade produkter, tjänster eller processer5.
Visionen ”Framåtblickande offentliga kunder – framåtblickande leverantörer”
är ledande för programmets arbete. Målbilden för programmet är att främja
konkurrens, utveckling och innovation genom en mer aktiv användning av
offentlig upphandling. Programmet ska även bidra till förståelse, kompetens
2

Deltagande organisationer; NHO, KS, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Närings- og
handelsdepartementet, Difi (upphandlingsstöd), Statsbygg, Förnying, administratsjon- og kirkedepartementet,
Forsvarsbygg, Statens vegvesen, NAV (myndighet för försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunens
socialtjänst), Jernbaneverket, Oslo kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune, Framtidens byer,
Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Helse sör-öst och
Avinor.
3
Sid. 2, Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014
4
Sid.5, Nasjonalt program for leverandørutvikling
5
Sid. 4, Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014
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och kunskap avseende innovativ offentlig upphandling samt främja ett ökat
användande av innovativa produkter och tjänster6 inom ramen för offentliga
upphandlingar. 7
Programmets huvudmål delades i sin tur upp i delmål8. För målet att öka
förståelse, kompetens och kunskap sattes som delmål att;
 vidareutveckla kompetensen inom området, bl.a. genom framtagande av
metoddokument för innovativa offentliga upphandlingar. Önskat resultat var
att uppnå en ökad kunskap om innovation i offentlig upphandling bland
upphandlare, leverantörer och FoU-aktörer,
 utgöra en nationell knytpunkt för leverantörsutveckling och bidra till att
säkra utbyte m.m. mellan regionala nätverk,
 samt utvärdera och utveckla programmet.
För att öka innovation inom offentliga upphandlingar uppställdes som delmål
att;
 förankra leverantörsutveckling i statliga och kommunala planer bl.a. genom
att nå ledningsnivåer och därigenom implementera leverantörsutveckling i
verksamhets- och innovationsstrategier,
 utgöra ett stöd för genomförande av pilotprojekt som genomförs på regional
nivå,
 samarbeta och interagera genom befintliga forum och använda etablerade
strukturer inom området.
Utgångspunkten var att man vid programmets upphörande skulle ha bidragit till
att leverantörsutveckling får en definierad roll i det nationella innovationssystemet9. Utöver de mål som inledningsvis definierades i programmets
strategibeskrivning tas årliga handlingsplaner fram som innehåller sammanställningar av aktiviteter som ska genomföras. Utfallet redovisas sedan i
årsrapporter.
Målgrupperna för programmet är upphandlare inom det offentliga, leverantörer,
innovationsaktörer och utvecklings- och FoU-aktörer. Vad gäller målgrupper
för verksamheten betonas även vikten av att uppnå förankring, i fråga om
genomförande av innovativa offentliga upphandlingar, hos tjänstemanna- och
politisk ledning.
I programmets strategibeskrivning bedömdes kostnaderna för programmet,
baserat på de mål och strategier som framtagits och programmets ambitioner,
till mellan 4-5 miljoner norska kronor årligen.10 I detta belopp inkluderades
personalkostnader och andra kostnader förknippade med programmet såsom
drift och vidareutveckling. Finansieringen av projektet sker huvudsakligen
genom årsavgifter som betalas av programmets deltagande partners. För
närvarande uppgår denna avgift till 250 000 norska kronor. Utöver ekonomiskt
stöd förekommer även bidrag genom att personal från programmets partners
deltar i aktiviteter som anordnas inom programmet.11

6

Utöver innovationsfrämjande, vilket utgör den huvudsakliga drivkraften för programmets verksamhet, är
dess uppfattning att man genom sitt arbete, en ökad dialog och utveckling av arbetssätt och processer kommer
kunna bidra till att uppnå positiva effekter även avseende andra aspekter inom offentlig upphandling.
7
Sid. 6, Nasjonalt program for leverandørutvikling
8
För fullständig beskrivning av innehållet i delmålen se sid. 5 ff. i Strategidokument og programbeskrivelse
2010-2014
9
Sid. 3, Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014
10
År 2012 uppgick årsbudgeten till 5,6 miljoner norska kronor. Årsrapport 2012.
11
Sid. 11, Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014
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3.2 Organisation m.m.
På nationell nivå ska det norska leverantörsutvecklingsprogrammet bidra med
verktyg för innovativa offentliga upphandlingar och aktiviteter för att utveckla
kompetensen inom offentlig upphandling avseende innovationsfrågor.
Betydelsefullt för arbetet på nationell nivå är också förankring och
informationsspridning avseende programmets verksamhet. Som initiativtagare
till, och programansvariga för, programmet spelar både KS och NHO viktiga
roller i detta arbete, bl.a. i fråga om förmedling av programmets verksamhet till
respektive organisations medlemmar.
På nationell nivå genomförs även utvärdering av pilotprojekt som genomförs av
olika aktörer i Norge.12
För programmets ledning har en styrgrupp utsetts. Styrgruppen leds av NHO
och består av representanter från KS och från deltagande partners i programmet.
Styrgruppens arbete har sin grund i den strategi- och programbeskrivning som
framtagits för programmets genomförande och ska bidra med de strategiska
besluten för programmets verksamhet13.
Programmet har en projektadministration (en kanslifunktion lokaliserad hos
NHO) med fem anställda i form av programansvarig, projektledare och
kommunikationsrådgivare. Projektadministrationen har det operativa ansvaret
för att nå de uppställda målen och förverkliga de strategier som tagits fram.14
Programmets medarbetare har i huvudsak kommunikationsbakgrund och
medarbetarna har även kompetens inom företagsekonomi och nationalekonomi.
För utvecklingen av programmets metodik inhämtades juridisk expertis.
Kombinationen av kompetenser inom juridik och kommunikation ses som en
framgångsfaktor. Programmet har delat in sin verksamhet i följande arbetsområden:
 Ledning – strategi, planering, partnerskap, utveckling av koncept, förankring
och marknadsföring
 Arbete med pilotprojekt - identifiering, planering, genomförande och
uppföljning av pilotprojekt
 Kompetens - metodarbete, workshops, frukostmöten och koncept
 Kommunikation - faktainsamling, presentationer, webb m.m.
Utöver styrgruppen och projektadministrationen finns en resursgrupp för
metodutveckling vilken sedan 2012 drivs i Difi:s (Direktoratet for forvaltning
och IKT) regi.15 Resursgruppen ska verka rådgivande och bidra till
programmets utveckling och ge kvalitetssäkringsstöd.16
Vad avser kompetenser och arbetsområden trycker programledningen hos NHO
på vikten av samarbete mellan programmets partners och det genomförs årliga
träffar där bl.a. samarbetsbehov diskuteras.
Det stora antalet partners i projektet innebär en möjlighet att utnyttja olika
aktörers nätverk för att bidra till spridning av programmets verksamhet. För
arbetet med metodutveckling och innovationsfrågor finns ett nära samarbete
med Difi. Difi arbetar med utveckling av offentlig sektor och har ett uppdrag
inbegripande bidrag till genomförande av goda affärer inom det offentliga. Difi
12

http://leverandorutvikling.no/rollefordelingen/category626.html
Sid. 2, Strategidokument og programbeskrivels 2010-2014
14
Sid. 9, Strategidokument og programbeskrivels 2010-2014
15
http://leverandorutvikling.no/arbeidsgrupper/category617.html
16
Sid. 9, Strategidokument og programbeskrivels 2010-2014
13
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driver portalen www.anskaffelser.no som utgör en portal för stöd avseende
olika frågor kopplade till offentlig upphandling (bl.a. inom elektronisk handel
och miljömässiga- och sociala hänsynstaganden inom offentlig upphandling).
På portalen tillhandahåller Difi information i innovationsfrågor, bl.a. en
vägledning avseende innovativ offentlig upphandling. Bland övriga viktiga
aktörer i leverantörsutvecklingsprogrammet återfinns Framtidens byer som
deltar i samarbetet genom pilotprojekt och genom kompetens i upphandlingsfrågor, InnoMed som stödjer programmet i bl.a. metodfrågor, kunskapsförmedling och nätverksskapande samt Forskningsrådet som deltar i metodutvecklingsarbetet. Vidare bidrar Innovasjon Norge med kompetens i
forsknings- och utvecklingsfrågor på såväl nationell som regional nivå.17
Utöver arbete på nationell nivå har programmet regional närvaro genom NHO
och KS och redan innan det nationella leverantörsutvecklings-programmet
påbörjade sitt arbete genomfördes pilotprojekt inom ramen för regionala
program för leverantörsutveckling. De regionala programmens arbete med
leverantörsutveckling har också legat till grund för arbetet som nu sker på
nationell nivå. De regionala organisationerna ansvarar för leverantörsutvecklingsaktiviteter inom sin region och för att följa upp det arbete som
genomförs på regional nivå. NHO och KS agerar som initiativtagare i de
regionala leverantörsutvecklingsprogrammen. KS och NHO bidrar också som
deltagare i lokala nätverk och agerar föredragshållare vid regionala aktiviteter,
bl.a. vid leverantörskonferenser. De regionala aktiviteterna består även av bl.a.
kompetensutveckling, regionala leverantörsträffar och samarbete med det
nationella programmet i verksamheter kopplade till pilotprojekten.18 Den
regionala medverkan har under den tid programmet funnits utvecklats och i
dagsläget finns det utöver den centrala programorganisationen ett antal
heltidsanställda vid olika regionala program. Regionala kontaktytor finns för;
Hovedstadsregionen, Telemark, Agder, Rogaland, Tröndelag och Troms.

3.3 Programmets innehåll m.m.
För kommunal och statlig verksamhet ska leverantörsutvecklingsarbetet bidra
till att de tjänster som tillhandahålls offentlig sektor i högre utsträckning ska
vara anpassade till dess behov. Vidare eftersträvas en förbättrad konkurrenssituation. Vad gäller aktörer på leverantörssidan, önskar leverantörsutvecklingsprogrammet medverka till ökad konkurrens, innovation och utveckling.
Programmets verksamhet ska även underlätta för små företag och motivera
FoU-aktörer att bedriva utvecklingsarbete med fokus på kommande behov.19
Programmet arbetar med ett antal olika verktyg som ska bidra till att uppnå de
målen.
Pilotprojekt
Ett av de verktyg som används är att ge stöd vid genomförande av olika
pilotprojekt. Ett pilotprojekt definieras som en innovativ offentlig upphandling
med en process som ansluter till programmets mål och metod. I programmets
strategibeskrivning redovisas två huvudsakliga fokusområden för genomförande
av pilotprojekt: energi och miljö respektive vård och omsorg. 20
Pilotprojekten ska som goda exempel visa hur man genom en tidig dialog med
leverantörsmarknaden kan bidra till att innovativa lösningar utvecklas. Vid
pilotprojektens genomförande tillämpas en särskilt framtagen metodik. Arbetet
17

http://leverandorutvikling.no/viktige-samarbeidsaktoerer/category614.html
http://leverandorutvikling.no/viktige-samarbeidsaktoerer/category614.html &
http://leverandorutvikling.no/rollefordelingen/category626.html
19
Sid. 4, Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014
20
Sid. 4, Strategidokument og programbeskrivels 2010-2014
18
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med pilotprojekten förankras i den upphandlande aktörens ledning samt i
verksamheten i övrigt. För pilotprojektet har den aktuella upphandlande aktören
det ekonomiska och juridiska ansvaret för upphandlingen och leverantörsprogrammets medverkan består i en stödjande funktion, vilket bl.a. omfattar
kompetensbidrag avseende innovativa offentliga upphandlingar och mobilisering av företag och leverantörsnätverk. Urvalet av pilotprojekt sker efter
bestämda kriterier. En variation avseende innehållet i pilotprojekten eftersträvas
då dessa ska bidra till utvecklingen av programmet.21
Pilotprojekten planeras i samråd med den upphandlande aktören och inleds med
en behovsinventering där programmet stödjer den upphandlande aktören, bl.a. i
form av deltagande vid förberedande möten. Inom ramen för behovsinventeringen involveras även brukare.
Efter den genomförda behovsinventeringen framtas en plan för den kommande
pilotprojektsprocessen. Som ett led i den vidare processen genomförs dialogaktiviteter som ska bidra till att fånga upp idéer från aktörer på marknaden.
Dialogaktiviteterna genomförs regionalt i den upphandlande aktörens regi och
leverantörsutvecklingsprogrammet ska, som en neutral aktör, ge stöd under
genomförande av aktiviteterna.
Metodiken innebär huvudsakligen att ett öppet dialogmöte, där pilotprojektet
och behov presenteras, inleder processen. Därefter genomförs ”en-till-en”möten mellan en intresserad leverantör och den upphandlande aktören. Vid
dessa möten diskuteras enskilda leverantörers potentiella lösning, vilken de
efter det öppna dialogmötet fått möjlighet att utveckla. Syftet med den senare
aktiviteten är att finna information som tillsammans med behovsanalysen kan
utgöra grund för den upphandlande aktörens arbete med att ta fram
förfrågningsunderlag i en kommande upphandling. Utöver dessa två delmoment
förekommer att ytterligare aktiviteter genomförs. Själva upphandlingsförfarandet hålls separerad från dessa aktiviteter och genomförs efter det att
dialogaktiviteterna företagits.
Metodiken i pilotprojekten ska även, tillsammans med iakttagande av gällande
rättsregler och principer, säkerställa att ingen risk för konkurrensbegränsning
eller olikbehandling uppstår. Transparens ska prägla processen och information
ska(med vissa begränsningar, i form av företagshemligheter m.m.) hållas
tillgängligt för intresserade leverantörer. Enligt programledningen hos NHO
har inga formella klagomål i form av överprövningar avseende genomförda
pilotprojekt förkommit. Ett tydligt fokus på öppenhet i dialogaktiviteterna och
en noggrann hantering av eventuell konfidentiell information anses vara mycket
viktigt.
De pilotprojekt som genomförs inom ramen för leverantörsprogrammet avser
huvudsakligen fokusområdena: energi och miljö samt vård och omsorg. Bland
de pilotprojekt som genomförts märks bl.a. byggnationer med ”smarthusteknologi”, varningssystem inom vårdhem, biogasanvändning vid avfalls- och
avloppsanläggning och IKT-plattform. Såväl statliga som kommunala
organisationer återfinns bland de aktörer som står bakom de olika
pilotprojekten. Efter att pilotprojekt har genomförts bidrar programmet med
utvärdering av dessa. De erfarenheter som identifieras återförs till programmet
för att bidra till utveckling av programmets metodik.
Leverantörsutvecklingsprogrammet spelar en viktig roll i att belysa goda
exempel inom innovationsvänlig upphandling och programmet förmedlar
21

http://leverandorutvikling.no/om-pilotprosjekter/category600.html
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erfarenheter till aktörer inom området, inte minst genom de pilotprojekt som
genomförts. Resultatet av de genomförda pilotprojekten presenteras, bl.a. via
programmets hemsida. I avsnitt 3.4 i denna rapport återfinns en sammanfattande
beskrivning av ett antal av de genomförda pilotprojekten.
Andra aktiviteter inom ramen för leverantörsutvecklingsprogrammet
Utöver pilotprojekten bidrar programmet med vägledningar och dokumentation
avseende innovationsfrämjande upphandlingar. Inom vägledningsområdet bör
även Difis bidrag uppmärksammas. Difi arbetar med metodfrågor och har bl.a.
framtagit en särskild vägledning gällande genomförande av innovativ offentlig
upphandling och organisationen tillhandahåller även vägledning avseende
behovsidentifikation. Difi erbjuder även kontaktytor för frågor med anknytning
till innovation och guider samt stöd avseende innovationsarbete genom
webbplatsen www.anskaffelser.no. Därtill genomför Difi kurser och seminarier
inom innovativa offentliga upphandlingar och bidrar som samarbetspartner.
Leverantörsutvecklingsprogrammet utgör en sammanhållande länk för
leverantörer och det offentliga avseende informationsspridning. De bidrar även
med information om var ytterligare information om offentlig upphandling, med
huvudsakligt fokus på innovation, kan återfinnas.
Programmet bidrar även med genomförande av dialogmöten på såväl nationell
som regional nivå, leverantörsaktiviteter och konferenser. Möten hålls i
anknytning till pilotprojekten och dess genomförande, men också i form av mer
allmänna forum för innovation och för bidragande till en kompetenshöjning hos
både leverantörer och offentliga köpare. Leverantörsprogrammet agerar som
facilitator och intresserade aktörer kan anmäla sitt intresse för att få
inbjudningar till mötesaktiviteterna. Ett stort antal möten har genomförts och
inplaneras löpande. Mötesaktiviteterna avser de områden som utsetts till
fokusområden inom ramen för programmets verksamhet och representanter från
ett antal olika aktörer bidrar som anordnare.
Programmet anordnar även studieresor för kommunledningar och upphandlare
m.fl. med syfte att skapa en bild över hur man arbetar med de aktuella frågorna
på andra platser och för att bidra till att stärka nationella och regionala nätverk.
Utöver de mer konkreta aktiviteter som redovisats ovan framhåller programledningen att de deltar vid mobilisering av affärsnätverk, företag, industrier och
FoU-aktörer, undersökning avseende möjligheter för utvecklingsstöd,
kvalitetssäkring och stöd vad gäller upphandlingsprocessen och som
”sparringpartner”.22 Programmet representeras även som föredragshållare vid
årskonferenser, branschkonferenser, inköpskonferenser och vid andra relevanta
fora.23

3.4 Utvecklingsmöjligheter och utvärdering av genomförda
pilotprojekt
3.4.1

Inledning

I följande avsnitt redovisas slutsatser avseende ett antal utvärderingar av
pilotprojekt, vilka genomförts som en del av det norska leverantörsutvecklingsprogrammet, samt synpunkter från programledningen. Mer detaljerad
sammanställning av över vad som framkommit genom utvärderingarna återfinns
i bilaga 2 till denna rapport.
22
23

http://leverandorutvikling.no/om-pilotprosjekter/hva-bidrar-programmet-med-article55-600.html
Sid. 3, Årsrapport 2012.
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Redovisningen innehåller information om hur leverantörer, upphandlande
aktörer och programmets ledning (från NHO) uppfattar att programmet fungerar
i praktiken och innehåller uppgifter om vad detta bidragit till i form av positiva
effekter, men även vilka potentiella svagheter och utvecklingsmöjligheter som
har kunnat identifieras.
De genomgångna utvärderingarna är utförda av Analyse & Strategi AS och
Pöyry Management Consulting (Norway) AS och har utvalts och tillhandahållits
av uppdragsgivarna för denna studie.
3.4.2

Slutsatser baserat på genomförda utvärderingar

Inledningsvis kan konstateras att då endast ett antal utvärderingar avseende
pilotprojekt har undersökts inom ramen för denna studie kan inga fullständiga
slutsatser avseende potentiella brister och utvecklingsmöjligheter i
pilotprojektsmetodiken fastställas. Därutöver kan det konstateras att antalet
respondenter och underlag till utvärderingarna varierar och därigenom också
möjligheterna att se tydliga mönster och ge en heltäckande bild.
För de utvärderingar som genomgåtts inom ramen för denna studie kan dock ett
antal indikationer urskönjas. Det finns ett tydligt mönster vad gäller syftena
med projekten och målbilden för desamma – att öppna för innovativa lösningar
och bidra till ökad dialog. Ingångsvärdena från de upphandlande aktörerna som
genomfört pilotprojekten har således huvudsakligen varit likartade även om
upphandlingsföremål, utfall och till viss del även arbetssätt skiljer sig åt mellan
pilotprojekten. Det framstår även som tydligt att det norska leverantörsutvecklingsprogrammet utgjort en stark stöttepelare för projektens
genomförande och att de öppna dialogmötena som genomförts inom ramen för
projekten synes ha varit den aktivitet som givit störst effekt vad gäller utbytet
mellan köpare och leverantör.
I flera av utvärderingarna betonas att pilotprojekten har varit framgångsrika och
att leverantörsutvecklingsprogrammet, på olika sätt, utgjort ett väl fungerade
stöd till de upphandlande aktörerna, men också i rollen som facilitator för
samverkan mellan leverantörer och köpare. Det kan också konstateras att de
upphandlande aktörerna i flera fall ansett att programmet skapat trygghet för
dessa avseende hur aktiviteter inför upphandlingar kan genomföras med
upprätthållande av regelverk och principer.
Insatserna som utgjort föremål för utvärderingarna har varit kopplade till
metodiken vid genomförande av pilotprojekten. Inom ramen för dessa förefaller
det som att de öppna dialogmöten som genomförts inför det fortsatta
upphandlingsarbetet tagits emot särskilt väl av både deltagande leverantörer och
den upphandlande aktör som stått bakom genomförandet. Många respondenter
har påpekat ett antal fördelar (men även nackdelar) med dessa och mötena har i
många fall renderat ett stort intresse och har i flera fall haft ett mycket
omfattande deltagande från leverantörsleden.
Bland de positiva effekter som framkommit genom mötena kan framhållas att
respondenterna på leverantörssidan i flera fall ansett att de fått en tydligare bild
av den upphandlande aktörens behov och förutsättningar. De påpekar även att
förfarandet innebär att dessa kan presentera sin verksamhet och potentiella
lösningar. Utöver de öppna dialogmötena framhålls av flera respondenter att de
separata mötena mellan upphandlande aktör och leverantörer varit nyttiga och
gett positiva effekter. Tillsammans med övriga aktiviteter anser upphandlande
aktörer att programmet bidragit till att skapa en metodik som öppnar för
innovativa lösningar, vilket får anses som en framgång då detta är ett av de
grundläggande målen för projektets arbete.
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Det finns även ett antal exempel på att metodiken och aktiviteterna tillsammans
med den efterföljande upphandlingen lett till att anbud från leverantörer har
innehållit innovativa lösningar. I en av utvärderingarna där så var fallet
framhålls att det resultat som uppnåddes var en direkt följd av den tillämpade
metodiken och att samma effekt inte hade erhållits utan densamma. Samtliga
projekt har dock inte renderat innovativa lösningar. Trots detta anser de
upphandlande aktörerna att man fått bidrag i tillskapandet av krav m.m. som
öppnar upp för sådana lösningar. Från många av de upphandlande aktörer som
deltagit i pilotprojekt, där föreslagna lösningar inte varit innovationer i sig,
anser man således att framsteg ändock gjorts.
Vad gäller leverantörernas synpunkter framhåller ett antal respondenter att deras
anbud inte väsentligen skiljt sig från hur det skulle ha utformats om inte de
aktuella dialogaktiviteterna genomförts. Detta kan anses ge en indikation om att
aktiviteterna inte i alla avseenden, och för samtliga leverantörer, varit
innovationsfrämjande. Likväl framhålls att dialogaktiviteterna gett positiva
effekter även för dessa fall, genom bl.a. en ökad möjlighet för
behovsanpassning och funktionsinriktad kravställning. Ett förändrat
förhållningssätt till kravställning och mottaglighet av innovativa lösningar anses
även bidra till mer långsiktiga effekter. Av utvärderingarna framstår det även
som att leverantörer kan tänka sig att delta i dialogaktiviteter inför framtida
upphandlingar.
En ytterligare aspekt där leverantörsutvecklingsprogrammets bidrag framhålls
är bidragande med stöd vid ledningsförankring hos de upphandlande aktörerna.
Ledningsförankring beskrivs som en absolut förutsättning för pilotprojektens
genomförande och framgång.
Vad gäller pilotprojektens påverkan på övrig upphandlingsverksamhet och
arbetssätt kan divergerande synpunkter och resultat utläsas. Från en
upphandlande aktör (Oslo kommun) beskrivs ett läge där ett nytt arbetssätt och
en förändrad metodik numera präglar hela upphandlingsarbetet. Pilotprojekt och
leverantörsutvecklingsprogrammet har i detta fall bidragit till ”organisatorisk
innovation”. Samtidigt framkommer från en annan upphandlande aktör att man
efterlyser ytterligare stöd för förankring i hela organisationen för att säkerställa
att pilotprojektens metodik ska kunna spridas och beaktas även i det löpande
upphandlingsarbetet efter det att pilotprojektet slutförts.
I utvärderingarna framkommer vidare att det finns pilotprojekt där den
upphandlande aktören haft svårigheter att tillgodogöra sig den information som
införskaffats genom dialogaktiviteterna. Bland annat har det ansetts att man inte
i tillräcklig utsträckning kunnat omsätta informationen (tillsammans med sitt
behov) till funktionella krav. Man påpekar i det fallet behovet av ytterligare
vägledning för att säkerställa att de vinster som dialogaktiviteterna bidragit till
inte ska gå förlorade vid den efterföljande upphandlingen.
Något som också framhållits som en negativ aspekt är att arbetet med
dialogaktiviteterna är tids- och resurskrävande. Vissa leverantörer har ansett att
resursinsatsen inte varit motiverad. En sådan uppfattning förstärks troligtvis om
leverantören inte erhållit det efterföljande kontraktet.
3.4.3

Synpunkter från programledningen

Från det norska leverantörsutvecklingsprogrammets ledning genom NHO:s Per
Harbö framhålls att man uppfattar att projektet till stor del nått de mål som
uppställts avseende dess verksamhet. Per menar att programmet har satt
innovation på agendan och anser att en nationell effekt har kunnat identifieras.
Från programmet framhålls att man skapat medvetenhet och ökat intresset för
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de frågor som bedrivs inom ramen för programmet, bl.a. genom att man i vissa
organisationer lyckats lyfta upphandlingsfrågor till en strategisk nivå. Samtidigt
konstateras att mycket arbete kvarstår innan det arbetssätt och förhållningssätt
som genomsyrar leverantörsutvecklingsmetodiken är helt förankrat hos
upphandlande aktörer. En utmaning är att bidra till att offentlig
upphandlingsverksamhet generellt, och inte bara i de ”stora projekten”,
utvecklas för att öka dialog mellan köpare och leverantörer. Programmet vill
även uppnå en situation där även de mer ”vardagliga” upphandlingarna ska
utformas på ett sätt som möjliggör för leverantörer att tillhandahålla nya
lösningar och där den upphandlande aktörens, befintliga och kommande, behov
ska mötas i större utsträckning.
Projektets mottagande har således enligt programmet varit huvudsakligen
positivt och programledningen har fått god respons från såväl köparsidan som
leverantörssidan. På leverantörssidan har man konstaterat att
branschorganisationer generellt sett är mycket positiva, dock upplever man att
det finns fall där enskilda leverantörer inte i samma utsträckning sett fördelarna
med programmets aktiviteter. Något som enligt programmet kan bero på att
endast få av de leverantörer som deltagit vid dialogaktiviteterna, och därmed
investerat resurser i projekten, kan erhålla kontrakt i den efterföljande
upphandlingen.
Från programledningens sida ser man det som en framgångsfaktor att man som
neutral aktör kunnat verka som en facilitator och ge stöd för tillskapande av
dialog mellan köparsidan och leverantörerna. Neutralitet och kunskap om de
särskilda förutsättningar som gäller för leverantörer respektive köpare har
bidragit till att programmet kunnat inta en stödjande roll bl.a. vid de pilotprojekt
som genomförts.
Bland de framgångsfaktorer som har identifierats framhålls vidare den breda
anslutningen av partners till programmet. Att programment lyckats engagera
viktiga aktörer inom olika sektorer ger uttryck för ett gemensamt
ställningstagande. Detta har i sin tur medverkat till att ge tyngd till
leverantörsutvecklingsprogrammets verksamhet och till att olika kompetenser
tillvaratagits och kunnat spridas. Det har i detta avseende även varit viktigt att
tydligt framhålla vilka organisationer som står bakom initiativet.
Med en stor del av den nuvarande projektperioden avverkad finner man från
leverantörsutvecklingsprogrammets sida att det är svårt att identifiera aspekter
avseende programmets verksamhet som man kunde ha hanterat annorlunda,
men man framhåller att det är avgörande betydelse att det skapas tillit och
tydlighet avseende den roll som ett dylikt program avser inta. Man anser att
programmet, i ett tidigt skede, ännu tydligare kunde ha visat att man ville utgöra
ett tillägg till befintliga aktörer och beskriva syftet med verksamheten och
rollfördelningen i förhållande till andra aktörer i angränsande frågor.
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4 Dialogformer och
pilotprojekt i Sverige
Studien har visat att det förekommer dialoger mellan upphandlade aktörer och
leverantörer redan idag i Sverige. Vi har dock endast i ett begränsat antal fall
identifierat att sådana dialoger har haft ett renodlat syfte att främja innovation.
Ofta har dialogerna ett bredare syfte. För den upphandlade aktören kan syftet
exempelvis vara att öka leverantörers kunskap om offentlig upphandling och
vilja att medverka i upphandlingar eller att öka den egna kunskapen om
leverantörsmarknaden och dess produkter. För leverantörerna kan syftet vara att
öka kunskapen om potentiella kunder och förmå dem att upphandla på ett sätt
som möjliggör för dem att erbjuda sina produkter. Den typen av initiativ till
dialog har tagits av såväl upphandlade aktörer, företrädare för leverantörer och
myndigheter som ska verka för förbättrad upphandling och
näringslivsutveckling.
Det norska leverantörsutvecklingsprogrammet medverkar aktivt i specifika
upphandlingar. Något motsvarande stöd finns inte i Sverige. Det stöd som
erbjuds i Sverige är bredare i den meningen att det inte anpassas efter enskilda
upphandlande aktörers eller leverantörers specifika behov. Det svenska
upphandlingsstödet medverkar inte i enskilda upphandlingar. Det finns dock
möjlighet att ställa enstaka specifika frågor till såväl Konkurrensverket,
Upphandlingsstödet och Miljöstyrningsrådet.
I Sverige finns endast begränsat stöd som specifikt tar sikte på dialog i
kombination med innovation. Ett exempel är upphandlingsstödets vägledningar
för dialog med leverantörer.
Upphandlingsstödet haft ett särskilt uppdrag att ge extra stöd för att öka
kompetensen inom kommuner och landsting inom äldreomsorgsområdet. Den
typen av satsning inom ett specifikt område är dock ovanligt.

Dialog för bättre upphandling – norska erfarenheter och svenska möjligheter

17

5 Konkurrensneutralitet –
Konkurrensverkets
synpunkter
Att en upphandlande aktör för dialog med leverantörer inför en upphandling är
förenligt med LOU. Vid sådana dialoger måste de grundläggande EU-rättsliga
principerna iakttas.
Vid genomförande av dialogaktiviteter anser Konkurrensverket att det är viktigt
att bjuda in leverantörer på ett öppet och transparent sätt. De leverantörer som är
intresserade och deltar i dialoger får naturligtvis ett försprång vid
upphandlingen. Alla leverantörer måste därför beredas samma möjlighet att
delta.
Konkurrensverket anser att det finns ett behov av ett utökat stöd och fler forum
avseende dialog mellan upphandlande aktörer och leverantörsmarknaden.
Konkurrensverket har även framfört att det finns en ökad risk för att karteller
skapas om leverantörerna inför en upphandling känner till vilka andra
leverantörer som är intresserad av att medverka i vid upphandlingen. Även den
aspekten måste beaktas vid dialoger mellan upphandlande aktörer och
leverantörer.
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6 Undersökning – sondering
av intresse från svenska
aktörer
Som en del av denna studie har ingått att genomföra en sondering av intresset
för att etablera ett initiativ motsvarande det norska
leverantörsutvecklingsprogrammet i Sverige. Med utgångspunkt i en
beskrivning av det norska programmet har intervjuer genomförts med ett antal
relevanta aktörer i Sverige. Syftet med intervjuerna har bl.a. varit att bidra till
ökad kunskap om det norska programmet, att undersöka om parterna ser ett
intresse och behov av ett liknande program och om dessa kan understödja ett
svenskt initiativ för att öka dialogen mellan upphandlade myndigheter/enheter
och leverantörer. Avsikten med intervjuerna har även varit att fånga upp
eventuella idéer och förslag från parterna om vilken roll de kan ha och hur ett
svenskt innovationsfrämjande initiativ bör utformas.
Intervjuer har genomförts med företrädare för24:
 näringslivsorganisationer
 kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter i egenskap av
upphandlande myndigheter och enheter (dessa benämns nedan gemensamt
upphandlande aktörer där så är tillämpligt)
 myndigheter som bedriver upphandlingsstödjande verksamhet och som har
uppdrag kopplat till offentlig upphandling och näringslivsutveckling (dessa
benämns nedan upphandlingsstöd m.fl.)
Urvalet av organisationer har gjorts i samverkan med uppdragsgivarna.
Ett antal frågeställningar har utgjort grund för de genomförda intervjuerna.
Nedan redovisas de synpunkter som inkommit avseende de aktuella
frågeställningarna. Svaren redovisas i huvudsak per organisationstyp enligt
ovan.

24

Förteckning över intervjuade organisationer återfinns i bilaga 1.
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Arbetar er organisation i dagsläget med aktiviteter liknande de som
bedrivs inom ramen för det norska leverantörsutvecklingsprogrammet
(innovationsfrämjande åtgärder, dialog och samverkan)? Om ja, på vilket
sätt?
Näringslivsorganisationer
Hos de näringslivsrepresentanter som intervjuats finns ett begränsat fokus på
frågor som konkret avser innovation och då även dialog i ett
innovationsfrämjande syfte. Det finns dock exempel där aktiviteter inom
innovationsområdet genomförs och där samverkan med andra organisationer
(bl.a. upphandlande aktörer) i sådana frågor äger rum.
Vanligare, än innovationsinriktade aktiviteter, är att man genomför och
medverkar vid regionala och lokala aktiviteter avseende mer generella frågor
inom upphandlingsområdet. Formerna för dessa aktiviteter är bl.a. konferenser,
seminarier och utbildningar, informationsspridning, branschråd och möten
mellan köpare och leverantörer. Flera av näringslivsorganisationerna arbetar
löpande med sådana aktiviteter och de uppger att intresset är stort hos
medlemsföretag och upphandlande aktörer.
Det har även framkommit att näringslivsrepresentanterna sällan medverkar i
aktiviteter i anslutning till specifika upphandlingar De arbetar i större
utsträckning med mer generella aktiviteter, policyfrågor och deltar med
synpunkter m.m. avseende lagstiftningsfrågor.
Upphandlande aktörer
Hos de upphandlande aktörer som intervjuats finns flera exempel på att
dialogarbete genomförs inför upphandlingar. Det finns även vissa
organisationer som bedriver arbete kopplat till innovation t.ex. Trafikverket,
som har ett regeringsuppdrag att bidra till innovation inom dess
verksamhetsområde, Stockholms läns landsting och Region Skåne. Det kan
också konstateras att det hos många upphandlande aktörer finns ett växande
intresse för innovationsfrågor. Bland de aktiviteter som företas av
organisationer som arbetar med upphandling inriktat mot innovation kan bl.a.
nämnas dialoger med leverantörer inför större upphandlingar, branschråd,
innovationsupphandlingsråd och att förfrågningsunderlag skickas på remiss till
leverantörer. Det finns även exempel där den upphandlande aktören bedriver
utvecklingsarbete för att ta fram och dokumentera en särskild metodik för när,
och hur dialog, ska föras.
Genom intervjuerna har det kommit fram att det främst är resursstarka, större,
organisationer som har tydliga mål/uppdrag att verka för innovation som arbetar
med denna typ av frågor. Däremot uppger många av de organisationer som inte
arbetar med innovationsfrågor i samband med upphandling att man (i
varierande omfattning) arbetar med generella dialogaktiviteter och företar
leverantörskontakter i olika former, dock utan särskilt fokus på innovation. Det
uppges att löpande aktiviteter genomförs för att skapa en ökad dialog med
marknaden med målet att skapa en ökad medvetenhet inom området, bl.a.
genom anordnande av ”leverantörsdagar” och informationsträffar.
Ett antal av de företrädare för upphandlande aktörer som intervjuats redogör
även för samarbeten med andra upphandlande aktörer och med
branschorganisationer. Inom vissa av de större organisationer som intervjuats
anges att förekomsten av dialogarbete varierar mellan olika avdelningar inom
organisationen. De dialogaktiviteter som genomförs i samband med
upphandlingar äger huvudsakligen rum i större projekt. Det finns endast i
begränsad utsträckning enhetliga metoder för hur dialogarbetet ska genomföras.
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Omfattningen av dialogarbete är i många fall beroende av de resurser som finns
att tillgå.
Upphandlingsstöd m.fl.
Hos upphandlingsstödet m.fl. förekommer inte deltagande och stöd vid konkreta
upphandlingar på det sätt som sker inom leverantörsutvecklingsprogrammet.
Det arbete som bedrivs är av mer generell, löpande, karaktär. Exempelvis kan
nämnas att Upphandlings-stödet vid Kammarkollegiet genomfört en
leverantörskonferens och ett antal frukostseminarier i samverkan med
Företagarna. Dessa aktiviteter har inte haft fokus på innovation.
Upphandlingsstödet har tagit fram vägledningar för genomförande av
innovationsvänlig upphandling, dialog och för underlättande av SME:s
deltagande i offentliga upphandlingar. Upphandlingsstödet påpekar också att
man vid konferenser och möten ofta förespråkar utökad dialog.
Upphandlingsstödet ger inte, vilket ovan nämnts, stöd vid specifika
upphandlingar eller deltar vid pilotprojekt likt det som genomförs inom ramen
för det norska leverantörsutvecklingsprogrammet. Man genomför inte heller
aktiviteter som skulle kunna innebära konkurrens med privata företag.
I sammanhanget kan nämnas att Upphandlingsstödet under 2013 har haft ett
särskilt uppdrag avseende informationsspridning och upphandling av vård och
omsorg där man mer konkret gett stöd i hur kravställning kan äga rum och hur
sådana upphandlingar kan genomföras.
Vidare kan nämnas att Tillväxtverket i samverkan med Upphandlingsstödet och
SKL genomfört seminarieserier med syfte att uppnå en ökad dialog mellan
leverantörssidan och offentliga köpare där upphandlingschefer, upphandlare,
kommunchefer och politiker medverkat. Inte heller dessa seminarier har avsett
innovationsfokus. I övrigt genomförs hos de olika intervjuade aktörerna andra
typer av aktiviteter som tangerar det arbete som det norska programmet utför.
Uppfattar ni att det finns ett behov av ett utökat stöd och fler forum
avseende dialog mellan upphandlande organisationer och
leverantörsmarknaden för att skapa förutsättningar för innovation i
offentlig upphandling?
Näringslivsorganisationer
Näringslivsrepresentanterna upplever att det finns ett tydligt behov av ökad
dialog mellan det offentliga och leverantörsleden, såväl löpande som inför
specifika (främst större) upphandlingar. Behovet har framförts av samtliga
respondenter och ur de åsikter som näringslivet redogjort för framträder en klar
bild över att dialog, generellt sett, är ett eftersatt område. Behovet framhålls
avseende innovationsaspekter, men i stor grad är detta något som efterfrågas
avseende det offentligas upphandlingsarbete ur ett mer generellt perspektiv.
Det har under intervjuerna framkommit att innovation som begrepp i vissa fall
betraktas som ett ”modeord” inom den offentliga upphandlingen, men att det
saknas mer preciserade aktiviteter på området. Det uttrycks att det finns ett
behov av att konkretisera innovationsarbetet och att det skapas tydlig metodik
för att uppnå resultat. Det kan konstateras att näringslivsorganisationerna ser ett
behov av att skapa forum mellan parterna på marknaden och det offentliga som
köpare. Flera av de aktuella näringslivsorganisationerna bedömer också att det
finns ett tydligt intresse för ökad dialog hos deras medlemsföretag. Hos
näringslivsorganisationerna (dessa får medhåll från upphandlande aktörer)
framhålls särskilt behovet av utökad dialog ur ett SME-perspektiv. Samtidigt
bedöms dialogaktiviteter vara resurskrävande varför det är angeläget att det
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uppnås tydliga resultat genom desamma för att skapa ett mer långsiktigt
intresse.
Vidare framhålls som viktigt att den metodik som tillämpas, och aktiviteter som
genomförs, säkerställer skydd för eventuella konfidentiella uppgifter och att
immaterialrättsliga frågor beaktas. Många respondenter uppger att detta utgör
en grundförutsättning för att leverantörer ska finna intresse i att delta i
dialogaktiviteter. Det bör påpekas att även flera av de upphandlande aktörer
som intervjuats framhåller vikten av skydd för leverantörernas idéer m.m. Vid
intervjuerna har respondenterna från näringslivsorganisationer också framhållit
vikten av att leverantörernas behov av stöd ges ytterligare fokus och att större
hänsyn tas till leverantörernas perspektiv, bl.a. för att skapa ytterligare intresse
att leverera till det offentliga.
Upphandlande aktörer
Även hos de upphandlande aktörer som intervjuats påpekas att det finns ett
behov av utökat stöd och efterfrågan på fler forum för dialog är stor. Likt de
åsikter som framhållits från näringslivsorganisationerna är behovet av dialog
hos flera av de upphandlande aktörerna i första hand avse ett mer generellt
upphandlingsperspektiv. Intresse för innovationsfrågor finns dock och det lyfts
även behov av utökad dialog för att finna nya lösningar.
Från många av de upphandlande aktörerna påpekas att det i dagsläget finns en
osäkerhet kring hur dialog i samband med upphandlingar får, och kan,
genomföras och man ser det som angeläget att sådan osäkerhet minimeras. Att
det generellt sett finns en sådan osäkerhet påpekas även av vissa av de
företrädare för näringslivet som intervjuats.
Många upphandlande aktörer anser att deras möjligheter att genomföra ett mer
metodiskt dialogarbete begränsas genom att sådant arbetet är resurskrävande. I
många fall framhålls att det inte finns tillräckliga resurser (och kompetens) för
att genomföra dialoger med leverantörer i samtliga upphandlingar där så skulle
vara relevant. Bland de synpunkter som framkommit framförs även att det finns
ett behov av att stärka kompetensen hos de upphandlande aktörerna för att i
större utsträckning kunna genomföra dialoger och arbeta mot mer innovativa
lösningar.
Det finns även exempel på organisationer som upplever att de inte har behov av
stöd i den form som leverantörsutvecklingsprogrammet erbjuder. Detta då man
anser sig ha tillräcklig kapacitet för att säkerställa att dialog genomförs i
erforderlig utsträckning och att innovativa lösningar beaktas. Svaren varierar
således i detta avseende, men även de organisationer som upplever att man själv
inte är i behov av stöd har framfört synpunkter att ett sådant behov troligtvis
finns hos många andra upphandlande aktörer. Det finns ett intresse, även hos
mer resursstarka organisationer, för ett initiativ motsvarande det norska
leverantörsutvecklingsprogrammet. Det förklaras med att man anser att ett
sådant initiativ skulle kunna bidra till att lyfta innovation inom offentlig
upphandling, minska rädslan för dialog, stärka beställarkompetens och bidra till
att framhålla upphandling som en strategiskt viktig funktion.
Upphandlingsstöd m.fl.
Upphandlingsstödet m.fl. ser även ett stort behov av utökad dialog. Även bland
dessa organisationer framhålls vikten av en tillräcklig resursbas och erforderlig
kompetens för att nå framgång. En respondent lyfter särskilt vikten av dialog för
att möjliggöra för SME att delta i offentliga upphandlingar. Vikten av internt
stöd framhålls och det anses angeläget att tillräckliga resurser för dialog
allokeras. Respondenter framhåller att det är betydelsefullt att ”rädslan” för
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dialog avlägsnas. Något som anses skulle kunna bidra till utveckling på området
är om en större organisation skulle visa vägen för andra.
Vilken typ av stöd och aktiviteter (t.ex. utbildning, vägledningar,
dialogmöten, pilotprojekt) anser ni är prioriterade för ett eventuellt
leverantörsutvecklingsprogram att tillhandahålla upphandlande aktörer
och leverantörer?
Näringslivsorganisationer
Inom näringslivsorganisationerna ser man positivt på delar inom det norska
leverantörsutvecklingsprogrammet, exempelvis pilotprojekten. En respondent
ser en potentiell möjlighet i att, inledningsvis, mer småskaligt genomföra
försöksverksamhet med pilotprojekt och att sedan utvärdera resultaten av detta
för en eventuell vidareutveckling. En synpunkt som framkommit är att
vägledningar i många fall tenderar att bli för generella och därigenom svåra att
tillämpa i konkreta fall. Det efterfrågas istället en tydlig metodik och systematik
för genomförande av dialog. I anslutning till detta påpekas vikten av att arbetet
inte blir för personberoende. Vidare efterfrågas ytterligare forum för
representanter för såväl köpare som säljare att mötas på. I detta sammanhang
påpekas återigen vikten av att aktiviteterna inte skapar otillbörliga fördelar och
att leverantörerna erhåller ett tillfredställande skydd för deras idéer.
Under intervjuerna har framkommit att leverantörerna många gånger vill ha
dialog i ett tidigt skede för att skapa sig en bild över hur offentliga köpares
framtida behov ser ut. Önskan finns att aktiviteter inte endast företas vid
specifika upphandlingar och i nära anslutning till att de annonseras. Detta för att
det ska vara möjligt att genomföra ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Ett
antal respondenter talar vidare om behovet av aktiviteter för att stärka
upphandlare/de offentliga köparnas kompetens. Vissa respondenter upplever att
köpare inom det offentliga har varierande förståelse för, och kunskap inom,
olika bransch-, produkt– och tjänsteområden vilket påverkar hur krav ställs och
möjligheterna att lämna anbud med innovativa lösningar. Saknas tillräcklig
kunskap försvåras möjligheterna att tillvarata marknadens lösningar.
Respondenterna efterfrågar ett förhållningssätt som innebär att man inte i lika
stor utsträckning föreskriver vilken lösning som ska användas utan att fokus
snarare bör ligga på funktionalitet o dyl. I detta avseende får man medhåll från
vissa respondenter inom andra organisationstyper. Det har i flera fall poängteras
att leverantörers förståelse för, och kunskap om, de förutsättningar som gäller
för det offentliga också är ett angeläget utvecklingsområde. Något som vidare
framhålls som betydelsefullt för att nå framgång med ett mer innovationsinriktat
förhållningssätt är metoder och stöd för ledningsförankring.
Upphandlande aktörer
Upphandlande aktörer efterfrågar i stor utsträckning metodstöd, bland annat för
arrangemang av möten, ledningsförankring och för hur innovativa lösningar kan
leda till kvalitetshöjningar och besparingar. En effekt som ett eventuellt initiativ
skulle kunna medföra är ett ökat fokus på positiva exempel inom offentlig
upphandling vilket ses som ett potentiellt medel för att stärka upphandling som
strategisk funktion och för att få utökat stöd från ledningar och politiskt håll.
Detta menar man i sin tur skulle kunna få effekter på möjligheterna att rikta ett
större fokus på innovation i offentlig upphandling. Att visa goda exempel skulle
kunna utgöra en viktig komponent i det arbete som ett eventuellt initiativ skulle
bedriva.
Det framkommer även att de upphandlande aktörerna efterlyser att ett initiativ
bör ha en koppling till andra aktiviteter inom upphandlingsområdet och en
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respondent menar att ett alltför snävt innovationsfokus skulle kunna inverka
menligt. Visst medhåll från näringslivssidan kan urskiljas i detta sammanhang.
Upphandlande aktörer pekar även på vikten av att det finns tillräcklig
kompetens på köparsidan, bl.a. i form av upphandlares kompetens och behovet
av medverkan från experter inom aktuella sak- och branschområden. De
upphandlande aktörerna (vilka får medhåll från andra intervjuade
organisationerna) efterfrågar mer formaliserade nätverk och processer. Med
detta menas att dessa önskar konkretisering av hur innovationsfrämjande
aktiviteter kan genomföras, dvs. att det finns ett behov av mer gripbara verktyg
och metodik i dessa frågor.
Från vissa av de intervjuade framhålls att generella vägledningar inte i
tillräcklig utsträckning ger stöd för hur praktiskt genomförande ska ske.
Upphandlingsstöd m.fl.
Bland respondenter från upphandlingsstödjande organisationer m.fl. påpekas att
piloter och verktyg ska ses i ett större sammanhang och att ett samspel med
andra aktiviteter inom upphandlingsområdet bör finnas. Ett behov av mer
konkreta processbeskrivningar skulle kunna vara fungerande hjälpmedel.
Upphandlingsstödet uppger att det finns en efterfrågan avseende konkreta
exempel, mallar, checklistor och kvalitetssäkring.
Allmänt
Det kan avslutningsvis sägas att det från olika organisationstyper tydligt
påpekas att de aktiviteter som skulle kunna genomföras inom ett eventuellt
initiativ ska beakta både köpares och säljares intressen. Det framhålls att det för
ett mer långsiktigt arbete fordras att man från båda parter känner att det finns
mervärden som skapas genom aktiviteterna. Det kan även tilläggas att ett antal
representanter från olika organisationstyper välkomnar att regelverken kring
offentlig upphandling i större utsträckning möjliggör för innovationsinriktad
upphandling m.m. Bl.a. välkomnas formen för innovationspartnerskap som
presenterats som en del av EU:s nya upphandlingsdirektiv.
Anser ni att det finns potential för er organisation/medlemsorganisationer
att delta i ett pilotprojekt motsvarande de som bedrivs i Norge?
Näringslivsorganisationer
Från näringslivssidan anser man att det kan finnas intresse att medverka och det
finns indikationer på att det hos organisationernas medlemsföretag skulle kunna
finnas intresse. Avgörande är dock hur formerna för aktiviteterna utformas och
vilka krav på att avsätta resurser som dessa skulle innebära. I vissa fall betonas
därför att det fordras att formerna för eventuella pilotprojekt behöver definieras
för att tydligare besvara om intresset kan omsättas i handling. Näringslivssidan
ser framförallt att man skulle kunna bidra med mobilisering av
leverantörsnätverk, men även i form av resurser och kompetens i de frågor som
är kopplade till deras verksamhetsområde.
Upphandlande aktörer
Flera upphandlande aktörer ser intresse i att medverka. Dock krävs ytterligare
information om vad pilotprojekten mer konkret skulle bestå av för att avgöra
om deltagande skulle bli aktuellt. Det påtalas också att det måste finnas
resursmässigt utrymme för att genomföra ett pilotprojekt och att passande
område/behov för innovativa lösningar kan identifieras. Vissa av de
organisationer som har intervjuats upplever att man inte är i behov av stöd vid
genomförande av enskilda projekt, men att man däremot skulle kunna medverka
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som stöd och vidareförmedla sina erfarenheter inom pilotprojekt som annan
genomför. Detta under förutsättning att ett sådant projekt har en koppling till
dess egen organisation samt verksamhets- och kompetensområde.
Upphandlingsstöd m.fl.
De upphandlingsstödjande organisationer som intervjuats ser ett intresse, men
dess medverkan är avhängigt utformningen av pilotprojekten och om
aktiviteterna ligger inom deras uppdrag. Från Upphandlingsstödet framhålls att
det i dagsläget inte ligger inom deras uppdrag att delta vid genomförande av
enskilda upphandlingar vilket begränsar dess möjlighet till deltagande.
Hur skulle ni önska att initiativet utformas för att bäst tillgodose det behov
(främjande av innovation i offentlig upphandling) initiativet önskar
tillfredsställa?
Näringslivsorganisationer
Från näringslivssidan framhålls betydelsen av representation från både det
offentliga och näringslivet. Det är viktigt att det skapas en ömsesidighet – att
parter från båda sidor ska medverka på lika villkor och samverkan ska vara i
fokus. Det framhålls även att det fordras att det finns tydliga mål med arbetet.
Vissa företrädare ser en placering hos Konkurrensverket som en möjlig
organisatorisk lösning. Det framhålls också att det är viktigt att tydliggöra ett
eventuellt initiativs roll, bl.a. i förhållande till vad som blir Konkurrensverkets
uppdrag och vilka frågor som ska bedrivas av Vinnova. Vidare har det
framkommit synpunkter innebärande att det är av betydelse att ett initiativ inte
blir alltför personberoende utan att tydliga strukturer och spridning skapas.
Upphandlande aktörer
Vissa upphandlande aktörerna påtalar att det kan finnas svårigheter att
genomföra ett dylikt initiativ inom Konkurrensverkets verksamhet och att det
istället skulle vara fördelaktigt om det kan bedrivas av parterna gemensamt.
Bland de upphandlande aktörerna finns respondenter som ser SKL som en
viktig aktör och man menar att det utöver nationell samordning även finns
behov av att det sker en regional och lokal förankring av ett eventuellt initiativ.
I detta sammanhang påpekas vikten av samverkan med branschorganisationer
m.fl. Man påpekar vidare att ett initiativ bör bygga på befintliga nätverk och
strukturer, men att programmet formaliseras.
Upphandlingsstöd m.fl.
Konkurrensverket anser att det skulle kunna finnas möjlighet att bedriva denna
typ av frågor inom dess organisation som en del av den upphandlingsstödjande
verksamhet som man kommer att ansvara för. Detta är dock avhängigt formerna
för programmet. Vidare anses SKL bl.a. kunna medverka till att politiskt stöd
kan erhållas. Det är vidare av stor betydelse med brett deltagande, regionalt
såväl som nationellt. Detta då man kommer att få ett ansvar i bredare
perspektiv, men även med fokus på innovation. Något som kommer att behöva
beaktas är att det inte får handla om aktiviteter som strider mot bestämmelserna
om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
Allmänt
Denna fråga har för många respondenter varit svår att ge konkreta synpunkter
avseende. Detta beror troligtvis på att de intervjuade parterna behöver mer
information om de aktiviteter som skulle bedrivas inom ett eventuellt initiativ,
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men också som en följd av det omorganisationsarbete som pågår inom den
upphandlingsstödjande verksamheten. En relativt stor enighet kan dock urskiljas
avseende behovet av att ett initiativ intar en neutral roll, där utformning och
organisation säkerställer att de olika förutsättningar som gäller för leverantörer
och de upphandlande aktörerna beaktas. Detta anses vara avgörande för att
skapa legitimitet och ömsesidighet. Under intervjuerna återspeglas detta även
genom att det framkommit åsikter om att befintliga nätverk och samarbeten bör
utnyttjas och att det är viktigt att det finns många organisationer som ställer sig
bakom initiativet.
Flera respondenter betonar vikten av en bred anslutning av partners, från såväl
köparsidan som leverantörssidan, för att skapa förtroende. Baserat på de
synpunker som framkommit genom intervjuerna synes SKL framhållas som en
naturlig representant för det offentliga.
Om ett initiativ realiseras, skulle er organisation kunna tänka sig att
understödja sådan verksamhet, och i så fall, på vilket sätt (deltagande som
partner, medfinansiering, deltagande i pilotprojekt, deltagande i
dialogmöten m.m.)?25
Det kan inledningsvis sägas att det, baserat på de genomförda intervjuerna,
finns ett intresse att på olika sätt bidra med stöd. Intresse finns från samtliga
organisationstyper som kontaktats. Samtidigt upplever flera respondenter att det
är svårt att uttala sig konkret avseende i vilken utsträckning och på vilket sätt
som dessa skulle kunna bidra. För att kunna göra det anser man att formerna
för, och omfattningen av, initiativet behöver konkretiseras. Det kan på detta
tidiga stadium konstateras att det primära intresset för deltagande och bidrag
avser tillhandahållande av personella resurser och kompetens. Bland de
upphandlande aktörerna framhåller flera respondenter att det finns intresse att
delta i genomförande av pilotprojekt och dialogmöten om förutsättningarna är
de rätta.
Vad gäller frågan om finansiering uppger vissa organisationer att dessa, om
förutsättningarna är de rätta, eventuellt kan bidra med ekonomiska medel. Det
finns exempel på andra områden där man medverkat som finansiär.
Från Konkurrensverkets sida redovisas att de kommer att ha ekonomiska medel
för arbete för främjande av innovation inom ramen för dess kommande
uppdrag, dock delar man inte ut pengar till projekt.

6.1 Avslutande kommentarer
Baserat på de intervjuer som företagits kan det konstateras att det, generellt,
bland upphandlande aktörer, näringslivsorganisationer, upphandlingsstödjande
verksamheter m.m. finns ett begränsat fokus på frågor som avser innovation26.
Flera organisationer som kontaktats under studiens redogör däremot för att man
i viss utsträckning arbetar med olika former av dialogaktiviteter utan fokus på
innovation.
Baserat på vår undersökning framträder en bild av att det generellt sett finns ett
stort behov av ökat stöd för att skapa ytterligare dialog mellan köpare och
säljare. Det finns osäkerhet kring hur dialog i samband med upphandlingar får,
25

Svaren för den aktuella frågan har sammanställts utan uppdelning mellan organisationstyp.
Det ska dock nämnas att det finns exempel på aktörer i Sverige som har ett utvecklat arbete avseende
innovationsfrågor kopplade till offentlig upphandling. Dessa anser att man inte har behov av stöd i någon
större utsträckning.
26
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och kan, genomföras och önskan är att insatser bör riktas mot att minska den
osäkerheten. Behovet som redogörs för avser i huvudsak att ur ett mer allmänt
perspektiv skapa forum och former för dialog, men det finns även intresse för
ökat innovationsfokus i offentlig upphandling och för aktiviteter som kan bidra
till att främja innovativa lösningar. Av den anledningen välkomnar många
aktörer ett initiativ som inriktar sig på dessa frågor och många av de
organisationer som intervjuats uttrycker intresse för ett initiativ motsvarande det
norska leverantörsutvecklingsprogrammet. Många respondenter har även
meddelat att dessa på olika sätt (resurser och kompetens, ev. medfinansiering
m.m.) skulle kunna understödja en sådan verksamhet, men att det fordras att
formerna för ett initiativ preciseras för att intresset ska omsättas till handling
och beslut.
I förhållande till den verksamhet som bedrivs inom det norska programmet
synes behovet av utökad dialog i Sverige vara bredare än att endast avse
innovation. I intervjuerna har det även efterfrågats utökat stöd i frågor som
gäller frågor t.ex. ledningsförankring, hälsoekonomi och modeller för att visa
lönsamhet i innovationsupphandlingar.
Även hos de svenska aktörerna ser man ett brett stöd inom organisationen och
hos ledningen som avgörande för att kunna bedriva ett mer innovationsinriktat
arbete. Inom det norska programmet har pilotprojekten verkat som positiva
exempel. Hos de svenska intressenterna framhålls möjligheten att genom
lyckade piloter kunna synliggöra upphandling som ett strategiskt verktyg för
utveckling och innovation.
Vad gäller utformning och organisation av ett svenskt program anser många
respondenter att det är svårt att besvara hur denna bäst skulle kunna lösas. Det
utkristalliseras dock ett behov av att ett eventuellt initiativ intar en neutral roll
och att de olika förutsättningar som gäller för både leverantörer och de
upphandlande aktörerna beaktas. Vidare anses det vara mycket viktigt att många
organisationer ställer sig bakom ett eventuellt initiativ för att skapa legitimitet.
Detta ansluter även till de aspekter som identifierats som framgångsfaktorer för
det norska programmet där man som neutral aktör kunnat verka som
opartiskt stöd för dialog mellan köpare och leverantörer. I Norge anses
den breda anslutningen av partners till programmet ha varit mycket
betydelsefullt för att nå de uppsatta målen. Av dessa anledningar
bedöms det som angeläget att man inför ett eventuellt svenskt initiativ
förankrar programmets verksamhet hos, och erhåller stöd från, starka
parter i de aktuella frågorna i Sverige.
En aspekt som framhålls av ett stort antal respondenter är behovet av att den
metodik som tillämpas, och aktiviteter som genomföras, säkerställer skydd för
eventuella konfidentiella uppgifter och att immaterialrättsliga frågor (t.ex.
upphovsrätt) behandlas på ett tillfredställande sätt. Baserat på de genomförda
intervjuerna tycks denna aspekt vara en nyckelfaktor för att ett eventuellt
innovationsfrämjande initiativ i Sverige ska nå framgång och för att det ska
finnas ett intresse hos leverantörerna att bidra till utveckling.
En avgörande faktor för att utveckla innovation inom offentlig
upphandling är att tillräckliga resurser kan mobiliseras och att det finns
kompetens i alla led, bl.a. för att genomföra dialog, kunna beakta den
information som erhållits i den efterföljande upphandlingen och för att
säkerställa leverans. Det kan också konstateras att resurs- och
kompetensaspekter är avgörande både för köpares och säljares deltagande och
för att nå framgång med aktiviteterna. I fråga om kompetens illustreras detta på
ett tydligt sätt genom ett av de pilotprojekt som utvärderats. Den upphandlande
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aktören hade i det aktuella fallet svårigheter att tillgodogöra sig den information
som erhölls genom dialogaktiviteterna. Detta ledde i sin tur att
leverantörsförslag inte kunde beaktas i önskvärd omfattning. Man påpekade i
det fallet behov av ytterligare vägledning för att säkerställa att de vinster som
dialogaktiviteterna bidragit till inte ska gå förlorade vid den efterföljande
upphandlingen.
Det har även påpekats av flera intervjuade att det är viktigt att se
innovationsfrågor i ett större sammanhang och att dessa frågor inte hålls
isolerade. Det synes av dessa anledningar angeläget att ett eventuellt initiativ på
lämpligt sätt samverkar med annan upphandlingsstödjande verksamhet,
befintliga nätverk m.m. för att sammankoppla de element som påverkar
möjligheten att bedriva innovationsfrågor inom offentlig upphandling.
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8 Bilaga 1 – Förteckning
över intervjuade
organisationer
Organisationer som intervjuats avseende sondering av intresse
Svenskt Näringsliv
Almega
Företagarna
Sveriges Byggindustrier
Swedish Medtech
Stockholms läns landsting
Region Skåne
Stockholms stad
Upphandlingsbolaget (Göteborgs stad)
Umeå kommun
Upphandlingscenter (Linköping & Norrköping)
Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet
Tillväxtverket
Trafikverket
Konkurrensverket

Övriga
Näringslivets Huvudorganisation (NHO)
ModgMinoz AB
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9 Bilaga 2 –
Sammanställning av
genomförda utvärderingar
9.1 Plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for
energiutnyttelse av biogass
Pilotprojektet är en följd av ett samarbete mellan Hias IKS (Hedmarken
Interkommunale avløpssamband) och Norsk Vann. Projektets målsättning var
att hitta nya sätt att utnyttja biogas och hitta lösningar som passar de mindre
kommunernas strukturer. Man ville även skapa uppmärksamhet kring vattenoch avloppssektorn och påvisa det miljöarbete som pågår inom området. En
idétävling utlystes i september 2012 och det hölls vid genomförandet av denna
ett informationsmöte. I idétävlingen inkom fem anbud och vinnaren, som utsågs
i december 2012, vidareutvecklar tillsammans med Hias det vinnande
idéförslaget.27
Hias var den aktör som ledde projektet och under genomförandet intog Norsk
Vann en mer passiv roll, men bidrog med kontakter i dess nätverk och vid
möten i den utsträckning behovet påkallade. Norsk Vann fann den interna
organisationen inom projektet i huvudsak vara tillfredställande, men efterlyste
ytterligare förankring bland sina medlemmar, bl.a. för att bidra till
kunskapsöverföring. Man menar att detta hade kunnat uppnås genom
exempelvis en referensgrupp som löpande informerades om projektet. 28
Leverantörsprogrammet hade en stödjande roll under projektets genomförande
och bidrog i den omfattning som Hias och Norsk Vann fann vara behövligt.
Nedan följer ett utdrag av de synpunkter som framhölls av köparsidan avseende
processen i det aktuella pilotprojektet (två respondenter, en från Hias och en
från Norsk Vann):
 Båda respondenterna upplever att projektet varit framgångsrikt, att man på
ett bra sätt identifierat ett reellt utvecklingsbehov och att de personer som
varit involverade i projektet tillsammans haft en samlad kompetens som
bidragit till att driva projektet framåt. 29

27
28
29

Sid. 4 f., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
Sid. 6., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
Sid. 6., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
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 Norsk Vann beskriver den inledande kontakten, och stödet som erhölls från
leverantörsutvecklingsprogrammet, som väl fungerande och båda
respondenterna anser att NHO varit en viktig stöttepelare för projektet.
Norsk Vann menar att stödet från programmet inneburit dels att man genom
deras arbete fått en aktör som representerar Norska Vann i olika forum och
dels att man fått stöd i det operativa arbetet med hänsyn till metodfrågor
m.m. och att programmet varit behjälplig med råd avseende bl.a.
genomförande av informationsmöten, ledningsförankring och planering.30
 Ledningsförankring belyses som en framgångsfaktor för projektet och initialt
deltog såväl NHO som Norsk Vann vid informationsmöten med Hias
ledning angående projektets potentiella nytta. En ytterligare faktor som
påpekas ha bidragit till ett lyckat resultat är att det var personer som arbetar
med den dagliga driften i Hias som såg behovet av att utveckla
användningen av biogas och att projektets drivkraft byggts nedifrån och upp
i organisationen.31
 Det informationsmöte som genomfördes som en del av idétävlingen upplevs
ha gett ett lyckat resultat och det skapades kontakter mellan olika aktörer
som deltog vid mötet. Respondenterna anser att tillräckligt deltagande vid
mötet uppnåtts, även om man bedömer att det hade kunnat blivit ett större
deltagande om man förlagt mötet i Oslo istället för i Hamar. Det påpekas
dock att det fanns möjlighet att följa mötet via Internet, något som den
sedermera utsedda vinnaren gjort. 32
 Inför idétävlingen fanns förhoppningar om internationellt deltagande, dock
inkom inga förslag från leverantörer utanför Norge. Av den anledningen
anser man att processen i pilotprojektet inte i tillräcklig utsträckning bidragit
till att nå internationella aktörer. Likväl anser respondenterna att de uppnått
utveckling av tidigare strukturer och att det vinnande förslaget har potential
att väsentligen utveckla kommersialiseringen av biogasanläggningar.33
Från programmets sida framhölls bl.a. att:
 man genom hela projektet tagit en aktiv roll i form av deltagande vid möte
med Hias ledning, metodstöd och erfarenheter från tidigare pilotprojekt och
att man även varit involverade i arbetet som följt efter idétävlingen.34
 man identifierat ett starkt engagemang från deltagande aktörer som en viktig
framgångsfaktor och att, även om det är oklart vilka slutliga resultat
projektet innebär, genomförandet av piloten har ägt rum med en metodik
som öppnar upp för innovation och har renderat ett stort intresse och en
lösning med stor potential.35

9.2 Hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekniske
hjelpemidler og synstekniske hjelpemidler
Pilotprojekten som presenteras i den aktuella utvärderingsrapporten avsåg
hörsel-, kommunikations- och varningstekniska hjälpmedel respektive
syntekniska hjälpmedel och genomfördes av NAV (Arbeids- og
velferdsforvaltninga) med stöd av leverantörsutvecklingsprogrammet.36 Det
huvudsakliga målet med att använda leverantörsutvecklingsmetodiken i de
30

Sid. 6 och 8., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
Sid. 6 f., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
Sid. 7., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
33
Sid. 8., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
34
Sid. 9., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
35
Sid. 9 f., Evaluering av plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for energiutnyttelse av biogass
36
Sid. 4, Pilotevaluering nr.2 og 7
31
32
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aktuella pilotprojekten har varit att öppna upp för innovativa lösningar som i sin
tur leder till bättre produkter för brukare av desamma.37 I de båda pilotprojekten
genomfördes dialogmöten inför de kommande upphandlingarna.
Vad gäller organisatoriska frågor framhålls i utvärderingsrapporten att NAV,
som en följd av samarbetet med leverantörsutvecklingsprogrammet, identifierat
ett nytt sätt att genomföra upphandlingar på och man menar därför att man
genom samarbetet uppnått ”organisatorisk innovation” i form av förändrade
arbetssätt. Förändringarna består bl.a. i utökad kontakt med
brukarorganisationer, ett ökat fokus på behovsanalys inför upphandlingens
genomförande och mer formaliserade leverantörskontakter. Pilotprojekten har
bidragit till tydliggörande av formerna för leverantörskontakter inför
upphandlingar och gett trygghet internt i NAV vad gäller hur sådana kontakter
kan ske utan att regelverken för offentlig upphandling träds förnär. För
närvarande pågår arbete med att förankra innovativa upphandlingar i NAV:s
övergripande strategi.38
Vad gäller innovation avseende specifika produktlösningar i de två
upphandlingarna innebar inget av de vinnande förslagen någon helt ny lösning.
Däremot har man i båda upphandlingarna gått mot mer funktionell kravställning
vilket NAV anser är den största konkreta effekten av processerna. Genom att
använda sig av funktionskrav istället för att beskriva specifika tekniska
lösningar anser sig NAV i framtiden kunna spara tid vid nya upphandlingar, öka
fokus på brukarens behov och möjliggöra att innovativa lösningar kan erbjudas.
Utöver detta bedömer man att möjligheterna att ta del av ny teknik som
utvecklas mellan upphandlingarna (under avtalstiden) ökar.39
Även om de aktuella pilotprojekten inte resulterade i någon helt ny lösning,
vilket NAV inte heller förväntat sig, anser NAV att framtagandet av en mer
funktionell kravspecifikation och tydliggörande av metodiken kommer att
kunna ge utslag i kommande upphandlingar. Detta då leverantörerna redan nu
kan påbörja utvecklingsarbete baserat på användning av funktionella krav och
att dessa inte behöver uppleva osäkerhet avseende om de av dem utvecklade
lösningarna skulle komma att exkluderas på grund av en för snäv teknisk
kravbild. NAV anser således att målen med pilotprojekten uppnåtts även om
resultatet inte omedelbart lett till innovativa lösningar.40
Under processen identifierades dock ett antal utmaningar, bl.a. bestående i
svårigheten att hitta objektiva tilldelningskriterier för bedömningen av
förslagen. I utvärderingsrapporten framhålls även att processen varit mer
tidskrävande än vad som var planerat. 41
Utvärderingsrapporten visar vidare att NAV anser att det finns potential att
utveckla arbetssättet efter det att upphandlingen slutförts genom att genomföra
erfarenhetsinventeringar avseende processen och upphandlingen. Detta ska med
fördel ske i nära anslutning till att processen avslutats och kan enligt NAV
utgöra ett tillfälle för leverantörerna att ge sina synpunkter på hur projektet
fortlöpt. Inom ramen för dessa pilotprojekt uttryckte vissa leverantörer
frustration över de genomförda processerna och en möjlighet för leverantörerna
att få inkomma med sina synpunkter framhålls i utvärderingsrapporten som en
aspekt som skulle kunna bidra till att leverantörernas intresse för deltagande i
senare leverantörsutvecklingsprocesser ökar. 42
37

Sid. 4, Pilotevaluering nr.2 og 7
Sid. 4 f., Pilotevaluering nr.2 og 7
39
Sid. 5., Pilotevaluering nr.2 og 7
40
Sid. 7., Pilotevaluering nr.2 og 7
41
Sid 8., Pilotevaluering nr.2 og 7
42
Sid. 9., Pilotevaluering nr.2 og 7
38
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Leverantörsutvecklingsprogrammet medverkade fram till dess att
dialogaktiviteterna avslutats och den respons som framhålls i
utvärderingsrapporten är att NAV anser att man varit mycket nöjd med
programmets deltagande och hur de arbetade med
leverantörsutvecklingsmetodiken. Man ser även att programmet haft en viktig
roll för att stödja NAV i förändringen av dess arbetssätt och att man genom
programmet erhållit trygghet under processen. NAV arbetar numera med
leverantörsutvecklingsmetodik i sina upphandlingar, genomför dialoger samt
fokuserar på mer funktionell kravställning. Något som enligt
utvärderingsrapporten pekar på att leverantörsutvecklings-programmet, såvitt
avser NAV, har nått sitt mål att främja en ökning av antalet innovativa
upphandlingar. 43

9.3 Varslingssystemer i morgendagens sykehjem
Detta pilotprojekt genomfördes av Skien kommun i samarbete med
leverantörsutvecklingsprogrammet och avser utveckling av nya varningssystem
för vårdhem. Skien kommun ville tidigt inleda en dialog med marknaden för att
bidra till utveckling av kravbilden för den aktuella upphandlingen och för att
stimulera leverantörerna till innovation och utveckling. Inom ramen för ett
förprojekt (vilket utfördes parallellt med de övriga aktiviteterna) genomfördes
en behovsidentifikation som företogs i samarbete med InnoMed/SINTEF (ett
nationellt kompetensnätverk för behovsdriven innovation i hälsosektorn resp.
Skandinaviens största oberoende forskningsorganisation) bl.a. med syfte att
analysera vilka krav som ställs på varningssystemen i ”morgondagens
vårdhem”. Inom ramen för pilotprojektet genomfördes aktiviteter i form av
öppen dialogkonferens, ”speed-dating” mellan leverantörer (arrangerades av
Oslo MedTech) och separata leverantörsmöten. Den öppna dialogkonferensen
utgjorde det inledande momentet och inbegrep över 70 deltagare från bl.a. 25
olika företag. Leverantörer inbjöds att lämna funktionella beskrivningar med
lösningsförslag som sedan följdes upp vid separata leverantörsmöten där dessa
fick möjlighet att presentera sina förslag (möten hölls med elva leverantörer).
Upphandlingen som följde de aktuella aktiviteterna genomfördes med
tillämpning av ett förhandlat förfarande.44
Respondenterna på leverantörssidan i den aktuella utvärderingen var endast två
till antalet vilket medför att underlaget för synpunkter från leverantörer måste
anses vara mycket begränsat då ett stort antal ytterligare aktörer deltagit vid de
aktiviteter som anordnats. Resultatet av den genomförda utvärderingen bör av
den anledningen beaktas med försiktighet.
Båda respondenterna deltog vid dialogkonferensen och vid de separata
leverantörsmötena och av dessa aktiviteter ansågs att de separata
leverantörsmötena var mycket nyttiga samtidigt som respondenterna bedömde
att den öppna dialogkonferensen varit mindre nyttig. En av respondenterna
deltog även vid workshop/”speed-dating” och ansåg att deltagandet därvid
varken var nyttigt eller onyttigt. De två respondenterna ansåg att de viktigaste
effekterna av aktiviteterna var att man fick en ökad kunskap om kundens behov
och att man fått en möjlighet att informera om sina lösningar avseende det
aktuella behovet. 45
Avseende frågan om aktiviteterna främjat innovation kan framhållas att båda
respondenterna meddelat att deras anbud inte skulle ha varit väsentligen
annorlunda utformade om de inte deltagit vid aktiviteterna vilket kan indikera
43
44
45

Sid. 10., Pilotevaluering nr.2 og 7
Sid. 3 och 5 f., Pilotevaluering nr.10
Sid. 7 f., Pilotevaluering nr.10
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att aktiviteterna inte bidragit till en ökad grad av innovation. Dock bedömer
båda respondenterna att aktiviteterna kan få positiva följder i form av att
anbuden anpassas till Skien kommunes behov på ett bättre sätt än om
aktiviteterna inte genomförts. 46
Från köparsidan framhölls av de två respondenter (från Skien kommune) som
lämnat synpunkter i utvärderingen att de aktiviteter som genomfördes inom
ramen för pilotprojektet bidrog till att man fått ny information om marknaden
och att det finns behov av forskning och utveckling. 47
Respondenterna påpekar även att svårigheter inträdde vid utformande av en mer
funktionell kravställning för den aktuella upphandlingen och man anser inte att
kravspecifikationen blev så funktionsinriktad som man på förhand hoppats på.
Enligt utvärderingsrapporten fick kommunen svårt att tillgodogöra sig den
information som framkommit vid de olika aktiviteterna samt att
leverantörsutveckling som metod värderades som mindre viktig av
respondenterna i förhållande till utvecklingen av förfrågningsunderlaget.
Ändock anser respondenterna att det stöd som erhållits från programmet totalt
sett varit värdefullt och man anser att aktiviteterna i sig bidragit med mycket
värdefull information om lösningar och produkter till kommunen. Man
framhåller vidare att programmet bidragit med spridning av information till
potentiella leverantörer angående projektet och de utmaningar som kommunen
står inför. Respondenterna menar också att programmet bidragit till förankring
av processen i kommunen. 48
Ett flertal förbättringsmöjligheter avseende processen har identifierats av
respondenterna inom kommunen. Bl.a. framhålls att det är viktigt att
leverantörsutvecklingsprogrammet tillhandahåller vägledning avseende hur den
information som framkommer vid dialogaktiviteterna ska omsättas i praktiken i
form av framtagande av funktionella krav. Vidare framkom synpunkter
avseende behovet av att programmet tydligare redovisar vilken tids- och
resursåtgång som fordras för genomförande av aktiviteterna. Även om man ser
nyttan av aktiviteterna anser man att genomförandet kostat mer än vad
leverantörsutvecklingsprogrammet först gett uttryck för. 49

9.4 Omsorg+
Omsorg+ är en tjänst som tillhandahålls äldre inom Oslo kommun och omfattar
hjälpmedel för att mottagarna av tjänsten så långt som möjligt ska kunna bo
kvar i eget boende. Målet är att inom ramen för projektet ha färdigställt tusen
boenden med Omsorg+-standard innan 2015.
Oslo kommun medverkar som partner i leverantörsutvecklings-programmet och
kände därför till det stöd som kunde erhållas. Detta, tillsammans med att man
hade framtagit en kravspecifikation för de aktuella tjänsterna som skulle
utvecklas för att möta kommande behov, låg till grund för det
leverantörsutvecklingsarbete som kom att bedrivas.50
Inom ramen för detta pilotprojekt ville man hitta nya sätt för dialog och Oslo
kommun stod som ansvarig för genomförande av ett öppet dialogmöte samt
separata leverantörsmöten och Oslo Medtech anordnade på eget initiativ en
ytterligare aktivitet i form av speed-dating mellan leverantörer. Vid det öppna
dialogmötet som genomfördes i januari 2011 deltog cirka 80-90 intressenter
46
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från leverantörssidan, KS, NAV, NHO och andra aktörer. Vidare hölls, som
ovan nämnts, separata möten mellan kommunen och leverantörer där
leverantörer fick presentera förslag till potentiella lösningar på frågeställningar
vilka baserades på kommunens behov.51 Dessa aktiviteter genomfördes innan
upphandlingen annonserades.
Från leverantörerna framhölls bl.a. följande om
leverantörsutvecklingsprocessen i det aktuella pilotprojektet (16 respondenter,
av dessa har samtliga deltagit på den öppna konferensen, åtta på speed-dating
och 15 på separata leverantörsträffar):
 Bland respondenterna ansåg cirka 55 % att det öppna dialogmötet och de
separata leverantörsmötena var mycket nyttiga. Ytterligare cirka 30 % av
respondenterna ansåg att dessa aktiviteter hade en viss nytta och endast ca 15
% ansåg att aktiviteterna varken var nyttiga eller onyttiga. Avseende den av
Medtech anordnade aktiviteten var respondenterna inte fullt lika nöjda med
nyttan.52
 En stor del av responenterna uttryckte ett intresse för att medverka vid
liknande aktiviter inför eventuella kommande upphandlingar.53
 Bland de positiva effekter som aktiviteterna hade ur leverantörssynpunkt kan
särskilt framhållas möjligheten för leverantörerna att presentera sin
verksamhet och potentiella lösningar avseende det aktuella behovet för
kunden, dvs. den specifika kravspecifikationen (cirka 80 %). Vidare
framhölls att leverantörerna även upplevde att man fått ökad kunskap om
kundens behov (cirka 75 %), möjlighet att lämna bättre anbud (cirka 40 %)
och drygt 30 % ansåg att aktiviteterna bidragit till att denne blivit inspirerad
till innovation och att utveckla nya lösningar. 54
 Bland de negativa effekterna framhölls bl.a. risken för ökad konkurrens (50
%) och att man bekymrar sig för att andra leverantörer får information om
ev. presenterade lösningar (12,5 %). Vad gäller de negativa konsekvenserna
bör det dock framhållas att endast hälften av respondenterna i sina svar
markerat någon negativ aspekt vilket enligt utvärderingsrapporten sannolikt
innebär att det finns respondenter som inte uppfattat att det förelåg några
negativa effekter. 55
 På frågan om hur respondenterna värderade de resurser som dessa var
tvungna att lägga ned på aktiviteterna i förhållande till aktiviternas vinster
framhöll en majoritet att man hade lagt mer resurser än vad aktiviteterna
bidragit till om det skulle visa sig att denne (leverantören) inte erhåll
kontrakt i en kommande upphandling. Det bör dock nämnas att en stor del av
respondenterna ansåg att, även om de inte skulle vinna kontraktet,
aktiviteterna inte krävt mer än vad de bidragit till.56
 43,6 % av respondenterna framhöll att deras anbud troligen inte skulle ha
skiljt sig väsentligen från hur det skulle ha sett ut utan medverkan i denna
process. Cirka 30 % var osäkra avseende samma fråga och 25 % ansåg att
deras anbud skulle vara väsentligen annorlunda till följd av processen.57
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 En majoritet av leverantörerna bedömer att Oslo kommun med hjälp av
processen kommer att erhålla en leverans som bättre svarar mot dess behov
än om inga aktiviteter företagits.58
Från köparsidan framhölls bl.a. följande om leverantörsutvecklings-processen i
det aktuella pilotprojektet (två respondenter):
 Belutet om metodiken som skulle användas i den aktuella processen var
tydligt förankrad i ledningen.59
 Båda respondenterna var tillredsställda med leverantörsutvecklingsprocessen
och man ansåg att både det öppna dialogmötet och de separata
leverantörsmötena var mycket nyttiga. Man uppfattade att den
kravspecifikation som var föremål för aktiviteterna utvecklades till att bli
mer funktionell till sin utformning vilket kunde innebära fler potentiella
lösningar och ökad innovation. 60
 Respondenterna bedömde att förfarandet var mer tidskrävande än om
aktiviteterna inte genomförts och det förekom viss förskjutning av tidplanen.
Däremot fanns tillräckliga ekonomiska resurser att tillgå och man anser
investeringen var nyttig.61
 Båda respondenterna framhåller att de är nöjda med programmet, det stöd
man fått från NHO och att man fått en ökad grad av dialog och flera
potentiella lösningar som en följd av leverantörs-utvecklingsmetodiken. Man
uttrycker även att stödet från det nationella programmet (NHO/KS) varit till
stor nytta och att de bidragit till planeringen och genomförandet av
aktiviteter.62
Utöver de ovan redovisade representanterna inhämtades synpunkter från Norsk
Teknologi som framhöll vikten av leverantörsutvecklings-programmets
verksamhet och att det är fördelaktigt att det finns en neutral aktör som kan
bidra i processen. Organisationen deltog inte själv på dialogmötena, men har via
sina medlemmar fått positiv återkoppling med framhållande av den lyhördhet
som visats och avseende det fokus som gällt för diskussionerna. Norsk
teknologi har gjort gällande att dialogerna bidragit till en mer funktionell
kravspecifikation. Man påpekar dock att dialogen med marknaden är ett medel
för att nå resultat, inte ett mål i sig.63

9.5 Varmeproduksjon i skolebygg64
Oslo kommun, genom ett kommunalägt bolag (Undervisningsbygg), utlyste
2009 en idétävling avseende värmeanläggningar som en följd av beslut i
kommunfullmäktige om aktiviteter för bidragande till att minska utsläppen av
växthusgaser. Man ville finna innovativa lösningar för att täcka
uppvärmningsbehovet med icke-fossila bränslen. Projektgruppen för piloten
bestod av representanter för Leverandørutvikling Hovedstadsregionen (ett
58
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regionalt leverantörsutvecklingsprogram som följdes upp av det nationella
leverantörsutvecklingsprogrammet) och Undervisningsbygg. Utöver dessa
organisationer deltog OREEC - Oslo Renewable Energy and Environment
Cluster – i processen för att bidra till mobilisering av företag inom det aktuella
området. Idétävlingen användes som ett led i utveckling av nya koncept och
presenterades genom en öppen dialogkonferens. Som ett led i idétävlingen
anordnades även en innovationsworkshop. 65
Uppföljningen av det genomförda pilotprojektet visar att de inblandade
aktörerna anser att det stöd som tillhandahölls av LuHo i form av initiativtagare,
samordnare av dialogmöten m.m. var starkt. Efter den initiala utvärderingen av
pilotprojektet kunde det konstateras att processen lett till att grupper av
leverantörer tillsammans levererat förslag till lösningar, men också att det fanns
möjlighet att konkurrera även om man inte deltagit vid de aktiviteter som LuHo
arrangerat. 66
Såväl Undervisningsbygg som flera leverantörer har i utvärdering efter det
genomförda pilotprojektet ansett att idétävlingen bidragit som ett hjälpmedel för
innovation, men användandet av idétävlingen konstateras även ha inneburit att
enskilda leverantörer ”skrämts bort” och viss kritik har riktats från både parter
som deltagit och parter som inte deltagit. Kritiken riktades mot utformningen av
idétävlingen och man ansåg att de valda kriterierna kunde ha en
diskriminerande verkan. I övrigt redovisas i utvärderingen goda betyg till
anordnarna och generellt sett ges pilotprojektet positiv feedback även om det
framkommer önskemål om förbättringar avseende regler för förfarandet,
upphovsrättsfrågor och återkoppling till de aktörer som inte vunnit framgång i
tävlingen.67
Efter slutförd idétävling genomförde Undervisningsbygg sedvanliga
upphandlingar avseende energilösningar till de aktuella skolorna. Vid dessa
upphandlingar användes inte leverantörsutvecklingsprogrammets metodik, dock
baserades kravställningen vid enskilda skolor på de förslag som inkommit i
idétävlingen. 68
Från köparsidan (tre respondenter) framhålls att tre av de fyra lösningar som
premierades i idétävlingen utgjorde innovativa lösningar, något som man anser
illustreras genom att en av idéerna vidareutvecklades inom ramen för ett
forsknings- och utvecklingskontrakt och att en av idéerna medförde att en
teknisk lösning patenterades. Av de idéer som framkom genom tävlingen blev
sedermera, efter upphandling, ett antal lösningar de som föreslogs för skolorna.
Respondenterna är även av uppfattningen att leverantörsutvecklingsmetodiken
varit en förutsättning för att hitta de aktuella lösningarna. En av respondenterna
framhöll LuHo:s kompetensbidrag avseende organisatoriska frågor och
mobilisering av leverantörsnätverk som ett avgörande moment och processen
har från både köparsidan och leverantörssidan fått goda vitsord.69
Vad gäller genomförandet av idétävlingen identifieras genom utvärderingen ett
antal förbättringsmöjligheter. Bl.a. synes för kort tid ha avsatts mellan den
innovationsworkshop som genomfördes och tidpunkten för när
tävlingsförslagen skulle inkomma. I utvärderingen konstateras även att två av de
förslag som utsågs till vinnare i idétävlingen inte varit med på dialogmöte eller
workshop och det framhålls att dialogmötet av den anledningen troligtvis var av
65
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störst nytta för Undervisningsbygg själva och att nyttan av workshopen, som
kunde vara viktigare för leverantörerna, skulle ha varit av större om
tidsutrymmet varit mer generöst. Vidare framkom synpunkter avseende behovet
av mer information inför och efter genomförda möten.70
Det framhålls vidare i utvärderingsrapporten att en tydligare förankring och
spridning av metodiken, för att främja användandet av mer innovativa
anskaffningsprocesser, i hela den upphandlande organisationen är önskvärd. I
det aktuella fallet synes metodiken huvudsakligen ha förankrats hos enskilda
personer hos Undervisningsbygg som arbetat med projektet. Man lyfter i
rapporten även behovet av att upphandlingsavdelningen involveras i ett tidigt
skede i processen.71
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10 Bilaga 3 –
Sammanfattning –
Metodbeskrivning72
Nedan sammanfattas den metodbeskrivning leverantörsutvecklings-programmet
framtagit för innovativa anskaffningsprocesser.
Steg 1 – Identifiering och organisering
Processen inleds med en behovsinventering, bl.a. genom samtal med brukare
och andra intressenter. Dessa kan ge viktig information och inspiration för
kartläggningen av behovet. Samarbetet med brukare ger också ett viktigt
underlag för ledningsförankring. Behovet bör inte definieras för snävt. I detta
skede ska målformulering ske och risker, utmaningar och ekonomiska frågor
ska analyseras.
Då potentialen för nytänkande är störst innan upphandlingens genomförande
bör projektet påbörjas i ett tidigt skede och i god tid före dess att upphandlingen
annonseras (se figur 1 nedan). För säkerställandet av att en grundlig
behovsinventering företas och att det finns tillgång till tillräckliga kunskaper
och resurser är det av avgörande betydelse att arbetet förankras i ledningen.
Följande ska bäras i åtanke:
 experter, brukare och andra intressenter ska involveras i ett tidigt skede
 erforderliga resurser och tid ska avsättas för förberedelse av upphandlingen
 beskrivningar och kravställning ska inte vara för snävt formulerade. Dessa
ska öppna upp för, och utmana leverantörerna att finna, nya lösningar
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Figur 173

Figuren ovan visar att möjligheterna att skapa utrymme för nya lösningar och
innovation är störst i den inledande fasen innan förfrågningsunderlag färdigställs och
upphandlingen annonseras. Bilden åskådliggör det ”möjlighetsrum” för
innovationsfrämjande som enligt det norska leverantörsutvecklingsprogrammet kan
utnyttjas mer aktivt.

Steg 2 – Dialog och beskrivning
Innovativ offentlig upphandling förutsätter ett närmare samarbete mellan leverantörer och
upphandlande aktörer än andra, mer traditionella, upphandlingar. Framgångsfaktorer för detta
arbete är mobilisering av nätverk och att leverantörerna ska utmanas att finna nya lösningar
avseende de krav som den upphandlande aktören ställer. Kontakt med marknad är tillåten under
förutsättning att principen och likabehandling iakttas och att ingen snedvridning av konkurrensen
förekommer.
Följande ska bäras i åtanke:
 reglerna för, och målen med, dialogen ska vara förutsägbara och
leverantörerna ska informeras om att de kommer att tävla om eventuella
kontrakt,
 möten ska vara öppna för samtliga leverantörer och möten ska annonseras
brett på förhand,
 informationen ska vara tillgänglig för alla leverantörer och vara på en
generell nivå.
Efter dialog har ägt rum påbörjas arbetet med beskrivning av behovet och de
krav som ska gälla för upphandlingen. Snäva tekniska beskrivningar bör
undvikas. Informationen som erhållits på dialogmötena ska användas på ett sätt
som säkerställer att ingen olikbehandling eller konkurrensbegränsning sker.
Följande ska bäras i åtanke:
 funktionella krav bör användas,
 allt material av betydelse ska tillhandahållas leverantörerna,
 förfrågningsunderlaget får inte ”skräddarsys” för en lösning som presenterats
av en viss leverantör,
 längre anbudstid kan bidra till ökad konkurrens.
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Steg 3 – Genomförande och utvärdering
Vid genomförande av upphandlingen bör förfarande som möjliggör innovativa
lösningar användas. Vid tekniskt komplicerade upphandlingar bör förfarandet
konkurrenspräglad dialog övervägas. Under genomförandet av upphandlingen
kan också tillåtande av alternativa anbud och andra tilldelningskriterier än pris
bidra till ökade möjligheter till innovativa lösningar.
Efter upphandlingens genomförande bör arbetet utvärderas. Utvärderingarna
kan omfatta aspekter inbegripande bl.a. hur brukarnas behov tillgodosetts,
ekonomiska faktorer, hinder för innovation, styrkor och svagheter i
genomförandet av projektet och återkopling från marknaden och andra.
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Dialog för bättre upphandling
- norska erfarenheter och svenska möjligheter
En nyckelfråga för utvecklingen av offentlig upphandling handlar om samspelet
och dialogen mellan upphandlande myndigheter och privata leverantörer. I
Norge drivs sedan 2010 ett utvecklingsprogram för innovativ offentlig
upphandling, Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet har ett
uttalat syfte att stimulera ökat samspel och dialog mellan köpare och
leverantörer innan upphandlingar genomförs.
I rapporten beskrivs det norska arbetet och de effekter programmet bidragit till
för att utveckla offentlig upphandling och samspelet mellan upphandlande
myndigheter och företag. Studien har även undersökt intresset av ett
motsvarande initiativ i Sverige hos ett urval av kommuner, landsting och
regioner, näringslivsorganisationer och statliga myndigheter.
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