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Förord 

Vi avslutar våra studier med en intensiv, utmanande och lärorik tid samt med en omfattande 

studie. Ett stort tack vill vi rikta till alla som har varit delaktiga och gjort denna studie möjlig 

att genomföra. Ett stort tack vill vi därför utbringa till de organisationer och individer som 

med ett stort engagemang och intresse har ställt upp och medverkat i studien. Vi vill även 

tacka vår handledare Paulina Rytkönen som har väglett oss genom uppsatsen och med 

kritiska ögon bidragit med goda råd och idéer för hur vi ska nå våra mål och landa i ett önskat 

resultat. Ett tack vill vi även utbringa till våra kurskamrater som har tagit sig tid för att hjälpa 

oss med att granska uppsatsen och bidra med goda idéer och förslag på hur uppsatsen kan 

utvecklas till det bättre. 

 

Vi vill slutligen även rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som har hjälpt till och 

stöttat oss genom uppsatstiden. De har bidragit med positiv energi samt med goda råd och 

förbättringsförslag för uppsatsen. 

  

  

Stockholm, 22 juni 2017 

  

_____________________                                                                 _____________________ 

 

Josefin Thelander                                                                               Hanna Sjöberg 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

Sverige står inför en rad utmaningar och samhällsförändringar såsom sociala, miljömässiga 

och ekonomiska förändringar. Offentlig upphandling kan utgöra ett verktyg för en innovativ 

utveckling och innovativa lösningar blir allt viktigare för hantering av dessa. Upphandling 

innebär att en offentlig organisation köper in en lösning från marknaden istället för att ta fram 

en lösning genom egen regi. Innovationsupphandling utgör ett nytt sätt att arbeta med 

upphandling och kan innebära en riskfylld och komplicerad process att hantera. Staten bör 

därmed bistå upphandlande organisationer med stöd och nödvändiga resurser. 

 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som kan hindra och möjliggöra 

innovationsupphandling inom den offentliga sektorn. Syftet är även att få kunskap om vilket 

stöd statliga myndigheter kan bistå med för att öka offentlig innovationsupphandling i 

Sverige. För att möta syftet med studien applicerades en fenomenografisk metodansats. Detta 

gjordes för att studera olika synsätt av fenomenet offentlig innovationsupphandling samt för 

att skapa kunskap och förståelse om det. Studien resulterade i att hinder och möjligheter 

kunde tas fram kopplat till innovationsupphandling inom den offentliga sektorn. Dessa 

presenterades genom fem kategorier: kunskap och incitament, funktion och dialog, juridiska 

rädslor, finansiella medel samt samverkan. Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och Sveriges 

kommuner och landsting är tre statliga myndigheter som samverkar för att stödja offentliga 

organisationer, för att öka innovationsupphandlingen i Sverige. De statliga stöden kan ges i 

form av delade kompetenser och erfarenheter, rådgivning och vägledning samt genom att 

bistå med finansiella medel och incitament.  
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Abstract 

Sweden is facing numerous challenges that come with current social, economical and 

environmental changes. In order to handle those changes, it has become important to develop 

innovative solutions. Public procurement can be used as a tool for such innovative 

development. Instead of producing new solutions on its own, the solutions can be obtained 

from actors on the market. When it comes to innovations, public procurement constitute a 

new way of using procurement, as it includes a risky and complicated process to handle. The 

government should therefore assist public organizations with the needed support as well as 

necessary and complementary resources, in order to raise their willingness, abilities and 

opportunities to procure innovations.  

 

The purpose of this study is to gain an understanding of what may prevent and enable public 

procurement of innovation in the public sector. The aim of the study is also to gain 

knowledge about the governmental support, aimed to increase the public procurement of 

innovation. A phenomenological methodology was applied on this study, with reason to look 

into different approaches of the phenomenon. A description of what may prevent and enable 

public procurement of innovation in the public sector could be identified as a result of this 

study. These could be categories as: knowledge and incitement, function and dialogue, legal 

fears, financial resources and collaboration. Upphandlingsmyndigheten, Vinnova and 

Sveriges kommuner och landsting, constitutes three governmental agencies that are 

collaboratively working towards supporting and increasing public procurement of innovation 

in Sweden. The support and resources that is given through these authorities can be described 

in terms of skills, advancement, counseling, guidance, knowledge and financial resources and 

incentives to procure innovations.  
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Ordlista  

Anbud: Ett erbjudande från en potentiell leverantör om leverans av en potentiell lösning som 

efterfrågats. I anbudet ges en tydlig beskrivning av vad som ska levereras, till vilket pris samt 

att det ska innefatta övriga betalnings-och leveransvillkor.  

Anbudsgivare: De leverantörer som vid en upphandling lämnar ett anbud är de som agerar 

anbudsgivare.  

Anbudsutvärdering: Det anbud som kommer in till den efterfrågade organisationen kommer 

att utvärderas och bedömas, mot de krav och kriterier som ställts på leverantören och 

funktionen.  

Beställare: En beställare deltar aktivt vid utformningen av upphandlingen samt sätter krav 

för det som kommer att upphandlas. Beställaren är även med och tar fram 

kravspecifikationen, prövning av anbud samt ersättningsformen.  

Beställargrupp: En grupp bestående av engagerade deltagare med goda kompetenser och 

insikter i behov och offentliga verksamheter. Inom en beställargrupp genomförs behovs-, 

marknads- och riskanalyser och det bär även goda kunskaper om uppföljning, utvärdering 

och förvaltning av upphandling. En beställargrupp kan ta fram underlag för upphandling. 

Dessa underlag innehåller metoder, kunskaper och rekommendationer samt information om 

vilka kriterier och krav som upphandlaren ska använda sig av i en upphandling (med fokus på 

funktionskrav). En beställargrupp utgör inte en upphandlande myndighet utan de bistår med 

underlag och rekommendationer för funktionsupphandling och upphandling av innovationer 

bland offentliga organisationer.  

Funktionsupphandling: Detta innebär att en upphandling görs med krav på funktion. En 

funktion kan exempelvis vara en lösning, för att möta ett identifierat behov.  

Förfarande: Utgör ett tillvägagångssätt eller en metod för offentlig upphandling.  

Förfrågningsunderlag: Den upphandlande organisationen tillhandahåller leverantörerna ett 

förfrågningsunderlag, vilket är ett underlag för anbudsgivningen. Förfrågningsunderlaget 

innefattar exempelvis leverantörskrav, kravspecifikationer (krav på föremålet för 

upphandlingen), administrativa bestämmelser, villkor och utvärderingskriterier för hur 

anbuden ska utvärderas.  

Incitament: Är en anledning ett handlande och ett sätt att stimulera ett beteende. Incitament 

till ett handlande kan vara i form av exempelvis finansiella incitament, såsom bidrag för att 

stimulera och motivera till ett handlande.  



 

Innovation: Kan vara en ny idé, exempelvis en ny tjänst, lösning eller metodik. Det är 

någonting nytt av hög originalitet och betydelse (kan även ses som revolutionerande). Det är 

även någonting som fått fotfäste i samhället och inom alla olika typer av områden.  

Innovationsupphandling: Offentlig upphandling som främjar utvecklingen och införandet 

av nya och innovativa lösningar.  

Innovationsupphandlingsförmåga: Det innefattar en förmåga att kunna använda 

upphandling som verktyg för innovativ utveckling, där förmågan handlar om att besitta rätt 

kompetenser och resurser för att kunna genomföra en innovationsupphandling.  

Kommun: I Sverige finns det 290 kommuner. Kommuner bär ansvar för en stor del av 

samhällsservicen och utvecklingen av de olika ansvarsområdena. Skola, äldreomsorg, 

förskola och socialtjänst utgör några av kommunernas viktigaste och främsta områden.  

Landsting: I Sverige finns det 20 landsting. Landstingens ansvarsområden och uppgifter kan 

geografiskt sett utgöras av uppgifter som är gemensamma inom ett större område och där 

dessa kräver stora ekonomiska resurser. Detta kan exempelvis gälla hälso- och sjukvården 

samt att stärka utvecklingen och tillväxten inom en region.  

Leverantör: En leverantör tillhandahåller efterfrågade varor eller tjänster som upphandlaren 

efterfrågar.  

LOU: Lagen om offentlig upphandling är den svenska lagstiftningen som bygger på EU-

direktiv.  

Offentlig sektor: En verksamhet som är finansierad via skattebetalare och finanserna 

möjliggör för bedriften av den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn innefattar vård, 

omsorg och skola, där detta drivs av staten, kommunen och landstinget. Offentliga 

verksamheter erhåller en självständighet samt styr över egna budgetar och intäkter.   

Offentlig upphandling: Detta innebär att en upphandlande myndighet (stat, kommun och 

landsting) köper in varor eller tjänster från leverantörer på marknaden, istället för att 

producera dessa varor och tjänster ur egen regi.  

Statsförvaltning: Den verksamhet som utövas av myndigheter och ett lands ämbetsverk. 

Lagstiftningen och reglerna i landets författning styr verksamheten samt så styrs 

verksamheten av beslut som är fattade av landets regering och parlament.  

Upphandlare: Upphandlaren har inom upphandlingsprocessen ett affärsmässigt ansvar och 

ska vara kunnig inom frågor för upphandling. Upphandlarens ansvarsområden är bland annat 

att under processens gång informera företag och efterfråga lösningar. Upphandlaren ska 

utforma nödvändiga upphandlingsdokument tillsammans med beställaren, så som 

kravspecifikation och förfrågningsunderlag. En upphandlare ska även bestämma vilka 



 

leverantörer som har rätt kvalifikationer för att ta fram det som ska upphandlas. De anbud 

som kommer in ska prövas och utvärderas av upphandlaren  

Utvärderingskriterier: En utvärdering som innehåller flertalet kriterier, som sedan kommer 

att fastställa det anbud som ska antas. Kriterier inom en sådan utvärdering kan vara att 

anbudet som ges ska vara fördelaktigt och ekonomiskt samt möta krav på funktion.  

Överprövning: När en felaktig upphandling har gjorts kan det eventuellt leda till att 

upphandlingen överprövas i domstol. En leverantör kan göra en överprövning och använda 

det som ett rättsmedel. En överprövan kan sökas i den allmänna förvaltningsdomstolen, om 

en leverantör har kommit till skada av eventuella fel i upphandlingen eller om de anser att det 

inte gått rätt till.  
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1. Inledning  
 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis bakgrunden till problemet där innovation, 

politiska aspekter och offentlig innovationsupphandling beskrivs. Därefter presenteras 

tidigare forskning och en forskningslucka gällande offentlig innovationsupphandling och 

statens stödjande roll. Detta leder sedan in i en problemdiskussion, följt av ett syfte och två 

frågeställningar. Sista delen för detta avsnitt innefattar slutligen en presentation av 

avgränsningarna för studien.     

1.1 Problembakgrund  
Inför år 2030 har 17 globala mål tagits fram av de Förenta Nationerna (FN) och dessa mål ska 

vara gällande för samtliga länder. Målen syftar till att alla länder ska arbeta för en hållbar 

utveckling tillsammans och utbildning, klimat samt hälsa är tre av de områden som berörs 

(Globala målen 2017). Enligt det nionde målet ska länderna: “Bygga upp en motståndskraftig 

infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation” 

(Globala målen 2017).  

  

Det finns idag ett EU-program för forskning och innovation inom Europa kallat Horizon 

2020. Det har beslutats via europaparlamentet att investeringar ska genomföras inom området 

forskning och innovation, för att stärka Europas framtid. Målet med programmet är således 

att EU ska bli världsledande i utvecklingen av innovationer och inom forskning samt för att 

den ekonomiska tillväxten ska öka (Europeiska kommissionen 2014, p. 5). Innovationer ska 

möta efterfrågan och de behov som råder i ett samhälle. Detta ska i sin tur bidra till ett bättre 

liv för människor och skapande av nya affärsmöjligheter (Vinnova 2016). Genom Horizon 

2020 kan stöd ges för att främja och underlätta innovationsarbetet. Ett ökat stöd ges också för 

de metoder som kan kopplas till efterfrågan av innovationer, där innovationsupphandling 

utgör en av de centrala delarna av Horizon 2020-programmet (Europeiska kommissionen 

2014, p. 17). Offentlig upphandling kan fungera som ett viktigt politiskt verktyg för att möta 

samhälleliga behov i enlighet med bredare politiska mål (Brammer & Walker 2011, p. 452). 

Det finns därmed stora möjligheter för Europa att genom upphandling stimulera utvecklingen 

av innovationer (Rolfstam 2012, p. 305).  
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1.1.1 Innovation  

Begreppet innovation har många olika definitioner och Schumpeters (1934) definition utgör 

en av dessa. Han definierar innovation enligt följande; införandet av en ny vara, öppnandet av 

en ny marknad, nya produktionsmetoder och nya sätt att organisera (Schumpeter 1934, p. 65). 

Rogers (1995) definierar innovation som när en individ uppfattar ett objekt eller en idé som 

någonting helt nytt (Rogers 1995, p. 11; Rolfstam et al. 2011, p. 453-454). En innovation kan 

innefatta någonting nytt av en hög originalitet och kan tillämpas på många olika områden. 

Det är även någonting som får fotfäste i samhället och för människor kan det innebära 

någonting revolutionerande. En innovation tas fram genom en process och 

innovationsprocessen ses som avslutad när användaren har tagit det nya till sig. Kunskap om 

kommunikation, företagsledning och värnandet om kunden utgör några viktiga 

kunskapsområden för innovationer. Kunskap utgör en viktig faktor och kan vara avgörande 

för hur innovationen kan komma att tas emot och introduceras i organisationen och på 

marknaden (Frankelius 2009, p. 49).  

 

För att kunna hantera framtida samhällsutmaningar finns det ett ökat samförstånd för att 

innovationer behövs, inte endast ekonomiska och teknologiska utan även sociala 

innovationer. Norman och Verganti (2012) menar att social innovation grundar sig i en idé 

om förändring av sociala metoder för att hantera utmaningar. Detta kan vara förändringar 

som behövs för att hantera sociala problem eller för att tillgodose behov som finns i 

samhället. För att möta nya sociala krav, behov och samhällsutmaningar på ett bra sätt bör de 

redan befintliga metoderna därför utvecklas. Social innovation kan exempelvis innebära nya 

sätt för samarbete och organisering, nya processer, utvecklade regelverk eller nya begrepp 

och praxis. Dessa nya sätt måste även accepteras av politiker och medborgare i samhället för 

att det ska fungera på ett bra sätt (Norman & Verganti 2012; se Weerakkody et al. 2014, p. 

184-185).  

1.1.2 Innovationsupphandling  

Edler och Georghiou (2007) menar att offentlig upphandling kan utgöra ett instrument för att 

påverka utvecklingen av innovationer genom efterfrågan (Edler & Georghiou 2007; se 

Timmermans & Zabala-Iturriagagoitia 2013, p. 675). En offentlig verksamhet eller 

organisation går under vad som nämns som den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn 

består av myndigheter, kommuner och landsting och där dessa utgör skattefinansierade 

verksamheter (Botia 2015). Enligt Edler (2009) innebär offentlig upphandling att en offentlig 
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verksamhet köper in en produkt eller en tjänst till sin verksamhet, där upphandlingen baseras 

på vad som finns att tillgå på marknaden och där det inte förknippas med innovation. Vid en 

offentlig upphandling av innovation, efterfrågar den offentliga organisationen istället en viss 

funktion av en vara eller en tjänst. Målet med innovationsupphandling är att upphandla en 

funktion som tillgodoser ett behov eller som kan utgöra en lösning på ett samhällsproblem 

(Edler 2009; Edquist et al., 2000; Hommen & Rolfstam, 2009; Uyarra & Flanagan, 2010; se 

Edquist & Zabala-Iturriagagoitia 2012, p. 1758). Innovationsupphandling beskrivs enligt den 

Nationella innovationsstrategin (2012) på följande sätt:  

 

“Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. 

Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant sätt att den inte 

utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av 

innovation, det vill säga upphandling och framtagande av nya lösningar som ännu inte finns 

på marknaden “ (Nationella innovationsstrategin 2012; se Vinnova 2017). 

 

Enligt Edquist et al. (2000) innebär upphandling av innovationer att en organisation beställer 

en tjänst som inte existerar på marknaden och som utgör någonting nytt och okänt (Edquist et 

al. 2000; se Amann & Essig 2015 p. 284)(Edquist et al. 2000; se Detelj 2016 p. 95). En 

upphandling av en tjänst kan utgöras av en ny lösning som inte finns eller som inte tidigare 

varit tillgänglig på marknaden. Innovationer kan upphandlas med förhoppning om att det ska 

bidra till ökad; egennytta, samhällsnytta eller ny kunskap (Karolinska 2013, pp. 3-4). Lember 

et al. (2011) menar att regleringar av offentlig upphandling sker på en internationell och 

nationell nivå (en internationell nivå kan exempelvis innefatta EU-direktiv om offentlig 

upphandling). Användningen av upphandling som ett verktyg för exempelvis innovationer 

har tidigare inte gynnats av EU:s upphandlingspolicy, fram till de senaste åren. Normen har 

tidigare betonats på ett strikt sätt av; icke-diskriminering, kostnadseffektivitet, 

konkurrenskraft, minimering av risker samt av transparens. EU började genomföra 

förändringar av situationen år 2004, då de antog ett “paket“ innefattande nya regleringar av 

offentlig upphandling. Regleringarna var i form av nya principer och verktyg med syfte att 

öka stödet för innovationsupphandling (Lember et al. 2011, p. 1380) 
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1.1.3 Svensk innovationsförmåga 

Regeringen arbetar för att uppnå mål på en nationell nivå. Dessa mål innefattar bland annat 

att statsförvaltningen ska vara innovativ, effektiv, rättssäker, samverkande samt ha en god 

kvalitet, service och tillgänglighet (Regeringen 2016, pp. 2-3). Sveriges kommuner och 

landsting erhåller en självständighet och de ansvarar bland annat för den svenska skolan, 

kollektivtrafiken, återvinningssystem, omsorgen och vården (Regeringen 2016, p. 3). Med 

anledning av ett förändrat omvärldsläge har regeringen i sin budgetproposition för år 2016 

framfört att de vill att kommunerna och landstingen inom Sverige ska ges förutsättningar för 

att kunna hantera utmaningar, som en föränderlig omvärld medför. Regeringen vill även att 

de ska följa omvärldsutvecklingen och våga ta sig an nya uppgifter samt arbeta för en hållbar 

utveckling (Regeringen 2016, pp. 3-4).  

  

Statskontoret arbetar med att göra bedömningar, uppföljningar, utvärderingar och utredningar 

av den offentliga sektorn och termer som effektivitet står i fokus för detta arbete. Dessa 

utredningar och utvärderingar kommer sedan att utgöra ett underlag för regeringens arbete 

med att analysera den offentliga sektorn (Statskontoret 2016). Ett antal utmaningar har 

studerats och presenterats av statskontoret. En av dessa utmaningar och problematiker gäller 

relationen mellan stat och offentlig sektor, vilket kan innebära utmaningar på längre sikt för 

Sveriges offentliga organisationer i utvecklingsarbetet (Regeringen 2016, p. 5). Den svenska 

förvaltningspolitiken har jämförts ur ett internationellt perspektiv, där jämförelsen baseras på 

OECD:s (The Organisation for Economic Co-operation and Development) information och 

presentation av medlemsländernas utveckling (Statskontoret 2016, p. 9). Enligt denna 

jämförelse ligger Sverige i framkant med sin innovativa förmåga och tillhör, enligt WIPO:s 

mätning och ur ett globalt innovationsindex, också bland de världsledande länderna inom 

området. I en tidigare årlig undersökning har Sverige innovationsförmåga rangordnats på en 

tredje plats, bland totalt 141 länder (Regeringskansliet 2015). Trots att Sverige tillhör de 

länder med högst innovationsförmåga, bör de fortsätta med att hantera utmaningar och främja 

den innovativa utvecklingen i landet. De bör därmed arbeta för att upprätthålla sin 

konkurrenskraft samt bibehålla och utveckla en god innovationsförmåga (Vinnova 2016). 

Den offentliga sektorn ska utvecklas till att bli en drivkraft för användandet och utvecklingen 

av innovationer. Offentliga verksamheter ska därmed stödja utveckling och nytänkande 

genom att använda sig av styrmedel och regelverk. En viktig aspekt i detta kan ses i 

offentliga aktörers samarbete med privata organisationer (Vinnova 2016). 
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1.1.4 Komplicerad upphandlingsprocess 

Whelander et al. (2011) menar att offentliga verksamheter i Sverige som har i uppdrag att 

tillhandahålla offentlig service, kan välja att genomföra produktionen av tjänster och varor i 

egen regi, alternativt att upphandla dessa till sin verksamhet från leverantörer på marknaden. 

En offentlig verksamhet erhåller rätten att själv välja och bestämma hur de ska utföra sina 

uppgifter och möta sociala ändamål. Däremot finns det lagar och regler som en upphandlande 

myndighet måste rätta sig efter i sitt utvecklingsarbete (Whelander et al. 2011; se Bergman et 

al. 2011, p. 13). 

 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är den som reglerar offentlig upphandling i Sverige. 

Lagen innefattar vissa principer som en offentlig organisation ska ta hänsyn till vid all 

offentlig upphandling. Principen om icke-diskriminering framgår i LOU och det innefattar att 

anbudsgivare och anbudssökande ska behandlas lika och att diskriminera en leverantör 

beroende på exempelvis dess nationalitet är förbjudet. En annan princip behandlar aspekter 

av lika behandling, där samtliga leverantörer ska ges lika förutsättningar. Samma tidsfrister 

och regler ska gälla alla leverantörer och ett anbud får inte accepteras av en upphandlare om 

det lämnas in efter den bestämda tidsfristen. Principen om transparens gäller också för LOU, 

där öppenhet ska prägla en upphandling (Konkurrensverket 2017).  

 

Enligt Bergman et al (2011) kan en upphandlingsprocess delas upp i olika faser, där den 

upphandlande organisationer måste ta hänsyn till ekonomiska och juridiska aspekter samt till 

att ett visst behov. En upphandling kan utgöra en process för att ta fram ett resultat som kan 

möte ett identifierat behov, vilket kan förklaras som ett önskvärt resultat (Bergman et al. 

2011, pp. 16-18). Processen inleds med att ett behov identifieras och att en vilja att 

tillfredsställa behovet genom att upphandla en lösning från marknaden finns. För att göra det 

behöver upphandlingsdokument tas fram och formuleras, så som annons och 

förfrågningsunderlag. En annons innehåller information om vad som ska upphandlas, 

avsikten med upphandlingen samt om potentiella leverantörer. Ett förfrågningsunderlag 

innehåller mer detaljerade beskrivningar av det som ska upphandlas, genomförandet av 

upphandlingen och samt tydliga krav på potentiella leverantörerna. Potentiella leverantörer 

kan med utgångspunkt i dessa dokument lämna anbud med förslag på en lösning för att möta 

vad som efterfrågas. De leverantörer och anbud som uppfyller den upphandlande 

organisationens krav kommer att utvärderas och därefter väljs en leverantör ut. Detta 

offentliggörs i ett tilldelningsbeslutet för övriga anbudsgivare och det sker en avtalsspärr som 
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pågår under 10-15 dagar. Under denna tidsfrist kan avtal med leverantören inte slutas och 

övriga anbudsgivare har möjlighet att överpröva beslutet. En överprövan kan ske om 

upphandlingen gjorts felaktigt eller om lagen inte följts. När tidsfristen passerat kan avtal att 

slutas mellan upphandlare och vald leverantör (Bergman et al. 2011, pp. 16-18) 

 

När det gäller upphandling av innovation kan upphandlingen ofta utgöra en mer komplicerad 

process och innebära ett mer omfattande arbete som kräver ett stort engagemang från en 

upphandlande organisation. För att kunna bedriva en effektiv innovationsupphandling och 

genomföra ett strategiskt utvecklingsarbete, bör upphandlingsfunktionerna i verksamheten 

inkluderas i ett större organisatoriskt sammanhang och i innovationsutvecklingsarbetet. För 

en offentligt finansierad verksamhet kan resurserna för detta upphandlingsarbete variera. 

Ibland är tillgångarna på resurser och kompetenser goda och ibland finns det stora brister och 

begränsningar (Karolinska 2013, p. 5). Enligt Erridge och Greer (2002) kan det exempelvis 

finnas en brist på goda kompetenser, färdigheter och riskhantering för en tidig dialog med 

marknaden och potentiella leverantörer. Uyarra (2010) förklarar att en interaktion och dialog 

med leverantörer i ett tidigt skede är viktigt för en upphandlande organisation, då det kan 

generera i kunskaper som inte finns att tillgå inom den egna organisationen. En god kunskap 

om marknaden och leverantörerna kan öka möjligheten att ta fram bra 

upphandlingsdokument och en lyckad upphandling (Erridge & Greer 2002; Uyarra 2010; se 

Uyarra et al. 2014, p. 633). LOU:s krav på en ökad tydlighet och transparens kommer även 

att styra dialogen med marknaden. Det krävs att den offentliga organisationen anpassar sig till 

LOU:s krav i upphandlingsarbetet, i sina beslut och i valet av förfarande för 

innovationsupphandlingen (Karolinska 2013, p. 5). 

 

Det finns en relativt låg förmåga bland upphandlare när det handlar om att genomföra 

upphandlingar som involverar innovationer, med anledning av processens komplexitet. 

Denna bristande förmåga kan utgöra ett främsta hinder för innovationsupphandlingen. Det 

kan exempelvis saknas en förmåga bland offentliga organisationer gällande hur de ska 

använda nya tillvägagångssätt för sin upphandling. Funktionsupphandling kan utgöra ett nytt 

sätt att upphandla och ett sätt att möjliggöra för innovativ utveckling genom upphandling. 

Förmågan och kapaciteten att kunna genomföra en innovationsupphandling kan därför 

behöva ökas (Georghiou et al. 2013, p. 5). Det är även viktigt att upphandlande 

organisationer inte hindras av risker utan att resurserna inom organisationen används för att 

upphandla innovationer i större utsträckning menar Tsipouri et al. (2010). Upphandling av 
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innovationer kan öka möjligheterna att tillfredsställa ett behov och hantera 

samhällsutmaningar på längre sikt. Däremot behöver upphandlare inom dessa organisationer 

utbildas för att de ska ha möjlighet att inkludera innovativa lösningar i sin upphandling samt 

för hur de ska bidra till att stimulera en innovativ utveckling (Tsipouri et al. 2010; se 

Timmermans & Zabala-Iturriagagoitia 2013, p. 681).  

1.1.5 Statliga stöd för offentlig innovationsupphandling    

Enligt Lember et al. (2011) utgör innovation inom upphandling någonting relativt nytt och 

det finns en brist i efterfrågan på innovationer bland upphandlare inom de nordiska länderna. 

Det finns även brister gällande de lokala medel som kan användas för att stödja 

innovationsupphandling. De upphandlande organisationerna och tjänstemännen har ofta även 

en avsaknad kännedom för vilka statliga stöd som kan erbjudas i innovationsupphandlingar. 

En utmaning blir för politikerna att arbeta med att förändra kulturerna inom organisationerna 

och få dessa att inkludera innovationspolitiken i sin upphandlingsverksamhet samt att 

motivera organisationerna och medarbetarna till en innovativ utveckling. Att motivera 

medarbetare till någonting som inte tillhör dennes primära arbetsuppgift kan upplevas vara 

svårt och med anledning av det bör innovation inkluderas som en naturlig del i 

upphandlingsarbetet. Upphandlande organisationer har ofta behov av ett stöd från en högre 

politisk nivå samt av extern expert och konsulthjälp i innovationsupphandlingsprocessen, 

med anledning av komplexitetsgraden (Lember et al. 2011, pp. 1389-1390). Enligt Frankelius 

(2009) finns ett behov av stimulerande program för innovation inom offentliga organisationer 

och inom politiken. Dessa program bör innefatta finansiering av forskning, stöd för ökad 

förståelse om exempelvis; kunders behov, interaktion och kommunikation, ledningens roll 

samt att öka kunskapen om hur organisationen bör styras samt genom vilka metoder 

(Frankelius 2009, p. 49). 

1.2 Tidigare forskning  
Forskningsbidrag gällande innovativ utveckling inom den offentliga sektorn finns att tillgå i 

bred utsträckning. Det finns även ett brett spektrum av bidrag som behandlar offentlig 

innovationsupphandling samt hur det kan medföra positiva utvecklingstrender för ett lands 

innovationskraft. 



 8 

1.2.1 Offentlig upphandling kan möjliggöra innovationsutveckling 

Uyarra och Flanagan (2009) har i sin forskning inom ämnet påvisat att offentlig upphandling 

kan medföra positiva effekter på utvecklingen av innovationer samt att det kan fungera som 

ett effektivt verktyg för innovationspolitiska mål inom ett land. Kärnuppdraget för den 

offentliga sektorn är att leverera tjänster och produkter av en god kvalitet till mottagaren och 

offentlig upphandling bör ske på ett sätt som främjar för detta. Vidare menar författarna att 

offentlig upphandling av innovationer kan bidra med ett antal positiva effekter. Däremot 

medför innovationer och innovationsupphandlingar ofta risker och utmaningar som måste 

hanteras under processens gång. Överlag finns det en positiv syn på innovation och 

innovationsupphandling och detta bör uppmuntras i större utsträckning. En policy för 

offentlig upphandling bör därmed utformas, med syftet att bistå offentliga organisationer med 

nödvändiga resurser för att stödja innovationsupphandlingsarbetet. Detta blir viktigt för att 

offentliga upphandlingsorganisationer ska ha förmågan att kunna fatta beslut efter specifika 

fall och omständigheter. De offentliga organisationerna bör enligt dem kompletteras och 

tillföras nödvändiga kompetenser, incitament och kapacitet för att de strategiskt ska kunna 

fatta beslut och bidra till en positiv och innovativ utveckling (Uyarra och Flanagan 2009, p. 

140). De menar även att strategier för att främja innovationers utveckling bygger på 

förståelsen om att innovationers indirekta effekter kan vara av stor betydelse men även för att 

det kan innebära utmaningar som måste hanteras. Det råder utmaningar när det gällande att 

gå från att utvärdera, bedöma och övervaka innovationers effekter till att genomföra politiska 

åtgärder och fatta beslut. Slutsatsen i forskningen blev således att; för att kunna förstå 

innovationsupphandling behövs forskning och kunskap om hur försörjningskedjan och 

barriärer kan se ut i processen. Det behövs även en kunskap och ökad förståelse för hur 

interaktionen mellan leverantören, försörjningskedjan, användaren av innovationen samt 

inom den egna organisationen ser ut (Uyarra & Flanagans 2009, p. 140). 

1.2.2 Det institutionella perspektivet av innovationspolitiken  

Rolfstams (2008) forskning tyder på att offentliga innovationsupphandlingar kan ses som ett 

tillvägagångssätt eller verktyg för att stimulera och främja utvecklingen av innovationer. I 

slutsatsen framförs även att offentliga organisationer bör lägga ett fokus vid ett ökat lärandet 

och en utveckling av innovationsupphandlingen inom organisationen. Det kan därmed öka 

möjligheterna för att klara av att genomföra en innovationsupphandling och nå framgång. Det 

är viktigt att organisationen uppmärksammar egenskaper kopplat till interaktionen med 

marknaden och mellan aktörer som berörs av upphandlingen (Rolfstam 2008, p. 62).  
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Institutioner utgör en viktig och central aspekt för offentlig upphandling och kan ses som ett 

verktyg för innovationspolitiken. Institutioner bör därför skapas och avskaffas i syfte att 

främja innovationers utveckling. Därmed är det relevant att studera politiken för offentlig 

innovationsupphandling ur ett institutionellt perspektiv (Rolfstam 2008, p. 8). Enligt 

Chalmers (1999) har tidigare studier visat på att politiken i sitt utvecklingsarbete måste 

hantera ett antal utmaningar. En största utmaning kan vara att utveckla effektiva metoder för 

innovationsupphandling samt forma en sund innovationspolitik (Chalmers 1999; se Rolfstam 

2012, p. 318).  

 

Institutioner fungerar som en styrmekanism för innovationer och offentlig 

innovationsupphandling. Därav menar Rolfstam (2008) att det finns ett intresse för ett 

interaktivt lärande och en samverkan inom institutioner. Institutioner kan påverka ett 

beteende och resultatet av en offentlig innovationsupphandling. De upphandlingsdirektiv som 

finns idag kan hämma innovationers utveckling samt att institutionella interaktioner även kan 

bidra till att innovationsbenägenheten begränsas (Rolfstam 2008, pp. 62-63). Chalmers 

(1999) menar att de som bidrar med forskning inom innovation kan ha en viktig uppgift att 

bidra med nya idéer, insikter och förståelser för hur politiken bör formas och utvecklas 

(Chalmers 1999, se Rolfstam 2012, p. 318).  

1.2.3 Politiska regimens roll för utvecklingen av hållbara innovationer 

Foxon och Pearson (2008) menar att politiska aspekter kopplade till processer och system för 

innovationer har fått lite uppmärksamhet inom forskningen. Forskning om hur den politiska 

regimen bör vara utformad för att främja utvecklingen och spridningen av främst 

teknologiska och hållbara innovationer, finns i deras mening inte heller i någon större 

utsträckning. De har därmed tagit fram riktlinjer i syfte att förbättra den innovationspolitiska 

regimen. En riktlinje uppmanar att innovationer och miljöpolitiska regimer ska sammanföras 

för att främja utvecklingen av en hållbar innovationspolitik. En andra riktlinje 

uppmärksammar att en hållbar utveckling kan främjas genom att öka engagemanget och 

forma ett systemtänk för interaktionen inom systemet. Detta behövs för att hantera 

komplexiteten av beslutsprocesser och innovationssystemet. Det behövs således en ökad 

integration och samordning av de politiska processerna och instrumenten för att möjliggöra 

för innovativ utveckling. Foxon et al. (2005) menar därmed att en politisk lärandeprocess bör 

utgöra en integrerad del av processen för utvecklingen av politiskt hållbara innovationer 
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(Foxon et al. 2005; se Foxon & Pearson 2008, pp. 148-149). Enligt Foxon och Pearson 

(2008) finns ett behov av vidare forskning inom området och studier av politiska ramverk och 

processer. De menar således att forskning bör kompletteras med fler empiriska perspektiv, 

fallstudier och analyser. Till det bör även utvärderingar av det politiska systemet kopplas till 

ett hållbart utvecklingsarbete utökas och tillämpas till redan befintlig forskning (Foxon & 

Pearson 2008, p. 159).  

1.2.4 Innovationsupphandling likt ett politiskt verktyg 

Enligt Edler och Georghiou (2007) styr efterfrågan utvecklingen av innovationer i ett 

samhälle. Trots det har policys för offentlig innovationsupphandling uteslutits eller prioriteras 

bort under många år. Mowery et al. (1979) uppmärksammar det faktum att upphandling av 

innovationer kan fungera som ett mer effektivt instrument för innovationsutvecklingen, än 

politiska subventioner för forskning och utveckling (Mowery et al. 1979; se Edler & 

Georghiou 2007, pp. 949-950). Edler (2007) menar att upphandling, trots de positiva 

effekterna för innovativ utveckling, inte har prioriterats i dagens politik. EU har däremot 

uppmärksammat innovationsupphandling i allt större utsträckning under senare år. Offentlig 

upphandling har studerats som ett verktyg för innovationspolitiken och det har framgått att 

det kan utgöra en strategisk betydelse för innovationspolitiken inom EU (Edler 2007; se Edler 

& Georghiou 2007, p. 950).   

1.2.5 Behov av utökad forskning inom fältet 

De tidigare forskningsbidragen har understrukit vikten av offentlig innovationsupphandling 

som ett politiskt verktyg för utvecklingen av innovationer. Foxon och Pearson (2008) berör 

inte direkt aspekter av innovationsupphandling. Däremot lyfter de fram statens roll och vikten 

av stödjande politiska regimer för att möjliggöra för innovationers utveckling. Övriga 

forskningsbidrag inom ämnet har även påpekat att utvecklingen av innovationer och 

innovationsupphandling kan medföra utmaningar och hinder. Exempelvis menar Edler et al. 

(2013) att innovationsupphandlingar medför en rad utmaningar, risker och osäkerheter. 

Därmed menar de att en bred kompetens bland offentliga upphandlare är nödvändig för att 

kunna hantera dessa (Edler & Uyarra 2013; Lember et al. 2011; Rolfstam et al. 2011; Edquist 

et al. 2015; se Edler & Yeow 2016, p. 415). Forskare inom ämnet menar även att det finns ett 

behov av att kunna hantera en innovationsupphandlingsprocess olika delar och komplexitet, 

då innovationsupphandling kan utgöra ett viktigt politiskt verktyg. Det kan ha en god 

påverkan på den enskilda organisationens utveckling men även för samhället i sin helhet.  
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En forskningslucka kan identifieras kopplat till statens stödjande roll för offentlig 

innovationsupphandling och vilka faktiska stöd som staten kan bistå upphandlare med. Det 

finns även bristande forskning och tillgång på faktiska exempel på vad som kan hindra och 

möjliggöra innovationsupphandling inom den offentliga sektorn. Största delen av tidigare 

forskning härstammar även från utländska studier är det är därmed relevant att bidra till 

forskningen med empiriska studier om offentlig innovationsupphandling i Sverige, gällande 

vad som kan hindra respektive möjliggöra för innovationsupphandling samt det svenska 

statliga stödet.  

1.3 Problemdiskussion  
För att kunna hantera de samhällsutmaningar som Sverige står inför är det viktigt att den 

offentliga sektorn arbetar för att stödja och driva på denna utveckling genom nytänkande, 

styrmedel och regelverk. Däremot kan innovationsupphandling utgöra en utmanande och 

komplex process. Upphandlingen regleras av LOU och en upphandlande organisation måste 

ta hänsyn till juridiska aspekter, följa lagar och regler samt förhålla sig till politiskt uppsatta 

mål och förväntningar. Det finns ett behov av god kompetens och nödvändiga resurser inom 

en organisation som ska upphandla innovationer, vilket idag kan ses utgöra någonting 

bristfälligt och begränsat. Det kan vara svårt för en offentlig organisation att implementera 

innovationsupphandling i sin verksamhet men även att hantera risker och hinder som det kan 

innebära. Förutsättningarna och kunskapen behöver finnas tillgängligt för att en offentlig 

organisation ska kunna genomföra innovationsupphandlingar. Det har framgått att det statliga 

stödet därmed kan vara viktigt för att främja innovationsupphandlingsprocessen. En 

identifiering av vad som kan hindra eller möjliggöra för offentlig innovationsupphandling 

skulle därmed kunna vara viktigt för att skapa en förståelse för hur offentlig 

innovationsupphandling kan utvecklas och främjas.  

1.4 Problemformulering 
Sammanfattningsvis kan innovationsupphandling utgöra en komplicerad, utmanande och 

riskfylld process som kan kräva både resurser och engagemang från den upphandlande 

organisationen. För att främja innovationsupphandlingen i Sverige kan förståelse om vad som 

kan hindrar och möjliggör offentlig innovationsupphandling vara viktigt. Kunskap om det 

statliga stödet i Sverige är även viktigt då det kan vara av betydelse för offentlig 
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innovationsupphandling. En kännedom om stödet kan därmed skapa en förståelse för hur 

staten kan påverka och öka innovationsupphandling inom den offentliga sektorn. 

1.5 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som kan hindra och möjliggöra 

innovationsupphandling inom den offentliga sektorn. Syftet är även att få kunskap om vilket 

stöd statliga myndigheter kan bistå med för att öka offentlig innovationsupphandling i 

Sverige.  

• Vad kan hindra och möjliggöra innovationsupphandling inom den offentliga sektorn? 

• Vilket stöd kan statliga myndigheter bistå med för att öka offentlig 

innovationsupphandling i Sverige? 

1.6 Avgränsningar 
För att begränsa studien till syftet och de problemformuleringar som har tagits fram, krävs en 

omfattande avgränsning av området för offentlig innovationsupphandling och det statliga 

stödet. Studien kommer att behandla ämnet på en övergripande nivå och hänsyn kommer inte 

tas till specifika fall eller omständigheter. Studien kommer att behandla den upphandling som 

går under lagen om offentlig upphandling (LOU) samt att offentlig upphandling kommer att 

avgränsas till att studera upphandling av innovationer. Aspekter som rör utbudet av statligt 

stöd kommer att studeras och där stödet kommer att avgränsas till det som ges via de statliga 

myndigheterna Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges kommuner och landsting. 

2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer den metod som har använts för studien att presenteras. Metodavsnittet 

kommer att innefatta olika redogörelser och strategier för genomförande, där endast sådant 

som är av betydelse för studien kommer att diskuteras. Metodansatsen är av deduktivt och 

fenomenografiskt slag. 

2.1 Deduktiv ansats och fenomenografisk metod 
Denna forskningsstudie bygger på en deduktiv ansats vilket innebär att forskningen utgår från 

en eller flera teorier och där påståenden tas fram utifrån dessa teorier (Fejes & Thornberg 
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2015, p. 24). Utifrån forskningsfrågorna och syftet har teorier valts ut och där teoretiska 

begrepp används för att tolka insamlad data (Fejes & Thornberg 2015, p. 28).  Med 

utgångspunkt i de valda teorierna kommer verkligheten att studeras, för att undersöka om 

teorierna kan styrkas eller inte. En risk med ett användande av en deduktiv ansats är att det 

ofta läggs en stor vikt på att bevisa teorin. Det kan innebära att ett större fokus läggs på att 

fastslå någonting som kan härledas till teorier, istället för att bidra med något nytt genom den 

insamlade datan (Fejes & Thornberg 2015, p. 24). 

  

Analys av kvalitativ data och en fenomenografisk metod kräver ett visst förhållningssätt till 

de teorier som studien bygger på. För att på ett fördomsfritt och öppet sätt analysera den 

insamlade datan, kommer teorierna och förförståelsen för dessa att sättas åt sidan. Genom 

detta möjliggörs det för upptäckten av nya mönster samt att det går att ta fram resonemang 

och begrepp som inte baseras direkt på de tidigare teorierna, utan som hämtas från det 

empiriska materialet (Fejes & Thornberg 2015, p. 28). “Utgångspunkten för fenomenografin 

är för det första att människor uppfattar företeelser i den omgivande världen på olika sätt, 

och för det andra att det finns ett begränsat antal sätt på vilka dessa företeelser kan 

uppfattas” (Fejes & Thornberg 2015, p. 162). 

  

Den metod som kommer användas vid datainsamlingen är fenomenografi. En sådan metod 

innefattar att exempelvis en respondent för studien visar hur denne uppfattar ett fenomen. En 

uppfattning av ett fenomen kan vara i form av en erfarenhet eller en förståelse av någonting 

(Fejes & Thornberg 2015, p. 162). För denna metodansats har halvstrukturerade intervjuer 

genomförts, där data från enskilda individer tas fram för att sedan analyseras. Metodansatsen 

är avsedd för att analysera och beskriva människors olika syn på olika fenomen (Fejes & 

Thornberg 2015, p. 162). Det är viktigt att forskningsfrågorna har en viss karaktär för en 

fenomenografisk forskningsansats. Frågorna som ställs i intervjuerna ska efterfråga hur en 

intervjuperson uppfattar olika aspekter av ett fenomen. För att få en förståelse i hur 

intervjupersonen uppfattar olika aspekter av ett fenomen, som i vårt fall är offentlig 

innovationsupphandling, är det bra att ställa frågor såsom: Hur skulle Ni beskriva offentlig 

innovationsupphandling? (Fejes & Thornberg 2015, p. 165).  
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2.2 Urval 
I vår studie har ett icke-sannolikhetsurval använts, vilket innebär att en del enheter kan ha 

större chans att vara en del av urvalet än andra. Organisationer vars arbete berör 

innovationsupphandling är av relevans för vår undersökning och har därför valts ut (Bryman 

& Bell 2011, p. 190). Ett icke-sannolikhetsurval har applicerats på vår studie, för valet av 

respondenter, där en person alternativt två personer inom en organisation har intervjuats. 

Detta har gett oss en uppfattning om vilket stöd för innovationsupphandling som en 

organisation kan ge eller hur en organisation arbetar med innovationsupphandling.  

 

En fördel med denna urvalsstrategi är att den skapar en möjlighet för att studera flera 

organisationer, till skillnad från om vi endast skulle fokusera på en organisation. En nackdel 

med icke-sannolikhetsurval är att det inte alltid går att förlita sig på att en person kan ge en 

representativ bild av hela organisationen. Det vill säga om vi kan lita på att en person inom en 

organisation är representativ för att förklara ett fenomen eller vilket stöd för 

innovationsupphandling som kan ges (Bryman & Bell 2011, p. 204). För denna studie har 

även ett snöbollsurval använts. För vår studie har vi genom tips från vissa av våra 

respondenter kommit i kontakt med andra relevanta och potentiella respondenter för vår 

studie. Ett snöbollsurval innebär att kontakt tas med ett antal individer som är relevanta för 

studien och dessa användas i sin tur för att få kontakt med andra relevanta respondenter (Ibid, 

pp. 206-207). 

2.3 Respondenter  
För att studera fenomenet innovationsupphandling ur olika perspektiv och synvinklar har 

primärkällor för studien valts ut i form av respondenter från organisationer och myndigheter. 

Det statliga stödet utgör ett perspektiv av fenomenet och med anledning av det har 

respondenter med god insikter i stöder valts ut från statliga myndigheter. Myndigheterna är 

Vinnova, Sveriges kommuner och landsting samt Upphandlingsmyndigheten. Dessa har valts 

ut men anledning av den samarbetsöverenskommelsen som finns mellan dessa, med syftet att 

öka innovationsupphandling i Sverige. Dessa statliga myndigheter är de som idag bistår den 

offentliga sektorn med statligt stöd för innovationsupphandling.  

 

Offentliga upphandlare inom den offentliga sektorn ingår även i vårt urval, i detta fall en 

kommun och ett landsting. Dessa offentliga organisationer har erfarenheter om och en insikt i 
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vad som kan hindra och möjliggöra genomförandet av en innovationsupphandling. En 

upphandlares synvinkel på fenomenet utgör ett andra perspektiv vilket även format studiens 

urval. Stockholms läns landsting valdes till urvalet med anledning av att de utgör ett större 

landsting, med större ekonomiska resurser. För att även studera en kommun, valdes Umeå 

kommun till urvalet. Valet baseras främst på en vilja att skapa en geografisk spridning av 

urvalet för studien. Umeå kommun utgör även en av de största kommunerna i norra Sverige 

och därav valet av kommun.  

 

De konsulter som har intervjuats har god insikt i offentlig upphandling och besitter även egna 

erfarenheter av upphandling. Mats Rundkvist har exempelvis arbetat med 

innovationsupphandling inom Västerås stad och valdes till urvalet med anledning av sin goda 

insikt och kunskap. Konsulter kan även bistå med stöd och hjälp vid sidan av det statliga 

stödet. Därmed kan de bidra med information inom olika perspektiv och utöka förståelsen av 

fenomenet. Konsultföretaget valdes ut med anledning av företagets erfarenhet, stödjande roll 

och ledande position inom offentlig upphandling i Sverige. 

 

Upphandling24 anordnar seminarier där konsulter, jurister, upphandlare och leverantörer 

samlas. Valet av att delta under ett av deras seminarium baserades på en god möjlighet att 

utöka och samla in information om juridiska aspekter samt om offentliga organisationers 

inställning, vilja och upplevda motgångar vid genomföranden av upphandlingar.   

 

Sekundärkällan för denna studie är hämtad från Karolinskas Universitetssjukhus och är i form 

av en rapport innehållande dokumenterade erfarenheter från tidigare genomförda 

innovationsupphandlingar. Urvalet baseras på möjligheten att studera ett ytterligare 

perspektiv av innovationsupphandling. I detta fall i form av ett verkligt exempel på en 

innovationsupphandling och en upphandlares erfarenhet av processen. Denna typ av 

dokumentation kan även utgöra ett stödjande verktyg för kommande 

innovationsupphandlingar inom den offentliga sektorn.  

 

Primärkällorna för denna studie består således av ett antal respondenter från olika 

organisationer och myndigheter samt ett seminarium. Vid presentation och analys av 

resultatet kommer respondenterna att namnges med efternamn. Av forskningsetiska skäl 

kommer föreläsaren på seminariet att namnges som “Föreläsare” samt att de två 

respondenterna från konsultföretaget kommer att namnges som “Respondent 1” respektive 
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“Respondent 2”.  Urvalet av primärkällorna presenteras och beskrivs nedan för att ge en 

insikt i respondenternas, myndigheternas och organisationernas roll kopplat till 

innovationsupphandling.   

2.3.1 Vinnova 

Vinnova är en statlig innovationsmyndighet som går under Sveriges Näringsdepartement. 

Myndigheten har i uppgift att främja och öka förutsättningarna för innovation och hållbar 

tillväxt. De ska även finansiera forskning efter behov (Vinnova 2017). Sedan Vinnova 

bildades år 2001, har de inom innovationspolitik-området utgjort regeringens 

expertmyndighet. Vinnova är även en kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för utveckling 

och forskning (Vinnova 2016). De har i uppdrag att arbeta för att främja innovationskraften i 

den offentliga sektorn genom stödjande insatser samt att de agerar på uppdrag från regeringen 

(Vinnova 2017).  

2.3.2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

SKL är en intresse- och arbetsgivarorganisation samt en medlemsorganisation för samtliga 

regioner, kommuner och landsting i Sverige (Sveriges kommuner och landsting 2017). 

Organisationen är politiskt styrd med kongressen som högst beslutande organ. Kongressen 

bestämmer vilken inriktning arbetet inom SKL ska ha samt att de utser SKL:s ordförande och 

styrelse (Sveriges kommuner och landsting 2017). SKL har i uppgift att bidra till utveckling 

av kommuner, landsting och regioners verksamheter samt bistå med stöd. Det finns en 

ambition hos organisationen att omvärldsförändringar ska uppmärksammas och att Sverige 

ska ligga i framkant. De vill genom sitt arbete påverka utvecklingen i en önskad riktning och 

bidra med en hög nytta för allmänheten som för kommun, landsting och region (Sveriges 

kommuner och landsting 2017). 

2.3.3 Upphandlingsmyndigheten 

Upphandlingsmyndigheten är en ny myndighet som har i uppgift att bistå med stöd för 

offentlig upphandling. Det finns ett specifikt fokus inom organisationen på effektiva, 

innovativa och hållbara upphandlingar genom sunda och goda offentliga affärer. 

Upphandlingen ska innebära nytta för såväl medborgare som näringsliv. 

Upphandlingsmyndigheten ska därmed arbeta för att upphandlingen ska vara effektiv, 

rättssäker och hållbar ur både ett miljömässigt och ur ett socialt perspektiv 

(Upphandlingsmyndigheten 2017). Den statliga Upphandlingsmyndigheten agerar på uppdrag 
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av regeringen. Upphandlingsmyndigheten har ett nära samarbete med exempelvis SKL, 

Vinnova och andra statliga myndigheter. Samarbete finns även med upphandlare och andra 

myndigheter, leverantörer och branschorganisationer (Upphandlingsmyndigheten 2017).  

2.3.4 Stockholms Läns Landsting (SLL) 

SLL:s utgör en av Sveriges tjugo landsting. Landstingens ansvar kan kopplas till de uppgifter 

som kräver större ekonomiska resurser och som är gemensamma för ett större område 

geografiskt sett (Sveriges kommuner och landsting 2017). Organisationen är politiskt styrd 

och finansieras via skatt till största delen. SLL:s uppgift är att på ett effektivt vis bistå med 

god service och tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt 

tandvård till Stockholms läns invånare. De bär även ansvaret att öka förutsättningarna för 

utveckling och tillväxt, ett tillgängligt och fritt kulturliv samt för regionplaneringen i 

Stockholms län (Stockholms läns landsting 2017). Inom SLL är det en stor andel av budgeten 

som går till inköp av tjänster och varor, där den största andelen är baserad på lagen om 

offentlig upphandling (Stockholms läns landsting 2017).            

2.3.5 Umeå Kommun  

Umeå Kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen är tillsammans med övriga 

kommuner självstyrande och erhåller en självbestämmanderätt. Ansvarsområden för 

kommunen bestäms enligt lag men det finns även områden som kommunen frivilligt kan 

välja att ansvara över, så som turism och fritidsverksamheter. Huvudansvaret för 

utvecklingen ligger hos kommunens valda politiker, då kommunen som organisation är 

demokratiskt styrd (Umeå kommun 2016). Upphandlingsbyrån utgör en central del av Umeå 

kommuns verksamhet. Organisationen är decentraliserat uppbyggd och har många olika 

inköpare. Upphandlingsbyrån är en verksamhet som ansvarar för upphandlingen inom 

kommunen och har funktionen som Umeå kommuns inköpscentral (Umeå kommun 2016). 

2.3.6 Mats Rundkvist Konsult - Digital omsorg enklare 

Mats Rundkvist arbetar idag som frilansande konsult inom e-hälsa och välfärdsteknologi där 

han riktar sig mot företag, nationella aktörer och kommuner. Mats besitter nio års 

arbetserfarenhet som strateg och projektledare inom e-hälsa och välfärdsteknologi för 

Västerås stad. Med en kunskap och erfarenhet i alla faser av arbetsprocessen för digitalisering 

av socialtjänsten, erbjuder han en bredd av tjänster. Mats erbjuder kommuner vägledning och 
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delar med sig av sina insikter, kunskaper och erfarenheter för upphandlingsprocessens alla 

faser (Mats Rundkvist 2017).  

2.3.7 Konsultföretag 

Företaget har inom offentlig upphandling en ledande position som samarbetspartner och 

konsult på marknaden. År 2016 var företaget ett av de tio största upphandlande företagen 

inom offentlig sektor. Med en lång erfarenhet kan bolaget verka som en kompetent 

samarbetspartner i upphandlingsprocessens alla olika delar - för att hjälpa uppdragsgivare att 

genomföra goda affärer på ett korrekt juridiskt och affärsmässigt vis. Medarbetarna inom 

företaget kan utgöra en funktion i olika delar av upphandlingsprocessen, där de är delaktiga i 

delar av eller i hela processen.  

Konsultföretaget kommer i studien att hållas anonym, då ett godkännande att använda 

företagets namn saknas. Därmed kommer även respondenterna att hållas anonyma och 

namnges som ”Respondent 1 och ”Respondent 2”.  

2.3.8 Upphandling24 

Frukostseminariet anordnades av Upphandling24. Verksamheten är en officiell 

medlemstidning för Sveriges offentliga inköpare och där Public Media Partner AB, står som 

utgivare. Upphandling24 består av fyra olika delar: webbplats, papperstidning, konferenser 

och nyhetsbrev. De riktar sig till medlemmar och sin målgrupp, offentliga sektorns 

upphandlare men även leverantörer och verksamhetschefer inom den offentliga sektorn 

(Upphandling24 2017). Upphandling24 anordnar under våren 2017 en Sverigeturné där 

seminarium hålls i fjorton olika städer runt om Sverige. Dessa seminarier har fokus mot 

rättspraxis inom området offentlig upphandling. Sveriges kunnigaste och främsta advokater 

föreläser och delar med sig av sin kunskap av området. Under dessa tillfällen närvarar 

upphandlare inom offentlig sektor samt övriga aktörer som berörs av upphandling 

(Upphandling24 2017).  
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Tabell Respondenter 1.1 Denna tabell presenterar samtliga respondenter, när 

datainsamlingen gjordes samt genom vilken metod.  

2.4 Halvstrukturerad intervju    
Intervjuer som genomförs genom fenomenografi som metod, innefattar oftast ett antal mindre 

frågor. Frågorna som finns i intervjuguiden (se Bilaga 1) ska vara kopplade till de teman och 

fenomen som vi ägnar att undersöka genom intervjuerna. För denna studie utformades ett 

frågeformulär med ett antal teman och övergripande frågor som var kopplat till offentlig 

innovationsupphandling. Då vi ville få med alla aspekter av dessa undersökningsfrågor följde 

vi som intervjuare även upp med ett antal följdfrågor, som var kopplade till de teman vi 

utgick ifrån. För att öka möjligheten till utökade svar av intervjufrågorna kan vi som 

intervjuare ställa följdfrågor. Syftet med halvstrukturerade intervjuer är att få så uttömmande 

och informationsrika svar som möjligt. För att möjliggöra en sådan fördjupning använde vi 

oss av tekniken probing. En sådan teknik innebär att följdfrågor har ställts, som exempelvis: 

Skulle du vilja beskriva ytterligare vad du menar med innovationsupphandling? Även icke-

verbal probing användes vid intervjuerna, vilket innefattar att vi som intervjuare endast 

nickar instämmande då detta medför att informanten får en känsla av att vilja fortsätta 
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utveckla sitt svar ytterligare. Vi spelade även in respektive intervju. När fenomenografiska 

intervjuer genomförs är det nödvändigt att spela in hela intervjun, så att analysarbetet kan 

göras på ett tillförlitligt och grundligt sätt. Det är även bra för analysarbetet att läsa igenom 

intervjuernas innehåll och se över helheten, där även otydligheter i intervjumaterialet kan 

rättas till (Fejes & Thornberg 2015, p. 166).  

2.4.1 Face-to-face och videointervju   

Vi har även använt oss av videointervjuer som kan liknas med de fysiska intervjuerna. Både 

fysiska och videointervjuer sker face-to-face. Vid face-to-face intervjuer är det viktigt att vara 

uppmärksam, se till att inspelningen fungerar samt föra anteckningar samtidigt som 

ögonkontakt ges. Det är viktigt att vara socialt artig samt lyssna noggrant och nicka 

instämmande för vad respondenten har att säga. Vi ska även kunna få fram information och 

driva fram tankar samt kunskaper genom respondenten, så gott som det går. Vid face-to-face 

intervjuer finns det inte en rädsla för att det ska bli tyst, då en tystnad kan göra att intervju-

respondenten får utrymme att tänka en längre stund och sedan utveckla sitt svar (Denscombe 

2016, pp. 273-275).  

2.4.2 Telefonintervju 

Två telefonintervjuer har genomförts för denna studie. Fördelar med att hålla en intervju per 

telefon är att det underlättar och ökar möjligheten att få tag i personer som inte har tid att ses 

eller när det är geografiska avståndet är stort. Intervjuerna med Stefan Perdahl (Stockholms 

läns landsting) och Pia Wangbergh (Umeå kommun) genomfördes via telefon, då det inte 

fanns möjlighet att genomföra en fysisk intervju. En nackdel med telefonintervjuer är att det 

finns en större risk för att samtalet avslutas snabbare än vad det gör vid en face-to-face 

intervju, då exempelvis en tystnad kan göra att samtalet avlutas kort därefter. När vi hade 

möjlighet att se respondenterna i ögonen, vid fysiska intervjuer och videointervjuer, fanns det 

ingen rädsla för att det skulle bli tyst och att intervjun skulle avslutas därefter (Bryman & 

Bell 2011, p. 495).  

2.4.3 Deltagande vid seminarium  

Empirisk data har även samlats in under ett seminarium. Vid detta seminarium samlades 

upphandlare, jurister, konsulter och leverantörer. Konsulter och jurister för upphandling 

föreläste under detta seminarium.  
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Vid seminariet fördes anteckningar, för dokumentation av seminariet. Anteckningarna fördes 

ner skriftligt och hela seminariet spelades även in. Valet av anteckningar av dessa slag samt 

en tidig sammanställning av materialet, var för att försäkra oss om att vi inte skulle glömma 

bort eller missa någon information. Sammanställningen av anteckningarna genomfördes 

samma dag men på en annan plats, med hjälp av skriftliga anteckningar och ljudfilen. Ett 

sammanställande gav oss även en möjlighet att delta mer aktivt under seminariet (Denscombe 

2016, p. 308). Vårt deltagande på seminariet kan liknas med en hermeneutisk metod. En 

sådan metodansats används för att skapa förståelse och för att tolka olika fenomen. Genom en 

förståelse och tolkning kan olika upplevelser av ett fenomen därmed förmedlas. Då vi för 

studien deltog på ett seminarium och hade möjligheten att få en inblick i 

seminariedeltagarnas upplevelser av fenomenet offentlig upphandling, är en hermeneutisk 

metod relevant att använda. En sådan metodansats kännetecknas även av att informanterna 

själva styr över vad de vill diskutera (Fejes & Thornberg 2015, p. 71).  

2.4.4 Triangulering vid metodkombination 

Det värdefulla med att kombinera flera metoder är att forskningsproblemet då kan betraktas 

ur flera perspektiv. En metodkombination innebär att mer än en metod används. Det kan 

medföra att flera synvinklar kan ses, vilket kan ge oss ett bättre grepp om 

undersökningsområdet. Triangulering är ett begrepp som möjliggör för en djupare förståelse 

av ett forskningsämne, då det studeras ur flera perspektiv (Denscombe 2016, p. 221). I vår 

forskning har vi använt oss av metodologisk triangulering. En sådan typ av triangulering 

innebär att metoderna som använts inte är markant olika, utan metoderna som har använts 

kan till viss del vara likartade. Tanken här är att om vi får liknande resultat från metoderna 

som vi använder så är det rimligt att dra slutsatsen att det vi hittat är mer träffsäkert och 

tillförlitligt (Ibid, p. 222).  

2.5 Dataanalys 
Nedan presenteras en analysmodell av Fejes och Thornberg (2015) för att beskriva hur 

resultatet och materialet från intervjuerna har analyserats. Dataanalysen börjar med att första 

utkastet läses igenom och avslutas med att kategorisera materialet. I studien har den 

insamlade datan analyserats i följande sju steg:  

1.  Bli bekant med materialet: När intervjuerna var genomförda lästes materialet igenom, 

tills vi kände att vi fick förståelse för materialets innehåll. En sammanställning och 
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sammanfattning gjordes även under detta steg. Detta är det första steget för analys av 

insamlad data och här fick vi möjlighet att bekanta oss med materialet.  

2.  Kondensation: I det andra steget påbörjades analysarbetet. Här plockades det mest 

värdefulla och betydelsefulla materialet ut för studien. Både kortare meningar och 

längre stycken valdes ut från intervjuernas olika delar. För detta steg sker alltså en 

kondensation av intervjumaterialet och tanken här är att de stycken som väljs ut ska 

ge en representativ bild av hela dialogen. 

3.  Jämförelse av styckena: För det tredje steget ska en urskilja likheter och skillnader av 

materialet och de olika utvalda styckena. Redan från början har vi varit noga med att 

benämna informanterna med namn för att hålla reda på vem som sagt vad. När vi för 

de olika styckena försöker urskilja likheter och skillnader har även synonymer i vissa 

sammanhang setts över, för att underlätta detta. Målet för detta steg är således att hitta 

skillnader och likheter mellan uppfattningarna av fenomenet.  

4.  Gruppering av materialet: För det här steget ska de likheter och skillnader som hittats 

grupperas. Här samlade vi ihop de stycken vi tagit ut från materialet som vara 

relevanta för studien och relaterade dessa till varandra. Styckena kan både innefatta 

likheter och skillnader. 

5.  Kategorierna artikuleras: Fokus i detta steg ligger på de likheter som finns inom 

kategorierna, vilket kallas för att kategorierna artikuleras. Vi såg även över vilka 

respondenter som uttalat sig likartat om någonting och samlade dessa uttalanden 

under samma kategori. Det är viktigt att under detta steg se över vad som är relevant 

att ha med under varje kategori och bestämma hur stor variationen ska vara.  

6.  Kategorierna namnges: Inom denna fas namngavs kategorierna med rubriker, som 

beskrivning av vad materialet handlar om. Genom att göra detta lyftes det mest 

betydelsefulla fram i materialet. Rubrikerna på kategorierna bör hållas så korta som 

möjligt för att underlätta för läsaren.  

7.  Kontrastiv fas: I det sista steget såg vi över om vissa stycken kunde flyttas över till 

andra rubriker, för att minska antalet rubriker. Detta gjordes genom att kontrastera 

styckena mot varandra, då detta bidrar till att materialet under varje rubrik blir så 

informationsrika och uttömmande som möjligt. Det som är bra med att kontrastera 

styckena mot varandra, är att det kan bidra till att varje kategori blir mer exklusiv 

(Fejes & Thornberg 2015 pp. 167-170) 
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2.6 Källkritik 
Primärkällor kan ha en högre trovärdighet än sekundärkällor, då primärkällor samlas in för att 

användas direkt i uppsatsen. En sekundärkälla kan bestå av referat från en primärkälla vilket 

gör att förstahandskällan har högre trovärdighet, då denna är den första versionen av en källa 

samt att det är forskaren som har tillgång till den (Repstad 2007, pp. 119-120). Primärdatan 

som används för denna studie utgörs av alla intervjuer samt seminariet medan sekundärdatan 

hämtas från en dokumentation och rapport från Karolinskas Universitetssjukhus innehållande 

tidigare genomförd innovationsupphandling.  

2.6.1 Sekundärkällor  

I denna studie kommer sekundärkällor att hämtas från webbplatser och internet. För att vår 

kvalitativa forskning ska kunna använda information som publicerats på nätet, krävs det en 

stor noggrannhet för att bedöma materialets trovärdighet. För att bedöma trovärdigheten av 

en webbplats kan sju kriterier användas som utgångspunkt enligt Denscombe (2016): 

Auktoritet: För denna studie har en stor mängd information hämtats från exempelvis 

regeringens och myndigheters egna webbplatser. Dessa kan ses ha en högre trovärdighet än 

en privat webbsida. De privata webbsidorna bör studeras med en högre försiktighet, då 

trovärdigheten kan vara lägre. 

Trovärdighet: De webbsidor där informationen för denna studie har hämtats ifrån som ger 

intrycket av att vara legitima och seriösa, kopplas ofta till regeringen eller myndigheter och 

där webbplatsen har ett tydligt syfte. 

Uppdatering: Webbsidorna som främst använts för denna studie har varit daterade för senaste 

uppdatering i de flesta fallen. På så vis går det att veta hur uppdaterad sidan och 

informationen. 

Popularitet: Intresset och populariteten för webbsidan uppskattas vara hög för denna studie, 

då det åter igen ofta är statliga eller kommunala sidor som vi vänt oss till. Det kan höra till 

allmänhetens intresse att ta del av information på dessa webbplatser samt att det via 

sökmotorer är lätt att hitta (Denscombe 2016, p. 327-328). Officiell statistik och 

statspublikationer kan ge intryck av att vara: 

Auktoritativ: Då informationen har tagits fram av staten eller myndigheter med mycket 

sakkunniga individer, kan det ses som trovärdigt. 

Objektiv: Då informationen tagits fram och producerats av tjänstemän kan de också ses som 

opartiska och objektiva. 



 24 

Faktabaserad: När det gäller statistisk information, baseras det ofta på hårddata som är 

faktamässig (Ibid, p. 320).  

  

Tidskrifter, böcker och artiklar har även använts genom hela studien. Det blir även av vikt att 

försäkra sig om att dessa källor är trovärdiga. Även om det inte innebär någon garanti, så går 

det till viss del att förlita sig på att den information som använts är av en viss kvalitet genom 

att experter har genomfört en granskning av materialet. De artiklar som har använts är av 

största utsträckning vetenskapligt granskade och de bokförlag som använts har ett gott rykte 

(Denscombe 2016, p. 327-328). 

2.7 Forskningsetik 
Denscombe (2009) menar att det är viktigt att ta hänsyn till etiska principer för publicering, 

analysprocess samt datainsamling. Detta grundar sig i moraliska anledningar då det är viktigt 

att som forskare inte frestas av att få samla en ökad kunskap om ämnet genom att använda 

alla möjliga medel. Det är också av stor vikt att respektera deltagarnas integritet genom att 

arbeta ärligt och rättvist samt för att undvika att någon deltagare för studien ska ta skada på 

något vis (Denscombe 2009, p. 193). Det är viktigt att ta hänsyn till informationskravet, 

respondenterna ska veta vilket syfte studien har samt få information om ämnet. För studien 

kontaktades företagen via mail innan intervjun, där vi beskrev utförligt vilka frågor som 

kunde komma att behandlas samt vad syftet med intervjun och studien var. Intervju-

respondenterna som bad om att få läsa igenom det transkriberade och sammanställda 

materialet fick möjlighet till detta. Vi skickade intervjumaterialet via mail och respondenterna 

fick komma med korrigeringar och ändringar, om så önskades (Ibid, pp. 198-200).  

  

Personerna som observerades under seminariet blev inte informerade om sin roll för denna 

studie. Med anledning av att observationen skedde utan samtycke, är det viktigt att de 

observerades identiteter inte avslöjas, att de inte blir lidande av studien samt att observationen 

måste utföras på ett etiskt korrekt sätt. Vid användningen av det insamlade materialet såg vi 

till så att ingen av de deltagande kom till skada samt att de involverades identiteter inte 

avslöjades (Denscombe 2016, p. 309).  
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2.8 Metodkritik 

2.8.1 Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet är ett av kraven för att en kvalitativ studie ska vara trovärdig. 

Forskarens beskrivning av vad denne har kommit fram till, är avgörande för om studien 

accepteras av andra. För att de slutgiltiga resultaten ska ses som trovärdiga är det av vikt att 

resultaten redovisas för de personer som deltagit i studien. Detta är för att säkerställa att 

forskaren har tolkat och uppfattat fenomenet och dess resultat på rätt sätt. Respondenten har 

därför haft möjlighet att ta del av en sammanställning av intervjumaterialet för granskning. 

För majoriteten av respondenterna har så varit fallet och risken att informationen som vi 

använt i studien är felaktig eller missförstådd minskar.  Detta kan kallas 

respondentvalidering, som beskrivs som en process där forskaren skickar resultaten till 

respondenterna som är involverade i undersökningen. Avsikten med detta är att få en 

bekräftelse från respondenterna att forskarens beskrivning är korrekt (Bryman & Bell 2011, 

pp. 402-403). 

2.9 Metoddiskussion  
Metodvalet för denna studie har granskats kritiskt och svagheter samt styrkor har 

identifierats. Då studien ägnar att undersöka olika synvinklar av offentlig 

innovationsupphandling har har en fenomenografisk metodanstas använts för att möjliggöra 

detta och respondenters olika uppfattningar av fenomenet offentlig innovationsupphandling  

har kunnat studerats. För att öka trovärdigheten av studiens resultat hade fler respondenter 

kunnat inkluderas till vårt urval, från exempelvis fler offentliga organisationer och från olika 

geografiska platser inom Sverige. Det hade kunnat bidra till att fler synvinklar av fenomenet 

kunnat studeras samt att förståelsen och kunskapen om offentlig innovationsupphandling 

hade kunnat utökas. Med hänsyn till en begränsad tidsperiod för studiens genomförande 

begränsades även omfånget av studien och därmed även urvalet. Genom att skapa en bra 

variation av respondenter kunde olika synvinklar och perspektiv av fenomenet trots 

begränsningarna studeras samt att vi genom det kunde skapa en tillräckligt god förståelse och 

kännedom om fenomenet. Variation skapades genom ett urval bestående av olika 

aktörsgrupper, så som stödjande myndigheter, upphandlare och konsulter.  

 

För denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts för att samla in värdefull 

information från våra respondenter. Ett antal tematiserade frågor har varit gällande vid 



 26 

samtliga intervjuer. Dessa teman och frågor hade kunnat formuleras olika och anpassats till 

respondenten, då de olika respondenterna utgör olika roller inom offentlig 

innovationsupphandling. Valet att använda samma frågor vid samtliga intervjuer grundar sig i 

det faktum att innovationsupphandling utgör ett relativt komplext fenomen. Respondenterna 

besitter stor kunskap inom ämnet och med anledning av det ville vi att denna kunskap skulle 

styra intervjuernas innehåll. Detta utgjorde en styrka för studien då utförlig och bra 

information om fenomenet kunde samlas in. En svaghet med semistrukturerade intervjuer var 

däremot att vi upplevde att svaren från respondenterna stundvis kunde vara mycket breda och 

ibland även överflödiga. För att säkerställa att vi undersökte det som studien ägnar att 

undersöka, ställde vi som intervjuare följdfrågor genom alla intervjuer kopplat till de 

tematiserade frågorna. Vi presenterade även vad uppsatsen skulle behandla innan intervjuerna 

genomfördes. Detta med anledning av att respondenterna skulle få en förståelse för vad 

studien faktiskt ägnar att behandla samt för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun.  

För studien har ett icke-sannolikhetsurval och ett snöbollsurval använts. En svaghet och risk 

som icke-sannolikhetsurval kan medföra, är att individer som skulle kunnat bidra med 

relevant information till uppsatsen, inte fick chansen att göra sin röst hörd. Styrkor med ett 

icke-sannolikhetsurval och ett snöbollsurval, är främst att de personer som vi har valt ut är 

dem som har arbetet mest med innovationsupphandling och som har en bred kunskap inom 

ämnet. En styrka som vi även upplevt av metoden snöbollsurval, detta är att vi har kunnat 

använda oss av kunniga individer och respondenter för att hitta ytterligare respondenter till 

studien med breda kunskaper och erfarenheter om fenomenet. De organisationer och 

myndigheter som arbetar med innovationsupphandling är många och vi som forskare har en 

låg insikt i de olika medarbetarnas roller och kompetenser. Med anledning av detta har vi 

använt oss av ett snöbollsurval för att hitta fler relevanta respondenter vilket har utgjort en 

styrka för studien.  

3. Teoretisk referensram  
 

Den teoretiska referensramen för denna studie består av teorier, begrepp och modeller. 

Denna del av studien syftar först till att presentera organisatoriska perspektiv, som möjliggör 

för läsaren att se undersökningsområdet ur ett bredare perspektiv och få en förståelse av 

fenomenet. Vidare kommer en redogörelse för begreppet innovation och aspekter av 

innovation att presenteras, följt av en modell för offentlig upphandling. Detta möjliggör för 
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läsaren att få en teoretisk insikt i ett organisatoriskt, innovations – och 

upphandlingsperspektiv. De tre framtagna perspektiven utgör tillsammans det teoretiska 

ramverket, som sedan kommer att analyseras i förhållande till resultatet. 

3.1 Nyinstitutionell teori 
Scott (1995) definierar begreppet institution enligt följande: ”Institutions consist of cognitive, 

normative, and regulative structures and activities that provide stability and meaning to 

social behavior” (Scott 1995; se Johansson 2002, p. 16). Författaren Johansson (2002) 

redogör för tre aspekter som kan urskiljas ur Scotts (1995) definition. Dessa aspekter är som 

ovan nämnts: regulativa, normativa och kognitiva. Dessa kan även ses som tre moderna 

synvinklar av institutioner. Den första aspekten utgör en regulativ aspekt, där fokus läggs på 

övervakning och sanktioner. Sanktioner innebär att någonting åtgärdas eller att det sker ett 

ingripande (Johansson 2002, pp. 16-17; NE 2017). Johansson (2002) beskriver att det som är 

gemensamt för institutionalister gällande den regulativa aspekten är att de alla är överens om 

att ett socialt beteende regleras och begränsas genom institutioner. Enligt teoretiker präglas 

institutioner av en normativ aspekt av normer och värderingar. Det är målens föreställningar 

som styr det sociala livet inom institutioner; vilka medel som ska användas för att uppnå 

målen och vilka mål som bör uppnås. Inom denna aspekt finns även vissa förväntningar som 

en organisation exempelvis ska leva upp till och aspekter av skyldigheter och rättigheter att 

förhålla sig till i det sociala livet. Den sista kognitiva aspekten bygger på en kunskapsmässig 

bas, där sociala aktörer inom institutionen handlar på ett visst sätt, på grund av att ett 

handlingsmönster tas för givet. Detta innebär att en social aktör handlar efter förgivettagna 

rutiner och följer institutionaliserade regler, utan att fundera närmare över varför de handlar 

som de gör (Scott 1995; se Johansson 2002, p. 17). 

  

Enligt Alvesson (2008) är den nyinstitutionella teorin uppbyggd utifrån den institutionella 

teorin. Den institutionella teorin lägger fokus på att organisationer påverkas av sin omgivning 

samt att organisationer är bundna till den institutionella omvärld de verkar inom. 

Teoribildningen antyder att institutioner och samhällen kan förklaras som sociala och 

kulturella konstruktioner som kontinuerligt formas samt reproduceras genom sociala aktörer 

(Alvesson 2008, p. 81). Eriksson-Zetterquist (2009) menar att den institutionella teorin 

beskriver handling som någonting som härstammar från en identitet. Till skillnad från det 
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menar den nyinstitutionella teorin att genom en organisations handlande skapas en 

organisations identitet (Eriksson-Zetterquist 2009, p. 109). 

3.1.1 Organisationsfält och isomorfism 

Den nyinstitutionella teorin behandlar även begreppen organisationsfält och isomorfism. 

Enligt Johansson (2002) tenderar organisationer att likna varandra om de verkar inom samma 

organisationsfält. Organisationer som ingår i ett fält agerar inom samma område och det kan 

ofta finnas en samverkan dem emellan. De organisatoriska fälten kan liknas med en social 

kontext. Inom ett organisatoriskt fält finns ramverk som organisationer verkar och enskilda 

organisationers identiteter (Johansson 2002, p. 98). Christensen et al. (2005) menar att det 

som avgör varför en organisation är verksam inom ett visst organisationsfält, är att det finns 

en likformighet mellan organisationerna inom fältet, där organisationernas mål och drivkraft 

är att accepteras inom fältet och i samhället. Med anledning av detta utvecklas organisationen 

ofta på ett sätt som ses som accepterat inom ett fält eller en profession. Organisationen kan 

även påverkas av politiska beslut och därmed kan förtroende och acceptans vara viktigt för en 

organisations överlevnad (Christensen et al. 2005, p. 17). Johansson (2002) menar att 

isomorfism kan förklara likformighet, det vill säga att organisationer tenderar att likna 

varandra om de verkar inom samma fält. Grundläggande för isomorfism är att organisationer 

anpassar sig och dess formella struktur till sin omgivning samt att de följer värderingar och 

regler inom omgivningen. Normer är det som utgör det ”normala” beteendet eller ett ideal 

som organisationer bör anpassa sig till (NE 2017), vilket påverkar hur en organisation 

handlar. Dessa normer kan uppstå inom ett fält eller skapas genom lagstiftning och politiker. 

Då normer och krav ses som något accepterat, anpassar organisationer sin verksamhet efter 

dessa (Johansson 2002, pp. 30-31). Johansson (2002) presenterar även tre aspekter av 

isomorfism. För den normativa isomorfismen, uppstår en likformighet genom rekrytering av 

professionell arbetskraft, som utgör en värdefull resurs inom organisationer. Inom 

professioner delas ofta kunskaper och idéer. Dessa för arbetskraften med sig vidare in i 

organisationerna, vilket skapar en ökad spridning och likformighet mellan dem. En tvingande 

isomorfism uppstår av att exempelvis staten, som ses som en stark organisation, tvingar andra 

mindre organisationer till förändring och anpassning. Förändringen och anpassningen kan 

skapas genom att exempelvis staten ställer krav på organisationerna som de sedan anpassar 

sig till. Dessa krav kan exempelvis ställas genom lagstiftningar. Mimetisk isomorfism bidrar 

även till en homogenitet inom ett fält och bland organisationer. Här kan organisationer som 
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agerar i okunskap, osäkerhet och med icke tydliga målbilder, imitera framgångsrika aktörer, 

så att de genom de själva kan bli accepterade och nå framgång (Johansson 2002, pp. 44-45). 

3.1.2 Organisationsstruktur 

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) kan en organisation ha en formell och en informell 

organisationsstruktur. En informell struktur inom en organisation, utgör ett sätt att arbeta i 

praktiken. Detta skiljer sig från en organisations formella struktur som istället förklarar hur en 

organisation ska bedrivas och vara effektiv. En formell struktur kan bestå av en handlingsplan 

i form av måldokument och riktlinjer. Den offentliga sektorn har instanser som inverkar på 

dess formella struktur. Det gäller för en organisation, som verkar inom den offentliga sektorn, 

att anpassa sig till dessa och accepteras av instanserna då det kan påverka dess överlevnad 

(Eriksson-Zetterquist 2009, p. 67).  

 

Enligt den nyinstitutionella teorin är institutioner uppbyggda av etablerade och organiserade 

strukturer genom formella och informella regler. Dessa följs, accepteras och tas för givna av 

sociala aktörer som kommer att anpassa sina handlingsmönster efter dessa. Nyinstitutionell 

teori bygger på en uppfattning gällande att en organisations identitet skapas genom en 

organisations handlande. Inom ett organisationsfält kan organisationers identiteter tendera 

att likna varandra och det finns en strävan efter att accepteras inom fältet och av samhället. 

Med anledning av det följer organisationerna etablerade normer och regler. Att 

organisationer tenderar att likna varandra kan förklaras genom normativ, tvingande eller 

mimetisk isomorfism. En organisations struktur består av en formell struktur med mål och 

riktlinjer för en organisations handlande samt en informell struktur bestående av faktiska 

handlingsmönster. Det som teorin inte berör är vikten av organisationsförändringar och hur 

detta kan bidra till att en organisation blir framgångsrik. I och med detta kommer en 

skandinavisk institutionell teori kommer att presenteras.   

3.2 Skandinavisk institutionell teori 
Den skandinaviska institutionella teorin bygger på samma huvudsakliga idéer som den 

nyinstitutionella teorin. Den skandinaviska institutionella teorin fokuserar däremot på 

organisationsförändringar. Enligt detta organisatoriska perspektiv gällande organisering, 

råder det en blandning mellan en stabilitet och förändring. Den skandinaviska institutionella 

teorin lägger en stor vikt på organisering, processer och organisationsförändringar – snarare 

än på organisationsfält som i den nyinstitutionella teorin (Eriksson-Zetterquist 2006, p. 292). 
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3.2.1 Svårigheter med organisationsförändring 

Enligt Brunsson och Olsen (1990) kan en skandinavisk institutionell teori förklara varför en 

förändring kan vara svår att genomföra inom en organisation. Det finns en problematik med 

att organisationer, som har givna och fasta rutiner samt är välutvecklade och inte genomför 

förändringar. Det krävs att alla inom organisationen aktivt deltar för att möjliggöra för en 

förändring, vilket ofta gör att förändringen också blir svår att genomföra. Förändringar sker 

även kontinuerligt, då organisationer omedvetet kan påverkas av dess omgivning och 

förändras i och med det. En organisationsförändring ska innefatta en lösning på ett problem 

inom organisationen och denna lösning ska vara bättre än den redan existerande. Den nya 

idén, ska ge ett intryck av någonting helt nytt och även om just denna lösning har testats 

tidigare behöver det inte betyda att den gick igenom vid det tillfället. Förändringar är vanliga 

inom organisationer som är större och mer stabila. Dock är förändringar inte alltid lätta att 

genomföra men betydligt lättare att påbörja (Brunsson & Olsen 1990; se Eriksson-Zetterquist 

2006, pp. 295-296). En förändring inom en organisation kan även medföra stora kostnader. 

Det kan vara kostsamt att göra ändringar inom en organisation samt lära sig någonting helt 

nytt, vilket medför att det är vanligt att kritik också uppkommer. Ur ett kort och ekonomiskt 

perspektiv är det mest lämpligt att inte ändra på den rådande arbetsprocessen. En organisation 

som är innovativ och duktig på förändring värderas däremot högre i dagens samhälle, än de 

organisationer som agerar traditionellt (Eriksson-Zetterquist 2006, p. 18). 

3.2.2 Översättning 

Czarniawska och Guje (1996) presenterar ett synsätt gällande förhållningssättet till 

förändringar, då en så kallad översättning görs. Enligt Callon (1986) innebär en översättning 

att något omvandlas och omtolkas från en kontext till en annan. Czarniawska och Joerges 

(1996) menar att en förändring grundar sig i en lokal idé. Den lokala idén ska översättas till 

ett användningsområde, vilket gör att idén så småningom, genom en kollektiv handling, blir 

materialiserad. För att idén och kunskapen om denna ska finnas mellan lokala platser måste 

den objektifieras. Sevón (1996) presenterar i detta sammanhang att organisationer gör 

medvetna val och imiterar andra organisationer för att förändra sin egen. Syftet med en 

imitering av en organisation är för att liknande eller samma konsekvenser vill uppnås, då 

detta sparar både tid samt resurser och medför att misstag kan undvikas (Czarniawska & Guje 

1996; Callon 1986; Czarniawska & Joerges 1996; Sevón 1996; se Eriksson-Zetterquist 2006, 

pp. 296-297). 
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3.2.3 Organisationsrecept 

Rövik (2000) beskriver att institutionaliserade standarder, även kallat organisationsrecept, 

kan bli populära och spridas bland organisationer. De faktorer som sprids kan vara kan idéer, 

normer och trender. De sprids på grund av att de är populära och för att de uppvisar hur 

verksamheten bör organiseras för att vara modern och effektiv. Exempel på populära 

organisationsrecept är kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring, som offentliga organisationer 

ofta vill ta till sig för att ses som moderna. Recepten har en snabb spridningshastighet och 

kan ses som en förebild för flertalet organisationer, dock varar dessa organisationsrecept 

oftast inte under längre perioder (Rövik 2000; se Eriksson-Zetterquist 2006, pp. 298-299).  

  

Den skandinaviska institutionella teorin förklarar att organisationsförändringar kan vara 

gynnsamma för organisationer men även att en förändring kan vara svår att genomföra. 

Teorin fokuserar också på processer samt en blandning mellan förändring och stabilitet, då 

det utgör det bästa möjliga för organisationer. Imitering av framgångsrika organisationer 

kan utgöra ett sätt för en organisation att utvecklas till det bättre och undvika misslyckanden. 

En organisation kan även påverkas och ändras genom etablerade organisationsrecept som 

består av institutionaliserade standarder samt faktorer så som trender, normer och idéer. 

Dessa recept kan spridas bland organisationer på grund av dess popularitet. Vad den 

skandinaviska institutionella teorin inte behandlar är förändringar kopplat till innovation. 

För att få en djupare förståelse för varför innovationer kan vara gynnsamt för organisationer 

kommer begreppet innovation samt andra aspekter om innovation att presenteras härnäst.  

3.3 Innovation 
Schumpeter (1934) definierar en innovation som; införandet av en ny vara, nya 

organisationssätt för industrier, öppnandet av nya marknader, nya produktionsmetoder eller 

användandet av en ny råvarukälla (Schumpeter 1934, p. 65). En innovation kan liknas med 

nyskapande och det är vanligt att en innovation är en ny produkt på marknaden. En förmåga 

att skapa någonting som någon annan inte har gjort förut eller skapa någonting som är bättre 

än någonting annat, ses som kraftfull källa för skapandet av innovationer (Tidd & Bessant 

2009, p. 6). Enligt Pitsis et al. (2012) är innovation kopplat till förnyelse och förändring men 

de menar även att innovation kan kopplas till en strategi. En organisations 

innovationsförmåga handlar om att ha kompetens för att skapa och utveckla någonting till det 

bättre. Ett upprätthållande av en innovationsförmåga inom en organisation kan vara en svår 
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och kostsam process men det ses som en viktig strategi för att den offentliga sektorn ska 

kunna fortsätta att ha både befolkningens och politikernas stöd (Pitsis et al. 2012; se 

Lindkvist et al. 2014, p. 313). 

  

Enligt Abramovitz et al. (1989) arbetar organisationer sällan med innovationer ensamma eller 

agerar som enskilda beslutfattare, på grund av innovationers komplexitet. För att möjliggöra 

ett utbyte och en utveckling av olika resurser, såsom kunskap och information, är det vanligt 

att organisationer samverkar med varandra. Samverkan kan behövas mellan exempelvis 

kunder, leverantörer och konkurrenter. Det är här vanligt att organisationer etablerar 

relationer med andra organisationer som också arbetar med innovationer (Abramovitz et al. 

1989; se Edquist 1997, pp. 1-2). 

  

Sociala innovationer är en annan aspekt av innovation. Det finns tre krav eller ingredienser 

för att någonting ska ses som en social innovation. Innovationen ska vara bättre än redan 

tillgängliga lösningar och ska vara gynnsam för samhället i stort samt utgöra någonting helt 

nytt. I och med detta kan alltså en social innovation vara i form av en produkt eller process, 

med kravet av att det är en helt ny idé samt att innovationen bidrar med en samhällsnytta 

(Ronning et al. 2013, pp. 35).  

3.3.1 Risker och osäkerheter med innovation 

Tidd och Bessant (2009) menar att innovationer medför risker, som måste hanteras vid 

exempelvis innovativa projekt. Till skillnad från osäkerheter kan risker oftast uppskattas och 

förutses. Det är vanligt att interna risker förekommer inom en organisation, och det är många 

organisationer som inte utnyttjar innovativa möjligheter eller vågar ta risker. Detta medför att 

organisationer inte alltid genomför innovationer på grund av den eventuella risken. En 

osäkerhet kan inte förutses eller uppskattas. Däremot bör graden av osäkerhet identifieras, för 

att öka möjligheten att ta fram en lämplig metod för planering och bedömning av kommande 

händelser (Tidd & Bessant 2009, p. 360). Organisationer ser oftast risker som någonting 

negativt och att risker bör minimeras för att undvika misslyckanden. Denna uppfattning om 

risker kan kopplas till försiktighetsprincipen, som har bidragit med många regleringar inom 

det politiska fältet. Dessa regleringar främjar inte för ett risktagande, utan snarare för att en 

ska agera försiktigt inom organisationen. Aspekter gällande att inte genomföra förändringar 

inom organisationer är också förknippat med att ta en risk (Ibid, p. 365). Biais et al. (2015) 

menar också att det finns risker och osäkerheter med innovationer då de är okända. En 
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osäkerhet med innovationer kan vara att aktörerna på marknaden inte har tillräcklig kunskap 

om vilken potential och funktion en innovation kan ha (Biais et al. 2015 p. 1353).  

  

Enligt Tidd och Bessant (2009) råder det en osäkerhet med att genomföra innovationer, på 

grund av den komplexitet innovationer medför. Denna osäkerhet är bland annat på grund av 

att det är svårt att förutsäga vilka kostnader en innovation kan innebära (Tidd & Bessant 

2009, p. 362). När en organisation ska hantera innovationer bör osäkerheten omvandlas till en 

beräknad risk. För att få ett så framgångsrikt resultat som möjligt, kan en se över 

sannolikheter och granska alternativen för att öka chanserna att lyckas med innovationen. 

Även om en ser över vilka risker innovationer kan medföra, råder det fortfarande en 

begränsad information och ett lyckat resultat är inte givet (Ibid, p. 312). 

3.3.2. Innovation and Improvement 

Hartley (2005) menar att målet med innovationer inom den offentliga sektorn inte är att 

uppnå konkurrensfördelar, till skillnad från den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn 

handlar det istället om att leverera en viss kvalitet till mottagaren och användaren, 

upprätthålla en hög effektivitet samt att innovationen ska kunna kopplas till den offentliga 

organisationens styrning och de tjänster som erbjuds. Modellen “Innovation and 

improvement” presenterar olika förhållanden mellan innovation och framgång. I modellen 

behandlas fyra olika förhållanden (Hartley 2005, pp. 30):  

  

●   Ingen innovation eller förbättring: 

Detta förhållande uppstår ofta inom en miljö, som är kategoriserad av en stabilitet och 

där organisationen, miljön och olika intressen lätt kan anpassa sig efter varandra. Det 

finns inget behov av att innovera.  

●   Ingen innovation men det sker en förbättring 

Inom ett sådant förhållande sker ofta en inkrementell och stegvis utveckling för att 

förändra och förbättra verksamheten. Däremot gäller detta förändringar som inte avser 

innovationer, då det inte är allmänna, nya, hållbara och stora förändringar.  

●   Utveckling av innovationer men ingen förbättring 

Innovationer behöver inte alltid vara synonymt med förbättring eller framgång, utan 

det kan även kopplas till försämringar och misslyckanden - vilket kan vara vanligt 

förekommande. Det finns ofta en retorisk anda bland offentliga organisationer som 

endast strävar efter en förbättring och det finns en negativ syn mot ett misslyckande. 
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Med anledning till risken att misslyckas råder ofta en viss försiktighet när det gäller 

politikers vilja att agera stödjande för innovationer. Media överdriver ofta 

misslyckanden och politiker med stort ansvar agerar ofta med försiktighet när det 

gäller att stödja innovationer inom offentliga organisationer. En annan situation kan 

vara där en innovation har tagits fram men att organisationen inte har anpassat sin 

verksamhet eller sina tjänster efter användares och intressenters behov. Det handlar 

således inte endast om att genomföra en innovation, utan även om att kunna uppnå en 

förbättring.  

●   Utveckling av innovation och en förbättring 

Detta förhållande är önskvärt för alla organisationer, där resultaten av innovationen 

och förbättringarna är tydliga. Utmaningen blir här för organisationen att ta fram 

verktyg och strategier för att upprätthålla en god utveckling och förbättring (Ibid, pp. 

31- 32). 

 

Innovationer handlar om att skapa någonting nytt, som är en bättre lösning än den befintliga 

lösningen. En innovation kan vara i form av en social innovation, där det som skapas ska 

vara en ny lösning samt bidra med en samhällsnytta. Det kan vara kostsamt och komplext att 

upprätthålla en innovationsförmåga inom en organisation, vilket kan bidra med osäkerheter 

inom organisationen. Innovationer medför också risker, vilket kan ses som en anledning till 

att innovationer inte alltid genomförs. Innovation är inte alltid synonymt med framgång vilket 

kan förklara en viss försiktighet i valet att genomföra innovationer. Det finns en rädsla för 

risker samt misslyckanden och stödet för innovationer är därmed inte alltid det bästa. För en 

offentlig organisation kan innovationer inkluderas i en upphandling. För att avsluta det 

teoretiska ramverket kommer därmed en modell för offentlig upphandling att presenteras och 

olika faser av en upphandlingsprocess. Med anledning av att innovation utgör något 

komplext och riskfyllt kommer även aspekter av statligt stöd avslutningsvis att behandlas med 

koppling till innovationsupphandling.  

3.4 Upphandlingsprocessen 
Bergman et al. (2011) beskriver upphandlingsprocessen som uppdelad i olika faser, från en 

behovsidentifieringsfas till en fas för ingående av avtal. Under denna process kommer den 

upphandlande myndigheten att behöva rätta sig efter juridiska aspekter, ekonomiska aspekter 

samt att tillfredsställa ett behov (Bergman et al. 2011, p. 16). Processen kan utgöra ett 
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verktyg för att ta fram någonting som kan möta ett identifierat behov. Det är därför viktigt att 

utformningen av processen görs noggrant för att öka möjligheten med att uppnå ett önskat 

resultat (Bergman et al. 2011, p. 18).  

  

1.  Behovsidentifiering: I upphandlingsprocessens inledande fas identifierar den 

upphandlande myndigheten ett behov samt att en vilja finns inom myndigheten att 

tillfredsställa detta behov. Den upphandlande myndigheten väljer att inte tillfredsställa 

behovet genom en egen regi, utan väljer istället att använda sig av externa 

leverantörer (Bergman et al. 2011, p. 16). Syftet med denna inledande fas är att 

bestämma vad det är som ska upphandlas och identifiera vilket behov som finns 

(Pedersen 2008, p. 141).  

2.  Utformning av annons: Den upphandlande myndigheten formulerar i denna fas en 

annons för upphandlingen. Annonsen presenterar myndigheters avsikt att genomföra 

en upphandling, vilka som kan bli potentiella leverantörer samt vad det är som ska 

upphandlas (Bergman et al. 2011, p. 16).  

3.  Annonsering: Leverantörerna informeras därefter genom annonsering, i enlighet med 

den svenska lagstiftningen (Bergman et al. 2011, p. 16). Annonsering av 

upphandlingar är en huvudregel. Syftet med annonseringen är att leverantörer ska ges 

möjligheten att lämna ett anbud till den offentliga organisationen, med ett förslag på 

en lösning (Pedersen 2008, p. 77). 

4.  Utformning av förfrågningsunderlag: Den upphandlande myndigheten formulerar 

ett detaljerat förfrågningsunderlag för genomförandet av upphandlingen. Dokumentet 

innehåller en exakt beskrivning av vad som efterfrågas samt de krav som den 

upphandlande myndigheten ställer på leverantörerna (Bergman et al. 2011, p. 16). 

Förfrågningsunderlaget är det viktigaste dokumentet under en upphandlingsprocess 

och det går inte att i efterhand ändra på ett förfrågningsunderlag. Ändringar skulle 

medföra att upphandlingen behöver avbrytas (Pedersen 2008, p. 81). 

5.  Leverantörer tar del av förfrågningsunderlaget: Förfrågningsunderlaget ska normalt 

sätt hållas tillgängligt för samtliga leverantörer (Bergman et al. 2011, pp. 16-17).  

6.  Anbud lämnas in/Uteslutning: De potentiella leverantörerna som presenterats i 

annonseringen tillåts att lämna anbud för upphandlingen, utifrån vad som presenterats 

i förfrågningsunderlaget. Det är möjligt att lämna anbud fram till tidpunkten för ett 

utsatt slutdatum (Bergman et al. 2011, p. 17). Det finns krav på att leverantörerna 

måste uppfylla de kvalificeringskrav som finns, om den upphandlande myndigheten 
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ska kunna anta anbudet. Den upphandlande myndigheten måste därför förhålla sig till 

de krav som fastställs i förfrågningsunderlaget (Pedersen 2008, p. 81). 

7.  Kvalificering: De anbud som kommit in ses över. Om leverantören uppfyller de 

kvalifikationskrav som efterfrågats samt övriga krav, kommer anbudet att gå vidare 

till en nästa fas (Bergman et al. 2011, p. 17). Vid leverantörskvalificering ses 

leverantörernas förmågor över och om de kan leverera den lösning som efterfrågas för 

upphandlingen. Här ses även leverantörens erfarenhet och ekonomiska styrka över 

samt om leverantörens förmågor är tillräckliga för att kunna tillgodose myndighetens 

behov (Pedersen 2008, p. 109). 

8.  Utvärdering av anbud: I denna utvärderingsfas utvärderas anbuden som uppfyller 

samtliga krav. Den upphandlande myndigheten fastställer i denna fas vilket anbud 

som ska antas (Bergman et al. 2011, p. 17). När myndigheten ska fastställa anbudet 

ser den upphandlande myndigheten över vilken anbudsgivare som har störst chans att 

tillgodose behovet. Enligt LOU finns det två utvärderingsgrunder för 

anbudsutvärderingen vid upphandling; antingen ska det anbud som har lägst pris 

fastställas eller det anbud som har en ekonomisk fördel (Pedersen 2008, p. 17). 

9.  Val av leverantör/tilldelningsbeslut: När ett val har gjorts fattas ett tilldelningsbeslut 

av den upphandlande myndigheten. I tilldelningsbeslutet presenteras leverantören 

eller leverantörerna som myndigheten valt. Samtliga anbudsgivare har möjlighet att ta 

del av detta genom ett offentliggörande (Bergman et al. 2011, p. 17). 

10. Avtalsspärr: När den upphandlande myndigheten har offentliggjort sitt 

tilldelningsbeslut sker en avtalsspärr. Under en avtalsspärr, som är cirka 10-15 dagar, 

får inte den upphandlande myndigheten sluta avtal med den valda leverantören. 

Anledningen är för att övriga leverantörer, som anser att myndigheten inte följt 

lagstiftningen (LOU) under sitt agerande, ska ges utrymme att ansöka om 

överprövning under denna tidsfrist. En ansökan om överprövning görs hos 

förvaltningsrätten (Bergman et al. 2011, pp. 17-18). 

11.  Ingående av avtal: Avtal kan tecknas med den vinnande leverantören och budgivare, 

när tiden för avtalsspärren passerat. Slutande av avtal utgör det sista steget i 

upphandlingsprocessen (Bergman et al. 2011, p. 18). 

  

Efter upphandlingsprocessens sista steg kommer en fortlöpande avtalsperiod, som innefattar 

uppföljningsarbete och övervakning. Den upphandlande myndigheten kommer under denna 

period att följa upp utförandet genom projektets gång. Upphandlaren kommer även att se till 
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att leveransen sker i enlighet med avtalet och att ett önskat resultat som möter behoven 

faktiskt tas fram (Bergman et al. 2011, p. 18). 

3.4.1 Stöd för innovationsupphandling  

Enligt Knutsson och Thomasson (2014) står potentiella leverantörer inför en utmaning då en 

innovationsupphandling kräver att någonting helt nytt ska erbjudas av leverantören. En 

leverantör ska även ha kapaciteten att leverera befintliga lösningar på ett bra sätt i 

innovationsupphandlingsprocessen. Detta bidrar till att aktörer öppnas upp för att vara 

delaktiga i budgivningsprocessen samt så råder det förväntningar av marknaden att reagera på 

ett nytt sätt. Detta visar på att både kommunernas specifika krav samt utförandet av 

upphandlingen kommer att påverka hur anbuden ser ut i upphandlingen (Knutsson & 

Thomasson 2014 p. 247). 

  

Uyarra och Flanagan (2009) menar att innovation och innovationsupphandling behöver 

uppmuntras i större grad, även fast det överlag finns en positiv syn på detta. De menar att det 

bör utformas en policy för offentlig upphandling. Syftet med en sådan policy är att stödja 

offentliga organisationer i deras innovationsupphandlingsarbete med nödvändiga resurser. 

För att de offentligt upphandlade organisationerna ska kunna ha förmågan och möjligheten att 

fatta beslut efter vissa omständigheter och fall, är det här viktigt att stöd kan ges för detta. 

Därför bör dessa offentliga organisationer få nödvändiga incitament, kompetenser och 

kapaciteter för att kunna bidra till en positiv utveckling av innovationer. Offentliga 

organisationer kan då få kompetensen för att strategiskt kunna fatta beslut (Uyarra & 

Flanagan 2009, p. 140).  

 

Upphandlingsprocessen består av ett antal faser där hänsyn bland annat måste tas till 

ekonomiska och juridiska aspekter samt ett specifikt behov. En upphandling innehåller även 

perioder av avtal, uppföljning och övervakning - där det är viktigt att se över om resultatet av 

en upphandling möter det specifika behovet. Leverantörer står inför utmaningen att leverera 

en ny och önskad lösning och dess förutsättningar bestäms genom de krav som upphandlaren 

ställer på leverantören. Det finns även krav på hur en innovationsupphandling ska gå till och 

på hur dokument ska tas fram. För att på en statlig nivå stödja upphandlare i processen 

beskrivs det även att en policy bör utformas för att stödja upphandlande organisationer i sitt 

innovationsupphandlingsarbete.  
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3.5 Teoridiskussion  
Den teoretiska referensramen står som utgångspunkt för denna studie och det är genom det 

som fenomenet innovationsupphandling och verkligheten har studeras. Den nyinstitutionella 

teorin valdes för denna studie med syfte att skapa en förståelse för vad som påverkar 

innovationsupphandling och de offentliga verksamheterna på ett institutionellt plan. Teorin 

kan även förklara varför strukturer formas, varför handlingsmönster uppstår och hur 

institutioner tenderar att skapa en likformighet bland organisationer, i detta fall offentliga 

organisationer. Den nyinstitutionella teorin upplever vi fokuserar på stabilitet genom att 

organisationer handlar och formas genom institutionaliserade normer, lagar och regler.  

 

Innovation innebär någonting nytt och innovationsupphandling handlar om ett nytt sätt att 

arbeta med upphandling och utveckling. Med anledning av det valde vi att inkludera den 

skandinaviska institutionella teorin som lägger ett fokus på förändring i kombination med 

stabilitet. Denna teori förklarar hur förändringar uppstår men även vilka problematiker som 

förändringar kan medföra samt vikten av att accepteras av samhället. Då studien behandlar 

den offentliga sektorn, som har som syfte att möta medborgares behov (skattebetalare) samt 

uppnå politiska mål, blir denna teori av relevans för studien. Dessa två teorier om 

institutioner kan förklara offentliga organisationers handlande, institutionella hinder, 

möjligheter och statens roll. 

 

För att kunna studera fenomenet närmare och skapa en ökad förståelse för innovation valdes 

även teorier om innovation till det teoretiska ramverket. Dessa teorier valdes för att förstå 

varför förändring behövs i form av innovationer och vad en innovation kan innebära, för 

samhället men även för den enskilda organisationen. Det finns många former av innovation 

och det kan vara svårt att definiera vad det är. För att smalna av begreppet ytterligare valde vi 

därför att lyfta fram social innovation, då detta kan kopplas till den offentliga sektorns syfte - 

att uppnå politiska mål och öka samhällsnyttan.  

 

För att förstå organisationers handlingar och beteenden kopplat till innovationsupphandling 

behövs en förståelse skapas för hur innovation i sig kan utgöra ett hinder, en risk och en 

utmaning. Därav har risker och osäkerheter med innovationer presenterats i det teoretiska 

ramverket. Innovation är viktigt för att samhället ska utvecklas och för de politiska målen, 

däremot behöver inte innovation innebära framgång. Med anledning av det lyfte vi även fram 
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fyra utfall av innovationsupphandling i förhållande till framgång. Detta gjordes för att 

förklara hur fenomenet kan te sig och varför en organisation handlar på ett visst sätt gällande 

innovation samt vad det kan innebära för den enskilda organisationen i framtiden. Fyra utfall 

presenteras men för denna studie kommer endast två av dessa utfall att studeras närmare. 

Utfallen; ”Utveckling av innovation men ingen förbättring” samt ”Utveckling av innovation 

och en förbättring” kommer att behandlas i denna studie. Anledningen till denna avgränsning 

är att dessa två utfall inkluderar innovation och effekter av det. De resterande två utfallen är 

inte aktuella för denna studie, då dessa inte innefattar lägen som inkluderar innovation i 

organisationen eller då ett behov av innovationer inte finns.  

 

Upphandlingsprocessen, som även har presenterats tidigare i problemformuleringen, 

presenteras även i det teoretiska ramverket. Valet till det grundar sig i en möjlighet att skapa 

en ökad förståelse för innovationsupphandling. Genom att studera upphandlingsprocessens 

olika delar kan även en förståelse skapas för när hinder och möjligheter uppstår i processen 

samt när ett statligt stöd kan vara viktigt. Valet att lyfta fram tidigare forskning om 

innovationsupphandling och statligt stöd grundar sig även i en möjlighet att generera en 

förståelse och insikt i hur det statliga stödet kan möjliggöra innovationsupphandling och 

minska eventuella hinder. 

4. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras. Med utgångsläge i den 

teoretiska referensramen har verkligheten studerats. För att styrka tidigare teorier eller hitta 

nya utfall har insamlad data från tolv primärkällor samt från en sekundärkälla samlats in. 

Resultatet presenteras och analyseras därmed i förhållande till de teorier och begrepp som 

kan förklara fenomenet. För att tydliggöra analysavsnittet har informationen kategoriserats 

genom rubriker. 

4.1 Verktyg för innovativ utveckling 
Landsting och kommuner i Sverige är självständiga och styr över sina egna budgetar och 

intäkter. Detta medför att det blir svårt för staten att styra dem i deras utvecklingsarbete och 

staten kan inte bestämma exakt hur deras verksamheter ska se ut (Intervju Widmark 2017). 

Detta kan kopplas till Scotts (1995) definition av institutioner, där han menar att syftet med 
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institutioner är att skapa en stabilitet och mening till sociala beteenden (Scott 1995; se 

Johansson 2002, pp. 16-17). Statens möjlighet att skapa mening till ett beteende och deras 

sätt att påverka på den offentliga sektorn är enligt Widmark begränsad. Engström förklarar 

däremot att regeringen år 2016 gick ut med en nationell upphandlingsstrategi. Denna strategi 

kan liknas med uppsatta mål och förväntningar på den offentliga sektorns sätt att arbeta för en 

innovativ verksamhetsutveckling. De offentliga verksamheterna väntas därmed leva upp till 

dessa förväntningar genom att använda upphandling som ett verktyg för utveckling och nya 

innovativa lösningar. Detta kan utgöra ett sätt att på en statlig nivå forma institutionella 

handlingsmönster och aktiviteter. För att klara samhällsutvecklingen och utmaningar 

förklarar Engström att regeringen därmed vill att offentliga verksamheter ska arbeta för 

förändring och transformering och inte enbart förbättring i sin verksamhetsutveckling 

(Intervju Widmark 2017; Intervju Engström 2017).  

 

Förändring och transformering kan kopplas till innovation, vilket kan vara en strategi för en 

organisation att skapa förnyelse, förändring genom nya innovativa lösningar. Att skapa en 

strategisk förmåga och kompetens för att kunna skapa någonting nytt och innovativt, kan för 

en organisation däremot innebära en kostsam och svår process (Lindkvist et al. 2014, p. 313). 

Innovativa lösningar och förändringar kan enligt Ronning et al. (2013) däremot gynna 

samhället i stort och kan vara en god ersättning till andra redan befintliga lösningar. Dessa 

typer av innovationer kan kopplas till definitionen av social innovation (Ronning et al. 2013, 

pp. 34-36). Med anledning av att innovationer och förändringar kan vara svåra för en 

offentlig organisation att hantera, kan stöd behövas. Detta kan förklaras av Widmark som 

menar att de statliga myndigheterna arbetar för att stötta de offentliga verksamheterna i 

arbetet med att upphandla nya, bättre och innovativa lösningar (Intervju Widmark 2017). 

 

Det finns en medvetenhet om att förändringar kan komma att påverka landet kraftigt, att det i 

framtiden kommer att finnas begränsade resurser och att färre kommer att försörja fler. Det 

finns därmed en insikt i att det behövs stora förändringar inom den offentliga sektorn 

(Intervju Danerlöv 2017). Det kan förklaras genom Brunsson och Olsen (1990) som menar 

även att förändringar bland organisationer kan uppstå genom att de påverkas av sin 

omgivning och att de måste förändras i enlighet med den (Brunsson & Olsen 1990; se 

Eriksson-Zetterquist 2006, p. 295). Även om staten vill att den offentliga sektorn ska 

upphandla innovationer och genomföra en förändringar, så kan de däremot inte tvinga eller 

krysta fram innovationer inom den offentliga sektorn. Det måste finnas en vilja och ett 
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verkligt behov av en ny lösning inom den enskilda verksamheten (Intervju Widmark 2017; 

Respondent 1 2017). 

   

Lagstiftningen inom Sverige har som fokus och syfte att driva hållbarhetsfrågor och 

upprätthålla en kontroll, genom att forma möjligheter och skyldigheter för de offentligt 

upphandlande verksamheterna (Seminarium Föreläsare 2017). Detta kan i sin tur kopplas till 

den regulativa aspekten av institutioner. Det sociala beteendet inom en institution kommer till 

följd av regulativa aspekter, där beteendet regleras och begränsas (Johansson 2002, pp. 16-

17). Genom lagar, regler och förordningar kan staten därmed till viss del styra och påverka 

utvecklingen. De kan exempelvis reglera aspekter inom vården eller påverka hur sekretess 

ska fungera. De offentliga organisationerna måste anpassa sig till dessa lagar och regler och 

på så vis kommer det att regleras och begränsas (Intervju Widmark 2017).  

4.2 Offentlig innovationsupphandling  
I en upphandlingsprocess genomgår den upphandlande organisationen olika faser, från en 

behovsidentifieringsfas till en fas där organisationen ingår ett avtal med en leverantör för 

upphandling. Efter upphandlingsprocessen följer ett fortlöpande arbete med uppföljning av 

avtal och ett utvecklingsarbete (Bergman et al. 2011, p. 16-18). Respondent 1 och Danerlöv 

förklarar att innovationsupphandling kan innebära att en organisation öppnar upp sin 

traditionella upphandling, som beskrivs av Bergman et al. (2011), för mer innovativa 

lösningar. Vid en traditionell upphandling ställs ofta specifika krav på en leverantör, en vara 

eller en tjänst som ska upphandlas (Intervju Danerlöv 2017; Respondent 1 2017). Det kan 

kopplas till upphandlarens formulering av upphandlingsdokument såsom annons och 

förfrågningsunderlag. Dessa innehåller specificerade krav på vad som ska upphandlas, på 

leverantörer och på hur upphandlingen ska gå till (Bergman et al. 2011, p. 16). Vid en 

innovationsupphandling skiljer sig sättet att upphandla från traditionell upphandling och kan 

utgöra ett nytt sätt att tänka inom organisationen (Intervju Rundkvist 2017; Intervju Forslund 

2017). Skillnaden kan förklaras genom att istället för att på ett traditionellt upphandlingssätt 

specificera sina krav och specifikt beskriva en lösning, ska istället funktioner och ett behov 

beskrivas. Innovationsupphandling kan därmed beskrivas som en funktionsupphandling 

(Intervju Danerlöv 2017; Respondent 1 2017).  
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Widmark och Respondent 1 menar att för en innovationsupphandling måste det inom en 

organisation finnas ett behov av en ny lösning samt en vilja att använda upphandling som 

verktyg för att köpa in en innovativ lösning detta menar även Bergman et al. (2011) (Intervju 

Widmark 2017; Respondent 1 2017; Bergman et al. 2011, p. 18). I rapporten från Karolinska 

beskrivs det att inom en innovationsupphandlingsprocess identifieras i den fas som Bergman 

et al. (2011) beskriver som den inledande fasen, ett behov som marknaden inte har en lösning 

på. Därmed måste en ny marknad skapas för att en ny lösning ska kunna tas fram för att möta 

behovet (Karolinska 2013, p. 10; Bergman et al. 2011, p. 16). Detta utgör således den 

inledande fasens syfte; att bestämma vad som ska upphandlas med utgångspunkt i det 

identifierade behovet (Pedersen 2008, p. 141).  

  

Hur en organisation väljer att organisera och utveckla sin verksamhet kan förklaras genom en 

skandinavisk institutionell teori och teorier om etablerade organisationsrecept som 

organisationer anammar. Ett organisationsrecept består av idéer, normer och trender. 

Anledningen till att dessa blir populära är exempelvis för att de uppvisar hur en organisation 

kan bli effektiv. Inom den offentliga sektorn kan recept som kvalitetsstyrning och 

kvalitetssäkring exempelvis ses som populära recept (Rövik 2000; se Eriksson-Zetterquist 

2006, pp. 298-299). Detta kan kopplas till offentliga verksamheter i Sverige som har som 

syfte att bidra till en social samt ekonomiskt hållbar utveckling och leverera en god kvalitet 

till sina medborgarna. Det är utefter detta som offentliga organisationer också väljer att 

utveckla sina verksamheter (Seminarium Föreläsare 2017). I sin tur kan detta även kopplas 

till Hartley (2005) som beskriver att valet och motiven till att öppna upp för innovation inom 

en offentlig organisation kan skilja sig från exempelvis en privat aktör. Inom offentliga 

organisationer utgör inte målet med en innovation att uppnå konkurrensfördelar, som inom de 

privata företagen. Istället ska en offentlig organisation upphandla innovationer för att kunna 

leverera en kvalitet till sina mottagare samt för att det kan innebära en hög effektivitet 

(Hartley 2005, p. 30). Engström beskriver att regeringen i sin nationella strategi har framfört 

ett mål om att offentlig upphandling i större utsträckning ska användas som ett strategiskt 

verktyg för verksamhetsutveckling och inkludera innovation i upphandlingarna. Detta för att 

klara av samhällsutmaningar (Intervju Engström 2017). En koppling kan här göras till det 

skandinaviska perspektivet och dess fokus på organisationsförändringar. En blandning av 

stabilitet och förändring ses inom det skandinaviska institutionella perspektivet som ett 

ultimat sätt för organisering (Eriksson-Zetterquist 2006 p. 292).  Det är däremot många inom 

offentlig sektor som inte vet vad innovationsupphandling innebär. Innovation kan därmed ses 
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som ett läskigt begrepp. Däremot handlar det enligt Engström om verksamhetsutveckling, ett 

förhållningssätt och en attityd (Intervju Widmark 2017; Intervju Engström 2017). Detta kan 

även förklaras genom att förändringar kan vara svåra att genomföra inom en organisation 

(Brunsson & Olsen 1990, se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 295).  

 

Innovation kan vara ett sätt att arbeta med förändring men Danerlöv menar att det kan vara få 

som har kapaciteten och förmågan att arbeta med utveckling och förändring genom 

innovationsupphandling. Det kan göra att innovationsupphandling också sker i en begränsad 

utsträckning. Exempelvis kan mindre kommuner ha en lägre förmåga att upphandla 

innovationer än ett större landsting (Intervju Danerlöv 2017). Problematiken skulle kunna 

förklaras genom att organisationer kan ha givna och fasta rutiner och att det kan utgöra 

anledningen till att förändringar, så som förändrade arbetssätt för upphandling, inte 

genomförs (Brunsson & Olsen 1990, se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 295). 

Innovationsupphandling kan därmed innebära vissa utmaningar. En utmaning kan kopplas till 

att kunna vända på perspektivet. Det kan vara att gå från en traditionell och rutinmässig 

upphandling som grundar sig i gamla rutiner, till innovationsupphandling. För detta krävs det 

att en offentlig organisations arbetssätt ändras samt att gamla mönster, rutiner och strategier 

förändras (Intervju Rundkvist 2017; Intervju Forslund 2017). Detta kan förklaras genom en 

kognitiv aspekt av institutioner, inom den nyinstitutionella teorin. Förklaringen kan i detta 

fall kopplas till den kunskapsmässiga basen inom en organisation, där sociala aktörer handlar 

efter förgivettagna rutiner och där handlingsmönster därmed tas för givet (Johansson 2002, p. 

17).  

 

Även om det kan finnas en dålig kännedom, förståelse och ett lågt intresse från en 

verksamhets eller chefs sida när det gäller att upphandla innovationer, så finns det bland vissa 

en insikt i att den offentliga sektorn behöver stora förändringar och det finns en nyfikenhet 

för innovationer (Intervju Engström 2017; Intervju Danerlöv 2017). Forslund beskriver ”Det 

som vi gjorde förr är inte bättre för framtiden och det är inte bra att aldrig förnya sig. Vi 

arbetar idag mycket med gamla metoder, vilket gör att vi inte kan hitta nya utmaningar och 

möjligheter” (Intervju Forslund 2017). Detta skulle kunna kopplas till den offentliga sektorns 

innovationsförmåga. Pitsis et al. (2012) förklarar att en innovationsförmåga handlar om att 

besitta kompetenser för att kunna utveckla någonting till det bättre. Även om det finns en 

förståelse för att innovationer behövs skulle därmed en dålig kännedom, förståelse och 
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kunskap kunna förklara det låga intresset till förändring och innovationsupphandling (Pitsis et 

al. 2012, se Lindkvist 2014, p. 313). 

 

 Engström förklarar att ett största hinder för en lyckad innovationsupphandling kan ses i en 

dålig framförhållning. Det finns även hinder som kan kopplas till att resurser inte avsätts för 

ett projekt samt att tvärfunktionaliteten mellan aktörer och avdelningar inte fungerar (Intervju 

Engström 2017). Med koppling till det menar Tidd & Bessant (2009) att med 

innovationsupphandling följer risker och osäkerheter. Risker och osäkerheterna behöver 

identifieras och uppskattas för att en organisation på bästa sätt ska kunna välja metoder för att 

planera sitt projekt och bedöma händelser (Tidd & Bessant 2009, p. 360). Organisationer ser 

ofta risker som någonting negativt och att riskerna som finns därmed måste minimeras. Detta 

kan bero på en försiktighetsprincip, som kan kopplas till många av de regleringar som finns 

inom ett politiskt fält och kan även vara en förklaring till varför offentliga organisationer 

agerar med viss försiktighet när det gäller innovation (Tidd & Bessant 2009, p. 365). Risker 

med en innovation kan också förklara en viss rädsla bland upphandlare. Lindberg och 

Forslund, beskriver att en rädsla finns bland myndigheter i samband med upphandling av 

innovationer. Detta kan bero på att det är svårt att veta vad innovationsupphandlingen i 

slutändan kommer att kosta och pengar kan riskeras att gå förlorade. Upphandlingen kan 

komma att överprövas i en domstol samt att ett resultat kanske inte accepteras av marknaden 

eller att det inte blir som önskat, vilket kan medföra att en organisation drar sig för att 

upphandla en innovation (Intervju Lindberg 2017; Intervju Forslund 2017; Tidd & Bessant 

2009, p. 362). Detta kan även kopplas till Hartley (2005) som menar att en innovation inte 

alltid är synonymt med förbättring eller framgång, utan det är vanligt förekommande att det 

istället innebär en försämring eller ett misslyckande. Det är många organisationer som strävar 

efter en förbättring men däremot finns det en negativ syn på misslyckanden (Hartley 2005, p. 

30). Det kan förklara den rädslan en viss försiktighet i offentliga verksamheters agerande och 

undvikande av misslyckanden. Förutsättningarna för ett innovationsprojekt kan ofta ändras 

under projektets gång och projektet ger inte alltid det resultat som var tänkt eller så kan en 

budget brännas på grund av ett misslyckande. Alla organisationer har inte heller kapaciteten 

eller förmågan att upphandla innovationer samt kan det innebära stora kostnader (Intervju 

Danerlöv 2017; Intervju Lindberg 2017; Karolinska 2013, p. 40). Uyarra och Flanagan 

(2009) konstaterar med koppling till detta att innovationsupphandling behöver uppmuntras i 

större grad. De menar att det bör utformas en policy för offentlig upphandling med syfte att 

stödja offentliga organisationer i deras innovationsupphandlingsarbete genom att bistå dem 



 45 

med nödvändiga resurser. De offentliga organisationerna behöver stödjas med nödvändiga 

incitament, kompetenser och kapaciteter för att kunna bidra till en positiv utveckling av 

innovationer. Offentliga organisationer kan då få kompetensen för att strategiskt kunna fatta 

beslut (Uyarra & Flanagan 2009, p. 140).  

4.3 Statligt stöd för innovationsupphandling 
Widmark förklarar att det finns tre sätt som staten kan påverka offentliga organisationer att 

genomföra innovationsupphandlingar. Det första sättet kan vara genom att sätta upp lagar, 

regler, förordningar och standarder (Intervju Widmark 2017). Detta sätt kan kopplas till en 

regulativ beskrivning av institutioner och ett upprätthållande av kontroll, övervakning och 

sanktionering. Genom lagar och regler kan staten begränsa men även reglera en offentlig 

organisations handlande (Johansson 2002, pp. 16-17). Detta kan liknas med Widmarks 

förklaring gällande att ett sätt för staten att påverka verksamheterna kan vara genom fasta, 

hårda och tvingande faktorer (Intervju Widmark 2017). Det kan även kopplas till tvingande 

isomorfism och att organisationer tvingas till anpassning och förändring. Detta sker då en 

”stark” organisation som staten ställer krav på ”mindre” organisationer, som dem inom 

offentlig sektor. Dessa krav kan ställas genom exempelvis lagstiftning som LOU (Johansson 

2002, pp. 44-45 ; Eriksson-Zetterquist 2009, p. 67). 

 

Innovationer medför en hög komplexitet och osäkerhet vilket gör att det är svårt att veta vad 

ett innovativt projekt kan komma att kosta exempelvis en upphandlande organisation (Tidd & 

Bessant 2009, p.360). Detta kan kopplas till ett andra sätt som staten kan påverka offentliga 

organisationer i deras handlande. Staten kan enligt Widmark påverka den offentliga sektorn 

genom finansiella incitament och investeringsbidrag (Intervju Widmark 2017). Det kan 

upplevas finnas en förståelse på statlig nivå för att det kan vara kostsamt att genomföra en 

förändring och ändra sina arbetssätt inom organisationen. Detta kan även kopplas till 

Brunsson och Olsen (1990) som menar att med anledning av det, är det många organisationer 

som inte arbetar med förändringar av sina arbetsprocesser (Brunsson & Olsen 1990; se 

Eriksson-Zetterquist 2006 p. 295).  

 

Ett tredje och sista sätt för staten att få offentliga organisationer att göra 

innovationsupphandlingar kan vara genom mer mjuka faktorer. Dessa mjuka faktorer kan 

exempelvis vara genom vägledning och ett uppmärksammande av någonting bra (Intervju 
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Widmark 2017). Staten uppmärksammar vad som utgör en bra utveckling och ger vägledning 

för att organisationer ska förändras. Detta kan kopplas till Czarniawska och Joerges (1996) 

som menar att en förändring ofta grundar sig i en lokal idé, som i detta fall kan framföras via 

statliga myndigheter och dessa idéer översätts sedan på i organisationer och inom andra 

områden. Vidare menar Sevón (1996) att organisationer gör valet att imitera någon annan för 

att uppnå samma effekter, minska risken för att göra misstag samt för att spara in på både tid 

och resurser. Detta kan även kopplas till myndigheters uppmärksammande av vad som utgör 

något bra (Czarniawska & Joerges 1996; Sevón 1996; se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 297). 

Detta skulle kunna ha en inverkan i hur den informella strukturen och organisationers sätt att 

arbeta i praktiken för att uppnå ett mål (Eriksson-Zetterquist 2009, p. 67).  

  

Genom den samverkan som finns mellan Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och SKL kan 

staten påverka offentliga organisationer att upphandla innovationer. Detta kan göras genom 

att motivera samt sprida budskapet om att innovationsupphandling kan lösa ett problem 

(Intervju Widmark 2017; Intervju Lindberg 2017). Detta kan resultera i att det uppstår ökade 

likheter mellan organisationer. Det kan exempelvis ske genom normativ isomorfism, vilket 

innebär att kunskaper och idéer inom professioner ofta sprids genom arbetskraften. Det kan i 

detta fall vara professioner inom de statliga myndigheterna som sprider dessa idéer för att 

påverka offentliga verksamheters sätt att arbeta med upphandling och utveckling av sin 

verksamhet (Johansson 2002, pp. 44-45).  

4.3.1 Kunskap och förståelse  

Målet med en innovation inom den offentliga sektorn är att kunna leverera en god kvalitet till 

mottagaren, kunna bidra med en hög effektivitet samt att kunna applicera innovation i den 

befintliga verksamheten (Hartley 2005, p. 30). Det finns enligt Lindberg en kunskapslucka 

bland upphandlande organisationer för hur innovationsupphandling ska gå till samt att det 

kan behövas ökade incitament för att innovationsupphandla. Forslund menar att sådana 

incitament kan skapas genom en ökad förståelse för att verksamheter kan fungera bättre om 

en ny lösning möter det behov som finns. Vidare menar Rundkvist att organisationerna måste 

få upp ögonen för de utvecklingsmöjligheter som kan följa en innovationsupphandling 

(Intervju Lindberg 2017; Intervju Forslund 2017; Intervju Rundkvist 2017). En koppling kan 

här dras till den skandinaviska institutionella teorin och Röviks (2000) beskrivning av 

organisationsrecept. Idéer om innovationsupphandling som en utvecklingsmöjlighet för 

offentliga organisationer kan liknas med ett nytt organisationsrecept. Genom att sprida idén 
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och uppvisa hur verksamheten kan organiseras för att vara modern och effektiv, kan 

innovationsupphandling fungera som en ”förebild” för en organisation och få organisationen 

att vilja anpassa sig till dessa (Rövik 2000; se Eriksson-Zetterquist 2006, pp. 298-299). 

Rundkvist och Forslund menar att det däremot finns en okunskap och en del fördomar 

kopplat till innovationsupphandling. Med anledning av det behöver kunskapen öka och 

spridas bland offentliga organisationer och då är det viktigt med ett statligt stöd. Det kan 

genom stöd behöva ges exempel på hur en innovationsupphandling kan fungera och hur det 

kan bidra till goda effekter. Genom en ökad kunskap kan utvecklingsmöjligheterna för 

innovationsupphandling även öka (Intervju Rundkvist 2017; Intervju Forslund 2017). 

  

Detta kan även kopplas till en kognitiv aspekt inom nyinstitutionell teori. Denna aspekt 

bygger på organisationens kunskapsbas och förklarar hur en social aktör, som en offentlig 

organisation, handlar. Denna teori menar att en organisation handlar på ett visst sätt, på grund 

av att sin kunskapsbas och att handlingsmönster tas för givet. Det kan i sin tur innebära att 

organisationer handlar efter förgivettagna rutiner (Scott 1995; se Johansson 2002, p. 17). 

Detta kan kopplas till Wangbergh som förklarar att det kan vara svårt att ändra på sina 

arbetssätt för upphandling, då upphandlingen och dokumenten för upphandling tidigare kan 

ha baserats på detaljerade beskrivningar av en lösning som ska upphandlas. Om en 

organisation ska övergå till att öppna upp sin upphandling för innovativa lösningar krävs det 

att dokumenten formuleras på ett annat och nytt sätt. Hon menar att det kan finnas svårigheter 

med att utforma upphandlingsdokument för funktionsupphandling då det kan utgör ett nytt 

sätt att arbeta. Dokumenten ska då istället utformas på ett mer ”luftigt” sätt och beskrivningen 

ska ges av en lösnings funktion. Då det inte finns en vana för detta eller tidigare lösningar och 

upphandlingar att se tillbaka på, kan detta kräva mycket tid och energi (Intervju Wangbergh 

2017). Inom skandinavisk institutionell teori kan detta förklaras av Brunsson och Olsen 

(1990) och deras beskrivning av att svårigheter med organisationsförändringar, vilket kan 

kopplas till de problematiker som kan uppstå genom att en organisation har fasta och 

välutvecklade rutiner. De menar att förändringar inom sådana organisationer kan bli svåra att 

genomföra (Brunsson & Olsen 1990; se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 295).  

  

Det finns ett visst förhållningssätt till förändringar som kan förklaras genom översättning. 

Detta berör idén om hur en förändring genom innovationsupphandling ska kunna bidra med 

goda effekter till verksamheten. Därav kan det uppstå en vilja att imitera en annan 

organisation för att själv öka sin möjlighet att lyckas. Däremot måste en idé om 
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innovationsupphandling kunna översättas till den egna verksamheten och det egna 

användningsområdet. Kunskap om hur detta görs kan behövas för att det ska gå att 

genomföra en översättning (Czarniawska & Guje 1996; Czarniawska & Joerges 1996; se 

Eriksson-Zetterquist 2006, pp. 296-297). Detta framgår även av rapporten från Karolinska 

universitetssjukhus, där det beskrivs som viktigt för offentliga verksamheter att det skapas en 

förståelse för vad innovationsupphandlingen kan komma att kräva av den egna verksamheten. 

Denna förståelse behövs för att få vetskap om vilka resurser och personer som behövs för 

projektet. Detta kan vara en utmaning men det utgör en viktig aspekt för att ett projekt ska 

kunna hålla en god kvalitet och för att projektet ska kunna slutföras (Karolinska 2013, p. 37). 

Uyarra & Flanagan (2009) förklarar att för att de offentligt upphandlade organisationerna ska 

kunna ha förmågan och möjligheten att fatta beslut blir det statliga stödet viktigt. 

Kompetenser och resurser behöver erbjudas den upphandlande organisationen för att kunna 

bidra till en positiv utveckling av innovationer och hjälpa dem att fatta strategiska beslut 

(Uyarra & Flanagan 2009, p. 140).  

 

Vid en upphandling finns det möjlighet för aktörer på marknaden att vara delaktiga i 

budgivningsprocessen och reagera på ett nytt sätt för att komma med nya lösningar. Kraven 

för upphandlingen samt utförandet av upphandlingen kommer att påverka hur anbuden ser ut 

i upphandlingen (Knutsson & Thomasson 2014 p. 247). Vid en innovationsupphandling 

menar Forslund att det exempelvis kan finnas ett behov av stöd för att utforma dokument för 

upphandling, med anledning av att det är få som har arbetat med upphandling av 

innovationer. Respondent 2 menar gällande detta att det kan behövas stöd vid utformning av 

upphandlingsdokument så som kravspecifikationer, då det ofta finns en bristande kunskap 

gällande hur krav ska ställas på funktionen av lösningen och leverantören. Enligt Widmark 

gäller det även för upphandlaren att veta vad upphandlingen faktiskt ska resultera i samt att 

denne även ska kunna ta fram och formulera upphandlingsdokument för att kunna genomföra 

en lyckad upphandling. Det kan därmed finnas ett behov av ett statligt stöd och ett bollplank 

att utbyta idéer med (Intervju Forslund 2017; Intervju Respondent 2 2017; Intervju Widmark 

2017).  

 

Genom att öppna upp upphandlingen för nya lösningar, kan marknaden öppnas upp för att 

reagera på detta och arbeta för att ta fram en ny innovativ lösning. De potentiella aktörerna 

som definieras inom kravspecifikationen från upphandlingen, är dem som kan komma med 

ett anbud på en ny lösning. Krav sätts på potentiella leverantörer, så som att de ska ha 
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kapaciteten och förmågan att kunna leverera en ny lösning. Kravspecifikationen som 

upphandlaren tar fram kommer därmed att påverka anbuden och hur upphandlingen kommer 

att se ut (Knutsson och Thomasson 2014, p. 247). Det kan finnas en bristande kunskap om 

funktionsupphandling och det kan utgöra ett nytt sätt att arbeta inom en organisation. En 

upphandlare kan därmed behöva stöd för att forma sina krav och upphandlingsdokument, då 

kunskap om hur detta ska göras kan vara bristande (Intervju Wangbergh 2017). 

  

Det kan även vara svårt för en organisation inom den offentliga sektorn att utvärdera 

innovationsupphandlingens värde, då värdet inte kan mätas mot vinster. Istället mäts värdet 

mot en budget eller en nytta, vilket kan vara svårt att tydligt definiera (Karolinska 2013, p. 

80). Detta kan kopplas till Hartley (2005) som förklarar att om en innovationsupphandling 

resulterar i ett bra resultat och förbättringarna är tydliga, kan en följande utmaning bli att ta 

fram verktyg och strategier för att upprätthålla en fortsatt god utveckling och förbättring 

(Hartley 2005, p. 32). När det gäller implementering och införandet av en ny lösning inom en 

organisation, kan det också finnas resursbrister. Rundkvist menar att istället för att öka 

resurserna så kan lösningen på problemet vara att öka kunskapen och insikten hos 

upphandlaren. Upphandlaren kan genom det få en insikt i hur de måste avsätta sina resurser 

för att klara av införandet och implementeringen av innovationer i verksamheten (Intervju 

Rundkvist 2017). För att en upphandlande organisation ska ha förmågan att kunna fatta bra 

beslut kopplat till en innovationsupphandling, behöver de stödjas. Stödet kan vara i form av 

nödvändiga kompetenser, incitament och kapaciteter för att kunna bidra till en god utveckling 

och fatta strategiska beslut i en innovationsupphandlingsprocess (Uyarra & Flanagan 2009, p. 

140). 

  

Upphandlingsmyndigheten vill bidra med en ökad kunskapsspridning för att öka kunskapen, 

förståelsen och inspirationen för innovationsupphandlingar. På Upphandlingsmyndighetens 

hemsida kan stöd gå att finna via filmer, länkar, exempelblad, information om 

behovsanalyser och för dialog med marknaden samt mycket mer (Intervju Engström 2017; 

Intervju Tideklev 2017). Detta kan kopplas till den kognitiva aspekten i den nyinstitutionella 

teorin, då denna är baserad på en kunskapsmässig bas och innefattar att aktörer inom en 

institution handlar på ett visst sätt (Johansson 2002, p. 17). Upphandlingsmyndigheten 

erbjuder sitt stöd utifrån en kunskapstrappa bestående av fem steg: 

1.    Kännedom om förändring, funktionskrav och innovation inom upphandling. 
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Stöd ges i form av två instruktionsfilmer, för en upphandlare som inte är insatt eller förstår 

vad en innovation och dialog i en upphandling innebär. 

2.    Intresse för innovationsupphandling 

För att skapa detta intresse finns det stöd att ta del av genom filmer och läsning om vad som 

tidigare har gjorts på Upphandlingsmyndighetens hemsida. 

3.    Förståelse för innovationsupphandling 

Upphandlingsmyndigheten kan ge stöd på en övergripande nivå och förklara hur 

organisationen kan resonera, tolka domar samt ge exempel på hur andra har gjort. Utifrån det 

kan organisationen skapa sig en förståelse för hur upphandling av innovation kan användas i 

den egna organisationen. 

4.   Ökat engagemang för innovationsupphandling 

För att skapa ett ökat engagemang för upphandling kan Upphandlingsmyndigheten erbjuda 

exempel på hur andra upphandlingar av innovationer har gjorts, vilket kan skapa incitament 

för att själva upphandla innovationer. 

5.   Ökad handling - kopplat till innovationsupphandling 

Upphandlingsmyndigheten kan stödja innovationsupphandlingen genom att vägleda samt visa 

hur andra har gjort i upphandlingar av innovation (Intervju Engström 2017). 

 

Genom att ta del av information och tidigare exempel på innovationsupphandlingar kan det 

även skapa en ökad förståelse och kunskap om hur innovationsupphandlingen kan 

genomföras. Vinnova kan även stödja upphandlande myndigheter genom att fungera som ett 

bollplank och bistå med vägledning genom att framföra olika exempel på tidigare projekt 

(Intervju Widmark 2017). De kan även hjälpa upphandlande verksamheter att dokumentera 

erfarenheterna från ett projekt. Dessa erfarenheter kan sedan användas som stöd i framtida 

projekt, som övriga organisationer även kan ta del av (Karolinska 2013, p. 9). SKL vill lyfta 

fram samt sprida tidigare exempel på upphandlade och lyckade innovationer. Anledningen är 

för att sprida kunskap och incitament samt för att alla exempel ska kunna tillämpas på fler 

organisationer. SKL arbetar även för att förmedla hur en nytta och förbättring kan uppnås 

genom innovationsupphandling. Stöden som ges via SKL är i form av kompetens, 

information samt råd för innovationsupphandling (Intervju Danerlöv 2017). Stöden som 

erbjuds via Upphandlingsmyndigheter, Vinnova och SKL kan kopplas till en mimetisk 

isomorfism. Samtliga myndigheterna kan erbjuda kunskapsmässiga stöd och uppvisa exempel 

av upphandlingar bland framgångsrika aktörer och sprida kunskap om 

innovationsupphandling. Om en organisation också har en otydlig målbild, som är osäkra och 
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inte har tillräckligt mycket kunskap kan imitera andra aktörer. Det kan detta även hjälpa 

organisationen att forma sin informella struktur och planera sitt handlande för att nå 

framgång (Johansson 2002, pp. 44-45). Detta kan leda till att organisationer tenderar att 

efterlikna framgångsrika aktörer då organisationen vill nå samma effekter, minska risken för 

misstag och spara både tid samt resurser (Sevón 1996, se Eriksson-Zetterquist 2006, pp. 296-

297).  

4.3.2 Förståelse för behov och funktion 

Den skandinaviska institutionella teorin lägger en stor vikt vid organisering, processer och 

organisationsförändringar (Eriksson-Zetterquist 2006, p. 292). Teorin menar även att det kan 

vara svårt att genomföra förändringar inom en organisation, vilket ofta beror på 

organisationens givna och fasta rutiner (Brunsson & Olsen 1990; se Eriksson-Zetterquist 

2006, p. 295). För en offentlig organisation kan det vara en utmaning att genomföra 

upphandling genom funktionskrav, då det kan utgöra ett relativt nytt sätt att upphandla. Det är 

därför en förändring som många inte vågar sig på. Att ta fram funktionskrav för en 

upphandling kan för en offentlig verksamhet vara ett innovativt sätt att arbeta (Intervju 

Engström 2017). Detta kan delvis kopplas till Schumpeters definition av innovation som nya 

organisationssätt eller öppnandet av nya marknader (Schumpeter 1934, p. 65). Det kan även 

kopplas till Penrose (1959) som menar att entreprenörer utgör en viktig roll för 

organisationers möjlighet att utvecklas. Penrose menar även att en kreativ process, där nya 

idéer introduceras, kan stimulera för innovativa möjligheter (Penrose 1959; se Eriksson-

Zetterquist 2006, p. 200). 

  

Engström förklarar att ett sätt att öppna upp för innovativa möjligheter, kan vara genom att 

sätta upp funktionskrav för sin upphandling. Detta innebär att en organisation beskriver ett 

behov och där krav och önskemål på en lösnings funktion kan sättas upp (Intervju Engström 

2017). Detta skiljer sig från ett vanligt sätt att upphandla, då stor kraft läggs på att beskriva 

krav hur en lösning ska se ut eller vara menar Forslund. Han förklarar vidare att vid en 

innovationsupphandling ska detta inte göras, istället ska fokus ligga på förståelsen och 

beskrivningen av ett behov. Det är även viktigt att förstå sina behov och bestämma ett mål 

som ska uppnås (Intervju Forslund 2017). Detta kan i sin tur kopplas till teorin om en formell 

organisationsstruktur. Denna utgör organisationens struktur som består av måldokument och 

riktlinjer för deras handling. Det finns däremot instanser som kan påverka hur en formella 

struktur formas (Eriksson-Zetterquist 2009, p. 67).  
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Det är enligt Scott (1995) målens föreställningar som styr det sociala livet inom institutioner; 

vilka medel som ska användas för att uppnå målen samt vilka mål som en borde sträva efter 

(Scott 1995, se Johansson 2002, p. 17). Det gäller därmed att en organisation skapar en 

förståelse för ett behov för att kunna bestämma ett mål för sin handling. För att skapa en 

förståelse för vad som ska tas fram blir dialogen med berörda aktörer viktig såsom med 

medarbetare, läkare med flera. Om en tidig dialog inte sker internt, kan det leda till en mer 

otydlig behovsbeskrivning (Intervju Forslund 2017; Intervju Tideklev 2017). Anledningen 

kan kopplas till Brunsson och Olsen (1990) som menar att en organisationsförändring ska 

innefatta en lösning på ett problem inom organisationen, där denna lösning ska vara bättre än 

den redan existerande. Lösningen ska ge ett intryck av någonting helt nytt, även om den kan 

ha testats förut men då inte haft någon framgång (Brunsson & Olsen 1990; se Eriksson-

Zetterquist 2006, p. 296). För att lösningen ska kunna täcka ett behov, blir förståelsen för 

behovet viktigt. Många gånger kan upphandlingsavdelningen, utvecklingsavdelningen och 

ledarskapet vara separerade från varandra och så även kontakten mellan dessa. Detta kan 

försvåra upphandlingen. För att få en förståelse blir det därmed viktigt att upphandlaren har 

en god insikt och närvaro i själva verksamheten. Detta kan underlätta för upphandlingen av 

en lösning och leda till ett bra och framgångsrikt innovationsupphandlingsprojekt (Intervju 

Widmark 2017). Det blir viktigt att förstå behovet när en innovativ lösning ska tas fram. 

Detta menar även Hartley (2005) som beskriver att en innovation kan ha tagits fram men inte 

blivit framgångsrik. Detta kan bero på att den innovativa lösningen inte har anpassats efter ett 

verkligt behov hos användaren och intressenterna. Det handlar därmed inte endast om att ta 

fram en innovativ lösning utan det handlar också om att lösningen faktiskt ska appliceras på 

ett behov och bidra med en förbättring (Hartley 2005, p. 32). 

  

Efter att ett behov har identifierats ska en annons tas fram, med en beskrivning om vad en har 

för avsikt att lösa samt krav på vem som kan vara en potentiell leverantör (Bergman et al. 

2011, p. 16). Ett förfrågningsunderlag innefattande en beskrivning av vad som efterfrågas ska 

även vara bra och tydligt utformat innan det görs tillgängligt för leverantörer, då det inte är 

möjligt att ändra i efterhand (Bergman et al. 2011, p. 17; Pedersen 2008, p. 81). Innan 

annonsen formuleras och annonseras, bör en tidig dialog med marknaden ske. En tidig dialog 

innebär att en upphandlande organisation kommunicerar med företagen innan kraven har 

definierats. Det är viktigt för en offentlig organisation att samtala med leverantörer för att se 

över vilka nya lösningar som finns på marknaden. Om en tidig dialog finns, kan en större 
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kunskap samt flera synpunkter från marknaden samlas in. Detta kan möjliggöra för att kunna 

ställa bättre krav samt så kan det innebära att färre frågor uppstår vid annonstiden (Intervju 

Engström 2017; Intervju Rundkvist 2017). Syftet med annonsering och ett 

förfrågningsunderlag är att potentiella leverantörer ska kunna lämna anbud till den offentliga 

organisationen, om de uppfyller samtliga krav och om de går under kvalifikationerna 

(Pedersen 2008, p. 77). Offentliga verksamheters specifika krav kommer därmed att påverka 

hur anbuden ser ut i upphandlingen (Knutsson & Thomasson 2014, p. 247). Enligt Karolinska 

handlar innovationsupphandling om att ett identifierat och faktiskt behov behöver en ny 

lösning inte finns att tillgå på marknaden. En marknad måste därför skapas för att möta 

efterfrågan och behovet (Karolinska 2013, p. 10). Detta kan också kopplas till att de anbud 

som kommer in från leverantörerna också ska uppfylla samtliga krav för att tas vidare till en 

kvalificering. Under upphandlingens kvalificeringsfas ses också leverantörernas förmågor 

över samt vilken lösning som kan täcka ett behov (Bergman et al. 2011, p. 17; Pedersen 2008, 

p. 109).  

 

En tidig dialog med marknaden kan däremot innebära svårigheter för en upphandlande 

verksamhet. Det krävs exempelvis att organisationen avsätter tid och resurser för detta, vilket 

kan utgöra ett hinder för organisationer som inte har dessa resurser. Det finns inte alltid en 

vana för detta, vilket kan innebära att arbetsprocesserna måste ändras (Intervju Wangbergh 

2017; Intervju Engström 2017). Detta kan kopplas till svårigheter med förändring som med 

anledning av välutvecklade, givna och fasta rutiner inom en organisation (Brunsson & Olsen 

1990, se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 295). En god kunskap är något som behövs under hela 

innovationsupphandlingsprocessen, så som kunskap om dialog med marknaden samt för 

utformandet av dokument. Detta kan behövas för att en organisation ska kunna klara av att 

upphandla innovationer (Intervju Rundkvist 2017; Intervju Wangbergh 2017).  

  

Enligt Uyarra och Flanagan (2009) bör det finnas en stödjande policy för upphandlande 

organisationer, när det gäller upphandling av innovativa lösningar. För att öka förmågan att 

upphandla en innovation behöver organisationerna stödjas med nödvändiga resurser, så att 

deras förmåga för innovationsupphandling kan öka (Uyarra & Flanagan 2009, p. 140). 

Upphandlingsmyndigheten agerar under ett regeringsuppdrag, där de ska öka kompetensen 

om innovationsupphandling samt främja arbete för innovation genom en tidig dialog med 

marknaden. Tanken är att dialogen mellan det offentliga och företagen ska skapas och den 

offentliga sektorn ska öppna upp sin traditionella upphandling för mer innovativa lösningar. 
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För att fullfölja regeringsuppdraget arbetar Upphandlingsmyndigheten med att komma ut och 

prata om ämnet och sprida kunskap. För att samla olika kompetenser och olika roller inom 

upphandlingen genomför de workshops och seminarier. Upphandlingsmyndigheten kan 

sprida kunskap och förståelse för hur funktioner kan upphandlas samt hur en tidig dialog kan 

förenkla arbetet med att forma upphandlingsdokumenten. Även SKL arbetar med att sprida 

information och uppmanar upphandlare att ha en tidig dialog med sina leverantörer. De 

uppmanar om verktyget tidig dialog, för att upphandlaren ska kunna formulera och ta fram ett 

bättre underlag för upphandling av innovation (Intervju Tideklev 2017). Detta kan kopplas 

till organisatoriska fält som upphandlande organisationer handlar inom och statens sätt att 

påverka och ha ett inflytande på organisationernas handlande. Inom dessa fält har de 

upphandlande organisationerna som syfte att ta fram någonting som kan bidra med en ökad 

kvalitet och högre effektivitet för verksamheten och mottagaren. Politiska ramverk skapas för 

att forma organisationernas handlande och identitet, vilket kan förklara statens stödjande roll 

(Johansson 2002, p. 98). Detta kan även kopplas till isomorfism där organisationer anpassar 

sig till värderingar och ideala normer som finns för den handlande inom omgivningen. 

Politiker kan vara med och sätta upp krav samt normer för vad som ses som ett accepterat 

handlande. Organisationerna kan därmed anpassa sig till dessa normer genom att exempelvis 

öppna upp sin traditionella upphandling för en ökad dialog och att upphandla funktioner efter 

behov (Johansson 2002, pp. 30-31).   

4.3.3 Rädslor och fördomar inför lagen   

En offentlig upphandlare måste under en upphandlingsprocess rätta sig efter juridiska och 

ekonomiska aspekter samt efter de behov som ska styra för vad som ska upphandlas 

(Bergman et al. 2011, p. 16). När det gäller Sverige finns det tendenser av att vilja följa regler 

och göra rätt för sig. Det finns i och med det även en rädsla för juridiska aspekter och för att 

göra fel (Intervju Widmark 2017; Intervju Rundkvist 2017). Detta kan kopplas till 

nyinstitutionell teori och normer inom ett organisationsfält. Normer, det vill säga ett 

”normalt” beteende och ideal för ett handlande som också kommer att påverka en 

organisations handlande. Normerna inom ett fält kan skapas genom lagstiftning, så som LOU 

och av politiker. I enlighet med viljan av att göra rätt för sig, kan det finnas en viss acceptans 

för lagstiftningen, där en organisation väljer att anpassa sin verksamhet efter den och följa 

lagar och regler (Johansson 2002, pp. 30-31). Det finns däremot idag en besvärlig bild av 

lagen om offentlig upphandling, vilket kan bero på hur den tidigare har framställts. När LOU 

var nytt för ett antal år sedan, gav statliga myndigheter upphandlare rådet att inte prata med 
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en leverantör i förväg, då detta kunde utgöra en risk och bryta mot lagen. Däremot menar 

Engström att detta handlar om en kunskapsbrist bland organisationer och att det är en myt 

(Intervju Widmark 2017; Intervju Engström 2017).  

 

Regulativa aspekter reglerar för hur upphandlingen ska gå till och det begränsar samt reglerar 

upphandlande organisationers beteende. Inom institutioner kan felaktiga beteenden därför 

också sanktioneras (Johansson 2002, pp. 16-17). Detta kan ses i Karolinskas beskrivning av 

de strikta kraven inom LOU som visar på en tydlighet och transparens i kommunikationen 

och dialogen med marknaden samt utformningen av dokument. Det finns även ett krav på att 

leverantörerna ska behandlas lika (Karolinska 2013, p. 79). När anbud lämnats från 

leverantörer ska dessa också utvärderas enligt bestämda kriterier. Denna utvärdering ska även 

följa bestämmelser inom LOU (Bergman et al. 2011, p. 17; Pedersen 2008, p. 117). Med 

grund i lagstiftningen kan en leverantör uppleva att upphandlingen inte har gått rätt till eller 

att det grundar sig i en känsla av att ha blivit orättvist behandlad vilket kan leda till att 

upphandlingen överprövas i domstol (Intervju Widmark 2017). Det kan kopplas till en 

tvingande isomorfism, där staten genom lagstiftning tvingar en organisation till ett visst 

handlande (Johansson 2002, p. 45)  

 

När valet av leverantör har gjorts av den upphandlande organisationen kan övriga 

anbudsgivare ta del av beslutet. Det sker då en avtalsspärr och inga avtal kan under denna tid 

slutas med en vald leverantör. Anledningen är att andra anbudsgivare ska ges möjlighet att 

ansöka om överprövning om de anser att en upphandlande myndighet inte har följt 

lagstiftningen (LOU) (Bergman et al. 2011, p. 18). Detta kan vara grunden till den rädsla som 

offentliga upphandlare har, när det gäller innovationsupphandling. Det finns en rädsla i och 

med ovissheten gällande hur leverantörsledet kan komma att reagera och att upphandlingen 

kan komma att överprövas i domstol (Intervju Wangbergh 2017). Rundkvist förklarar att; 

”Det finns en kultur som säger att en lyckad upphandling är en upphandling som inte lett till 

överprövning. Det finns i och med det en rädsla för de juridiska aspekterna”. Även Perdahl 

menar att lagen kan hindra och skapa en rädsla för att göra misstag i upphandlingen (Intervju 

Rundkvist 2017; Intervju Perdahl 2017). Det kan i sin tur kopplas till regulativa aspekter 

inom institutioner, där staten kan begränsa och sanktionera ett felaktigt handlande i domstol 

(Johansson 2002, pp. 16-17). En överprövning kan därmed leda till en fällande dom i 

domstolen. Detta kan innebära att upphandlingen måste göras om på nytt, att organisationen 

tvingas betala böter eller att det blir en lång och utdragen process. Om resultatet som ska 
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upphandlas ska in i själva verksamheten, kan en utdragen process ofta vara det värsta och 

mest kritiska för en organisation (Seminarium Föreläsare 2017; Intervju Widmark 2017). Det 

kan förklaras i och med att en offentlig organisation har som mål att erbjuda en god kvalitet, 

samt att de ska kunna koppla innovationen till den befintliga organisationen och uppnå en 

hög effektivitet, vilket kan vara utmanande vid ett sådant läge (Hartley 2005, p. 30). 

  

Den skandinaviska institutionella teorin lägger ett stort fokus på organisering, processer och 

organisationsförändringar och där en blandning av stabilitet och förändring är det ultimata. 

Däremot beskrivs en förändring som svår inom välutvecklade organisationer (Eriksson-

Zetterquist 2006, p. 292). Det kan däremot finnas en rädsla bland verksamheter att göra fel 

och resultatet av en upphandling blir inte alltid som planerat. Därmed kan det leda till att få 

vågar arbeta med innovationsupphandling och på nya sätt, då det kan vara enklare att arbeta 

på samma sätt som tidigare. Däremot kan en offentlig organisation gå miste om de 

möjligheter som en innovationsupphandling skulle kunnat innebära (Intervju Forslund 2017). 

Det bästa möjliga hade därmed varit om en upphandlare visste precis vad som krävdes och 

hur de skulle forma sin strategi för att inte hamna i domstolen. Däremot finns det ingen 

sanning eller facit som kan följas när det gäller innovationsupphandling och det går inte att 

förutse vad som kan krävas av organisationen. ”En överprövning kan vara likt ett 

domstolslotteri, där en upphandlare inte vill hamna” (Seminarium Föreläsare 2017).  

 

Ett innovativt projekt medför ofta risker samt osäkerheter och en organisation ska kunna 

hantera dessa. Detta innebär ofta att organisationer inte utnyttjar innovativa möjligheter, då 

de inte vågar ta risker. Risker är det som en organisation kan förutse och uppskatta, medan 

motsatsen gäller för osäkerheter. Graden av osäkerhet måste beräknas och identifieras, för att 

en lämplig metod och handlingsplan för projektet ska kunna tas fram (Tidd & Bessant 2009, 

pp. 360). En organisation kan även behöva omvandla osäkerheter till risker, för att kunna 

granska sannolikheterna och öka möjligheterna för att nå framgång (Tidd och Bessant 2009, 

p. 312). Att hantera osäkerheter med innovationsupphandling och juridiska aspekter kan ofta 

vara svårt. Widmark menar att det bland mindre myndigheter oftast endast är en person som 

arbetar med upphandling samt att upphandlingen ses över i mindre utsträckning. Anledningen 

kan vara att ansvarig för upphandlingen ofta sitter själv och inte har kollegor att ta hjälp av. 

Dessa upphandlare kommer att ha det svårare att hantera aspekter av lagar och regler för att 

kunna möjliggöra för framgång (Intervju Widmark 2017). Detta kan även kopplas till den 

skandinaviska institutionella teorin som menar att förändringar ofta är vanligare inom större 
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och mer stabila organisationer (Brunsson & Olsen 1990; se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 

296). 

 

Retoriken måste enligt Perdahl vändas, så att rädslan för att göra fel minskar och för att 

modet ska öka för att gå in i en innovationsupphandling. Forslund beskriver även att det är 

viktigt att skapa en ökad trygghet och att organisationerna ska erbjudas metodstöd och 

juridiskt stöd på en mer central nivå. Detta behövs så att inga dörrar för innovation ska 

stängas och för att möjliggöra en utveckling genom innovationsupphandling (Intervju Perdahl 

2017; Intervju Forslund 2017). Detta kan kopplas till statens sätt att påverka en offentlig 

organisation genom sin politik genom att ändra förutsättningarna inom ett organisatoriskt fält. 

Organisationer inom ett fält drivs av att accepteras av aktörer inom sitt fält, av professionen 

inom fältet samt av samhället (Christensen et al. 2005, p. 17).  

 

En organisation kommer att anpassa sin formella struktur efter sin omgivning för att 

accepteras, där de följer de regler och värderingar som finns i dess omgivning. Normerna för 

ett accepterat handlande kommer även att påverka handlandet samt regleras genom 

lagstiftning och politiker (Johansson 2002, pp. 30-31). Regeringen vill att offentliga 

verksamheter ska öka innovationsupphandlingen. Med anledning av det kan staten enligt 

Forslund också behöva finnas till som en partner i detta arbete och staten kan behöva vara 

beredd att också förändra sig för att innovationsupphandlingen ska kunna fungera på ett bra 

sätt (Intervju Forslund 2017). Även Wangbergh framför att staten behöver öka stödet för 

innovationsupphandling och bistå med kompetens men också utgöra en stödjande hand vid 

upphandling av innovationer (Intervju Wangbergh 2017). Detta kan kopplas till att det kan 

finnas en viss försiktighet när det gäller innovationer, vilket har medfört regleringar på 

politisk nivå, såsom genom LOU. De regleringar som görs på en statlig nivå skapar även en 

försiktighet och ett minskat risktagande inom de enskilda organisationerna (Tidd & Bessant 

2009, p. 265). Därmed kan politiker också påverka normer och värderingar. Det kan kopplas 

till de stöd som staten kan bistå upphandlare med. Upphandlingsmyndigheten kan erbjuda 

offentliga upphandlare stöd genom att tolka paragrafer samt genom att tydliggöra för 

juridiska aspekter genom att lyfta fram vad domstolen har sagt i olika typer av fall (Intervju 

Engström 2017). Även Vinnova kan underlätta för en upphandlare genom 

kommunikationsvägar och utbildning. På så vis kan Vinnova ge förklaringar av juridiska 

aspekter, öka kompetensen och minska rädslorna kopplat till detta (Intervju Lindberg 2017; 

Intervju Widmark 2017). SKL kan också bidra med juridiskt stöd i form av rådgivning 
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genom sina kunniga jurister. SKL kan även bidra med utbildning för deras målgrupp, 

politiker och chefer - där juridiska rädslor kan lyftas fram (Intervju Danerlöv 2017). De 

upphandlande organisationerna kan därmed använda sig av professionell arbetskraft med 

kunskap inom området. Arbetskraften kan finnas att tillgå genom stöd som erbjuds av statliga 

myndigheter och därmed kan kunskaper och idéer om de juridiska aspekterna spridas och 

delas bland flera. Det kan i sin tur skapas en viss likformighet bland organisationerna som tar 

emot stödet och påverka institutionaliserade normer och värderingar för handlanden 

(Johansson 2002, pp. 44-45).  

  

Upphandlingsmyndigheten bistår enligt Engström även med inspiration och lyfter fram 

tidigare exempel på upphandlingar som har fungerat tidigare samt vägledning i processen. 

Detta är även ett stöd som Vinnova erbjuder för att öka kompetensen menar Widmark 

(Intervju Engström 2017; Intervju Widmark 2017). Detta kan leda till mimetisk isomorfism 

genom att organisationer som agerar i okunskap och osäkerhet kan ha en vilja och ett behov 

av att imitera framgångsrika aktörer sätt att . Detta genom att se hur andra gjort för att lyckas 

med sin upphandling och hur de förhållit sig till LOU. Anledningen kan vara att en 

upphandlande organisation vill forma sin organisationsstruktur på ett sätt som kan öka 

möjligheten till att nå framgång (Johansson 2002, pp. 44-45). 

4.3.4 Kostnader och finansiella risker   

Brunsson och Olsen (1990) menar att en organisation som är innovativ och duktig på 

förändringar, värderas högre i dagens samhälle än de som agerar traditionellt (Brunsson & 

Olsen 1990; se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 295). Det finns enligt Danerlöv idag en ökad 

nyfikenhet bland offentliga organisationer för innovativa lösningar samt en ökad insikt i att 

stora förändringar behövs inom offentliga sektorn (Intervju Danerlöv 2017). Detta kan även 

kopplas till Pitsis et al. (2012) som beskriver att innovation kan kopplas till förnyelse och 

förändring. Detta utgör för den offentliga sektorn även en viktig strategi för att få 

befolkningens och politikernas stöd. Detta handlar om en strategi för att utveckla någonting 

bättre än det redan existerande. Däremot kan ett upprätthållande av en innovationsförmåga 

inom en organisation utgöra en svår och kostsam process (Pitsis et al. 2012; se Lindkvist et 

al. 2014, p. 313). Detta kan i sin tur även kopplas till Karolinskas förklaring att 

innovationsupphandling kan medföra positiva effekter på innovationskraften och på svenska 

marknaden. Däremot beskrivs det att upphandling inte ska ses som ett verktyg för att stärka 

innovationskraften, utan i grunden bör offentlig upphandling baseras på ett kartlagt och reellt 
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behov. Anledningen är att innovationsupphandling baseras på offentliga medel. Widmark 

beskriver också att innovationsupphandling kan ses som ett samlingsbegrepp för en offentlig 

verksamhet med ett specifikt behov och som med hjälp av upphandling ska inkludera 

innovation i sin utveckling. Däremot menar Engström att innovationsupphandling kan ses 

som ett läskigt begrepp bland offentliga organisationer (Karolinska 2013, p. 13; Intervju 

Widmark 2017; Intervju Engström 2017). Detta kan förklaras genom att innovation inom den 

offentliga sektorn kan innebära risker som en upphandlande organisation måste hantera. Det 

är vanligt att risker och osäkerheter förekommer vid innovativa projekt och det är även 

vanligt att organisationer inte vågar sig på ett risktagande och väljer att inte utnyttja 

innovativa möjligheter (Tidd & Bessant 2009, p. 360).  

 

En innovationsupphandling kan ses som någonting utmanande för organisationer då det kan 

utgöra något mycket kostsamt. Det kan däremot resultera i en nytta för övriga samhället. Med 

det finns motsättningar för myndigheter, gällande om de ska ta på sig kostnaderna för 

utvecklingen (Intervju Engström 2017; Intervju Lindberg 2017). Skandinavisk institutionell 

teori menar med koppling till detta att en förändring inom en organisation kan medföra stora 

kostnader, vilket kan medföra att det också kritiseras. Ur ett kort och ekonomiskt perspektiv 

kan det därför vara bättre för den egna organisationen att inte ändra på rådande 

arbetsprocesser och att ändra sina sätt för upphandling för att exempelvis upphandla 

innovationer (Brunsson & Olsen 1990; se Eriksson-Zetterquist 2006, p. 295). Det kan även 

kopplas till Danerlövs förklaring av att det är svårt att veta om en innovationsupphandling 

kommer att lyckas och med anledning av det är det många som inte vågar sig på att ta risker 

och agera i osäkerhet som innovationsupphandling kan innebära. En offentlig verksamhet 

måste stå till svars för sina investeringar och med anledning av det kan de inte vara allt för 

riskbenägna i sitt handlande (Intervju Danerlöv 2017). 

 

Landsting och kommuner är självständiga inom Sverige och har egna budgetar och intäkter 

att ansvara för. För en budgetansvarig chef kan det vara svårt att beräkna risker med en 

innovationsupphandling och det är svårt att veta om en innovationsupphandling kommer att 

lyckas hela vägen i mål (Intervju Widmark 2017; Intervju Lindberg 2017). Detta kan kopplas 

till Tidd och Bessant (2009) som menar att även om en ser över vilka risker en innovation 

skulle kunna medföra, kan informationen ändå vara begränsad och ett lyckat projekt är inte 

alltid givet (Tidd & Bessant 2009, p. 312). Detta kan även kopplas till Hartley (2005) som 

menar att på grund av den risk som råder för att misslyckas med innovationer, så finns det 



 60 

ofta en viss försiktighet för politiker att vilja stödja innovationer. Media överdriver ofta 

misslyckanden och politiker med stort ansvar agerar därmed ofta av försiktighet (Hartley 

2005, pp. 30-32). Det finns enligt Lindberg vanligtvis inte en drivkraft för att ta risker bland 

offentliga organisationer. Det finns inte heller något fullständigt stöd vid förluster och 

misslyckanden utan istället utgör ett misslyckande en minuspost i upphandlarens budget. Med 

anledning av detta menar Danerlöv att det kan behövas ett ökat stöd i form av en 

riskavlastning, för att organisationer ska upphandla innovationer (Intervju Danerlöv 2017). 

Uyarra och Flanagan (2009) menar även att innovation och innovationsupphandling behöver 

uppmuntras i större grad och att statligt stöd ges till offentliga organisationer i deras 

innovationsupphandlingsarbete i form av nödvändiga resurser (Uyarra & Flanagan 2009, p. 

140).  

 

Karolinska presenterar att vid en tidig fas av upphandlingsprocessen kan kostnaderna för 

innovationsupphandlingen vara stora. Detta kan kopplas till kostnaderna för arbetskraft vid en 

förstudie, kostnaden för jurister, konsulter samt dem som kan kopplas till 

upphandlingsteamet. Vid själva upphandlingsfasen och utvecklingen kan kostnaderna för 

innovationen kopplas till en större investering eller en löpande investering under processens 

gång (Karolinska 2013, pp. 28-29). Detta kan kopplas skandinavisk teori som behandlar 

svårigheterna med förändringar och därmed möjligheterna för en organisation att genomföra 

innovationsupphandlingar. Det kan vara kostsamt att genomföra förändringar och utöver 

kostnaderna för vad som faktiskt upphandlas kan det även innebära kostnader som att lära sig 

någonting nytt och förändra sina arbetssätt (Eriksson-Zetterquist 2006, p. 18). Vinnova kan 

bidra offentliga myndigheter, landsting och kommuner med finansiella medel, så som ”top-

up” pengar samt för personalkostnader. De kan erbjuda stöd och finansiering för förstudier, 

utveckling och införande, där dem finansierar 50 procent av budgeten för 

innovationsupphandlingen samt 80 procent av förstudierna. Oftast avslutar Vinnova 

finansieringsstödet vid utvärderingsfasen då en prototyp kan ha tagits och testats fram - 

projektet ses vid denna fas som avslutat. Vinnovas finansiella stöd är inte starkt kopplat till 

införandet av en innovation samt kan finansiella medel inte ges alltför långt in i processen. 

Vinnova kan dock bidra med mindre finansiella bidrag om detta skulle önskas vid införandet 

av en innovation (Intervju Widmark 2017; Intervju Lindberg 2017). Vinnovas finansiella stöd 

kan kopplas till Uyarra och Flanagan (2009) som menar att en policy borde göras för att 

stödja offentliga organisationer med de resurser som behövs för att de ska kunna genomföra 

en innovationsupphandling. Det är viktigt att stöd ges så att de offentliga organisationerna har 
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förmågan att fatta bra och strategiska beslut, vilket kan öka genom en sådan riskavlastning. 

Vinnova bidrar med nödvändiga finansiella medel för innovationsupphandling, vilket också 

kan leda till en positiv utveckling av innovationer inom den offentliga sektorn (Uyarra och 

Flanagan 2009, p. 140).  

4.3.5 Samverkan kring gemensamma behov  

Tillgången av kompetenser inom ett team eller hos en projektledare kan ofta utgöra någonting 

kritiskt för en upphandlande organisation, utöver de finansiella resurserna (Karolinska 2013, 

p. 34). Enligt Widmark kan ett projekt ofta vara mycket personberoende och här är eldsjälar 

mycket viktiga för att ett projekt ska kunna nå hela vägen fram i mål. Detta innebär även att 

ett projekt också kan misslyckas av en slump, exempelvis om någon blivit sjuk eller har 

försvunnit från projektet. Med anledning av detta bör mer robusta projekt byggas som 

innefattar ett mindre personberoende, vilket kan öka möjligheten att nå projektets mål 

(Intervju Widmark 2017). Enligt Abramovitz et al. (1989) arbetar organisationer sällan med 

innovationer på egen hand eller är enskilda beslutsfattare, vilket är på grund av att 

innovationer innebär någonting mer komplext. För att möjliggöra en utveckling och ett utbyte 

av olika resurser, som kunskap och information, är det vanligt att organisationer samverkar 

med varandra. Organisationer kan exempelvis samverka med varandra och med kunder, 

leverantörer samt konkurrenter. De menar även att det kan vara vanligt att organisationer 

etablerar relationer med varandra för att arbeta med innovationer (Abramovitz et al. 1989; se 

Edquist 1997, pp. 1-2). Detta kan även vara lösningen för att bygga robusta projekt. Enligt 

Rundkvist bör inte staten finansiera varje enskild kommuns upphandlingsprojekt. Då behoven 

mellan kommuner ofta är lika, behövs det stöd för en lika samverkan mellan dessa 

upphandlande kommuner samt där finansiering kan användas som smörjmedel för denna 

samverkan. Widmark menar att robusta projekt kan därmed skapas genom beställargrupper 

(grupper av beställare) (Intervju Rundkvist 2017; Intervju Widmark 2017). Den 

nyinstitutionella teorin behandlar begreppet organisationsfält som även kan kopplas till 

innovationsupphandling och samverkan. Inom ett organisationsfält kan det ofta förekomma 

en samverkan mellan de organisationer som ingår i samma fält och sociala kontext 

(Johansson 2002, p. 98). Det kan även förklaras då anledningen av att organisationer verkar 

inom samma fält. Detta är för att det kan finnas en likformighet mellan organisationerna och 

deras mål. Det kan även finnas en gemensam drivkraft av att accepteras av samhället och 

inom fältet och av varandra (Christensen et al. 2005, p. 17). 
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”Det finns en rädsla för att göra fel – vilket inte är bra då det inte leder till utveckling. Det 

krävs att det finns drivande individer som har viljan att förändra” (Intervju Danerlöv 2017). 

Inom en beställargrupp finns ofta eldsjälar och individer som har en stor insikt i behoven och 

förutsättningarna inom organisationerna. Dessa individer har ofta även en bra insikt och ett 

bra tänk kring utvärdering, implementering och uppföljning av 

innovationsupphandlingsprojekt (Intervju Rundkvist 2017). Detta kan kopplas till Bergman et 

al. (2011) som beskriver att efter ett ingående av avtal med en leverantör, det vill säga det 

sista steget i en upphandlingsprocess, följer en avtalsperiod med uppföljningsarbete och 

övervakning. Den upphandlade myndigheten kommer under denna period att arbeta med att 

följa upp utförandet genom projektets gång. Myndigheten ser även över så att leveransen av 

lösningen faktiskt möter behovet enligt avtalet (Bergman et al. 2011, p. 18).  

 

En förändring grundar sig enligt Czarniawska och Joerges (1996) ofta i en lokal idé som 

sedan översätts till ett användningsområde. Genom kollektivt handlande kan denna idé också 

bli materialiserad (Czarniawska & joerges 1996, se Eriksson-Zetterquist 2006, pp. 296-297). 

En idé kan liknas med ett behov och en samverkan kan liknas med kollektivt handlande. 

Detta kan således kopplas till att offentliga organisationer kan arbeta tillsammans efter ett 

gemensamt behov, skapa gemensamma arbetssätt samt kommunicera med marknaden genom 

en samverkan. I en beställargrupp kan beställare tillsammans ta fram material för 

upphandlingen kopplat till det gemensamma behovet. Dessa underlag lämnas sedan ut och 

publiceras för att andra ska kunna ta del av detta. Upphandlingen kan därefter baseras på 

dessa underlag och kan ske inom de enskilda organisationerna eller tillsammans med andra 

upphandlande organisationer. Då ett antal aktörer samlas kring ett behov genom en 

samverkan, kan de även driva på utvecklingen i en viss riktning. De kan även påverka och 

intressera företag på marknaden att vilja utvecklas i samma riktning. (Intervju Rundkvist 

2017; Intervju Tideklev 2017). Knutsson & Thomasson (2014) menar att offentliga 

organisationers krav samt utförandet av upphandlingen kommer att påverka hur anbuden ser 

ut i upphandlingen, vilket kan beskriva vilka lösningar marknaden kan komma att erbjuda 

(Knutsson & Thomasson 2014 p. 247).  

 

Widmark menar att det finns en förhoppning om att det som tas fram genom beställargrupper 

också ska spridas till allt fler och att det kan bidra till ökad innovationsupphandling. 

Rundkvist förklarar även att om fler väljer att följa beställargruppers rekommendationer i sina 

upphandlingar, kan det innebära att upphandlingarna även tenderar att se lika ut bland 
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offentliga organisationer (Intervju Widmark 2017; Intervju Rundkvist 2017). Detta kan 

kopplas till normativ isomorfism där likformighet kan uppstå genom att professioner delar 

kunskaper och idéer. Det kan liknas med att arbetskraften från beställargrupperna kan 

rekryteras, vilket ger en spridning av kunskapen och idéerna mellan organisationer 

(Johansson 2002, pp. 44-45). Enligt den skandinaviska institutionella teorin krävs det 

däremot att en idé också översätts till den egna organisationen och till dess kontext. Imitation 

kan grunda sig i ett medvetet val av att förändra en organisation, där en vill uppnå samma 

resultat som en annan organisation för att öka sina möjligheter att lyckas samt för att spara tid 

och resurser (Czarniawska och Joerges 1996; Sevón 1996; se Eriksson-Zetterquist, pp. 296-

297). Wangbergh menar med koppling till detta att genom en samverkan kan bättre resultat 

ofta nås då fler delar ett behov och vill hitta nya lösningar. Även Rundkvist ställer sig positiv 

till en ökad samverkan och beställargrupper. Däremot menar han att det kostar pengar att 

bedriva en beställargrupp och med anledning av det behövs stöd från staten (Intervju 

Wangbergh 2017; Intervju Rundkvist 2017).  

  

Upphandlingsmyndigheten handlar efter ett regeringsuppdrag, som har som syfte att driva på 

utvecklingen genom att få igång beställargrupper. Kommun och landsting kan här samverka 

kring ett behov. Inom enskilda upphandlingsprojekt samverkar kommuner, landsting och 

statliga myndigheter och erfarenhetsutbytet kan här öka (Intervju Tideklev 2017). Vinnova 

har börjat finansiera beställargrupper mer och mer, från att de förut har finansierat specifika 

projekt (detta görs dock fortfarande) (Intervju Widmark 2017). SKL arbetar med att öka 

grupperingar av medlemmar och med beställargrupper. Beställargrupper kan bidra med ökad 

kompetens och kunskap till upphandlande organisationer. De arbetar för att medlemmar ska 

fungera ihop och de framför vikten och betydelsen av denna samverkan. De informerar och 

signalerar även om vikten av en gemensam köpkraft samt utvecklingsmöjligheter, som en 

ökad samverkan kan innebära (Intervju Danerlöv 2017). Rundkvist menar att SKL inte har 

tillgång till resurserna för att stödja innovationsupphandling men att de har viktiga kanaler för 

detta (Intervju Rundkvist 2017). Den samverkan som Upphandlingsmyndigheten, Vinnova 

och SKL arbetar med kan kopplas till behovet av statliga stöd som Uyarra och Flanagan 

(2009) presenterar. De menar att det är relevant med en stödjande policy för att kunna främja 

organisationers innovationsarbete. En policy i form av nödvändiga stöd så som finansiella 

medel skulle kunna öka möjligheten för en bra samverkan samt att skapa incitament och en 

ökad kompetens om vad ökad samverkan kan innebära (Uyarra & Flanagan 2009, p. 140).   
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5. Slutsats 
 

För detta avsnitt kommer en slutsats för studien att presenteras. Utifrån analysen av resultat 

och teori kommer de två framtagna frågeställningarna att besvaras för att möta studies syfte. 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som kan hindra och möjliggöra 

innovationsupphandling inom den offentliga sektorn. Syftet är även att få kunskap om vilket 

stöd statliga myndigheter kan bistå med för att öka offentlig innovationsupphandling i 

Sverige.  

Frågeställningarna lyder enligt följande: ”Vad kan hindra och möjliggöra 

innovationsupphandling inom den offentliga sektorn?” och ”Vilket stöd kan statliga 

myndigheter bistå med för att öka offentlig innovationsupphandling i Sverige?” Den första 

delen av slutsatsen presenterar vad som kan hindra och möjliggöra innovationsupphandling 

och den andra delen det statliga stödet. Slutsatsen leder sedan in i en avslutande diskussion 

samt att förslag på vidare forskning ges.  

Vad kan hindra och möjliggöra innovationsupphandling inom den offentliga sektorn?  

 Denna studie har resulterat i att hinder och möjligheter för innovationsupphandling inom den 

offentlig sektor har kunnat identifieras. Dessa hinder och möjligheter presenteras nedan 

genom fem kategoriseringar.  

Kunskap och incitament  

Det är viktigt att upphandlande organisationer besitter nödvändiga kompetenser och resurser 

för att kunna planera och genomföra innovationsupphandlingar. Kunskaper om 

tillvägagångssätt och effekter av innovationsupphandlingen kan vara av betydelse för 

organisationens vilja och möjlighet att implementera innovationsupphandling i sin 

verksamhet samt att ändra sina arbetssätt för upphandling. Genom en förståelse för hur 

innovationer kan öka möjligheten att möta ett behov eller bidra till att verksamheten kan 

fungera bättre, kan incitament och en vilja till innovationsupphandling skapas. Kunskap och 

förståelse samt ökade incitament kan därmed öka möjligheterna att genomföra 

innovationsupphandlingar och viljan att förändra rådande arbetssätt. Bland offentliga 

organisationer finns däremot kunskapsbrister gällande hur innovationsupphandling ska gå till 

men även gällande dess innebörd. Det finns exempelvis bristande kunskap om vilka resurser 

som krävs för en innovationsupphandling samt för hur dokument ska tas fram och formuleras. 
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Det utgör ett nytt sätt att upphandla, erfarenheterna är ofta få och kunskapen därför liten. 

Detta kan försvåra genomförandet av en framgångsrik innovationsupphandling. En bristande 

kunskap och förståelse kan således utgöra ett hinder för offentliga organisationers möjlighet 

att genomföra innovationsupphandlingar. Även svaga incitament och en avsaknad vilja kan 

hindra offentlig innovationsupphandling. 

Funktion och dialog 

En innovation kan upphandlas genom en funktionsupphandling, vilket innebär att en funktion 

upphandlas. Det innebär även att kraven för vad som ska upphandlas ställs på en funktion av 

en lösning, med syfte att möta ett specifikt behov. ”Funktion” utgör därmed ett verktyg som 

kan möjliggöra för innovationsupphandling. För att kunna ställa krav på en funktion är det 

viktigt att det också finns en förståelse för det faktiska behovet. De upphandlare som inte 

arbetar nära verksamheter eller som sitter ensam på sin post, kan ha en bristande förståelse 

för det faktiska behovet. Det kan i sin tur utgöra ett hinder och försvåra möjligheter att ta 

fram och formulera tydliga och bra upphandlingsdokument. En god kunskap om behov, hur 

funktionsupphandling ska genomföras och hur dokument ska formuleras, utgör någonting 

viktigt och kan möjliggöra för lyckade innovationsupphandlingar. En bristande kunskap och 

förståelse om behov, funktion och tillvägagångssätt kan därmed också utgöra ett hinder för 

innovationsupphandling. 

”Dialog” utgör ett ytterligare verktyg och kan möjliggöra för lyckade 

innovationsupphandlingar. Genom en tidig dialog med marknaden kan en förståelse och 

kunskap om potentiella leverantörer och lösningar på marknaden öka. Hur dialogen med 

marknaden ska se ut och fungera kan vara svårt för en upphandlande organisation att veta, då 

exempelvis LOU ställer vissa krav på hur detta ska fungera. En ökad förståelse för hur 

dialogen kan genomföras och om de juridiska aspekterna kan öka användandet av verktyget 

dialog. Det kan i sin tur skapa möjligheter för en upphandlare att ökad sin kunskap om 

marknaden och leverantörer och genomföra lyckade innovationsupphandlingar. Ökad dialog 

kan öka en upphandlares möjlighet och förmåga att ta fram och formulera nödvändiga 

dokument, vilket kan vara avgörande för upphandlingens framgång. Därmed kan en bristande 

förståelse för hur dialogen ska fungera också hindra offentliga organisationer att utnyttja 

verktyget dialog och genomföra framgångsrika innovationsupphandlingar.  



 66 

Juridiska rädslor  

Lagar och regler skapar de ramar av möjligheter och skyldigheter som upphandlade 

organisationer agerar inom. Offentliga verksamheter inom Sverige tenderar att följa och 

anpassa sig till dessa lagar och regler, då det finns en vilja att handla på ett “rätt” och 

accepterat sätt. Lagen om offentlig upphandling, reglerar svensk offentlig upphandling och 

där felaktiga handlingar och beteenden sanktioneras. Risken för att en 

innovationsupphandling överprövas finns och detta skapar en juridisk rädsla bland 

upphandlade organisationer, vilket utgör ett hinder för innovationsupphandling. Rädslorna 

kan vara grundade i okunskap, felaktiga föreställningar och en besvärlig bild av lagen samt 

en ovisshet om leverantörers agerande vid upphandling. Juridisk rädsla för att upphandla 

innovationer kan medföra att upphandlade organisationer agerar med större försiktighet. Det 

kan vara svårt för en upphandlande organisation att veta hur de ska förhålla sig till lagar och 

regler, då det inte finns något facit att utgå ifrån. Några möjligheter kopplat till LOU har inte 

framgått i resultatet av denna studie, utan det framställs snarare som ett hinder och något som 

skapar rädslor. Däremot skulle rädslorna kunna minska genom ökad kunskap och förståelse 

för LOU. Det kan öka genom stöd via juridisk rådgivning och genom att studera hur andra 

upphandlande organisationer genomfört innovationsupphandlingar i enlighet med LOU. Det 

skulle i sin tur kunna öka möjligheterna att hantera de juridiska aspekterna och minska 

rädslorna. 

Finansiella medel 

Offentliga organisationer i Sverige erhåller en självständighet samt har egna budgetar och 

intäkter att styra över. Detta ger den enskilda organisationen möjligheter att styra 

utvecklingen, investera i nya innovativa lösningar för att möta sina behov. Möjligheterna att 

investera i innovationer kan däremot variera mellan exempelvis större och mindre offentliga 

organisationer. Även om det finns möjligheter med denna självständighet kan finansiella 

aspekterna i större utsträckning kopplas till risker och hinder. En innovationsupphandling kan 

utgöra en riskfylld, komplex och kostsam process och som även är svår att beräkna och 

förutse. Därmed är det svårt att veta vad en innovationsupphandling faktiskt kommer att kosta 

samt om projektet kommer att lyckas. En upphandlare bär den finansiella risken för sina 

investeringar och ett misslyckat projekt kan resultera i en minuspost i upphandlarens budget. 

I en upphandlingsprocess tidiga faser kan kostnaderna röra förstudier, arbetskraften, 

upphandlingsteamet, jurister och konsulter. Vid själva upphandlingsfasen kan kostnaderna 

istället utgöras av en större investering, alternativt löpande investeringar under processens 
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gång. Då en offentlig organisation måste stå till svars för sina investeringar kan detta utgöra 

en risk och ett hinder för innovationsupphandling, då de inte kan vara allt för riskbenägna i 

sitt handlande. Innovationsupphandling kan innebära utmaningar och en låg riskbenägenhet 

kan utgöra ett hinder för innovationsupphandling. Det kan bero på en organisations bristande 

kunskap om hur resurser bör användas vid innovationsupphandling samt dess tillgångar till 

finansiella medel.  

Samverkan 

Behov inom den offentliga sektorn kan ofta vara likartade och en samverkan kring 

gemensamma behov kan utgöra en framgångsfaktor och en möjlighet för 

innovationsupphandling. Framgången av enskilda projekt kan ofta vara mycket 

personberoende och det kan utgöra ett hinder för en lyckad innovationsupphandling. Eldsjälar 

är ofta de som driver ett projekt i mål och om en betydelsefull person försvinner från 

projektet, kan det innebära ökad risk för ett misslyckande. Robusta projekt med minskat 

personberoende kan skapas genom beställargrupper, bestående av kunniga och kompetenta 

individer med insikt i verksamheter och behov. Beställargrupper kan möjliggöra för ökad 

innovationsupphandling och driva utvecklingen i en viss riktning, då fler samlas kring ett 

behov och upphandlar en viss funktion. Då upphandling kan baseras på en beställargrupps 

rekommendationer och framtagna dokument kan det förenkla och öka möjligheterna för 

offentliga organisationer att genomföra innovationsupphandlingar. Hinder kopplat till 

personberoende projekt kan hanteras genom en ökad samverkan och genom de möjligheter 

som följer beställargrupper. För att skapa dessa möjligheter behövs däremot finansiella medel 

för att kunna bedriva beställargrupper.  

Vilket stöd kan statliga myndigheter bistå med för att öka offentlig 

innovationsupphandling i Sverige? 

För att öka offentlig innovationsupphandling måste statliga myndigheter bistå med stöd för 

att minimera ovan nämnda hinder och öka möjligheterna. Statens möjlighet att påverka och 

styra den offentliga sektorns utveckling är däremot begränsad. Det finns tre sätt för staten att 

påverka offentlig innovationsupphandling: 

● Genom lagar, regler, förordningar och standarder (hårda, fasta och tvingande 

faktorer). Detta möjliggör för kontroll, övervakning och sanktionering av ett 

handlande. 
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● Genom finansiella incitament och investeringsbidrag – för medfinansiering och 

riskavlastning.  

● Genom vägledning, rådgivning och erfarenhetsutbyten (mjuka faktorer). 

Det finns en statlig samverkansöverenskommelse mellan Upphandlingsmyndigheten, 

Vinnova och Sveriges kommuner och landsting. De statliga myndigheterna ska i samverkan 

stödja samt sprida budskapet om möjligheterna med innovationsupphandling. Dessa statliga 

myndigheter kan med olika medel stödja och påverka för en ökad innovationsupphandling.  

Upphandlingsmyndigheten kan bistå en upphandlare med stöd genom mjuka faktorer. Som 

statlig myndighet har de i uppdrag att öka samt sprida kunskap, förståelse och kännedom om 

innovationsupphandling och förändringsarbete. De ska även bidra med en ökad kännedom 

om vilka effekter och möjligheter som kan skapas genom innovationsupphandling. 

Upphandlingsmyndigheten kan stödja en upphandling genom att informera, vägleda och 

verka rådgivande under upphandlingsprocessens olika faser och delar. För att formulera 

upphandlingsdokument och underlätta för innovationsupphandling arbetar de för att skapa 

förståelse om hur innovationsupphandling ska gå. De informerar och uppmanar även till 

användning av verktyg, såsom ”funktion” och ”tidig dialog”. Vid eventuella frågor och 

juridiska rädslor, kan Upphandlingsmyndigheten ge stöd för att tolka paragrafer och domar 

samt informera och öka kunskapen om juridiska aspekter. Upphandlingsmyndigheten skapar 

även arenor för att öka samverkan kring behov och för att öka utbytet av erfarenheter och 

kompetenser. Seminarier och workshops anordnas även via dem, för att skapa en plattform 

för ökad kunskapsspridning. Upphandlare kan via deras hemsida ta del av information, filmer 

samt tidigare exempel på genomförda innovationsupphandlingar. 

Vinnova stödjer innovationsupphandling genom att främst bistå med finansiella incitament 

och investeringsbidrag. Därmed kan verka riskavlastande för en upphandlande organisation. 

För innovationsupphandling finns tre finansieringsmöjligheter för en upphandlare att söka - 

för förstudier, utveckling och införande. Vinnova kan medfinansiera 80 procent av budgeten 

för förstudien samt 50 procent av budgeten för själva innovationsupphandlingen. Bidrag går 

även att söka till införandet av en upphandlad innovation, däremot är dessa bidrag av ett 

mindre slag. Finansiering för enskilda projekt kan ges men större satsningar sker på 

finansiering av beställargrupper och för bedriften av dessa. Utöver de finansiella incitamenten 

och bidragen kan Vinnova även bistå med utbildning, vägledning, rådgivning, juridiska stöd 

samt fungera som ett bollplank för ett utbyte av idéer. De framför även exempel på hur andra 



 69 

tidigare har genomfört innovationsupphandlingar och sprider på så vis kunskap och förståelse 

för hur upphandlingens olika delar kan genomföras. De kan även vara delaktiga och stödja 

för dokumentationen av erfarenheter från ett projekt, som andra i sin tur kan komma att ta del 

av i kommande upphandlingar.  

SKL kan bidra med mjuka stöd för att öka offentlig innovationsupphandling. Stödet sker 

genom delade kunskaper, information samt tips och råd i innovationsupphandlingens olika 

delar och faser. De kan stödja en upphandlare i arbetet med att formulera 

upphandlingsdokument samt skapa en förståelse för hur dialogen med marknaden ska 

fungera. SKL uppmanar och skapar en förståelse bland upphandlande organisationer för hur 

innovationsupphandlingen kan bidra med goda möjligheter för en organisatorisk och 

samhällelig utveckling. Genom att sprida lyckade exempel på tidigare 

innovationsupphandlingar, kan de på så vis även öka kunskapen och incitamenten. Inom SKL 

finns även kompetenta jurister som kan bistå med juridisk rådgivning och minska eventuella 

juridiska rädslor. De samlar och utbildar även sin målgrupp, politiker och chefer inom 

innovationsupphandling, där även rädslor kan lyftas fram och uppmärksammas. De har även 

tillgång till kanaler för att nå ut till upphandlare och kan därmed bidra till en ökad samverkan 

samt ta fram och forma beställargrupper. De informerar och signalerar även om vikten av en 

gemensam köpkraft samt utvecklingsmöjligheter, som en ökad samverkan kan innebära.  

5.1 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 
På en statlig nivå finns det en insikt i att upphandling kan utgöra ett värdefullt verktyg för 

innovationsutvecklingen i Sverige. Regeringen har vidtagit åtgärder för att uppmärksamma 

detta och har därmed inkluderat innovationsupphandling i den nationella 

upphandlingsstrategin sedan år 2016. Tidigare forskning har uppmärksammat behovet av en 

ökad innovationsupphandling och stödjande politiska reformer för att öka innovationskraften 

i Sverige. Det har även uppmärksammats att innovativa lösningar kan vara ett sätt att hantera 

samhällsförändringar, för att nå en mer hållbar utveckling. Offentlig upphandling utgör ett 

viktigt verktyg för att lyckas med detta. Den offentliga sektorn utgör självständiga 

organisationer med möjligheter att styra över sina egna budgetar och resurser. De kan genom 

att upphandla funktioner öppna upp för innovativa lösningar samt driva på utvecklingen. 

Leverantörer på marknaden kommer att arbeta för att tillfredsställa behov genom nya 

lösningar på efterfrågade funktioner. Därmed kan offentliga organisationer driva på den 

innovativa utvecklingen i en viss riktning. Innovationsupphandling kan däremot innebära 
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finansiella, juridiska och kunskapsmässiga risker, då det utgör en komplex process. Risken 

för att misslyckas och gå med förlust kan därmed hindra en offentlig organisations vilja att 

upphandla innovationer. Osäkerheter och risker i och med detta kan medföra en viss 

försiktighet, där en organisation istället använder beprövade och traditionella metoder för sin 

upphandling vilket kan hindra för innovationsupphandling. Skandinavisk institutionell teori 

uppmärksammar svårigheter med förändringar inom organisationer, där nya sätt för 

upphandling och etablering av innovativa lösningar kan vara utmanande. Förändring av 

välutvecklade och rutinmässiga arbetssätt kan innebära en tidskrävande och kostsam process 

och det blir då ett enkelt val för organisationen att upphandla enligt tidigare rutiner och 

metoder. Staten behöver därmed skapa ökade incitament för innovationsupphandling, genom 

att öka kunskapen om vilka möjligheter som kan följa detta.  

 

Möjligheterna att genomföra innovationsupphandlingar kan öka genom statliga stöd och så 

även viljan. De organisationer som kompletteras med nödvändiga resurser och kompetenser 

kan ha lättare för att framgångsrikt kunna upphandla innovationer. Genom ett tillgängligt och 

bra stöd kan det troligtvis skapas goda möjligheter för ökad innovationsupphandling i 

Sverige.  

 

Det har påvisats vara viktigt med stöd i processen för innovationsupphandling och där staten 

kan bidra med ett visst stöd för att främja innovationsupphandling i Sverige. Vidare forskning 

kan däremot behövas för att studera offentliga organisationers behov av stöd. Det kan även 

vara av vikt att studera förhållandet mellan behov av stöd och utbudet av stöd, för att 

identifiera eventuella luckor. Detta kan i sin tur möjliggöra för vidare utveckling av stöd.  

 

Detta leder oss in i ett ytterligare förslag på vidare forskning. Forskning om konsulters 

stödjande roll i upphandlingsprocessen kopplat till innovation, kan även vara ett bra 

komplement till resultatet av denna studie. Statliga myndigheter har en begränsad möjlighet 

att styra och påverka offentliga organisationer i deras upphandling. En förståelse för det 

konsultativa stödet samt utbudet och efterfrågan av sådant stöd, kan därför vara av relevans. 

Detta skulle kunna bidra till en kunskap om hur konsulters stöd kan skilja sig från det statliga 

stödet samt hur olika stöd kan komplettera varandra.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
  

Dessa intervjufrågor utgör de teman som berördes under intervjuerna, som sedan ledde till 

flera underfrågor för samtliga respondenter. 

 

1. Hur skulle Ni beskriva innovation och innovation i offentlig sektor? 

 

2. Hur skulle Ni beskriva offentlig innovationsupphandling? 

 

3. Hur kan offentlig innovationsupphandling fungera som ett politiskt verktyg? 

 

4. Vilken påverkan har juridiska aspekter på innovationsupphandlingsförmågan? 

 

5. Hur skulle Ni beskriva incitamenten för innovationsupphandling? 

 

6. Vilken roll spelar staten för att öka offentlig upphandling av innovation? 

 

7. Vilka stöd kan staten bistå med för att öka den offentliga 

innovationsupphandlingsförmågan? 

 

8. Beskriv hur en innovationsupphandlingsprocess kan se ut och vart i processen stöd 

behövs? 

 

9. Hur är synen på ett misslyckande - finns det några upplevda rädslor kopplat till 

innovationsupphandling? 

 

10. Hur kan regelverk och politiska ramverk hindra och möjliggöra för 

innovationsupphandling?  

 


