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Sammanfattning 

Enligt Konkurrensverket upphandlas digitalisering inom offentlig sektor till ett 

belopp av 59 miljarder kronor. Trots detta är processen för upphandlingen inte särskilt 

effektiv vilket gör att nyttan av de investeringar som görs ifrågasätts. Sveriges regering 

har som mål att bli bäst i världen på att nyttja de möjligheter som digitaliseringen kan 

ge till den offentliga sektorn, men eftersom det fortfarande förekommer brister inom 

området anser Ekonomistyrningsverket att målet inte är uppfyllt. Många hävdar att 

innovationsupphandling kan bidra med lösningar som är bättre anpassad till det 

offentliga behovet vilket är en av anledningarna till att innovationsmyndigheten 

Vinnova fick i uppdrag av regeringen att främja innovation genom 

innovationsupphandlingar i offentlig sektor. Upphandlingsprocessen är styrd av lagar 

vilket bidrar till att kommunikationen blir begränsad mellan aktörerna då ingen 

leverantör ska få konkurrensfördelar i upphandlingen. Detta gör att 

kravspecifikationen är viktig för att offentliga verksamheter ska få det som efterfrågas, 

dock hävdas det att processen att identifiera behov samt formulera krav kan vara 

mycket komplicerad. Syftet med studien är att fördjupa förståelsen med upphandling 

som utgångspunkt för att kunna digitalisera på ett innovativt sätt genom att identifiera 

utmaningar och möjligheter som finns i upphandlingsprocessen. Studien utförs 

genom en kvalitativ metod där en litteraturstudie, intervjuer och en 

enkätundersökning utförs för att samla in data. Till en början undersöks området i ett 

bredare perspektiv med en utforskande ansats för att sedan använda det insamlade 

materialet till att specificera området ytterligare där en mer fokuserad ansats används. 

Studiens resultat visar på att det finns både utmaningar och möjligheter i 

upphandlingsprocessen där utmaningarna som identifierats rör områdena; 

kravspecifikation, begränsning med lagen om offentlig upphandling (LOU), 

begreppet & innebörden av innovationsupphandling samt innovationsmyndighetens 

kompetens. Vidare rör möjligheterna som identifierats områdena; 

Upphandlingsmyndigheten kompetens, kravspecifikation, LOU & nya arbetssätt 

kring upphandlingsprocessen samt trenden att vara innovativ. 

 

 

Nyckelord: Digitalisering, offentlig sektor, upphandlingsprocessen, krav, kompetens, 

innovation, innovationsupphandling. 
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Abstract 

Approximately, digital transformation in public sector is procured for an amount of 

59 billion Swedish crowns, according to Konkurrensverket. But despite this, the 

procurement process is not that effective, which may question the benefits of the 

investment being made. The Swedish Government has a goal to be the best in the 

world to utilize the opportunities that digitalization gives to the public sector, but 

according to Ekonomistyrningsverket, this goal is not considered to be fulfilled since 

there are some shortcomings in the area. Some argue that public procurement of 

innovation can contribute to a solution that is better suited to public needs, which is 

one of the reasons that the agency of innovation Vinnova was commissioned by the 

government to promote public procurement of innovation in the public sector. The 

procurement process is governed by laws and therefore the communication between 

customer and supplier is limited as no supplier are allowed to have competitive 

advantages in the procurement. This means that the requirement specification is 

important for public sector to fill their needs, but it claims that the process of 

requirements can be very complicated. The purpose of the study is to deepen the 

knowledge of procurement as an aspect to digitalize in an innovative way. This will be 

done by identifying the challenges and opportunities that exists in the procurement 

process. The study is conducted through an qualitative method and a literature study 

and interviews are used to collect data. Initially, the area is explored in a broader 

perspective with an exploratory approach and the collected material are further 

specified into a more specific area where a more focused approach is used. The results 

of the study indicate that there are both challenges and opportunities in the 

procurement process. The challenges that were identified concern the areas; 

specification of requirements, limits with the Public Procurement Act (PPA), the 

concept & meaning of public procurement of innovation and the competence of the 

Swedish innovation agency. Furthermore, the possibilities that were identified concern 

the areas; the competence of the Swedish innovation agency, specification of 

requirements, PPA & new way of working with the procurement process and the trend 

of being innovative. 

 

Keywords: Digital transformation, public sector, procurement process, requirements, 

competence, innovation, public procurement of innovation. 
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1 Inledning 

I kapitel 1 redovisas bakgrund och problemmotivering som följs av syfte, 

forskningsfråga, avgränsningar samt disposition.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Varje år gör den offentliga sektorn upphandlingar till ett värde av ungefär 634 

miljarder kronor där uppskattningsvis 59 miljarder läggs på digitalisering av 

offentliga verksamheter, detta belyses av Konkurrensverket (2017) samt i Regeringens 

(2018) budgetproposition. Trots dessa miljardbelopp som används till digitaliseringen 

i offentlig sektor menar Ekonomistyrningsverket (2018) att processen inte sker särskilt 

effektivt då det ofta händer att viktiga resurser faller bort eller blir försenade vilket 

innebär att nyttan av investeringen i den offentliga upphandlingen kan ifrågasättas.  

Regeringens mål med digitalisering inom offentlig verksamhet är att ”bli bäst i världen 

på ̊ att använda digitaliseringens möjligheter”, detta belyser Ekonomistyrningsverket 

(2017). Målet anses dock inte vara uppfyllt då det förekommer brister inom området 

som exempelvis långsam utveckling av den offentliga sektorn i jämförelse med både 

den privata sektorn och övriga EU-länder. Ekonomistyrningsverket (2017) belyser 

dock att Sverige ändå är ett av de ledande länderna inom digitaliseringen i jämförelse 

med andra länder internationellt då de har hög användning av internet och en bra 

infrastruktur. En faktor som motarbetar Sveriges utveckling är förvaltningen av 

digitalisering inom offentlig sektor, detta enligt Ekonomistyrningsverket (2017).  

Ekonomistyrningsverket (2017) påstår att stora förändringar och utmaningar är något 

som den offentliga sektorn kommer genomgå inom den närmsta tiden i form av 

exempelvis digitalisering. Digitaliseringen av offentliga verksamheter utvecklas allt 

snabbare och skapar nya möjligheter där medborgarnas behov kan mötas på ett annat 

sätt än tidigare. För att uppfylla verksamhetens behov och göra verksamheter 

effektivare anser Ekonomistyrningsverket (2017) att digitaliseringen är en mycket 

viktig del. Digitalisering är en faktor som Ekonomistyrningsverket (2017) påstår har 

påverkat den snabba förändringstakten inom den offentliga sektorn men istället för att 

riskera att bli utkonkurrerade, som den privata sektorn, finns det en risk att offentliga 

verksamheter exempelvis tappar förtroende från medborgare. På grund av detta är det 

viktigt att säkerställa att den offentliga verksamheten kan hantera olika typer av 

förändringar som sker och utföra upphandlingar på ett effektivt sätt, detta hävdar 

Ekonomistyrningsverket (2017). 
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Offentlig upphandling utgör en stor del av den totala efterfrågan och vikten av 

offentlig upphandling är något som uppmärksammas inom politiken eftersom det 

både bidrar till att offentliga utgifter blir effektivare samt fungerar som ett medel för 

ekonomisk utveckling och för innovation, detta enligt Uyarra och Flanagan (2010). 

Upphandlingsmyndigheten (2015) hävdar att alla offentliga verksamheten har 

valmöjligheten att använda sig av innovationsupphandling under 

upphandlingsprocessen.  

Tsipouri (2015) definierar innovationsupphandling som en process där offentliga 

organisationer beställer en nyutvecklad produkt som inte finns i dagsläget och dess 

utveckling kommer att påverka graden av innovation hos den offentliga 

verksamheten. Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Ernst & Young (2017) 

beskriver att den största skillnaden mellan traditionell upphandling och 

innovationsupphandling är att i traditionell upphandling upphandlar den offentliga 

verksamheten lösningar som finns på marknaden och som täcker det behov som 

verksamheten har idag, medan innovationsupphandling innebär att den upphandlade 

verksamheten även tittar på framtida behov samt är öppen för nya lösningar. 

Innovationsupphandling följer dock samma process som traditionell upphandling då 

exempelvis IT upphandlas. Vidare kräver innovationsupphandling att den offentliga 

sektorn har en dialog med leverantören för att ta fram produkter och hitta lösningar 

som är bättre anpassade till offentliga behov. Lagen om offentlig upphandling måste 

dock följas oavsett där den offentliga verksamheten måste möta samtliga leverantörer 

med transparens och säkerställa att ingen leverantör får konkurrensfördel, enligt 

Upphandlingsmyndigheten (2015). I traditionell upphandling behöver inte den 

offentliga verksamheten föra en dialog med leverantörer då deras lösningar är 

beprövade på ett annat sätt. Att upphandla lösningar som inte är testade innan eller 

vetenskapligt bevisade innebär att det finns en risk då den upphandlade myndigheten 

inte vet vad den kommer få efter upphandlingen, detta påstår 

Upphandlingsmyndigheten (2015) kan underlätta genom att utföra forskning- och 

utvecklingsprojekt där eventuella risker kan analyseras.  

I Sverige har innovationsupphandling blivit mer uppmärksammat sedan 2012 då 

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, fick i uppdrag av regeringen att genomföra 

en satsning på innovativa lösningar inom offentlig sektor, detta beskrivs av 

Näringsdepartementet (2012). Vinnova (2012) hjälper till med finansiellt stöd för att 

driva innovationsutvecklingen framåt då innovativa lösningar bidrar till att den 

upphandlade myndigheten får en lösning som är bättre anpassad efter det offentliga 

behovet. Dessutom belyser Upphandlingsmyndigheten (2015) att 

innovationsupphandling kan leda till att offentliga verksamheter förnyas och att 

kvaliteten av den svenska välfärden höjs och utvecklas.  
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Upphandlingsmyndigheten (2017) beskriver att både i innovationsupphandling och 

traditionell upphandling kan den offentliga verksamheten välja att utföra en tidig 

dialog som inträffar innan upphandlingsprocessen startar. Tidig dialog används för 

att den offentliga verksamheten ska få kunskap om lösningar som finns på marknaden 

eller lösningar som skulle kunna utvecklas av leverantörer.  

Upphandlingsmyndigheten (2017) visar att upphandlingsprocessen består av åtta 

delar där den första delen är att ”utforma upphandlingsdokument”, i detta steg 

överlämnas dokumenten från verksamheten inom den offentliga sektorn och ska 

fungera som ett underlag för anbudsgivare (leverantörer) och innehåller information 

om samtliga handlingar som krävs för upphandlingen. Underlaget används för att 

säkerställa att upphandlingen görs effektivt och rättssäkert, tar hänsyn till 

konkurrensen som finns på marknaden samt uppfyller verksamhetens behov. I 

upphandlingsdokumenten beskrivs bland annat vilka krav den offentliga 

verksamheten har på leverantören samt vilka krav de har på varan eller tjänsten som 

upphandlas. Det är mycket viktigt att kravspecifikationen är tydlig och beskriver hur 

exempelvis funktionen ska vara. (De övriga sju steg som ingår i 

upphandlingsprocessen finns att läsa om på Konkurrensverket (2017).) 

I denna studie undersöks upphandlingsprocessen ytterligare där utmaningar och 

möjligheter identifieras för att kunna digitalisera på ett innovativt sätt i den offentliga 

sektorn. Detta kommer att analyseras för att få en djupare förståelse om hur innovativ 

upphandling fungerar i praktiken. För att utföra detta tas det avstamp i aspekter som 

belysts i tidigare forskning gällande upphandlingsprocessen där bidraget från denna 

studie är att undersöka dessa aspekter från olika perspektiv.  

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen med upphandling som utgångspunkt 

för att kunna digitalisera på ett innovativt sätt i offentlig sektor. Arbetet fokuserar på 

att hitta utmaningar och möjligheter som framgår under upphandlingsprocessen där 

studien tar avstamp i aspekter som belysts i tidigare forskning. Studien genomförs för 

att underlätta för framtida upphandlingar. 

1.3 Forskningsfrågor 

Genom att utgå från aspekter som belysts i tidigare forskning är målet med studien att 

besvara följande forskningsfråga: 

 Vilka utmaningar och möjligheter finns med upphandling som utgångspunkt 

för att digitalisera på ett innovativt sätt? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien undersöker enbart upphandling mot offentlig sektor med fokus på 

upphandling av IT där den första delen av upphandlingsprocessen analyseras vilket 

innebär att utforma upphandlingsdokument. Vidare utgår arbetet från aspekter som 

belysts i tidigare forskning där studien avgränsas till aspekter som rör områdena: 

 Kompetens  

 Krav 

 Risker & Begränsningar 

 Involvering av intressenter & Kvalitetssäkring 

 Innovation & innovationsupphandling 

 Förändring av upphandlingsprocessen 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 presenterar det analytiska ramverket och tidigare forskning. Därefter följer 

kapitel 3 som beskriver vilka metoder som använts för att utföra studien. I kapitel 4 

sammanställs och analyseras resultatet av studien och till sist redovisas de viktigaste 

slutsatserna som dras av studien i kapitel 5. Slutligen redovisas litteraturförteckningen 

i kapitel 6. 
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2 Analytiskt ramverk  

I följande kapitel presenteras det analytiska ramverket där kapitel 2.1 tar upp 

begreppet digitalisering i organisationer. Vidare beskriver kapitel 2.2 begreppet 

konfigurering vilket tar upp hur verksamheter anpassar sig till system samt hur 

system anpassas till verksamheten. Därefter redogör kapitel 2.3  för vad begreppet 

innovation är och hur det används inom offentlig sektor. Kapitel 2.4 tar upp begreppet 

offentlig upphandling som vidare leder in på innovationsupphandling. Slutligen 

beskriver kapitel 2.5 hur de olika ansatserna hänger ihop och hur de har använts i 

denna studie.  

2.1 Digitalisering 

Stone et al. (2017) beskriver att införskaffning av informationssystem grundas i en 

process som går tillbaka till 1900-talet och postorderindustrin där de samlade in, 

lagrade, analyserade och hanterade kunddata som kunde bestå av bland annat 

personuppgifter. Senare utvecklades databashantering vilket möjliggjorde 

automatiska funktioner som underlättade vid kommunikation mellan kunder och 

företag, enligt Stone et al. (2017). Kommunikationen via databasen skedde till en 

början via mail som därefter utökades till kommunikation via telefon. Så småningom 

utvecklades kommunikationssättet vidare till stora ”callcenters” där flera tusentals 

telefonsamtal kunde hanteras samtidigt. Stone et al. (2017) förklarar vidare att 

callcenters omvandlades till kontaktscenter då användningen av webb och e-post 

ökade och de då blev tvungna att hantera den elektroniska kommunikationen via flera 

olika kanaler. Den tekniska utvecklingen inom detta område har bidragit till en trend 

som de flesta på något sätt använder sig av idag, digitalisering.  

Stone et al. (2017) beskriver digitalisering som en process där en verksamhet, dess 

anställda, partners, grundaren av verksamheten och hela ekosystemet 

sammankopplas i realtid och har möjlighet att byta digital information med varandra 

som de därefter kan dra nytta av. Men för att kunna digitalisera krävs något typ av 

informationssystem som stödjer digitaliseringen och dess möjligheter. Li et al. (2017) 

belyser hur företags whiteboardtavla utvecklades till den digitala whiteboardtavlan 

och detta fenomen kom att sprida sig till företag världen över. Företagen köpte in 

informationssystem som gjorde den digitala whiteboardtavlan enkel att använda och 

den fysiska tavlan kunde därmed ersättas helt. Digitaliseringen och användandet av 

IT har lett till oändliga möjligheter, enligt Stone et al. (2017). Exempelvis kan produkter 

numera köpas och säljas online via nätet, företag kan ständigt övervaka användningen 

och försäljningen av deras produkter, de kan med hjälp av marknadsföring nå ut till 

en större kundgrupp och de kan lagra alla viktiga dokument digitalt istället för fysiskt.  
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Stone et al. (2017) menar även att tack vare internet växer fortfarande den mänskliga 

dialogen på digitala kanaler och detta i kombination med mobilnätets växande 

räckvidd, förmåga och hastighet har den generella användningen av digitalisering 

ökat explosionsartat. Kromidha och Cordoba Pachon (2017) hävdar att verksamheter 

inom offentlig sektor på senare tid har tvingats till digitalisering, dels för att hänga 

med i utvecklingen både lokalt och globalt men också för att på ett lämpligt sätt kunna 

anta och bevara förändringar som sker. Vidare påstår Kromidha och Cordoba Pachon 

(2017) att digitaliseringsprocessen bör ses som dynamisk och som något som ständigt 

är under förändring, vilket i sig liknar mer innovativ upphandling, snarare än som en 

temporär process.  

När företag digitaliseras och de köper in IT är det extra utmanande om intressenter 

har olika mål med systemet eller om tekniken som den ska stödja är ny, enligt Moe et 

al. (2017). Därför är det viktigt att kravspecifikationer är tydliga och beskriver vilka 

funktioner som ska uppfyllas, om dessa inte anges på ett tydligt sätt är risken stor att 

informationssystemet som implementeras inte stödjer arbetet som det är tänkt. För att 

inköp och implementering av IT ska bli lyckade är det även viktigt att utföra 

kontinuerliga tester under processens gång. För att kvalitetssäkra produkter utför 

leverantören tester på olika nivåer under utvecklingens gång där de både testar 

enhets-, funktions-, integrations- och systemtester. Men det går inte att säkerställa att 

kundens behov är uppfyllt förrän kunden själv utför acceptanstester, vilket innebär att 

denne säkerställer att systemet uppfyller det som kunden och leverantören har 

kommit överens om, detta hävdar Otaduy och Diaz (2017).  

Davis och Venkatesh’s (2004) studie visar att acceptanstester bör utföras av kunden 

mer kontinuerligt under processens gång och inte enbart i slutet efter överlämning, 

detta för att utvecklingsfasen kan delas in i mindre delar och det blir enklare att göra 

korrigeringar under utvecklingens gång än då systemet är färdigställt och 

implementerat. Parthasarathy och Sharma (2016) säger att företag i vissa fall väljer att 

köpa in standardiserade informationssystem och det innebär att de köper ett komplett 

system, på så sätt är inte systemet anpassat efter verksamheten utan verksamheten 

anpassar istället arbetet till systemet. Detta påstår Parthasarathy och Sharma (2016) 

underlättar för ledningen vid förändringsarbetet och införandet av systemet då det 

inte krävs lika stort förarbete eftersom behovet inte undersöks i samma utsträckning 

som vid införskaffning av anpassade system. Dessutom kan företag enklare ta hjälp 

av expertis i form av konsulter som kan leda implementeringen av kompletta system. 
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2.1.1 Organisationsförändring  

Som Quattrone och Hopper (2001) beskriver innebär förändring inom organisationer 

att företaget går från ett läge till ett annat med syfte att förbättra. McCarthy (2004) 

hävdar att organisationsförändring bör bearbetas i tre olika faser där det första fasen 

är ”innan förändring” och innebär att organisationen måste ta de mänskliga 

resurserna på allvar och prioritera dessa minst lika högt som de ekonomiska och 

operativa faktorerna. Vid denna fas är det viktigt att veta vad som krävs för att få alla 

anställda engagerade för att stödja förändringen.  

En studie gjord av Shin et al. (2012) visar nämligen att det är de anställda som påverkar 

mest om organisationsförändringen lyckas eller inte och därför spelar de en viktig roll. 

Shin et al. (2012) belyser dessutom att enbart en tredjedel av alla 

organisationsförändringar som görs betraktas som lyckade av organisationscheferna. 

McCarthy (2004) beskriver nästa fas i organisationsförändringen som ”under 

förändringens gång” och menar att det här är viktigt att ledningen visar stöd då denna 

fas är den mest dynamiska fasen. Att ledningen visar sig synlig, utreder 

organisationens klimat under förändringen och tar vara på varje situation för att 

inspirera anställda är avgörande, anser McCarthy (2004). Den sista fasen som 

McCarthy (2004) identifierar i organisationsförändringen är ”efter förändringen” och 

är den avgörande fasen för att tillämpa den nya förändringen som ett hållbart resultat. 

McCarthy (2004) menar att det i denna fas är viktigt att ledningen synliggör fördelarna 

som förändringen bidragit till för organisationen.  

Barbour et al. (2013) påstår att en strategi för kommunikation är en viktig faktor för att 

organisationsförändringar ska lyckas. Detta innebär att fokus flyttas från det som 

implementeras till interaktionen med alla intressenter som i sin tur ger upphov till att 

bland annat hantera etiska problem och frågor kring förhandling av makt under 

förändringen. Yeow och Edler (2016) kom dessutom fram till att skräddarsydd 

kommunikation mellan offentliga verksamheter och leverantörer kan underlätta 

upphandlingsprocessen, detta resultat fastställdes genom intervjuer som de utförde. 

Beske och Stallings (1998) hävdar att 80 procent av alla organisationsförändringar som 

görs misslyckas på grund av att fokus ligger på själva införandet av förändringen 

istället för på det önskade prestationsresultatet. Beske och Stallings (1998) menar att 

problemet ligger hos individerna då det är dom som påverkar resultatet men istället 

fokuserar organisationer på beslutsfattanden av processen.  

En studie av Pardo De Val et al. (2012) visar dessutom att ledningen bör ta fram 

eventuella verktyg som kan vara nödvändiga för anställda att använda under 

organisationsförändringen då de kan stöta på frågor som utsätter förändringen för 

risker, det kan exempelvis handla om att anställda känner brist på kreativitet, 

kommunikationssvårigheter och förvänd uppfattning av verkligheten.  
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Huczynski och Logan (1980) belyser att workshops är ett betydelsefullt verktyg för 

organisationer att använda inför organisationsförändringar. Det innebär att anställda 

får möjlighet att träna, ifrågasätta och få feedback från både ledning och andra 

anställda och på så sätt blir både mer förberedda och mer positiva till förändringen 

som ska göras. Dessutom kan organisationen nyttja att träna anställda på just de delar 

som anses vara extra kompetenskrävande eller passa på att ta in feedback från 

anställda gällande förbättringar och missnöjen.  

Fernandez och Rainey (2006) hävdar att organisationsförändring är extra krävande 

inom den offentliga sektorn dels då det ofta innebär samarbete med flera ledande 

individer som befinner sig på toppnivå, bland annat politiker, men också för att de 

flesta offentliga verksamheter har en omsättning som måste uppnås. Robertson (1995) 

håller med om detta påstående och hävdar vidare att förändringar inom 

organisationen innefattar faktorer som exempelvis administrativa processer och 

formella strukturer som betraktas som byråkratiska element i offentliga verksamheter 

och det innebär att det är svårare att förändra dessa faktorer inom den offentliga 

sektorn än i den privata sektorn.  

2.2 Konfigurering 

När ett informationssystem införskaffas är det viktigt att det konfigureras vilket 

innebär att det anpassas och då måste kompromisser göras, detta belyser Davenport 

(1998). Det handlar om att balansera ”hur verksamheten vill arbeta” med ”vad 

systemet egentligen tillåter”. När informationssystem köps in bestäms först vilka 

moduler som ska ingå och en modul innefattar ett visst antal funktioner. Därefter 

används konfigureringstabeller för att kunna anpassa till företagets processer på bästa 

sätt. Dessa tabeller används för att ett företag ska kunna skräddarsy ett visst 

perspektiv för att på så sätt passa in i hur företaget arbetar. Davenport (1998) påstår 

att alternativen kommer vara begränsade även om dessa moduler och 

konfigurationstabeller möjliggör anpassning till viss del.  

Vidare hävdas att det generellt innebär större integrationsfördelar ju fler moduler som 

väljs att använda men samtidigt blir också riskerna, förändringarna och kostnaderna 

större. Davenport (1998) påstår dessutom att företag har två val att välja mellan när 

alternativen för anpassning inte är bra nog men att ingen av dessa är idealiska, då båda 

medför extra tid och kostnader till genomförandet. Antingen kan några delar av koden 

till informationssystemet skrivas om eller så kan ett befintligt system fortsätta 

användas och att gränssnitt mellan detta och informationssystemet byggs.  

Gonzalez och Ochoa (2017) nämner att det är vanligt att ledningen, vid inköp av IT, 

har kontroll på varför systemet implementeras men att de sällan är medvetna om 

konsekvenserna som medföljer.  
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Dom vanligaste följderna som kommer är höga och dolda kostnader, tid som krävs för 

att anpassa systemet till verksamheten och mänskliga resurser som krävs för 

konfigurering. Gonzalez och Ochoa (2017) menar att även om två liknande företag 

med liknande förutsättningar implementerar samma informationssystem kommer de, 

var för sig, vara tvungna att lägga ner mycket tid på anpassning av både system och 

mänskliga resurser då det är en avgörande faktor till om implementeringen ska lyckas 

eller inte. Detta är även något som Coeurderoy et al. (2014) stödjer i sin studie där de 

dessutom hävdar att förändringar av ett implementerat informationssystem medför 

utmaningar och svårigheter. 

2.3 Innovation 

Begreppet innovation kan definieras på många olika sätt och enligt Rosenfeld (2012) 

innebär innovation att individer har förmågan att kunna se en förändring som ett 

tillfälle och inte som ett hot. Vidare påstår Costello och Prohaska (2013) att det finns 

tre olika koncept som ofta förväxlas vid diskussion kring begreppet innovation, dessa 

är förutom ”innovation”; ”improvement” och ”invention”. Costello och Prohaska 

(2013) hävdar att innovation handlar om att göra något annorlunda medan 

improvement innebär att saker görs bättre och invention betyder att en idé eller metod 

uppfinns. Innovativa lösningar kan ofta innebära stora risker, höga kostnader samt 

vara tidskrävande men när investeringarna blir lyckade påstår Costello och Prohaska 

(2013) att belöningarna kan vara oerhört fördelaktiga på flera olika sätt.  

Att sträva efter innovation och innovativa lösningar är något som både den privata 

och offentliga sektorn gör enligt Tate et al. (2018). Men det finns en viss skillnad mellan 

de båda parterna då innovation inom den offentliga sektorn är mer inriktade på 

tjänster snarare än på produkter. Offentliga verksamheter fokuserar även mer på 

förbättrad prestanda och offentliga fördelar snarare än på konkurrensfördelar vilket i 

sin tur kräver mer hantering av förhandlingar, problemlösning och interaktion med 

intressenter än den privata sektorn måste hantera.  

För att förklara varför innovation är viktigt i offentlig sektor hävdar Albury (2005) att 

ökade investeringar och utgifter i offentliga tjänster lätt kan resultera i en ökad 

arbetsbelastning för personal som redan är hårt pressade, om inte innovation nyttjas. 

För att dessutom tillhandahållandet av offentliga tjänster hela tiden ska kunna 

förbättras är kontinuerlig innovation en viktig faktor. Enligt Albury (2005) är 

innovation själva kärnan för att kunna angripa den nutida utmaningen om att utveckla 

offentliga tjänster som är samhälls- och individanpassade och innovation måste därför 

vara bestående i offentliga organisationer.  
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Bunduchi et al. (2015) påstår att misslyckade innovationer inom IT ofta grundas i att 

organisationer inte hängt med i utvecklingen med miljöerna som blir allt mer 

komplexa och omtvistade. Vidare hävdar Bunduchi et al. (2015) att ledares 

engagemang är avgörande för att innovationer inom IT ska lyckas då 

utvecklingsarbetet ständigt måste gå framåt. Dessutom verkar många organisationer 

tro att de strävar efter innovativa IT-lösningar men i själva fallet saknar både strategier 

och ett innovativt tänk för att kunna nå dit.  Men för att kunna erhålla innovation 

påstår Albury (2005) att ledare och yrkesverksamma inom de offentliga 

organisationerna även behöver ha motivation, möjlighet och kompetens för att kunna 

innovera på ett framgångsrikt och effektivt sätt. 

2.4 Offentlig upphandling 

I en studie av Uyarra och Flanagan (2010) tas det upp att offentlig upphandling 

omfattar en väsentlig del av den totala efterfrågan på produkter. Definitionen av 

offentlig upphandling är enligt Uyarra och Flanagan (2010) anskaffning av produkter 

som utförs av myndigheter eller offentliga verksamheter. Vidare beskrivs det att 

traditionell offentlig upphandling är då offentliga verksamheter köper in produkter 

som redan finns på marknaden och att beslut angående val av inköp och leverantörer 

relativt enkelt kan utföras eftersom det finns standardiserade marknader med 

lättillgänglig information om kvalitet och pris. Eftersom offentlig upphandling 

involverar en stor mängd offentliga pengar anses det i sig vara en politiskt känslig 

aktivitet, enligt Schapper et al. (2006).  

Moe et al. (2017) menar att offentlig upphandling generellt kräver öppen konkurrens 

vilket innebär att det blir en rivalitet mellan flera leverantörer för att få ett kontrakt 

och det görs genom att leverantörerna lägger ett anbud för att vinna. Enligt en studie 

av Thai (2001) har offentlig upphandling varit ett område som inte betraktats i 

forskning och akademisk utbildning, även fast det är en stor del av regeringens arbete. 

Detta styrks även i en annan studie av Brammer och Walker (2011) där det sägs att 

offentlig upphandling nyligen blivit ett ämne som är betydande för akademisk 

forskning. Moe et al. (2017) påstår att upphandling av IT inom offentlig sektor är en 

process som kan vara väldigt komplicerad och att identifiera behov samt formulera 

krav är den del som skapar störst utmaningar för offentliga verksamheter. Det finns 

strikta bestämmelser gällande offentlig upphandling som olika politiska organ, som 

exempelvis Europeiska Unionen, har beslutat och dessa måste offentliga verksamheter 

följa. Dessa bestämmelser fodrar att processen är transparent för att alla leverantörer 

ska ha samma möjligheter. På grund av dessa bestämmelser är formulering av exakta 

krav något som upphandlande verksamheter upplever som svårt och betraktas som 

en utmaning då strikta regler inte gör det möjligt att ändra krav som kan vara 

ofullständiga, enligt Moe et al. (2017).  
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Moe et al. (2017) anser att det är svårt för en offentlig verksamhet att upphandla IT 

som uppfyller kraven som täcker deras behov och samtidigt följa lagar som råder vid 

offentlig upphandling. Detta eftersom det är svårt att framställa exakta 

kravspecifikationer i de fall då antingen den upphandlande verksamheten har 

otillräcklig kunskap om systemet eller då informationssystemet är unikt eller 

komplext. Dessutom är det vanligt att den upphandlande verksamhetens och 

leverantörens kunskap i olika frågor, exempelvis krav på informationssystem, inte 

stämmer överens. Enligt Schapper (2006) finns det ett missförstånd och även 

okunnighet gällande vad upphandling egentligen medför. Förståelsen är oftast liten 

för vilka risker som antas, vilka färdigheter som krävs och vilka de tillgängliga 

möjligheterna är. Thai (2001) hävdar att miljöförändringar har haft eller kommer få 

stort inflytande på offentliga upphandlingsteorier under de senaste två årtiondena. 

Detta bland annat för att minskning av pappersarbete, avreglering samt regeringens 

omstrukturering och prestanda har resulterat i en oro över förordningars kostnad.  

Vidare påstår Thai (2001) att offentlig upphandling är en statlig funktion som är 

väldigt komplicerad och att det krävs kunskap och kompetens inom flera olika 

områden som exempelvis lag och ekonomi. Vidare hävdas att effektiv kommunikation 

med de inblandade i upphandlingsprojektet är en viktig uppgift i offentlig 

upphandling. Dock påstås det att betydelsefull kommunikation över alla 

kunskapsområden är något som är extremt svårt.  Thai (2007) säger att det är viktigt 

att inkludera alla intressenter under hela upphandlingsprocessen då de har olika mål 

med upphandlingen och det behöver därför finnas någon slags balans mellan 

intressenterna, detta påstår även Moe och Päivärinta (2013).  

Offentliga upphandlingar som utförs av länder som är medlem i den Europeiska 

Unionen (EU) samt ligger över ett visst tröskelvärde måste följa EU-regler för offentlig 

upphandling, detta enligt Moe et al. (2017). Dessa EU-regler tillåter fyra olika 

anbudsförfaranden, öppen upphandling och begränsad upphandling tillåter ingen dialog 

med leverantörer medan upphandling med förhandling, precis som det låter, tillåter 

förhandlingar och förhandling med dialog tillåter dialog. I öppen upphandling 

konkurrerar alla leverantörer grundat på anbudstillkännagivandet och en 

kravspecifikation som är låst. Därefter kan leverantörer uteslutas om de inte lever upp 

till det som efterfrågas på grund av ekonomisk stabilitet, teknisk förmåga eller 

certifiering och efter det väljs den leverantör som är bäst lämpad. I begränsad 

upphandling blir leverantörer, som en del i en förkvalificerande process, uppmanade 

att överlämna dokumentation. Vidare påstår Moe et al. (2017) att antalet leverantörer 

som maximalt får delta samt vilka urvalskriterier som ska gälla i begränsad 

upphandling får den upphandlande verksamheten bestämma men det måste vara 

minst fem leverantörer. Under förkvalificeringen får kravspecifikationen dessutom 

utvecklas.  
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I upphandling med förhandling finns också detta förkvalificeringssteg. Om de 

tekniska specifikationerna sedan inte kan fastställas tillräckligt noggrant finns det 

möjlighet för den upphandlande verksamheten att förhandla om ett anbuds alla 

aspekter som exempelvis pris och tekniska egenskaper. I den sista, upphandling med 

dialog, har den upphandlande verksamheten möjlighet att ha en dialog med de 

förkvalificerade leverantörerna innan tilldelningskriterierna är slutförda och innan 

dessa leverantörer har lämnat ett erbjudande. Dock är det bara vid speciellt komplexa 

kontrakt som detta är tillåtet. I denna procedur måste minst tre leverantörer bjudas in 

och den tillåter inte förhandling efter att leverantörerna lagt bud som i den föregående 

proceduren. Flera möten får hållas där dialog utförs med leverantörerna och dessa 

fungerar som indata i kravspecifikationen och under tidens gång kan antalet 

leverantörer minskas.  

Moe et al. (2017) säger att det är större sannolikhet att upphandlingen blir lyckad om 

det finns ett samspel mellan kund och leverantör då kravformuleringen kan bli 

tydligare och därmed underlätta i upphandlingsprocessen. Samspelet bidrar även till 

att kunden kan få ett klarare perspektiv och större kunskap om vad som är möjligt att 

utföra. Moe et al. (2017) belyser dock att det finns en risk att leverantören utnyttjar 

detta samarbete vilket kan bidra till asymmetrisk information där leverantören vinklar 

detta tillfälle till sin fördel. Exempelvis kan det handla om tekniska faktorer som 

påverkar leverantören ekonomiskt eller tidsmässigt. Men eftersom leverantörer oftast 

söker efter långvariga relationer med sina kunder samt fördelar som håller på lång sikt 

tror Moe et al. (2017) att risken att detta ska inträffa är relativt låg.  

Moe och Päivärinta (2013) hävdar att den mest komplicerade delen i 

upphandlingsprocessen är att fastställa verksamhetsfaktorer som kommer påverkas 

av upphandlingen. Dessa faktorer kan exempelvis vara arbetsmetoder, tekniker och 

organisationsstrukturen och dessa är viktiga att ha i åtanke vid upphandlingen. Moe 

och Päivärinta (2013) påstår att det inom detta område finns begränsad forskning. 

Nataša (2011) säger att ett vanligt misstag verksamheter inom offentliga sektorn gör 

vid upphandling är att de lämnar över upphandlingsdokumenten ofullständiga och 

upptäcker senare att de skulle behöva göra korrigeringar. Detta orsakas ofta på grund 

av bristande kompetens inom verksamheten. 

2.4.1 Innovationsupphandling 

Till skillnad från traditionell offentlig upphandling beskriver Uyarra och Flanagan 

(2010) innovationsupphandling som en process då en offentlig verksamhet ska köpa 

en produkt som inte existerar i dagsläget men som troligtvis kan utvecklas med hjälp 

av utvecklingsarbete inom en rimlig tidsperiod. Vidare förklaras att 

innovationsupphandling är till för att främja innovation.  



Utmaningar och möjligheter i upphandlingsprocessen    
Sandra Fahlén & Josefin Lönngren 

   2018-06-05 

21 

Enligt Uyarra och Flanagan (2010) har det länge debatterats om att innovation 

påverkas av efterfrågan på produkter och på senare år har detta blivit allt mer omtalat 

där det påstås att offentlig efterfrågan är en drivande kraft för innovation. I en tidigare 

studie av Georghiou och Edler (2007) beskrivs att av ungefär 125 förbund och 1000 

företag så var det mer än 50% som svarade att den huvudsakliga drivkraften till 

innovation är nya krav och efterfrågan. Det var bara 12% av dessa som svarade att den 

största källan till innovation är ny teknisk utveckling inom företaget.  

Edler et al. (2005) beskriver att innovationsupphandling kräver kommunikation 

mellan offentlig sektor och leverantör där potentiella leverantörer får information om 

den offentliga verksamhetens behov och de kunskaper och tekniska lösningar som 

leverantörerna har ska kommuniceras till den offentliga verksamheten. I traditionell 

offentlig upphandling, som behandlar befintliga lösningar som inte är anpassade till 

den specifika verksamheten, krävs vanligtvis inte denna typ av dialog då behovet är 

mer självklart. Enligt Edler et al. (2005) har innovationsupphandling på detta sätt 

större krav gällande kommunikation mellan potentiella leverantörer och offentlig 

sektor jämfört med traditionell offentlig upphandling. I studien av Edler et al. (2005) 

analyseras flera innovationsupphandlingar i totalt sex olika länder och presenterar 

lärdomar av de fallstudier som utförts. Dessa lärdomar presenteras i fem olika steg 

som vanligtvis upphandlingsprocessen följer.  

I steget om att identifiera krav och säkra att verksamheten är redo för nya lösningar visar 

studien att noggrannhet i identifiering av krav ökar sannolikheten för ett lyckat 

resultat. För denna noggrannhet krävs att en lämplig mängd tid undansätts. Det kan 

dock underlätta kravspecifikationen och reducera mängden tid om vissa förkunskaper 

finns i form av till exempel relaterade projekt eller pilotprojekt. Edler et al. (2005) 

belyser att förberedelser är viktiga för att förstå behovet som offentlig sektor har och 

för att förstå vad leverantörer egentligen kan leverera. I analysen visar de flesta 

fallstudier att användarna och kriterier från användarperspektivet spelar en nyckelroll 

vid identifiering av krav i innovationsupphandlingen. Att förena behov, förväntningar 

och begränsningar hos många användare anses vara en av de största utmaningarna i 

kravdefinieringens tidiga fas.  

Fallen i studien av Edler et al. (2005) visar att det finns stora krav på steget som handlar 

om att samla information om marknaden. Detta steg gör det möjligt att i ett tidigt skede 

få reda på information om projektets genomförbarhet. Analysen av fallen visar att 

mycket bra teknisk kunskap hos upphandlingsbyrån är en nödvändighet, detta för att 

upphandlaren ska kunna begripa och även värdera de tekniska lösningar som 

marknaden erbjuder. Edler et al. (2005) tar upp att det finns en risk att det blir för 

mycket dialogform i upphandlingen vilket kan resultera i att vissa leverantörer får 

fördelar.  
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Detta kan förhindras genom att upphandlaren säkerställer öppenhet och skiljer 

förhandlingarna från informationen som samlas in om marknaden. I de fall som den 

tekniska kunskapen inom den egna organisationen inte räcker till och 

upphandlingsbyrån är tvungen att ta hjälp av utomstående konsulter är det viktigt att 

se till att upplysningen av marknaden är objektiv och att granskningen är bred, detta 

påstår Edler et al. (2005) 

I steget om kravspecifikation förklarar Edler et al. (2005) att nyckelaspekterna handlar 

om att ta fram kravstruktur, specificera behoven, riskhantering och att definiera 

möjliga leverantörers förmågor. Om det är för stort gap mellan behoven och 

kapaciteten kan det betyda att innovationen inte går att genomföra. I samtliga fall i 

studien påträffades att utmaningen i att specificera behoven var att hitta den rätta 

balansen mellan en funktionell specifikation som var tillräckligt generell för att kunna 

göra överväganden av alternativa lösningar och en specifikation som var detaljerad 

nog för att ge leverantörerna en tydlig vägledning. Edler et al. (2005) hävdar också att 

det är viktigt att tänka på strukturen och sammansättningen av anbudet som köparen 

lägger. Dessutom hade köparens tidigare erfarenhet och nivå av teknisk kompetens 

betydelse för upphandlingens resultat och låg teknisk kompetens hade tendens att 

leda till en sämre utformning av anbudet och även orimliga förväntningar. 

Leverantörernas kvalifikationer är något som Edler et al. (2005) också betonar, i ett av 

fallen infördes mer strikta kvalifikationskrav då tidigare erfarenhet medförde att ett 

säkerställande ville utföras så att leverantören kunde leverera det som efterfrågades 

enligt specifikationen. Hårdare och mer strikta krav var något som enligt Edler et al. 

(2005) användes för att begränsa antalet potentiella leverantörer och riskhantering 

visade sig också vara nödvändigt för att kunna hantera osäkerheten som uppstår då 

innovativa produkter köps in. I upphandlingen bör det dessutom bestämmas vem som 

ska stå för risken och ett av fallen visade att alla utom en leverantör drog sig ur då 

risken helt överlämnades till leverantören, detta enligt Edler et al. (2005).  

Det näst sista steget som Edler et al. (2005) tar upp handlar om att bedöma anbud och 

tilldela kontrakt och det påstås att detta steg beror mycket på kvaliteten på stegen innan. 

Detta eftersom urvalet bara kommer vara tillfredsställande om upphandlingsmålen är 

tydliga och kraven är välbeskrivna.  

Edler et al. (2005) hävdar att samtliga fall i studien visade att det är 

kostnadseffektiviteten som har den största inverkan i bedömningen men samtidigt 

visade de även att innovativ upphandling kunde vara kompatibel med 

kostnadseffektiviteten. Studien visar också att då utvärderingskriterierna består av 

många tekniska parametrar krävs det högre teknisk kompetens hos de som 

utvärderar. Hantering av kontraktsleverans är det sista steget som Edler et al. (2005) 

belyser, vilket ger värdefulla möjligheter för att kunna lära till framtida projekt.  
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Enligt Edler et al. (2005) är det viktigt att det finns en löpande interaktion mellan 

inköpare och leverantörer samt att projektet bör behandlas som en pågående process 

istället för något som görs en gång. Dessutom visar många av fallen att det är viktigt 

att utföra en försiktig och noggrann övervakning för att utförandet av kontrakt ska bli 

framgångsrikt.  

2.5 Koppling mellan de olika ansatserna 

Kapitel 2.5 tydliggör hur de olika ansatserna i det analytiska ramverket hänger ihop 

samt hur de har använts i denna studie, för att på så sätt skapa en större förståelse för 

helheten. Studien utfördes i tre olika faser där det analytiska ramverket användes som 

grund för att ta fram intervjuunderlagen under den första fasen. Eftersom de två 

resterande faserna bygger på den föregående fasen är det analytiska ramverket även 

indirekt stöd till fas 2 och fas 3 i studien. Med Yeow och Edler’s (2016) studie som 

grund valde vi att använda samma metod för datainsamling, det vill säga intervjuer, 

detta eftersom vår studie rör samma område samt att Yeow och Edler’s (2016) studie 

gav ett lyckat resultat. 

Digitalisering är något som växt snabbt och blivit stort den senaste tiden och idag 

genomgås denna process på många företag runt om i världen. Detta är numera en 

nödvändighet för att kunna klara av de samhällsutmaningar som den offentliga 

sektorn står inför. Kapitlet ”Digitalisering” i det analytiska ramverket användes som 

stöd under hela studien för att få en grund till området, dessutom användes kapitlet 

främst för att undersöka kravprocessen samt processen för tester. För att kunna tackla 

samhällsutmaningarna måste den offentliga sektorn hänga med i den ständiga 

utvecklingen som sker och bör därför ha kompetens för att hantera förändringar i 

organisationer. Kapitlet ”Organisationsförändring” blev en viktig grund för att kunna 

undersöka hur viktig kommunikationen är i upphandlingsprocessen eftersom 

organisationsförändring är en del vid digitalisering av verksamheter. Det är inte bara 

under förändringen som verksamheten behöver engagera sig, utan det är minst lika 

viktigt före och efter förändringen för att kunna förbereda för och bibehålla 

förändringen.  

I samband med digitalisering och organisationsförändring krävs också konfigurering 

vilket innebär att anpassningar görs. Detta görs antingen genom att verksamheten 

anpassas till informationssystemet eller att informationssystemet anpassas efter 

verksamheten vilket är det som brukar eftersträvas. Med detta kapitel som grund 

undersökte vi i studien hur organisationer tänker kring sättet de vill arbeta på 

gentemot hur system egentligen tillåter att de arbetar. 
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Ett ämne som cirkulerar både i offentliga verksamheter och i privata sektorn är 

innovation då det anses vara otroligt viktigt att sträva efter att ha ett innovativt tänk 

vid både utvecklings- och förändringsarbete. Det är dock bevisat att många 

organisationer, gällande IT och IT-lösningar, tror sig ha ett innovativt tänkt och strävar 

efter att uppnå innovation utan att ha någon strategi för hur de ska kunna nå dit. 

Kapitlet ”Innovation” användes som grund för att undersöka hur innovativa 

organisationer är och strävar efter att vara.  

”Offentlig upphandling” och ”Innovationsupphandling” är de kapitel som bidrog till 

flest aspekter som kunde undersökas i studien i form av tidigare upptäckter och 

lärdomar. Exempelvis användes studien av Moe et al. (2017) som grund för att 

undersöka hur samspel mellan kund och leverantör ser ut i praktiken. Och eftersom 

majoriteten av aspekterna som används från det analytiska ramverket rör både kunder 

och leverantörer har vi valt att hålla intervjuer med båda parter. Efter fas 1 blev studien 

dock mer fokuserad på kundperspektivet. Kapitlet ”Innovationsupphandling” 

användes främst för att kunna undersöka i vilken utsträckning individer känner till 

begreppet samt hur de arbetar för att främja innovation i sina upphandlingar. Vidare 

kunde kundens tekniska kompetens undersökas då lärdomar som presenterats av 

Edler et al. (2005) i det analytiska ramverket påvisat att det är en viktig faktor i 

innovationsupphandling. 
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras den övergripande metodansatsen, arbetsgång, analys av 
insamlat empiriskt material samt kvalitetsverifiering. 

3.1 Övergripande metodansats 

Vid val av forskningsmetod är det viktigt att välja den metod som är mest lämpad för 

studiens syfte och en metod kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ där den 

kvalitativa metoden är lämplig att använda om forskningsfrågorna handlar om att 

studera mer subjektiva fenomen som exempelvis attityder och känslor, detta enligt 

Bragge (2010). Kvalitativ forskning är beskrivande och utforskande vilket resulterar i 

en studie som skapar djupare förståelse inom ämnet, enligt Bragge (2010). I denna 

studie användes huvudsakligen en kvalitativ metod, detta eftersom studiens syfte var 

att fördjupa förståelsen av upphandling som utgångspunkt för att digitalisera på ett 

innovativt sätt. Dessutom passar en utforskande metod bra eftersom det finns 

begränsad forskning som belyser utmaningar och möjligheter som innovativ 

upphandling medför. Studien blev även en aning kvantitativ då en 

enkätundersökning gjordes för att kunna nå ut till fler respondenter, denna 

undersökning bidrog till insamling av statistiskt underlag där majoriteten av frågorna 

hade svarsalternativ.  

En studie kan även ha olika abstraktionsnivåer; induktion, deduktion och abduktion, 

enligt Åsvoll (2014). I deduktion testas och utvärderas hypoteser och i induktion 

används insamlad data som utgångspunkt i studien för att sedan sammanställa ett 

resultat och därefter dra slutsatser. I abduktion, som är en blandning av deduktion och 

induktion, utvecklas nya hypoteser eller idéer. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) 

är abduktion den vanligaste metoden att använda vid fallstudiebaserade 

undersökningar och det som störst skiljer abduktion från de övriga 

abstraktionsnivåerna är att denna metod inkluderar en viss förståelse genom hela 

studien där arbetet under processens gång succesivt utvecklar det empiriska 

tillämpningsområdet samt att teorier både justeras och förfinas. Alvesson och 

Sköldberg (2017) säger att abduktionsmetoden har vissa beröringspunkter med den 

hermeneutiska metoden, vilket är en tolkningsmetod, då abduktion är vanlig att 

använda vid tolkningsprocesser. I denna studie har abstraktionsnivån abduktion 

använts då studien till en början undersökte ämnet och granskade vad tidigare 

forskning belyste, detta låg sedan till grund för hur studien skulle utföras samt vad 

datainsamlingen skulle baseras på och sedan beroende på vad resultatet av 

datainsamlingen visade kunde tolkningar göras.  
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3.1.1 Beskrivning av empirisk kontext 

Studien utfördes för att undersöka upphandlingsprocessens utmaningar och 

möjligheter med syfte att få en djupare förståelse kring hur digitalisering kan utföras 

på ett innovativt sätt i offentlig sektor.  

Studien utfördes med hjälp av olika organisationer bestående av IT-företag samt 

offentliga verksamheter, vilket representerar ett kund- och leverantörsperspektiv. 

Organisationerna har valts oberoende av varandra men förutsatt att kunden är en 

offentlig verksamhet och att leverantören säljer IT och arbetar med den offentliga 

sektorn. Kunden i denna studie består dels av en medelstor kommun samt en mindre 

kommun i Sverige och dels av en stor offentlig myndighet med cirka 550 anställda. 

Leverantören i studien består av ett svenskt IT-konsultföretag med 76 anställda. 

Dessutom hölls intervjuer med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, 

Upphandlingsmyndigheten samt Näringsdepartementet.  

3.2 Arbetsgång 

Utförandet av studien genomfördes på samma sätt som Figur 1 visar där det första 

steget var att utforska vad som hade studerats inom forskningsområdet digitalisering 

i offentlig sektor. Detta gav ett underlag för att i nästa steg kunna identifiera vart gapet 

fanns i forskningen inom detta område. Detta ledde i sin tur till det tredje steget där 

forskningsfrågorna definierades vilket bildade kärnan som studien skulle kretsa kring. 

När forskningsfrågorna var definierade utfördes en litteraturstudie, som det fjärde 

steget visar i Figur 1, där tidigare forskning och teorier studerades. I nästa steg hölls 

intervjuer med olika organisationer där frågorna utgick från tidigare forskning som 

undersökts i litteraturstudien.  

Intervjufrågorna var till en början breda och generella gällande aspekter som belysts i 

det analytiska ramverket angående ämnet, dessa aspekter tillhör de områden som 

studien avgränsades till. Därefter sammanställdes och analyserades svaren för att hitta 

något intressant och mer specifikt att fördjupa studien i. Den första intervjuomgången 

sammanställdes och representerar fas 1 i studien. Därefter utformades nya 

intervjuunderlag, baserade på fas 1, som fokuserade på ett mer specifikt område och 

det fick representera fas 2 i studien. Beroende på vad fas 2 visade fokuserades studien 

ytterligare på det specifika området och det fick representera fas 3 i studien, denna fas 

bestod både av en intervju och en enkätundersökning. Slutligen utvärderades och 

tolkades allt resultat för att sammanställas till studiens slutsatser. Figuren visar en 

iterativ process mellan faserna litteraturstudie och intervjuer, vilket innebär att det 

hela tiden var möjligt under studiens gång att förflyttas mellan dessa faser för att göra 

eventuella förändringar eller andra åtgärder som ansågs nödvändiga.  
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Figur 1 - Arbetsgång för studiens utförande 

3.2.1 Utforska forskningsområdet 

En bra början för att studera problem som inte är tydligt definierade är att utföra en 

litteraturöversikt och undersöka forskningsområdet, enligt Shields and Rangarajan 

(2013). Detta innebär att problemområdet undersöks utan att några paralleller inom 

ämnet dras som exempelvis konceptuella skillnader eller förhållanden mellan olika 

parametrar.  

Vid studiens start, då forskningsområdet utforskades, genomfördes ett flertal 

sökningar på vetenskapliga artiklar för att få kunskap om ämnet i ett bredare 

perspektiv. Sökningarna utfördes med hjälp av Mittuniversitetets biblioteksdatabas 

och Google Scholar och nyckelord som då användes vid sökningarna var 

exempelvis ”Digital transformation”, ”Public Procurement” och ”Inscriptions of 

Information system”. Dessa sökningar bidrog till bättre kunskap inom ämnet vilket 

resulterade i att studiens område kunde smalnas av till något som ansågs vara 

intressant och aktuellt att undersöka.  

3.2.2 Identifiera gap i forskningen 

För att kunna utveckla ett forskningsområde gäller det att hitta ett forskningsgap som 

inte tidigare har studerats, detta belyser Robinson et al. (2011). När ämnet hade valts 

och tidigare forskning grundligt hade analyserats utfördes en fördjupning på en mer 

detaljerad nivå för att identifiera forskningsgap som studien skulle kunna fylla.  
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Fler sökningar genomfördes via samma databaser som nämndes i kapitel 3.2.1 för att 

hitta forskningsgap att fördjupa studien i och nyckelorden var denna gång 

exempelvis ”Organizational change”, ”Digitalization and public 

procurement”, ”Configuration of information system” och ”Public procurement of 

innovation”.   

3.2.3 Definiera forskningsfrågor 

Vid formulering av forskningsfrågor är det viktigt att ha i åtanke hur omfattande 

studien ska vara, detta säger Bragge (2010). Är forskningsfrågorna detaljerade och 

beskriver ett snävt område blir studien mer fokuserad medan breda och generella 

frågor behöver fylla ett större gap.  

Då forskningsgapet hade identifierats formulerades forskningsfrågor som blev kärnan 

i studien och som arbetet sedan skulle kretsa kring. Detta upplägg att formulera 

forskningsfrågor som utgår från analysering av tidigare forskning och annan litteratur 

är en metod som även Cronin et al. (2008) stödjer. När problemområdet och 

forskningsfrågor hade identifierats formulerades avgränsningar för att fokusera 

studien och avlägsna det som inte ansågs vara relevant.  

3.2.4 Litteraturstudie 

En litteraturstudie består av samlade kunskapsfält och relevanta studier som 

behandlar ett visst ämnesområde, enligt Cronin et al. (2008). En litteraturstudie 

genomfördes i denna studie för att få mer kunskap om ämnet i ett bredare perspektiv 

där utgångspunkten var att följa upp intressanta resultat som uppmärksammats vid 

utforskande av forskningsområdet.  

Relevant information från tidigare studier samlades in, sammanställdes och 

analyserades vilket är ett rekommenderat upplägg för att utföra en litteraturstudie på, 

enligt Cronin et al. (2008). Litteraturstudien försökte genomföras objektivt vid 

undersökning av resultat av tidigare forskning, teoretiska bidrag och metoder som 

använts, detta anser Webster och Watson (2002) är viktigt för att inte låta studien 

påverkas och vinklas.  

3.2.5 Intervjuer 

Det finns tre olika huvudtyper av kvalitativa intervjuer, de kan antingen vara; 

strukturerade intervjuer där frågorna vanligtvis är stängda och respondenten har ett 

antal svarsalternativ, semistrukturerade innebär att frågorna är öppna eller så kan en 

djupintervju hållas som kretsar kring ett eller två problem som mer går ner på 

detaljnivå där frågorna kan baseras på vad respondenten svarar, detta enligt Britten 

(1995). 
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I denna studie valdes intervjuer att användas för att få en djupare förståelse om hur 

det undersökta området fungerar i praktiken. Intervjuer gör det möjligt att enbart 

ställa de frågor som är relevanta för studien och de kan anpassas efter personen som 

intervjuas. Intervjuerna som hölls var huvudsakligen av typen semistrukturerade där 

öppna frågor ställdes och respondenterna fick svara fritt på frågorna utan 

svarsalternativ. Alla frågor var fördefinierade men ytterligare frågor kunde ställas ifall 

det ansågs vara intressant. 

Fas 1: Operationalisering 

Under fas 1 hölls intervjuomgångar med frågor som var generella och mer 

övergripande för att få en helhetsbild av hur respektive parter upplever och hanterar 

delar av upphandlingsprocessen. Frågorna under denna intervjuomgång baserades på 

aspekter som belysts i det analytiska ramverket, dessa aspekter grupperades i fem 

olika områden som studiens även avgränsats till; Kompetens, Krav, Risker & 

Begränsningar, Involvering av intressenter & Kvalitetssäkring samt 

Innovationsupphandling.  

Under denna fas hölls två intervjuer hos IT-leverantören och två intervjuer hos den 

offentliga verksamheten som under denna fas bestod av en medelstor kommun i 

Sverige. Dessa blev slumpmässigt valda med krav på att de varit involverade i 

upphandlingar av IT. Dessutom ansågs det relevant att ha lika många intervjuer från 

respektive perspektiv under den första fasen för att få en jämn spridning. Efter denna 

intervjuomgång analyserades svaren för att upptäcka och utse ett mer specifikt och 

intressant område att fördjupa studien i. Detta baserades på de metodologiska 

reflektionerna, vilket är de huvudsakliga tolkningarna, som framkom av fas 1 och 

presenteras i kapitel 4.1.6. Intervjuunderlagen som användes under fas 1 för kunden i 

denna studie kan ses i Bilaga A och intervjuunderlagen som användes för leverantören 

kan ses i Bilaga B. 

Fas 2: Operationalisering 

Under fas 2 formulerades nya intervjuunderlag gällande det specifika området för att 

få en djupare förståelse. Frågorna i denna fas baserades dels på aspekter som belysts i 

det analytiska ramverket och dels på resultatet som framgick från fas 1. Dessa frågor 

blev återigen grupperade men denna gång i tre områden; Kompetens, Förändring av 

upphandlingsprocessen samt Innovation & Innovationsupphandling. Under denna 

fas utfördes en intervju hos IT-leverantören samt två intervjuer hos kunden varav den 

ena utfördes hos en stor offentlig myndighet och den andra utfördes med en person 

på en mindre kommun som även fått titeln årets upphandlare. Anledningen till att det 

nu utfördes fler intervjuer hos kunden var för att studien blev mer fokuserad på 

kundperspektivet, däremot var fortfarande leverantörens perspektiv relevant. 
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Dessutom intervjuades en person som arbetar hos innovationsmyndigheten Vinnova 

samt en person hos Upphandlingsmyndigheten. Dessa intervjuades för att få ett tredje 

perspektiv på området där de varken befann sig i ett kund- eller leverantörsperspektiv. 

Efter denna intervjuomgång analyserades även dessa svar för att se om studien skulle 

fokuseras ytterligare, detta baserades på de metodologiska reflektioner som framkom 

av fas 2 och presenteras i kapitel 4.2.4. Intervjuunderlagen som användes under fas 2 

för kunden kan ses i Bilaga C, intervjuunderlaget som användes till leverantören finns 

i Bilaga D och underlaget som användes under intervjun med Vinnova, 

Upphandlingsmyndigheten samt årets upphandlare presenteras i Bilaga E 

Fas 3: Operationalisering 

Beroende på vad fas 2 visade formulerades nya frågor som fokuserades ytterligare på 

ett mer detaljerat område och fick representera fas 3 i studien. I denna fas var 

kompetens det enda området som undersöktes. I denna fas intervjuades en person på 

Sveriges näringsdepartement för att reda ut oklarheter som uppstod i den tidigare 

fasen. Slutligen analyserades svaren från denna intervjuomgång och metodologiska 

reflektioner som framkom av fas 3 formulerades, vilket presenteras i kapitel 4.3.2. I 

bilaga F finns frågeunderlaget för intervjun som hölls med en representant från 

Näringsdepartementet under fas 3 i studien. 

3.2.6 Enkätundersökning 

Efter fas 2 upptäcktes ett område där det ansågs finnas en del oklarheter och i fas 3 

utfördes därför, utöver intervjun med Näringsdepartementet, en enkätundersökning 

där studien skulle nå ut till en större mängd respondenter för att undersöka om 

tolkningarna som gjorts kunde vara relevanta.  

Enkätundersökningen bestod av fyra frågor där majoriteten av dom var stänga med 

svarsalternativ, se Bilaga G. 

Denna publicerades på innovationssystemet Bron som är en hemsida där cirka 5 000 

aktörer i Västernorrlands län samlats med det gemensamma intresset ”verksamhet i 

digitalt samhälle”. Detta ansågs vara ett lämpligt forum för att nå ut till IT-aktörer i 

regionen. Respondenterna som svarade var individer från både kund- och 

leverantörsperspektiv som på något sätt arbetade med IT-utveckling eller 

digitalisering på företag. Svarsfrekvensen från Bron var låg och därför öppnades 

enkätundersökningen upp och publicerades på bland annat LinkedIn. Trots detta 

erhölls ändå inte en speciellt stor svarsfrekvens och undersökningen kan enbart 

referera till de 22 personer som svarade på enkäten. För att säkerställa resultatet 

statistiskt skulle en större datamängd behövts samlas in, men resultatet ger ändå en 

indikation av utfallet.  
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3.2.7 Utvärdering 

Intervjuerna och enkätundersökningen som utfördes representerade studiens resultat 

som sedan utvärderades och jämfördes med tidigare forskning för att därefter kunna 

göra egna tolkningar. Metoden som användes för att utvärdera och analysera var 

hermeneutik, vilket beskrivs i kapitel 3.3. Slutsatserna finns sammanställda i kapitel 5. 

3.3 Analys av insamlat empiriskt material 

Enligt Westlund (2009) är hermeneutik en metod som kan användas för att uttrycka 

hur människor upplever olika fenomen och det handlar om att förstå, förmedla och 

tolka. Vid studier där syftet är att ta reda på respondenternas upplevelser av något 

fenomen är denna metod därför bra att använda. Olika empiriska datamaterial som 

exempelvis teckningar, uppsatser och intervjuer kan tolkas och analyseras i 

hermeneutik och datamaterialet är självständigt men finns samtidigt alltid i en trend, 

en situation och ett sammanhang, enligt Westlund (2009). Datamaterialet som används 

ska beskrivas och analyseras och det ska vara en del i en helhetstolkning. Att se en del 

i förhållande till en helhet gör att forskarens tolkning blir mer korrekt.  

Eftersom individer har olika fördomar, tro och förutfattade meningar så har förståelse 

en stor betydelse i hermeneutisk tolkning och det är därför enligt Westlund (2009) 

viktigt att ha detta i åtanke under hela tolkningsprocessen. Forskaren ska enligt 

Westlund (2009) också kontrollera tolkningarna kontinuerligt för att säkerställa att de 

är trovärdiga och det är viktigt att forskaren är transparent i tolkningsprocessen för att 

läsaren ska förstå hur denne har tänkt. Därför ska analys och tolkning beskrivas 

noggrant och på ett enkelt och tydligt sätt. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) kan 

hermeneutik delas in i två olika områden, objektiverande hermeneutik och aletisk 

hermeneutik där de båda grundas i olika synsätt.  

Alvesson och Sköldberg (2017)  hävdar att objektiverande hermeneutik utgår från ett 

synsätt som handlar om inlevelse i meningar som grundas av andra individer, denna 

typ av intuition resulterar i ”förståelse av meningsbakgrund” snarare än ”förklaring 

av meningssamband”. Detta synsätt menar att betydelsen av en del enbart kan förstås om 

den sätts i samband med helheten. Detta gäller även det omvända och där av menar 

synsättet dessutom att helheten består av flera delar och därför kan den endast förstås ur 

dessa delar, detta enligt Alvesson och Sköldberg (2017). Detta visas genom den 

objektiverande hermeneutiska cirkeln, se Figur 2.  
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Figur 2 - Cirkel för objektiverande hermeneutik 

Det andra området aletisk hermeneutik påstår Alvesson och Sköldberg (2017) grundas 

i synsättet att forskaren med ett innovativt språk ”skaffar förståelse för situationer” 

snarare än ”korrespondens mellan objektiv verklighet och subjektivt tänkande”. 

Alvesson och Sköldberg (2017) menar att detta synsätt kan ses som avslöjande då den 

kan se dolda situationer och utmana sanningar. För att en rättvis tolkning ska kunna 

göras krävs det inom detta synsätt att forskare skaffar tillräckligt med förståelse för 

den specifika situationen, därav beskriver den aletiska hermeneutiska cirkeln enligt 

Alvesson och Sköldberg (2017) att förståelse om ett ämne kräver förförståelse.  

Men på samma sätt kräver förförståelse, om den ska kunna utvecklas, förståelse av det 

nya ämnet, se Figur 3.  

 

Figur 3 - Cirkel för aletisk hermeneutik 

Alvesson och Sköldberg (2017) belyser att båda synsätten, det objektiverande och det 

aletiska, är grundläggande för tolkande forskning och de bör båda användas för att 

komplettera varandra. Vidare gäller detta även de hermeneutiska cirklarna som visar 

att alla perspektiv i de båda synsätten är viktiga, se Figur 4.  
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Figur 4 - Kompletterande cirkel för hermeneutik 

Under tidens gång är det viktigt att utföra deltolkningar, detta kan relateras till det 

objektiverande hermeneutiska synsättet och innebär att tolkningar enbart kan förstås 

genom utförda deltolkningar, detta enligt Alvesson och Sköldberg (2017). Dessutom 

bör mönster försöka hittas vid definiering av deltolkningar och det kan här vara 

lämpligt att använda tidigare studier som stöd. Alvesson och Sköldberg (2017)  påstår 

att deltolkningarna som görs bör sättas i samband med det övergripande 

tolkningsmönstret och text-analyseras för att därefter kunna göra de slutgiltiga 

tolkningarna. Alvesson och Sköldberg (2017) belyser att det är viktigt att den som 

tolkar är öppen att föra dialog då tolkningarna bygger på egna argument och den som 

tolkar kan därför vara tvungen att mötas av motargument som visar en annan 

tolkning. Genom att ha tolkningsmönster, deltolkningar, dialog och textanalys i åtanke 

tillsammans med de hermeneutiska cirklarna så bildas grundversionen av den 

hermeneutiska cirkeln enligt Alvesson och Sköldberg (2017), se Figur 5. 

 

Figur 5 - Grundversionen av den hermeneutiska cirkeln 
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3.3.1 Tillämpning av analysmetod 

Eftersom studien till största del skulle bygga på intervjuer där svaren skulle ligga till 

grund för resultatet ansågs metoden hermeneutik vara lämplig att använda som stöd 

då tolkningar skulle bli en avgörande faktor. De hermeneutiska cirklarna användes 

som stöd samt för att ha en strategi att följa under analysen. Fas 1 kan liknas vid den 

objektiverande hermeneutiska cirkeln vilket Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar 

handlar om att förstå meningsbakgrund istället för att förklara meningssambanden. 

Under denna fas låg fokus på att förstå och analysera helheten av 

upphandlingsprocessen. Under denna fas gjordes en litteraturstudie och ett flertal 

intervjufrågor formulerades, dessa kan ses i bilaga A, B och C, som täckte ett brett 

område inom ämnet. Varje intervjuunderlag och litteraturstudien kan här ses som 

perspektivet ”del” i den objektiverande hermeneutiska cirkeln då dessa delar senare 

bidrog till att en ”helhet” av ämnet senare kunde ses. Tolkningarna som gjordes under 

fas 1 baserades alltså på respondenternas svar från intervjuer som byggde på frågor 

som täckte ett brett område inom ämnet. Figur 6 beskriver analysen för fas 1. 

 

Figur 6 - Objektiverande hermeneutiska cirkel under fas 1 

Under fas 2 samt fas 3 användes istället den aletiska hermeneutiska cirkeln vilket i 

studien byggde på den objektiverande hermeneutiska cirkeln som användes under fas 

1. Detta eftersom den första fasen är själva grunden för studien som krävs för att de 

mer detaljerade områdena som studeras i fas 2 och fas 3 skulle kunna upptäckas. Efter 

att den första fasen hade utförts och ett mer specifikt område hade valts för att fördjupa 

studien ytterligare fanns en viss förförståelse av ämnet där respondenter hade 

förklarat deras olika perspektiv inom området. När fas 2 och 3 sedan skulle 

undersökas vidare låg förförståelsen ifrån fas 1 till grund för att kunna dyka ner i de 

mer specifika områdena och på så sätt få en mer fördjupad förståelse. Tolkningarna 

som gjordes under fas 2 samt fas 3 baserades alltså på respondenternas svar från 

intervjuer som formulerats med avseende på förförståelsen av det specifika området 

som studien valts att fördjupas i. Figur 7 beskriver analysen för fas 2 samt fas 3. 
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Figur 7 - Aletiska hermeneutiska cirkel under fas 2 samt fas 3 

Den objektiverande och den aletiska hermeneutiska cirkeln kombineras alltså i 

studien, vilket även Alvesson och Sköldberg (2017) rekommenderar. Dessutom ansågs 

Alvessons och Sköldbergs (2017) analysbegrepp deltolkningar, tolkningsmönster, 

textanalys och dialog som viktiga perspektiv att ha i åtanke. Efter varje intervjuomgång 

sammanställdes respondentens svar och mindre tolkningar gjordes, detta ansågs vara 

nyttigt att ha med till nästa intervjutillfälle då nya tolkningar skulle göras. Dessutom 

bidrog det till att nya tolkningar stegvis förhöjde förståelsen av ämnet och att studien 

med jämna mellanrum fick ett intensivare fokus. Detta kan relateras till Alvessons och 

Sköldbergs (2017) analysbegrepp deltolkningar.  

För att säkerställa att analysen av studien följer ett lämpligt mönster användes det 

analytiska ramverket både till att formulera texten i intervjuunderlagen i fas 1 men 

också till att relatera resultatet då det kunde styrka vissa upptäckter. Det analytiska 

ramverket gav stöd genom hela studien och bidrog till att ett mönster enkelt kunde 

följas, detta kan liknas vid Alvessons och Sköldbergs (2017) analysbegrepp 

tolkningsmönster och textanalys.  

Eftersom analysen av studiens resultat bygger på tolkningar som gjorts finns en risk 

att studien möts av motargument där individer visar andra tolkningar som kan göras, 

detta fanns i åtanke under hela studiens gång där det under ett flertal tillfällen fanns 

möjlighet att lämna kommentarer och feedback på de tolkningar som gjorts som senare 

kunde analyseras och utvärderas vidare, detta relateras till Alvessons och Sköldbergs 

(2017) analysbegrepp dialog. De analysbegrepp som nämnts ovan tillsammans med 

den objektiverande och den aletiska hermeneutiska cirkeln sammanställer 

tillsammans grundversionen av studiens hermeneutiska cirkel som använts för att 

analysera insamlat empiriskt data, se Figur 8. 
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Figur 8 - Grundversionen av studiens hermeneutiska cirkel 

Tolkningarna som gjordes under studien hade som syfte att identifiera utmaningar 

och möjligheter som finns i upphandlingsprocessen och för att vi skulle kunna bedöma 

ifall någonting var en utmaning eller en möjlighet analyserades resultatet noggrant. 

För att något skulle klassas som en utmaning i studien handlade det antingen om att 

individer själva delade med sig av information som betraktades som extra svår och 

komplicerad eller så var det saker som vi i studien inte kunde reda ut och som därför 

fortfarande var oklara efter studien. Information klassades också som en utmaning 

ifall det handlade om någonting som ansågs kunna försvåra och påverka 

upphandlingsprocessen negativt. För att information däremot skulle klassas som en 

möjlighet i studien handlade det däremot om saker som skulle kunna utnyttjas ännu 

bättre än vad det görs i dagsläget för att på så sätt underlätta och förbättra i 

upphandlingsprocessen. Ifall dessa skulle användas på ett mer fördelaktigt sätt drogs 

slutsatsen att det skulle kunna leda till bättre möjligheter. Dessa baserades främst på 

analysen av det insamlade intervjusvaren.  

3.4 Kvalitetsverifiering 

I följande kapitel presenteras studiens validitet, reliabilitet samt etiska och sociala 

aspekter. 

3.4.1 Validitet  

Studien har utgått från Leungs (2002) rekommenderade strategier för att öka 

validiteten, dessa strategier är kontinuerliga tester, triangulering & konstant 

jämförelse, korrekt granskning & dokumentation, använda en mångdimensionell 

teori. 
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För strategin kontinuerliga tester för att säkerställa att material som används är korrekt 

har exempelvis test-intervjuer på slumpmässigt utvalda personer utförts innan 

de ”riktiga” intervjuerna ägde rum. Detta gjorde att det kunde upptäckas om 

intervjuerna var för långa, om frågorna var felaktigt formulerade eller om någon fråga 

eventuellt skulle behöva tas bort. För att få en högre validitet ställdes till en början 

enbart frågor som kunde baseras på vetenskaplig forskning. För att ytterligare kunna 

öka validiteten hade fler testintervjuer kunnat utföras. Dessutom hade fler än en riktig 

intervju kunnat göras med samma intervjuperson och med samma frågor för att 

säkerställa att svaren skulle blivit domsamma. 

Med strategin triangulering och konstant jämförelse i åtanke utfördes både en 

litteraturstudie och intervjuer för att säkerställa att bra tolkningar kunde göras. Om 

dessa två metoder angav samma information blev indikationerna starkare och 

tolkningar kunde enklare göras, detta ansågs ge en ökad validitet men för att förbättra 

den ytterligare skulle eventuellt andra metoder kunna användas för att styrka vissa 

teorier. Strategin korrekt granskning och dokumentation ansågs vara svårast att 

säkerställa då det alltid finns en risk att missuppfattning sker, men med hjälp av att en 

ständig dokumentation utfördes ansågs det finnas en röd tråd genom studien och 

därför betraktades validiteten vara uppfylld kring denna strategi.  

För att öka validiteten ytterligare skulle flera källor, som styrker den information som 

ansågs vara svår att granska, kunna användas. För att få en hög validitet valdes även 

den fjärde strategin att ha i åtanke, använda en mångdimensionell teori, där flera olika 

källor användes som fokuserade på samma områden. Exempelvis fanns det flera olika 

forskare som studerat liknande områden men med syfte att fylla olika gap, som 

beskrev liknande fenomen. 

3.4.2 Reliabilitet  

Vid intervjuer som hölls med deltagare i studien var det viktigt att inte ställa ledande 

frågor som kunde ge missvisande resultat. Frågorna omarbetades därför flera gånger 

och utomstående personer fick läsa frågorna och uttrycka sina synpunkter för att 

säkerställa att frågorna skulle resultera i svar som speglar verkligheten. Dessutom 

försökte frågorna utformas på ett tydligt sätt för att undvika att felaktiga tolkningar 

skulle göras. Tillförlitligheten i studien ökade också genom att flera tidigare studier 

styrkte samma information, vilket försökte framföras på ett tydligt sätt. Att frågorna i 

intervjuerna baserades på aspekter från tidigare forskning och att resultatet från 

intervjuerna jämfördes med det analytiska ramverket är också något som ökar 

reliabiliteten i studien.  
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I kvalitativ forskning är det viktigt att ha transparens för att uppnå bra kvalitet, detta 

är även något som Hiles och Cermak (2007) belyser. Enligt Hiles och Cermak (2007) är 

utgångspunkten för att uppnå transparens att forskare är tydlig med hur resultatet i 

studien ska presenteras. Det innebär att det är viktigt att skapa klarhet och exempelvis 

ska behovet av forskningen presenteras på ett tydligt sätt, antaganden som görs ska 

finnas tillgängliga och metoder som används måste beskrivas.  

Transparens är något som funnits i åtanke för att stärka studiens reliabilitet. I studien 

har tidigare forskning inom ämnet först presenterats i stort för att sedan mer specifikt 

och tydligt förklara vart det finns ett gap och därmed fanns utrymme för fördjupning 

för att skapa mer förståelse inom ämnet. Metoder som använts, både för att samla in 

data och för att analysera det insamlade data, har också tydligt beskrivits för att få en 

högre transparens. I studien har dessutom olika bevis och tolkningar åskådliggjorts 

och det har diskuterat att vissa resultat kan tolkas på olika sätt.  

Precis som med strategin ”att göra korrekt granskning och dokumentation” för att öka 

validiteten, som presenterats i kapitel 3.5.1, ansågs det vara svårt att säkerställa att 

korrekta tolkningar hade gjorts. Men då studien utförts av två individer som har 

kunnat samarbeta har de kunnat kontrollera att de båda tolkar specifikt material på 

samma sätt och därmed ökade sannolikheten att tolkningarna blivit rätt. Då insamlat 

data analyserades togs det även hänsyn till att flera situationer kan påverka 

deltagarnas svar och därmed resultatet, detta för att öka noggrannheten i 

tolkningarna. Exempelvis uppmärksammades om de intervjuade personerna kände 

sig bekväma under intervjuerna eller om de gav något svar som egentligen inte 

besvarade frågan. Dessutom kunde vissa individer uppfattas som olämpliga 

respondenter i vissa avseenden. Vissa respondenter ställde motfrågor under 

intervjuerna, detta kan innebära att de inte riktigt förstod innebörden av 

intervjufrågan. Dessa aspekter som nämnts ovan togs till hänsyn vid analysering och 

sammanställning av intervjuerna. För att öka reliabiliteten ytterligare och få ett mer 

tillförlitligt resultat hade fler intervjuer kunnat utföras, både på de organisationer som 

studerats men också på flera andra organisationer. Dessutom hade respondenten 

kunnat få granska tolkningarna för att kunna godkänna att rätt tolkningar gjorts, men 

å andra sidan hade detta inneburit en risk då respondenten hade kunnat förfina eller 

ändra svaren de tidigare givit.  
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3.4.3 Sociala och etiska aspekter 

Studien ger värdefulla insikter som är användbara då de synliggör utmaningar och 

möjligheter som kan finnas i upphandlingsprocessen. Eftersom offentlig upphandling 

finansierar medborgares pengar är det dessa som riskeras att försvinna om något går 

fel i upphandlingen. Detta till skillnad från inköp i den privata sektorn där de kan 

finansiera sina pengar precis hur de vill utan att invånarna i landet blir lidande om 

problem uppstår. Samhället skulle påverkas radikalt om upphandlingar inom den 

offentliga sektorn gång på gång skulle stöta på problem och därför är det viktigt att 

belysa dessa för att ge värdefulla insikter som kan underlätta vid framtida 

upphandlingar. 

Etik handlar om vad som är rätt och fel och att ingen handling som medvetet skadar 

andra personer ska begås, detta enligt Singh (2012). Enligt Bryman och Bell (2015) ska 

forskning utföras på ett sådant sätt att så lite detaljer som möjligt om organisationer 

och individer avslöjas, detta kan bland annat röra data som samlats in under intervjuer 

eller vid omskrivning av data. Detta involverar integritet, respekt för sekretessregler 

och informering om samtycke. Då intervjuer utförs är det förutom samtycke även 

viktigt att ta hänsyn till andra etiska aspekter som att vara observant och transparent 

på att den som håller i intervjun har stor kunskap inom vissa områden men sämre 

inom andra samt att undvika att på något sätt manipulera respondenten för att få ett 

visst svar, detta enligt Bulpitt (2010).  

Eftersom studien involverar organisationer och individer som har deltagit i intervjuer 

lades stor vikt på att försöka skydda dessa. Alla deltagare som tillfrågats deltog 

frivilligt i intervjuerna och studiens syfte framfördes tydligt innan intervjuerna hölls. 

Innan varje intervju startade blev deltagarnea även informerade om att de kommer att 

vara anonyma om inga andra överenskommlser gjordes och inspelningar utfördes 

endast om deltagarna först godkände det. Dessutom fanns en noggrannhet i att 

informera att avsikten med intervjuerna inte på något sätt var att hänga ut eller sätta 

dit någon av deltagarna, utan att de skulle användas för att ge ökad förståelse och 

kunskap inom ämnet. Både när frågorna formulerades och ställdes användes även ett 

objektivt tankesätt för att inte ta in egna åsikter som hade kunnat påverka 

respondentens svar. När slutsatser drogs var det viktigt att det på något sätt fanns 

bevis för dom i studien och resonemanget angående tolkningar och slutsatser 

förklarades noggrant. Dessutom hade datainsamlingen kunnat påverka de 

organisationer som deltagit om den insamlade informationen varit felaktig och därför 

blev det även viktigt ur ett samhälleligt- och organisationsperspektiv. 
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4 Resultat och Analys 

Kapitel 4.1.1 till 4.1.5 beskriver resultat och analys av intervjuerna som hölls under fas 

1 och de metodologiska reflektionerna presenteras i kapitel 4.1.6. I kapitel 4.2.1 till 4.2.3 

presenteras resultat och analys av fas 2 i studien och kapitel 4.2.4 presenterar de 

metodologiska reflektionerna för fas 2. Slutligen presenteras resultat och analys av fas 

3 i kapitel 4.3.1 och de metodologiska reflektionerna beskrivs i 4.2.2. 

4.1 Fas 1 – Utforskande ansats 

I denna fas användes en utforskande ansats som studerade området i ett brett 

perspektiv med generella frågor.  

4.1.1 Kompetens 

Resultatet av intervjuerna visar att respondenternas roll och erfarenhet skiljer sig, se 

Tabell 1. 

Tabell 1 - Sammanställning av intervjurespondenternas benämning, perspektiv, roll & erfarenhet samt utbildning i Fas 1 

Benämning Perspektiv Roll & Erfarenhet Utbildning 

L1 Leverantör 

Chef över personal inom ledning 

och styrning. Tar emot avrop 

samt skickar anbud. 3 års 

erfarenhet. 

Högskoleutbildning 

inom systemteknik. 

L2 Leverantör 

Chef över utvecklarna. Är med i 

diskussioner kring upphandling. 

Undersöker resurstillsättningen. 

3 års erfarenhet. 

Högskoleutbildning 

som civilingenjör inom 

datateknik. 

K1 

Kund 

(Upphandlings-

enheten på 

kommunen) 

Inköpsanalytiker respektive f.d. 

IT-upphandlare. Analyserar hur 

mycket pengar som rör olika 

områden samt säkerställer att 

lagar följs i upphandlingar. 5 års 

respektive 20 års erfarenhet. 

Högskoleutbildning 

som jurist/ ekonom/ 

inköpare. 

K2 

Kund 

(Verksamheten 

på kommunen) 

Verksamhetsansvarig och IT-

strateg på kommunen. Ansvarar 

för kravspecifikationer och annat 

formalia i 

upphandlingsprocessen. 2 års 

erfarenhet. 

Högskoleutbildning i 

filosofi inom området 

informatik. 



Utmaningar och möjligheter i upphandlingsprocessen    
Sandra Fahlén & Josefin Lönngren 

   2018-06-05 

41 

Presentation av respondenter i fas 1 

Den första intervjupersonen, låt oss kalla denne för L1, tillhör leverantören och arbetar 

som chef över personal inom ledning och styrning. I upphandlingsprocesser är det L1 

som tar emot avrop som kommer från offentliga verksamheter samt ansvarar för att 

skicka ut anbud till de upphandlingar som de vill delta i. L1 har en treårig 

högskoleutbildning inom systemteknik och denne har tre års erfarenhet inom 

upphandling från leverantörens sida men har tidigare suttit på andra sidan också, det 

vill säga som köpare.  

Den andra personen som intervjuades hos leverantören, denne kan vi kalla för L2, är 

chef över utvecklarna på företaget och har ingen direkt hantering av själva 

upphandlingen men är med i diskussioner kring processen vilket L2 har varit under 

de tre senaste åren. Vid förfrågningar från offentliga aktörer är det L2 som undersöker 

vad de har för resurstillsättning från ett mer tekniskt perspektiv, det vill säga vad de 

har för resurser för att kunna täcka kundens behov. L2 undersöker dessutom vilka 

krav som ställs och stämmer senare av om och hur de uppfyller kundens krav. L2 har 

högskoleutbildning som civilingenjör inom datateknik.  

Vid intervjuer hos den offentliga verksamheten, alltså från kundens sida, var de två 

första respondenterna upphandlare på upphandlingsenheten som tillhör den 

offentliga verksamheten. Dessa personer kan kallas K1 och den ena arbetar som 

inköpsanalytiker där denne utför riskanalyser och analyserar hur mycket pengar som 

rör olika områden i kommunens samhälle och inom detta arbete har denne fem års 

erfarenhet. Den andra personen på upphandlingsenheten hade 20 års erfarenhet som 

upphandlare av IT och digitalisering och det är dessa tillsammans med andra på 

upphandlingsenheten som är ansvarig kring upphandlingsföreskrifter vilket innebär 

att lagar måste följas vilket framförallt handlar om lagen om offentlig upphandling 

(LOU). De personer som arbetar med offentlig upphandling på upphandlingsenheten 

har generellt en bakgrund som jurist, ekonom eller inköpare. 

Den andra respondenten på kundens sida, låt oss kalla denne för K2, är 

verksamhetsansvarig och denne arbetar som IT-strateg på den offentliga 

verksamheten. K2 är ansvarig under en pågående upphandling som nu varat i två år, 

tidigare har denne enbart varit med under mindre och tillfälliga delar av 

upphandlingar. Under upphandlingsprocessen är K2 ansvarig att leverera kraven i 

upphandlingsprocessen men är också delaktig i mycket annat formalia tillsammans med 

upphandlingsenheten. Exempelvis utvärderar de både prissättning, utvärderingsmall och 

avtalsformuleringar tillsammans. K2 har kandidatexamen i filosofi inom området 

informatik.  
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Kompetens som krävs för ansvarsområdet 

Vidare ansågs det vara intressant att undersöka vilken kompetens som 

respondenterna anses krävas för att klara av att just vara ansvarig under 

upphandlingsprocessen. Intervjun med leverantören visade att de själva ansåg att den 

ansvarige i upphandlingsprocessen bör ha en teknisk förmåga där individen kan se 

alternativa lösningar, har en förmåga att kunna sälja och förstå vad det är kunden vill 

ha samt att det finns ett innovativt ”tänk” i lösningarna. De flesta som arbetar hos 

leverantören har en ingenjörsbakgrund med olika tekniska inriktningar som varierar 

från IT-arkitekter till en mer projektledarroll.  

Vid intervjuer med kunden framgick det att K2 ansåg att det, från deras sida, är 

verksamhetskompetens som krävs där K2 tyckte att den hade alldeles för mycket 

ansvar och att upphandlingsenheten borde ta mer ansvar. K2 menade att det är 

upphandlingsenheten som är experterna och därför borde de ha det största ansvaret 

och att K2 enbart borde behöva fokusera på kravspecifikationerna. Dessutom anser 

denna respondent att upphandlingsenheten borde erbjuda projektledning under 

upphandlingarna. Å andra sidan hävdade K1, som arbetar på upphandlingsenheten 

hos den offentliga verksamheten, att det är individerna på verksamhetens sida inom 

den offentliga verksamheten som har expertis inom verksamhetsområdet. Därför 

krävs deras kompetens tillsammans med upphandlingsenhetens under hela 

upphandlingsprocessen, inte enbart under kravställning. Dessutom påstod K1 att de 

erbjuder projektledning som stöd till de offentliga verksamheterna.  

Att det finns olika uppfattningar inom kundens organisation skulle kunna vara av 

anledningen att de är uppdelade och på så sätt fungerar mer som en decentraliserad 

verksamhet där den offentliga verksamheten befinner sig på ett annat ställe än 

upphandlingsenheten. King (1983) belyser att det kan vara fördelaktigt med 

decentraliserade organisationer då enheterna får bättre möjlighet att fokusera på deras 

specifika områden vilket kan leda till ekonomiska fördelar men att 

kommunikationsvägarna alltid kommer att bli drabbade i decentraliserade team. 

Detta skulle kunna ligga till grund i detta fall då den offentliga sektorn är styrd och 

pressad av finansiella medel och därav tänker att det ekonomiskt är bättre att dela upp 

organisationen på detta sätt.  

Precis som det nämnts i tidigare kapitel anser Thai (2001) att kommunikationen inom 

organisationen är en viktig del för att få en lyckad upphandling och i detta fall upplevs 

respondenterna inom den offentliga verksamheten mycket splittrad i deras åsikter 

vilket skulle kunna baseras på någon brist i kommunikationen. Dessa observationer 

skulle kunna vara missvisande ifall respondenterna inom den offentliga verksamheten 

relaterar svaren till olika upphandlingar.   
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Kundens tekniska kompetens 

För att undersöka vad kunden har för teknisk kompetens kring de produkter som 

upphandlas ställdes frågor kring beställarkompetens till både leverantören och 

kunden. Enligt L2 har de aldrig varit med om att kunden har efterfrågat en lösning 

som inte varit teknisk möjlig att utveckla då det idag är möjligt att lösa i princip vad 

som helst, däremot har allting ett pris vilket L2 inte tror att kunden alltid är beredd att 

betala. L2 tror dock att kunden ofta begränsar sig själva vid inköp då de upplevs 

fokusera för mycket på vad deras nuvarande system kan göra då de tror att saker och 

ting inte går att lösa, att enkla saker är komplicerade att göra samt att komplicerade 

saker är enkla att lösa. L2 tror att det skulle vara lönsamt för kunden att ta hjälp av en 

IT-arkitekt samt konsulter med beställarkompetens vid upphandlingar, även om det 

skulle innebära högre kostnader på kort sikt skulle sannolikheten öka att de verkligen 

får lösningar som täcker deras behov och därför tjänar på det över tid. Å andra sidan 

ansåg L1 att dennes upplevelse är att kunden alltid har tillräcklig kompetens och 

verkar ha förståelse för vad och hur saker kan lösas.  

Det som skulle kunna skilja upplevelserna åt mellan de två individerna hos 

leverantören är att L2 har ansvar över utvecklarna vilket bör innebära att denne är mer 

insatt i det tekniska arbetet kring utvecklingen av produkterna och därmed förstår 

tekniken på en avancerad nivå vilket skulle kunna skilja dennes och kundens kunskap 

enormt. L1 har å andra sidan suttit i kundens position i tidigare arbeten och borde 

därför enklare sätta sig in i kundens perspektiv och har större förståelse och därmed 

uppfattar situationen som annorlunda.   

När kundens tekniska kompetens ifrågasattes på kundens sida visades att K2 som är 

verksamhetsansvarig inom den offentliga verksamheten ansåg att de med hjälp av en 

Request for Information (RFI), vilken är en typ av marknadsundersökning, borde 

undersöka långt innan upphandlingen startar vad det finns för alternativa lösningar 

då detta förmodligen bidrar till bättre resultat av upphandlingen. K2 ansåg att en 

sådan skulle ha varit värdefull att göra för att ta reda på vad som finns på marknaden 

men i detta specifika fall var tiden inte tillräcklig utan upphandlingsprocessen var för 

nära inpå vilket gjorde att de backade.  

Även om det i detta fall enligt respondenten handlade om tidsbrist handlar det alltid 

om prioriteringar och noggrann planering, hade marknadsundersökning ansetts vara 

en viktig del hade med all säkerhet den offentliga verksamheten sett till att hinna med 

det men troligtvis var det något som prioriterades ned eller alternativt att det av någon 

anledning glömdes bort. Dock hävdade K2 att det inte är bra att komma i kontakt med 

leverantörerna för nära inpå upphandlingsprocessen då det kan bli känsligt med 

avseende på LOU.  
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K1 som är upphandlare på den offentliga verksamhetens upphandlingsenhet säger 

däremot att de alltid utför en RFI innan upphandlingsprocessens start och det innebär 

att de får information från relevanta leverantörer om hur vissa krav kan uppfyllas. På 

detta sätt får de information om vad som är tekniskt möjligt samt kostnader. Dessutom 

utförs även en analys av tidigare avtal för att identifiera vad som har funkat bra och 

vad som funkat mindre bra.  

K2 borde inte behöva känna sig begränsad av LOU gällande marknads-

undersökningar då denne ska kunna lita på att upphandlingsenheten ser till att lagen 

följs. Men även vid detta avseende visar det på en brist i kommunikationen då K2 på 

verksamhetens sida ansåg att de borde utföra någon marknadsundersökning innan 

upphandlingsprocessen startar medan K1 på upphandlingsenheten påstod att de 

alltid gör det. Endera säger upphandlingsenheten att de alltid utför dessa 

undersökningar utan att de gör det eller så kommuniceras inte detta vidare till 

verksamheten. Om det sista alternativet är det sanna alternativet visar det på en stor 

brist inom organisationen då det borde vara helt onödigt att undersöka vad 

marknaden har att erbjuda utan att den ansvarige individen på verksamhetens sida, 

som ska nyttja lösningarna samt ansvarar för kravspecifikationer, får ta del av vad den 

säger. Å andra sidan skulle detta kunna vara ett mycket specifikt fynd där de olika 

respondenterna ännu en gång hänvisar till olika upphandlingar där de har genomfört 

ett mycket ovanligt undantag och inte utfört en marknadsundersökning vid just detta 

tillfälle. K2 uttryckte dock detta på ett sätt som tyder på att det enligt dennes 

kännedom aldrig undersöker marknaden innan. Även om en marknadsundersökning 

utförs innan upphandlingar påstår Edler et al. (2005), vilket nämnts i det analytiska 

ramverket, att den upphandlande enheten behöver mycket bra teknisk kunskap för att 

kunna förstå och värdera tekniska lösningar som erbjuds på marknaden. Detta visar 

att en marknadsundersökning inte alltid ger något om man inte har rätt kompetens för 

att kunna använda resultatet. 

I tidigare kapitel beskrivs hur Davenport (1998) förklarar hur system byggs upp och 

att det anpassas så bra som möjligt efter verksamhetens behov med hjälp av moduler, 

detta tyder på att det finns begränsade alternativ till lösningar. Trots detta påstår 

leverantören att allt är tekniskt möjligt vilket förmodligen stämmer då digitaliseringen 

utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet och den information som 

Davenport (1998) angav kring vad som var tekniskt möjligt var förmodligen sann på 

den tiden. Tolkningarna som gjordes av kundens intervjuunderlag var dock att de inte 

alls gav lika säkert intryck av att det mesta går att lösa och de uppfattades som 

självklart att de behöver undersökas hur och om saker kan lösas tekniskt. K2 

refererade till ett system där de var tvungna att ändra organisationens arbetssätt för 

att systemet inte tillät att de gjorde på något annat sätt.  
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Detta ansågs vara mycket intressant då de skulle kunna baseras på en misslyckad 

kravspecifikation vilket leder studien in på nästa område som handlar om just krav.  

4.1.2 Krav   

Formulering av krav samt identifiering av behov 

Eftersom upphandlingsprocessen vanligtvis innebär en begränsad dialog mellan kund 

och leverantör är kraven det som håller dom samman där kunden formulerar det dom 

vill upphandla och leverantören svarar hur de kan uppfylla kraven. När det gäller 

kravformulering föredrar leverantören generella men tydliga krav. Då kraven är mer 

generella menar L1 att de finns mer utrymme för alternativa lösningar. L2 ansåg att de 

oftast får in mycket otydliga krav där de måste ställa frågor gällande kraven om vad 

kunden egentligen menar, dessutom är det vanligt att vissa krav inte stämmer överens 

med vad kunden menar att den behöver. L2 hävdade att det inte alls är ovanligt att de 

får försöka sätta sig in i kundens position och gissa vad det är kunden menar med 

dennes formuleringar i kravspecifikationen.  

K1 och K2 påstod dock att de alltid försöker lägga sig på en nivå där kraven är 

generella men ändå tydliga inför upphandlingsprocesser, och detta är just för att inga 

leverantörer ska uteslutas ur processen. De försöker att ha få skallkrav, vilket är krav 

som måste uppfyllas, och mer beskrivande krav i övrigt. K2 ansåg dock att det ofta 

händer att leverantörerna inte förstår kraven och ställer frågor och vissa gånger anser 

K2 att det handlar om självklara saker som leverantören borde kunna ta förgivet. K1 

som sitter på upphandlingsenheten hos den offentliga verksamheten har dock inte 

upplevt att leverantörer inte förstår kravspecifikationer, om det varit något problem 

någon gång ansåg K1 att det varit för att leverantören gjort saker för hastigt och inte 

lagt ner tillräckligt med tid på det. Även detta visar att det brister i kommunikationen 

mellan verksamhetens sida och upphandlingsenheten inom den offentliga 

verksamheten.  

Att K2 ansåg att leverantören bör kunna ta vissa saker som är otydliga eller inte finns 

med i kravspecifikationer för givet anses också intressant då det skulle innebära att 

leverantören kan dra helt egna slutsatser vilket borde kunna resultera i att fel 

leverantör vinner upphandlingen samt att kunden får IT-system som inte alls 

efterfrågas. Visserligen handlar det förmodligen om mycket små sakfrågor som K2 

relaterar till men å andra sidan bör kunden inte ha det tankesättet alls då det borde 

kunna resultera i större konsekvenser som kunden inte förstår eller inte räknar med.     

Intervjuerna visade att leverantören ansåg att kunden bör lägga mer tid på att 

undersöka och säkerställa behovet som verksamheten har än vad kunden själv tyckte.  
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Det handlar såklart om hur komplext problemet är men generellt anser L2 att det krävs 

betydligt mer tid på förarbetet än man tror för att få ett bättre slutresultat och att ju 

bättre koll kunden har innan upphandlingsprocessen börjar desto bättre kommer 

upphandlingen att bli. Däremot ansåg kunden att det krävs mer tid på själva 

kravformuleringen än vad leverantören ansåg vilket är en intressant aspekt. Detta kan 

såklart grundas i att kunden är mycket mån och uppmärksam om att LOU följs där de 

möter leverantörer med transparens och objektivitet men å andra sidan borde det vara 

en självklarhet att den upphandlande verksamheten ska veta behovet som ska fyllas.  

För att säkerställa behovet händer det att den offentliga verksamheten tar in konsulter 

som anordnar workshops med representanter från verksamheten och som tidigare 

nämnts i det analytiska ramverket hävdade Huczynski och Logan (1980) att detta var 

ett lämpligt sätt för att undersöka verksamhetens behov. Under dessa workshops tittar 

de på processer och hur de arbetar idag och på detta sätt kan de säkerställa vad 

behovet är och utefter det formuleras kraven i kravspecifikationer. Om 

upphandlingsprocessen varar i 12 månader lägger den offentliga verksamheten 

ungefär en månad på att säkerställa behovet och därefter lägger K2 ungefär sex 

månader på kravarbetet.  

Att kunden lägger så mycket tid på kravformulering samtidigt som leverantören 

uppfattar kravformuleringarna som mycket otydliga är en intressant aspekt som kan 

grundas i många olika saker. Det skulle exempelvis kunna ha att göra med att kunden 

lägger för mycket tid på själva kravformuleringen att det därför blir allt för formellt 

att det tillslut lämnar ämnet och behovet som de ska beskriva. Det skulle även kunna 

ha att göra med att kunden har bristande kompetens inom det tekniska området vilket 

gör att kravspecifikationerna blir krångliga, detta tror L2 skulle kunna undvikas om 

kunden tar in en IT-arkitekt som kan hjälpa dom med den tekniska delen. Även om 

det blir ökade kostnader tror L2 att det skulle öka sannolikheten att de verkligen får 

vad de behöver och därför blir lönsamt i slutändan. Leverantören tror att brister i 

kraven kan vara en anledning till att upphandlingar misslyckas, detta höll K2 med om 

men tror också att det många gånger kan handla om att leverantören missuppfattar 

eller slarvar i deras arbete.  

Ändringar i kravspecifikationen 

Som Natasa (2011) tidigare nämnde är det vanligt att den offentliga verksamheten 

lämnar över upphandlingsdokument ofullständiga och senare märker att de skulle 

behöva göra korrigeringar, detta beror ofta på bristande kompetens inom 

verksamheten och var därför av intresse i studien att analysera.  
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Enligt K2, som är ansvarig hos den offentliga verksamheten, kan de inte göra några 

ändringar i kravspecifikationer när upphandlingsdokumenten redan är skickade. K2 

ansåg även att kravlistan aldrig kommer kunna bli komplett då de alltid upptäcker 

brister när dokumenten är skickade till leverantörer. K1 hävdade däremot att lagen 

tillåter vissa ändringar om de är av mindre storlek och betydelse och är under 

annonseringstiden. Det är dock mycket ovanligt att de gör förändringar då det finns 

risk för överprövning och om de behöver göra korrigeringar brukar de oftast dra 

tillbaka upphandlingen och börja om från början istället.   

4.1.3 Risker & Begränsningar 

Risker 

En av de stora riskerna som båda på kundens sida påpekade var risken för 

överprövning. Enligt respondenterna är det upphandlingsenheten som hela tiden 

arbetar med detta för att försöka förhindra att risken uppstår och det görs genom att 

vara noggrann med att allt inom upphandlingen sker enligt LOU. Denna risk var även 

något som diskuterades från leverantörens sida men då framhävdes det mer som en 

begränsning. L2 påstod att kunden i vissa fall kan vara rädd att gå för nära gränsen 

för vad lagen egentligen tillåter, för att på så sätt undvika risken att det ska kunna 

överprövas. Detta kan innebära en stor nackdel eftersom det kan resultera i att den 

offentliga verksamheten inte får den lösningen som är bäst anpassad efter deras behov 

vilket kan hämma innovation. Ett exempel är att kunden kanske inte kollar med 

leverantörerna vad som egentligen är tekniskt möjligt då de är rädd för att någon ska 

få fördel och att det då kan överprövas. Att upphandlingen inte kan slutföras av ett 

eller annat skäl var en annan risk som kunden nämnde. Det kan exempelvis ha att göra 

med att upphandlingen är för komplex och en lösning som K2 nämnde för att 

förhindra detta var att dela upp själva upphandlingen i mindre delar redan från början 

för att på så sätt inte ta för stor risk. Att upphandlingen drar ut på tiden jämfört med 

vad som är planerat är också något som anses vara en stor risk enligt kunden.  

En annan risk som kunden tog upp var taktikanbud, vilket innebär att anbudsgivaren 

hittar en lucka och drar nytta av svagheter som kan finnas i kundens 

beställningsunderlag. Detta kan bland annat innebära högre kostnader för kunden, att 

det blir en överprövning eller att det anbudet som egentligen är bäst inte vinner vilket 

i sin tur kan resultera i att kunden inte får den bästa lösningen. En leverantör kan till 

exempel vinna på grund av att den erbjuder det lägsta priset men kunden kanske får 

ett system som inte är användarvänligt vilket kan bli dyrare i längden om detta måste 

justeras.  
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En risk som leverantören anser finns under upphandlingen är otydliga krav vilket kan 

leda till olika förväntningar beroende på hur kraven tolkas. Det finns också en risk att 

leverantören förlorar en upphandling på grund av att de missförstått kraven vilken 

innebär att de går miste om möjligheten. Detta påstods från leverantörens perspektiv 

också kunna bli en ekonomisk risk om mycket tid och pengar läggs ner i onödan och 

dessa otydligheter kan leda till att leverantörerna inte ens försöker för att de anser att 

det är för stor ekonomisk risk. Detta kan i sin tur leda till att kunden går miste om den 

bästa lösningen. Det kan dessutom hända att en leverantör har vunnit budgivningen 

utan att ha förstått hur mycket tid och pengar som egentligen krävs, vilket 

leverantörerna ansåg som ytterligare en risk. Båda respondenterna från leverantörens 

sida trodde att allt detta grundas i dålig kommunikation mellan kund och leverantör 

och de ansåg även att dålig kommunikation är den största risken som kan uppstå i 

samband med upphandlingsprocessen.  

Att de anser att detta är den största risken och att missförstånd är vanligt 

förekommande i offentlig upphandling grundas förmodligen i att det är striktare krav 

gällande kommunikation jämfört med exempelvis inköp inom den privata sektorn. 

Men samtidigt finns det sätt att minska risken för att problemet uppstår, exempelvis 

via tidig dialog innan upphandlingen startar eller ställa frågor för att reda ut oklarheter 

i kravspecifikationen. Från kundens sida ansåg K2 att det inte tillåts någon 

kommunikation alls under upphandlingsprocessen vilket inte riktigt stämmer med 

det som står i LOU. Enligt Sveriges riksdag (2017) säger lagen att leverantören och den 

upphandlande myndigheten får kommunicera med varandra men att de ska använda 

elektroniska medel och dessutom måste lagen om likabehandling följas vilket innebär 

att förutsättningarna som ges ska vara lika för alla leverantörer där ingen ska få någon 

konkurrensfördel, detta enligt upphandlingsmyndigheten (2017). Detta visar på att 

det finns saker som kunden inte tror är tillåtet även fast det är tillåtet. 

Begränsningar 

Som nämndes innan finns det saker som kunden inte tror är tillåtet även fast det är det 

och detta är även något som leverantören tog upp som en begränsning under 

intervjuerna. L2 trodde att kunden hindar sig själva genom att de tror att det är på ett 

visst sätt utan att det egentligen finns någon laglig grund för det. Denna okunnighet 

skulle eventuellt kunna ha att göra med erfarenhet och utbildning då K2 inte hade 

någon lång erfarenhet inom upphandling och i nuläget bara varit ansvarig för en 

upphandling. Det skulle också kunna vara rädslan och risken för överprövning som 

gör att kunden tar det säkra före det osäkra och därför utesluter all kommunikation 

under upphandlingen. Att det finns okunnighet gällande upphandlingen och att 

förståelsen oftast är liten för vilka möjligheter som finns är även något som Schapper 

(2006) belyser.  
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Å andra sidan är det upphandlingsenheten som ska ha ansvar över att lagen följs, 

medan K2 är ansvarig från verksamhetens sida, och som tidigare nämnts finns det en 

brist på kommunikationen inom den offentliga verksamheten vilket även detta 

styrker.  

En begränsning från kundens sida är att K2 ansåg att det är svårt att veta vad 

marknaden egentligen har att erbjuda, här refereras dock till den enda upphandling 

som respondenten varit ansvarig för och där gjordes ingen större 

marknadsundersökning, vilket nämnts i tidigare kapitel. Tidig dialog är ett sätt som 

finns att tillämpa för offentliga verksamheter för att få kunskap om de lösningar som 

finns på marknaden, vilket skulle kunna vara ett alternativ för att underlätta den 

upplevda begränsningen. K1 ansåg också att LOU i stort är något som begränsar i 

upphandlingsprocessen, samtidigt som den offentliga verksamheten vill åstadkomma 

den bästa affären måste även alla olika lagar tas till hänsyn. Att LOU i sig är en 

begränsning var även något som leverantören höll med om och L1 påstod att detta kan 

medföra att kunden kanske inte får det som den egentligen vill upphandla.  

Leverantören förklarade även att lagen begränsar kommunikationen mellan kund och 

leverantör och L1 påstod att det kan leda till att leverantören inte kan sälja in sig själva 

på samma sätt som den kan gentemot en privat sektor och dessutom är det även svårt 

att ha en relation med kunden då alla leverantörer måste få samma möjlighet. L2 

påstod att den begränsade kommunikationen även är ett hinder i det avseende att det 

inte går att prova sig fram i den offentliga sektorn och tror därför att den offentliga 

verksamheten skulle få ut mer av skattepengarna om det skulle vara möjligt att prova 

sig fram på ett annat sätt än det går idag. Att prova sig fram i upphandlingen skulle 

kunna jämföras med mer innovativa upphandlingar där den offentliga verksamheten 

är öppen för innovation och lösningar som är mer anpassad för den offentliga 

verksamheten kan utvecklas om de befintliga lösningarna inte är tillräckligt bra.  

En annan begränsning som K1 tog upp var att allt ska specificeras på förhand in i 

minsta detalj vilket är svårt då den upphandlande myndigheten inte alltid vet innan 

vad de behöver. Även här skulle innovationsupphandling kunna underlätta, där 

verksamhetens behov kan specificeras snarare än att specificera själva lösningen i 

minsta detalj. Då finns det lite mer utrymme för att utforska vilken lösning som passar 

bäst för verksamhetens behov och sedan utveckla en lösning utefter det, detta område 

tas vidare upp i kapitel 4.1.5. 
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4.1.4 Involvering av intressenter och kvalitetssäkring 

Involvering av olika intressenter 

Tidig dialog är något som enligt K1 utförs i de flesta av deras upphandlingar, i alla fall 

i de större upphandlingarna. Enligt K1 utförs detta genom en RFI där den offentliga 

verksamheten kan kommunicera med marknaden. Om det finns oklarheter efter att en 

RFI har utförts finns det även möjlighet att kontakta företagen via telefon för att få en 

bättre bild, vilket är vanligt förekommande. I den tvåårsupphandling som K2 var 

ansvarig för utfördes inte en tidig dialog vilket är ett bevis på att det inte alltid utförs 

i större upphandlingar. K2 påstod dock att en tidig dialog hade varit bra att utföra 

innan upphandlingen men att det kan bli en risk, vilket nämnts innan, om det utförs 

för tätt inpå upphandlingen eftersom leverantörkontakt då kan vara känsligt. K2 ansåg 

att upphandlingsenheten skulle ha pressad verksamheten tidigare angående detta 

men att personalbrist som fanns vid denna tidpunkt troligtvis var en bidragande 

faktor till att det inte gjordes. Detta påvisar återigen brister i kommunikationen mellan 

upphandlingsenheten och den offentliga verksamheten på kundens sida och en bättre 

och tydligare dialog inom den egna organisationen skulle troligtvis kunna underlätta 

och förbättra upphandlingsprocessen.  

Samtliga kommande upphandlingar publiceras, enligt K1, för att alla bolag och 

förvaltningar inom den offentliga verksamheten ska få möjlighet att delta och anmäla 

intresse. Dessutom finns även information och status tillgänglig gällande pågående 

upphandlingar. K2 berättade också att de från verksamhetens sida informerar 

intressegrupper så som personal, politiker och facket om att en upphandling pågår. 

Att involvera användarna i kravställandet är något som båda respondenterna från 

kundens sida anser som viktigt, vilket även Edler et al. (2005) hävdar i det analytiska 

ramverket. Kunden påstår att användarna alltid är med i samband med 

kravställningen och att de även i vissa fall är med hela vägen, både innan, under och 

efter kravställningen.  

Då det kommer till relationen med leverantören efter upphandlingen skiljer sig svaren 

från kundens sida på grund av att ena respondenten sitter på verksamhetens sida och 

den andra på upphandlingsenheten. K2 påstår att de har ett fortsatt samarbete med 

leverantören efter upphandlingen och att de skriver samverkansavtal som innefattar 

ett visst antal avstämningsmöten per år, ärendehantering och support. K1 berättar 

däremot att det generellt som upphandlare är vidare på nästa upphandling när den 

ena är avslutad och att de lämnar över allt fortsatt ansvar till verksamheten. På detta 

sätt får upphandlingsenheten bara reda på om något kritiskt händer och resten är upp 

till verksamheten.  
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K1 säger dock att de inte är såhär de vill att relationen ska se ut. Troligtvis handlar det 

om att tid och pengar inte räcker till eller att det prioriteras ned men resultatet visar 

ändå att kunden anser att det är viktigt och önskvärt att ha en relation med 

leverantören när produkten väl är levererad.  

Från leverantörens sida vill de också ha långsiktiga relationer med kunden och de vill 

vara med på hela resan, inte bara under utvecklingsfasen utan också med support och 

förvaltning för att skapa trygghet för kunden. Detta styrker påståendet av Moe et al. 

(2017) om att leverantörer oftast söker efter långvariga relationer med sina kunder, 

vilket tidigare nämnts i det analytiska ramverket. Resultatet visar även på att kundens 

och leverantörens åsikter, angående att skapa en långsiktig relation med den andra 

parten istället för att bryta helt efter avslutad upphandling, stämmer överens med vad 

Edler et al. (2005) hävdar. Leverantören säger dock att det i offentlig upphandling inte 

går att skapa en relation med kunden med syfte att även vinna nästa uppdrag de har, 

detta eftersom alla leverantörer måste få samma möjlighet enligt lag. Det som skulle 

kunna vara en fördel med detta är att leverantören inte är kvar bara för att ställa sig in 

hos kunden utan för att de verkligen vill ge värde för kunden, det blir mer genuint. 

Nackdelen är dock att den offentliga verksamheten kanske måste börja om på nytt 

med en helt ny leverantör istället för att ha möjlighet att arbeta med samma leverantör 

som de redan känner och respektive part vet hur den andra fungerar i olika situationer.  

Kvalitetssäkring 

I det analytiska ramverket nämndes att Davenport (1998) ansåg att det måste finnas 

en balans mellan ”hur verksamheten vill arbeta” med ”vad systemet egentligen 

tillåter”. Enligt både leverantörens sida och K1 på kundens sida så är verksamhetens 

behov en självklar utgångspunkt, kunden ska få det den behöver. K1 påstod att 

verksamheten förr i tiden fick anpassa sig efter systemet men att det idag är mycket 

mer flexibelt. Antingen efterfrågas något som hjälper till med det problem som 

verksamheten har eller något som helt förändrar den nuvarande processen. 

Leverantören säger att denna balans har mer med standardprodukter att göra och att 

de måste utgå från att tillfredsställa kundens behov då det är det absolut viktigaste.  

Resultatet visar att tekniken har förändrats väldigt mycket sedan studien av 

Davenport (1998) utfördes och att det idag enbart är fokus på att tillfredsställa kundens 

behov. L1 nämnde dock att kunden kanske tänker för mycket på vad systemet tillåter 

och att de därför blir för fokuserade på vad deras befintliga system tillåter. Som 

nämnts tidigare berättade däremot K2 om ett exempel där det inte alls var flexibelt 

utan att organisationen var tvungen att anpassa sig efter systemet snarare än tvärtom. 

Detta visar på att det fortfarande förekommer fall där verksamheten måste anpassas 

efter systemet.  
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Det är svårt att veta orsaken till att systemet som nämndes inte var flexibelt men det 

skulle kunna ha att göra med att kraven var otydliga eller att kunden inte hade koll på 

vad de behövde, alternativt att leverantören misslyckades med att ta fram en lösning 

som uppfyller kundens behov.  

I det analytiska ramverket hävdade Moe et al. (2017) att det kan vara väldigt 

utmanande vid digitalisering om olika intressenter har olika mål och detta är även ett 

problem som kunden nämnde finns i alla upphandlingar där det involverar många 

personer från olika verksamheter. Kunden påstod också att det inte är möjligt att 

uppfylla allas mål men att det är viktigt att ta in vad alla säger och få med så mycket 

synpunkter som möjligt för att få fram det bästa resultatet.  

Kunden berättar att det gäller att hitta en balans mellan intressenterna och göra en 

övervägning vilket även Moe och Päivärinta (2013) rekommenderar i det analytiska 

ramverket. Från leverantörens sida är det inte krångligare att utveckla mer 

funktionalitet och det finns inga större problem gällande olika mål men L1 påstod 

dock att det kan försvåra för dom i system som redan tagits fram och som kontinuerligt 

uppdateras ifall det finns saker som inte tänktes på redan ifrån början då systemet 

skapades. 

För att kunden ska kunna säkerställa att de får det som efterfrågas berättade K2 att de 

innan driftstarten har en verifieringsperiod där de testar alla olika funktioner som ska 

fungera, där de går igenom alla krav utifrån utvärderingskriterier. Kunden berättade 

att de utför dessa tester innan införandeperioden men nämnde inget om att de testar 

kontinuerligt under hela processens gång vilket studien av Davis och Venkatesh’s 

(2004), som beskrivits i det analytiska ramverket, påstod är nödvändigt att göra för att 

enklare kunna korrigera fel istället för att enbart testa i slutet. Om kunden upptäcker 

att inte alla kraven är uppfyllda tar de upp det med leverantören och får de åtgärdade 

innan slutlig överlämning sker. Men om kunden däremot missat att kravställa eller 

formulerat dessa håller de en diskussion med leverantören och kommer fram till något 

tillsammans. K2 hävdar att leverantören oftast vill hjälpa till att lösa problemet men 

det slutar ofta det med att kunden får betala mer.  

Från leverantörens sida utförs däremot kvalitetstester kontinuerligt under hela 

processen och de utför även systemtester på en högre nivå. Leverantören hävdar att 

kunden har ett övergripande ansvar att acceptanstesta, vilket även Otaduy och Diaz 

(2017)  belyser i det analytiska ramverket, och det är för att säkerställa att systemet 

uppfyller det som kunden och leverantören tillsammans kommit överens om. 

Eftersom den intervjuade leverantören arbetar efter det agila arbetssättet Scrum finns 

det utrymme för kunden att kontinuerligt utvärdera och testa under hela processen. 

Leverantören försöker också vara noggranna i början då kraven hanteras för att vara 

säker på att de verkligen ha förstått vad kunden vill ha.  
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4.1.5 Innovationsupphandling 

Precis som Uyarra och Flanagan (2010) beskrev i tidigare kapitel är 

innovationsupphandling till för att främja innovativa lösningar och det påstås att 

offentlig efterfrågan är en drivande kraft för just innovation och därför innehöll 

intervjuunderlagen i denna studie dessutom frågor kring innovationsupphandling.  

Kännedom kring begreppet innovationsupphandling 

Både L1 och L2 var bekanta med begreppet innovationsupphandling och kunde 

definiera det ur två olika perspektiv, nämligen att upphandla på ett innovativt sätt 

samt att en innovativ lösning upphandlas. L2 hade ingen erfarenhet inom 

innovationsupphandling men L1 har varit med under någon enstaka. När 

leverantören däremot arbetar gentemot den privata sektorn strävar de efter att, 

tillsammans med kunden, skapa nytänkande och innovativa lösningar vilket är 

samma princip som innovationsupphandling innebär. Men det är inte förrän nu på 

senare tid de varit involverade i innovationsupphandling mot den offentliga sektorn. 

L1 ansåg att själva upphandlingen gjordes på liknande sätt men att det fanns mycket 

mer frihet då upphandlingsproceduren tillät det. K2 som är IT-strateg på den 

offentliga verksamheten var inte bekant med begreppet innovationsupphandling, 

denne hade hört begreppet men visste inte riktigt vad det var.  

Enligt K2 har inte verksamheten så många förfaranden att välja mellan och i dennes 

nuvarande upphandling använde de förhandlad upphandling. K1 som sitter på 

upphandlingsenheten visste vad det var men hade aldrig genomfört en sådan typ av 

upphandling och hävdade att det i Sverige var mycket sällan 

innovationsupphandlingar ägde rum, i alla fall i jämförelse med öppet förfarande eller 

förenklat förfarande. Dessutom hävdade den före detta IT-upphandlaren att ”det är 

oklart vad som egentligen menas med innovationsupphandling” samt att de inte alls 

ville ha någonting som inte fanns färdigt på marknaden och att de inte strävade efter 

att ha något unikt inom denna verksamhet, för det är ansågs vara mycket dyrt.  

Vid upphandling av IT vill kunden ha standardprodukter som finns på hyllan, i värsta 

fall kanske det måste anpassas men de vill de helst inte heller. IT-upphandlaren på 

upphandlingsenheten hävdade dessutom att de lägger stort fokus på att fylla 

framtidens behov och inte bara det behov de har i dagsläget. 

Uppfattning om begreppet innovationsupphandling 

Det som L1 beskrev som mest fördelaktigt är att de tillsammans med kunden kunde 

föra en dialog där leverantören fick möjlighet att förklara hur denne såg på kraven, 

som var mycket mer generella, samt hur de ville lösa situationen och vilken 

affärsmodell de såg att de skulle använda.  
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Detta upphandlingssätt upplevdes mycket mer positivt istället för att enbart få en 

kravspecifikation som var tvungen att uppfyllas, för att annars uteslutas ur 

upphandlingsprocessen. L2 var övertygad om att innovationsupphandling kommer 

leda till bättre resultat för kunden då det bidrar till större input i hur problem kan lösas 

samt att det genererar ett större svängrum. De tror att innovationsupphandling 

kommer leda till ett resultat som verkligen täcker det behov kunden hade i början 

vilket blir billigare i slutändan då det kommer leda till mer värde, även om 

utvecklingen i sig kan bli dyrare. L2 tror dessutom att det blir roligare att upphandla 

med innovationsupphandling då kunden får en bättre känsla för vad det är den köper 

och på så sätt får en inblick i framtiden och vad denne kan förvänta sig. 

Innovationsupphandling gynnar dessutom mindre och okända leverantörer som inte 

lever på gamla meriter, L2 ansåg att dessa leverantörer får en chans att visa vad de går 

för och på så sätt får upphandlingsprocesser in en större bredd av leverantörer. Det 

kommer dock innebära att leverantörer får göra en större ansträngning i början av 

upphandlingen än vad de är vana vid i traditionell upphandling, hävdade L2.  

Det råder inget tvivel om att leverantören var positivt inställda till 

innovationsupphandling och att de ser stora möjligheter med detta sätt att arbeta då 

de hellre tar emot generella krav där lösningsförslagen kan vara individuella och där 

de själva får mer utrymme att utveckla något de tror blir bra utifrån behovet. 

Leverantören har ju trots allt mest erfarenhet av tekniska lösningar och därför borde 

upphandlingar kunna bli otroligt begränsade om kunden ställer för specifika krav som 

därmed förhindrar vissa lösningsförslag som leverantören hade rekommenderat.  

Resultatet av intervjuerna gällande innovationsupphandling var något som förvånade 

enormt. Dels för att leverantören uppfattades som den part som hade bäst koll och 

erfarenhet kring innovationsupphandling men också för att K2 saknade kunskap kring 

vad lagen säger om upphandlingsförfarande samt att IT-upphandlaren på 

upphandlingsenheten hos den offentliga verksamheten gav intrycket av att vara 

negativ och trångsynt inställd till innovationsupphandling.  

Enligt lagen finns olika förfaranden att välja mellan beroende på om upphandlingen 

är över eller under tröskelvärdet, men oavsett finns det sex olika alternativ att välja 

mellan enligt Konkurrensverket (2017). Att IT-upphandlaren har 20 års erfarenhet 

inom området innebär att denne borde besitta en enorm kunskap kring upphandling 

och borde därför vara medveten om hur viktigt det är att upphandlingen leder till 

inköp som faktiskt behövs och skapar värde för samhället. Å andra sidan lät denne 

respondent inte helt övertygad om vad innovationsupphandling faktiskt innebär 

vilket kan ha lett till ett förvrängt svar.  
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Men samtidigt uttryckte IT-upphandlaren att de enbart vill upphandla 

standardsystem som finns tillgängliga och som helst inte ens ska behöva anpassas, 

vilket motsäger respondentens svar gällande hur flexibla systemen är nu för tiden då 

stort fokus läggs på att anpassa systemen till hur verksamheten arbetar och hur de vill 

arbeta i framtiden. Resultatet visar att kunden har samma tänk som vid 

innovationsupphandling då de mest fokuserar på framtida behov snarare än de behov 

de har idag och detta tyder på att de brister i kunskapen hos kunden kring begreppet 

innovationsupphandling.  

Det som även kan ha påverkat respondentens svar är dennes långa erfarenhet som 

skulle kunna ha att göra med ett konservativt synsätt där saker och ting bör göras som 

de alltid har gjorts och att utveckling och förnyelse inte är något att sträva efter. Att 

leverantören däremot är positivt inställd till innovationsupphandling visar på att de 

har en god självinsikt och är trygga i att de kan producera bra lösningar utan att 

kunden beskriver hur dessa ska göras. Dessutom ges intrycket av att de verkligen vill 

leverera den bästa möjliga lösningen till kunden och att de är måna om att kunden ska 

bli nöjd.  

4.1.6 Metodologiska reflektioner från Fas 1 

Figur 9 illustrerar utfallet av fas 1. Från fas 1 framkommer det att det finns individer 

som upplever olika risker och begränsningar och att det finns en hel del av dessa. 

Vidare är området för krav en återkommande faktor som komplicerar och som bör 

förbättras för att få lyckade affärer och ett bättre samspel. Vidare involverar den 

offentliga verksamheten intressenter på liknande sätt som det analytiska ramverket 

rekommenderar där slutanvändare var en viktig del. Dessutom gör även leverantören 

kontinuerliga tester på leveranserna på samma sätt som föreslås i det analytiska 

ramverket, den offentliga verksamheten gör dock enbart göra tester när produkten är 

levererad.  

Vidare visar fas 1 att det finns en kompetensbrist gällande upphandlingsprocessen 

samt att leverantören verkar ligga i framkant när det gäller innovativt tänkande. 

Dessutom finns det en bristande kunskap kring innovationsupphandling. Detta 

ansågs vara extra intressant och därför kommer kompetens- och innovationsområdet 

studeras vidare. 

Företag går ständigt igenom förändringar där allting hela tiden utvecklas och det vore 

förvånansvärt om upphandlingsprocessen kan följas på samma sätt som den alltid 

gjort, särskilt vid digitalisering som är en stor och aktuell förändring. Därför fokuseras 

studien även vidare på att undersöka om upphandlingsprocessen förändrats över tid 

i och med det utvecklingsarbete som ständigt pågår. Dessa reflektioner leder studien 

in på fas 2 där ytterligare fördjupning kommer göras inom dessa områden.  
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Figur 9 - Illustration av utfallet av fas 1 

4.2 Fas 2 – Fokuserad ansats 

I denna fas användes en fokuserad ansats där området undersöktes ur ett mer specifikt 

perspektiv. 

4.2.1 Kompetens 

De personer som intervjuades under fas 2 var en person hos leverantören, fyra 

personer hos kunden samt en person hos innovationsmyndigheten Vinnova, dessa 

presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2 - Sammanställning av intervjurespondenternas benämning, perspektiv, roll & erfarenhet samt utbildning i Fas 2 

Benämning Perspektiv Roll & Erfarenhet Utbildning 

L3 Leverantör 
Vice VD och chef över affärsledningar, 

21 års erfarenhet. 
Systemteknik 

K3 

Kund 

(Myndighet,  

tre intervju-

personer) 

Chef för kundmötesavdelningen, 11 

års erfarenhet. Enhetschef för 

samverkansenheten, 2.5 års erfarenhet. 

Chef över digital tjänstedesign, 11 års 

erfarenhet. 

Systemvetare, 

Ekonom och 

Språklärare 

K4 
Kund 

(Kommunen) 

Upphandlingscontroller på 

kommunen, 5 års erfarenhet. Utsedd 

till årets upphandlare. 

Civilekonom 

R1 

Innovations-

myndigheten 

Vinnova 

Handläggare, arbetar med forskning 

och utvecklingsstöd för innovation. 12 

års erfarenhet. 

Företagsekonom 
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Presentation av respondenter i fas 2 

Personen som intervjuades hos leverantören, låt denne kallas L3, var vice vd på IT-

företaget och arbetar som chef över affärsledningar. Det är L3 som ansvarar över alla 

affärer och har 21 år erfarenhet av arbetet.  

De personer som intervjuades hos kunden, som i detta fall bestod av en myndighet, 

var tre personer som alla har ansvar över olika områden. Den första personen är chef 

över kundmötesavdelningen och har 11 års erfarenhet. Den andra personen arbetar 

som enhetschef för samverkansenheten och har 2,5 års erfarenhet. Den tredje personen 

är enhetschef över en enhet som kallas digital tjänstedesign och har 22 års erfarenhet 

inom området. Dessa tre personer representerar intervjun som utfördes med 

myndigheten och kommer vidare att benämnas K3. Ännu en person som intervjuades 

i kundperspektiv var en individ som arbetar som upphandlingscontroller på en 

mindre kommun i Sverige. Denne person, som vidare kommer benämnas K4, har fem 

års erfarenhet inom området och blev år 2015 utsedd till Sveriges bästa upphandlare. 

Dessutom intervjuades en person som arbetar hos Sveriges innovationsmyndighet 

Vinnova, denna individ arbetar som handläggare och har 12 års erfarenhet av arbetet. 

Vidare ville respondenten att svaren på intervjuunderlaget inte skulle associeras med 

organisationen Vinnova då det var dennes personliga åsikter, därför kommer svaren 

från denna intervju benämnas R1 istället för Vinnova.  

Precis som de metodologiska reflektionerna antydde i fas 1 visar även fas 2 på att det 

finns en kompetensbrist hos involverade personer inom upphandlingsprocessen. 

Samtliga respondenter som intervjuades kunde styrka detta genom att förklara 

aktiviteter i upphandlingar som ofta kan gå fel eller negativa upplevelser de har kring 

upphandlingsprocessen.  

Kompetensbrist hos kund samt leverantör 

Ur kundens perspektiv antydde K3 att det finns en brist ur båda sidor där de som kund 

måste bli tydligare med att kravställa vad de har för förväntningar på produkten och 

att leverantören måste vara ärlig med att leveransen motsvarar kundens 

förväntningar. Dessutom påstår K3 att det inte är allt för ovanligt att de specificerar 

krav men inte hittar någon leverantör som kan leverera det dom vill ha, och även om 

dom höjer kraven får de ändå en leverantör med samma brister och som inte kan fånga 

in det som krävs. K3 menar att de sällan får den där förflyttningen som dom vill ha 

och anser att de kanske skulle behöva förstärkning inom just detta område. Att 

kravställandet kan vara en komplicerad process är något som granskades i fas 1 och 

även här styrks detta då ännu ett kundperspektiv påpekar svårigheterna.  
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Att samtliga respondenter hade olika typer av utbildningsbakgrund gör det ännu mer 

intressant då ena respondenten hade en pedagogisk bakgrund, nästa hade en 

ekonomisk bakgrund och den sista hade en bakgrund inom IT, trots de olika områdena 

kunde alla styrka denna brist som finns vid kravställande.  

K4 hävdade att det förekommer kompetensbrist även internt inom organisationer där 

K4 tror att det många gånger kan ha att göra med vad de arbetar med. Vissa personer 

vet inte ens att det finns en lagstiftning att förhålla sig till medan andra håller lagen 

mycket hårt och tror att det inte är tillåtet att göra någonting. Dessutom påstår K4 att 

det finns dom som tror att de är tvungna att upphandla det som är billigast, vilket är 

ett missförstånd. I slutändan fås ett pris som ska utvärderas men K4 tror att många 

glömmer bort att vägen dit har inneburit en hel del kvalitetsutvärderingar och detta 

verkar individer missa och tror därför att priset är det som avgör. En annan sak som 

K4 tog upp vid upprepade tillfällen var att dennes jobb som upphandlingscontroller 

är att skapa förståelse för lagstiftningen i verksamheterna, lyfta fram fördelarna och 

det goda syftet bakom lagen snarare än att prata om lagens begränsningar.  

Detta gav en uppfattning om att det inte alltid är en självklarhet att handläggare tänker 

på detta sätt vilket i så fall borde ändras då lagen trots allt finns till av en anledning 

och om det är någon som måste tro på lagens goda syfte borde det vara upphandlare 

själva. K4 menar att det handlar om hur individer tar till sig lagstiftningen och hur 

kreativ den klarar av att vara inom lagens ramar, och enligt K4 säger inte lagen så 

mycket om vad man inte får göra. Sättet som K4 talade på gällande 

upphandlingsprocessen och LOU var något som förvånade då studien inte tidigare 

haft någon respondent med så positiv inblick. Tillskillnad från K4:s resonemang 

uttryckte K1 i kapitel 4.1.3 att LOU är något som begränsar upphandlingsprocessen 

när de vill få till en bra affär. Men K4 menar vidare att det finns lagar inom alla yrken 

som individer måste ta hänsyn till och K4:s jobb är inte att prata och informera om 

lagen till olika individer, utan det är att få till en bra affär. På leverantörens sida finns 

det en kompetensbrist som är mycket självklar enligt K4 och det handlar om anbuden 

som lämnas in av små leverantörer. De har inte samma kompetens- och kunskapsnivå 

när de lämnar anbud som större företag har vilket egentligen är rimligt då stora företag 

ofta har avdelningar som sköter detta och gör det var och varannan dag.  

Det var oerhört nyttigt att höra om upphandling ur K4:s perspektiv då det gav en helt 

ny syn på området av någon som är så pass involverad i ämnet. Det kan vara slumpen 

att de övriga respondenterna som intervjuades inte hade samma syn på 

upphandlingsprocessen som K4 eller så har K4 ett rätt unikt sätt att arbeta på och en 

ovanligt positiv syn på upphandlingsprocessen och LOU. Detta skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att K4 utsetts till Sveriges bästa upphandlare.  
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L3 hävdade att en brist som dom själva har är att de anser det vara svårt att estimera 

projekt inför upphandlingar och att det har hänt att de i tidigare projekt misslyckats 

med detta då det blivit allt för dyrt i slutändan. Detta försöker de undvika genom en 

viss arbetsmetod de följer där antalet teammedlemmar och deras förmåga kan 

beräknas innan projektets start. 

Kompetensbrist hos innovationsmyndigheten 

I intervjun med R1 uppfattades en enorm kompetensbrist kring ämnet vilket blev 

mycket häpnadsväckande. Att R1 valde att svara utifrån sitt eget perspektiv istället för 

ur Vinnovas perspektiv resulterade i en besvikelse då det gav känslan av att 

innovationsmyndigheten saknar kunskap. Detta indikerar även att Vinnova inte gör 

någon typ av uppföljning av de upphandlingar som de tidigare stöttat med finansiella 

bidrag då R1 i så fall borde ha kunnat hänvisa till några statistiska fynd som tidigare 

hittats. Trots att intervjuunderlaget skickades till respondenten en vecka i förväg 

kunde R1 inte svara på frågor som handlade om upphandlingsprocessen då det enligt 

R1 inte var deras område. R1 hävdade att deras arbete är att finansiera 

utvecklingsprojekt och att det inte tas någon hänsyn till att upphandling kommer att 

vara en del efter projektet.  

Detta överraskande enormt då Vinnova (2012) själva beskriver, i en av deras statliga 

rapporter, förslag till regeringen för att uppnå konkurrenskraft och hållbar tillväxt där 

ett av förslagen innebär att Vinnova ska ha förstärkt uppdrag att underlätta samarbete 

kring upphandlingar, i synnerhet inom vård och omsorg. För att utföra ett arbete som 

detta bör anställda ha, åtminstone teoretisk, kunskap kring upphandlingsprocessen. 

Att R1 nu påstår att själva upphandlingen inte rör deras arbete skulle kunna innebära 

att de egentligen inte bryr sig om upphandlingar av innovation lyckas eller inte. 

Resultatet av intervjun med R1 kan vara missvisande om fel person intervjuades och 

skulle alltså kunna visa annat om den utförts med en annan individ. Men å andra sidan 

skickades intervjuunderlaget ut i god tid vilket borde ha resulterat i att en annan 

respondent, med rätt kunskap, tagit på sig ansvaret att svara på intervjun. 

4.2.2 Förändring av upphandlingsprocessen 

Eftersom fas 1 visade på en kompetensbrist gällande upphandlingsprocessen valdes 

att undersökas vidare om upphandlingsprocessen har förändrats över tid och i så fall 

på vilket sätt. För att kunna undersöka detta var första steget att analysera hur 

respondenterna såg på upphandlingsprocessen, alltså vad de hade för uppfattning och 

erfarenhet gällande denna process.  
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Uppfattning och erfarenhet av upphandlingsprocessen 

K3 ansåg att upphandlingsprocessen generellt fungera väldigt bra, de är i grunden 

nöjda och har bra rutiner.  De har en anställd upphandlare inom den egna 

organisationen som är expert inom området och hjälper till mycket med allt 

metodstöd, vilket K3 såg som en stor fördel. K3:s upphandlingar fokuserar mycket på 

sak-konsulter där förstärkning med kompetens tas in och det handlar främst om 

externa konsulter men verksamheten tar även hjälp av interna konsulter.  

K3 har dessutom en avtalsjurist som är kopplad till upphandlingsfunktionen men 

respondenterna vill understryka att dessa personer endast fungerar som stöd och att 

de anställda har mycket eget ansvar i upphandlingarna. Att skriva krav är något som 

K3 ansåg som komplicerat i upphandlingar, både att uttrycka sig på rätt sätt så att 

leveransen uppfyller det som efterfrågas men också att veta hur detaljerade eller 

öppna kraven ska formuleras. K3 diskuterade vidare att kravdefinitionens 

formulering beror mycket på vad det är som ska upphandlas och hur situationen ser 

ut. Att kravspecifikationen är en del i upphandlingen som är speciellt utmanande för 

offentliga verksamheter är även något som uppmärksammats i tidigare fas. 

Det som däremot K4 nämnde som det svåraste i upphandlingsprocessen var att tolka 

alla gråzoner som finns i lagarna. Respondenten ansåg att det inom vissa områden var 

spretigt och svårt att veta vilka risker som ska tas och hur mycket gränserna kan tänjas 

i olika situationer. Under fas 1 indikerade resultatet från intervjuerna att denna 

svårighet kunde resultera i att den offentliga verksamheten är rädd att gå för nära 

gränsen för vad lagen egentligen tillåter då det finns risk för överprövning.  

Från leverantörens perspektiv ansåg L3 att det kan vara svårt ibland att förstå hur 

offentliga verksamheter arbetar och vad de har för behov eftersom det är så varierande 

hur mycket de hängt med i utvecklingen, de finns vissa som är mer moderna och andra 

som är mer konservativa. L3 tyckte också att det kan vara svårt i upphandlingar av 

den anledningen att de offentliga verksamheterna distanserar sig för att de inte får 

komma för nära inpå leverantören. Denna svårighet angående att det finns 

restriktioner gällande kommunikationen mellan kund och leverantör i offentlig 

upphandling var också något som uppmärksammades i fas 1. Något som L3 ansåg 

som ett problem i upphandlingar är att vissa drar nytta av LOU och exempelvis skriver 

helt orimliga krav för att de vet att det bara är en viss leverantör som då kommer 

uppfylla dessa.  

De förbättringsmöjligheter som K3 såg i den egna organisationen var att de måste 

tänka mer på vad de egentligen vill uppnå och låta leverantören avgöra vilket sätt som 

är bäst för att nå dit. K3 vill kunna använda leverantörerna mer som partners men de 

understryker att detta är ett helt nytt sätt att arbeta och att det även skulle kräva mer 

av den offentliga verksamheten.  
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Detta arbetssätt innebär att verksamheten går från att beskriva aktiviteter i detalj till 

att istället beskriva vad de vill åstadkomma för att undvika att låsa sig till en specifik 

lösning. K3 påstod också att upphandlingarna generellt tar väldigt lång tid och tror 

det kan ha att göra med att alla aktiviteter idag beskrivs på en detaljnivå. De kan lägga 

ner mycket tid på kravarbetet men ibland får de ändå inte speciellt många anbud från 

leverantörer. För att återkoppla till fas 1 skulle detta kunna bero på att leverantören 

föredrar generella krav där det finns utrymme för alternativa lösningar.  

K3 förklarade även en annan synvinkel där de ansåg att det i grunden blir enklare om 

den offentliga verksamheten har många stora ramavtal och att det är först när behovet 

ligger utanför dessa som det krävs direktupphandling, som i vissa fall är tidskrävande 

och innebär långa processer. De förbättringsmöjligheter som K4 påpekade var att 

många inom upphandling idag inte arbetar med alla delar utan att det är uppdelat. K4 

hävdade att det är relativt vanligt att upphandlare arbetar med det administrativa och 

väntar på krav från verksamheten och att det därefter skickas ut vilket inte alls är bra 

enligt K4. Resultatet i fas 1 i denna studie visade ett exempel på då en offentlig 

verksamhet arbetade på detta sätt där arbetet var uppdelat mellan upphandlare och 

verksamheten, vilket visar att det K4 antyder förekommer. Vidare påstår K4 att det är 

viktigt att det finns ett helhetstänk och att alla involverade i den offentliga 

verksamheten arbetar tillsammans. I övrigt anser K4 att det är otroligt viktigt att den 

offentliga verksamheten arbetar noga med alla delar av upphandlingsprocessen för att 

få ett lyckat resultat. Något som K4 påpekar extra mycket är att det är viktigt med en 

väl genomförd behovs- och marknadsanalys för att få reda på vad som finns på 

marknaden, detta belyses även på Upphandlingsmyndighetens (2018) hemsida. Att 

det är viktigt att samla information om marknaden är även något som Edler et al. 

(2005) hävdar i det analytiska ramverket. Ett förbättringsförslag som L3 nämnde var 

att de offentliga verksamheterna borde färdighetstesta företagen istället för att ställa 

massa krav på leverantörerna.  

Som tidigare nämnts kunde inte respondenten från Vinnova, R1, svara på frågor som 

rörde upphandlingsprocessen då det inte var deras arbete. Efter att ha undersökt hur 

respondenterna ser på upphandlingsprocessen ställdes frågor gällande hur de anser 

att upphandlingsprocessen har förändrats över tid.  

Upphandlingsprocessen över tid 

Enligt upphandlaren hos K3 ser processen i princip likadan ut som den alltid har gjort. 

Det som enligt denne har förändrats är att uppgifterna kan tas in digitalt och det blir 

därför en annan process men annars fungerar det ungefär som tidigare. 

Respondenterna hos K3 diskuterade att deras rutiner är samma som tidigare men att 

det kanske har hänt en del runtomkring.  
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De ansåg att sättet att kunna upphandla är annorlunda idag och att det finns fler 

möjligheter att kunna ta till vara på upphandlingarna med exempelvis 

innovationsupphandling och upphandlat förfarande. K3 påstod att det därför blir en 

annan typ av process där det inte krävs lika mycket kunskap från den offentliga 

verksamheten om exakt vad som efterfrågas. K4 däremot upplevde en förflyttning att 

det har gått från att det var många jurister som arbetade med upphandling till att det 

nu är mer ekonomer och liknande. Detta beskrev K4 i sin tur har lett till en förflyttning 

från fokus på juridik och lagar till mer fokus på ekonomi, kvalitet, strategi och 

hållbarhet inom upphandlingar. K4 menade att detta är en bra förändring och tror att 

det ofta leder till bättre implementerade avtal i verksamheterna eftersom mer fokus 

blir på vad verksamheterna har för behov istället för vad lagstiftningen säger.  

K4 resonerade att fokus borde ligga på att göra bra affärer istället för att fastna i 

lagstiftningen, lagen ska upphandlaren hos den offentliga myndigheten kunna ändå. 

Att upphandlaren har koll på juridiken men fokuserar på affären hävdar 

Upphandlingsmyndigheten (2018) även är viktigt för att lyckas med 

innovationsupphandling och denna aspekt är intressant då den förflyttning som K4 

beskriver även verkar främja innovationsupphandling. Utvecklingen av 

upphandlingsprocessen verkar alltså gå mot ett arbetssätt som skapar större möjlighet 

för innovation. 

Vidare ansåg K4 att så länge som den offentliga verksamheten håller sig inom ramarna 

för LOU kan de vara så kreativa som de vill i upphandlingarna. För att återkoppla till 

fas 1 och synsättet som upphandlaren på upphandlingsenheten med 20 års erfarenhet 

hade, skulle det kunna ha berott på att denne var kvar i det gamla då fokus mer var 

på juridik och lagar och att personen därför gav ett intryck av att vara fyrkantig.  En 

annan förändring som K4 upplevde var att det i upphandlingar vägs in mycket mer 

saker nu än tidigare och att det ses ur ett helhetsperspektiv.  

K4 såg dessutom en förflyttning då upphandlaren förut var anonym för att det skulle 

vara ett avstånd mellan kund och leverantör medan upphandlaren idag gärna träffas 

för att få en uppfattning om leverantören. Från leverantörens perspektiv trodde L3 att 

kommuner försöker samverka mer nu inom upphandlingar än de gjort innan, speciellt 

inom områden som E-tjänster och digitalisering för att kunna få ner kostnaderna. 

Överlag har L3 fått intrycket att offentliga verksamheter nu i vissa fall är beredda att 

köpa in mer utvecklade lösningar istället för standardsystem och vad det gäller 

prissättning påstår L3 att det är mer takpriser nu istället för prislistor som det var förut. 

Vad det gäller lagen och kommunikationen mellan kund och leverantör tror L3 att det 

är liknande som det alltid har varit. L3 berättade även att de som leverantör inte var 

speciellt inriktad mot offentlig sektor från början när de grundades men på senare tid 

och även i framtiden kommer de sälja mer mot offentlig sektor.  
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I framtiden tror K4 att mer flexibilitet kommer byggas in i upphandlingarna och att 

den offentliga verksamheten kommer arbeta ännu närmare leverantörerna. I och med 

den nya lagen kan respondenten se redan nu att det tillåts mer förändringar inom 

ramen för avtalet än tidigare. Den nya lagen som K4 nämnde är enligt 

Upphandlingsmyndigheten (2017) en av flera förändringar som gjorts i LOU under 

2016. Just denna förändrings beskrivs enligt dom som att de möjligheter som finns för 

att göra ändringar i avtal har angivits mer i detalj jämfört med innan. Andra ändringar 

som gjorts handlar bland annat om tydliggörande av avtal mellan offentliga aktörer, 

skyldighet att göra elektronisk upphandling och möjlighet till förlängning av 

anbudstiden, detta enligt Upphandlingsmyndigheten (2017). 

Utifrån detta fås intrycket att upphandlingsprocessen som sådan kanske inte har 

förändrats särskilt mycket över tid men att själva arbetssättet som kunder och 

leverantörer använder sig av och hur involverade ser på upphandling verkar ha 

förändrats på flera olika sätt. Visserligen har lagen ändrats och uppdaterats lite över 

tid för att tydliggöra och förenkla för upphandlande myndigheter men enligt 

intervjupersonerna har det inte skett några större förändringar i lagen som påverkat 

eller förändrat själva upphandlingsprocessen. Detta skulle dock kunna ha att göra 

med att personerna som intervjuats inte är särskilt uppdaterade kring lagen eller att 

de teoretiska lagarna som presenteras på Upphandlingsmyndighetens (2017) hemsida 

inte innebär någon större skillnad i praktiken.  

4.2.3 Innovation och Innovationsupphandling 

Precis som Albury (2005) hävdade är det viktigt, både inom den privata sektorn och 

den offentliga sektorn, att innovation-tänk inkluderas i arbetet. Dels för att ta del av 

konkurrenskraften men också för att kunna angripa utmaningen om att utveckla 

produkter som täcker de behov som finns i den offentliga sektorn. Under fas 1 

framgick det att leverantören var mycket positiva och öppna för innovation i deras 

affärer och detta styrktes även under denna fas.  

Innovationsvilja hos kund samt leverantör 

Under intervjun med L3 framgick det att dennes företag anser sig vara en 

innovationspartner då de arbetar aktivt för att främja innovation både inom 

organisationen men också i deras affärer. De ser positivt på innovation och förändring 

och anser att deras sätt att erbjuda studenter examensarbete, samarbeta med 

universitet samt delta i olika forskningsprojekt bidrar till ökad chans för innovation i 

deras företag. De har även en strategi att mixa åldrar och erfarenhet där de tror att 

unga kan bidra med massa kunskap även fast de inte har en lång erfarenhet inom 

yrket. De försöker att gå ifrån den hierarkiska strukturen och satsar mycket tid och 

pengar på att bygga upp en god förmåga inom företaget.  
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L3 har tidigare varit involverad i en innovationsupphandling gentemot den offentliga 

sektorn och fick ett mycket gott intryck av den typen av upphandling. Vidare hävdar 

L3 att det både blir bättre och billigare lösningar som fungerar under en längre tid. 

Att leverantören ligger i framkant när det gäller innovativt tänkande, som fas 1 

beskrev, visade fas 2 på att det var en felaktig tolkning då K3 visade att de hade ett 

enormt innovations-driv. Det som skulle kunna påverka de olika svaren från denna 

fas och fas 1 kan vara att det nu rör sig om en offentlig myndighet istället för en 

kommun. Innovation är en stor del av K3:s arbetssätt då de vill förstå kundens behov 

och identifiera nya lösningar. De strävar ständigt efter att undersöka hur alla 

pusselbitar ska falla på plats när det gäller innovation och anser sig ha den 

kompetensen som krävs kring innovationsledning. Trots det genomtänkta arbete och 

den positiva synen K3 har på innovation har de aldrig utfört en innovations-

upphandling. De kan däremot i efterhand se utförda upphandlingar som de hade 

kunnat utföra genom innovationsupphandlingar istället. De är positiva till att kunna 

utföra innovationsupphandlingar men hävdar att de även är öppna med att anlita 

hjälp för att det ska bli rätt, de menar vidare att de inte alltid besitter den bästa 

kunskapen själv. De är just nu under en kunskapsbyggande fas där de funderar över 

hur de ska sätta innovationsupphandling i system där de även fokuserar på att se hur 

mogen marknaden är för det konceptet. Under den senaste upphandlingen K3 utförde 

var de öppna för fler innovativa lösningar där de beskrev vad lösningen skulle bidra 

med snarare än hur den skulle utföras och levereras. Vid upphandlingar anser K3 sig 

dessutom ha en enorm framtidsblick och fokuserar mycket på att undersöka 

framtidens behov och inte bara det behov som finns idag.  

Sättet som K3 gjorde den senaste upphandlingen på tyder på att den offentlige 

verksamheten öppnade alla dörrar för att en innovationsupphandling skulle kunna 

äga rum, detta enligt hur Upphandlingsmyndigheten och EY (2017) definierar 

innovationsupphandling. Att de har viljan att utföra en innovationsupphandling råder 

det inga tvivel om vilket anses vara viktigt enligt Upphandlingsmyndigheten (2018). 

Att det inte resulterade i en innovationsupphandling kan ha att göra med att alla 

anbud som togs emot bestod av bevisade lösningar som tidigare använts eller att 

verksamheten valde att upphandla en sådan typ av lösning. Detta bidrar till oerhört 

intressanta tankar då det ger känslan av att K3 har samtliga förutsättningar som krävs 

för att innovationsupphandlingar ska kunna äga rum men ändå resulterar det inte i en 

sådan och dessutom verkade K3 inte reflektera över att det faktiskt fanns möjlighet till 

innovationsupphandling innan upphandlingen startade. Å andra sidan var de 

medvetna i efterhand med att upphandlingar har kunnat göras genom 

innovationsupphandling vilket är ett framsteg i jämförelse med de övriga 

respondenterna i studien.  
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Under intervjun med K4, som blev utsedd till årets upphandlare, framgick det att även 

denna respondent inte hade någon erfarenhet av utförda innovationsupphandlingar. 

K4:s uppfattning om innovationsupphandling var att det är en krångligare och mer 

tidskrävande process för leverantörer vilket innebär att de måste lägga ner mer tid i 

början av processen för att sälja in lösningen, detta är såklart kostsamt för leverantören. 

Om leverantörer inte utför förarbetet på ett noggrant sätt finns det risk för att bra 

leverantörer faller bort i utvärderingen. Vidare hävdar K4 att innovationsupphandling 

förmodligen inte används ofta på grund av kompetensbrist då det är relativt nytt. Det 

är inte bara att göra en innovationsupphandling utan K4 menar att det även måste 

finnas ett område där det framgår att innovationsupphandling är lämpligt att göra.  

Ett sätt att komma framåt med innovationsupphandling tror K4 är genom att prata 

mer och informera så att verksamheter blir bekväma med konceptet eller kanske att ta 

fram ett annat koncept som är någonstans mitt emellan traditionell upphandling och 

innovationsupphandling för att det inte ska bli lika avancerat. Intervjun med K4 visade 

ännu en gång att individer som är involverade i upphandlingsprocessen ser betydligt 

fler utmaningar och risker med innovationsupphandling än de ser möjligheter.  

Intervju med innovationsmyndigheten 

Det fanns förhoppningar om att intervjun med R1, som arbetar på Vinnova, skulle 

bidra med information som skulle klargöra de förvirrande tänkesätt som individer har 

kring innovationsupphandling, men tyvärr bidrog även denna intervju till en 

uppfattning av att det inte verkar vara någon som har koll på hur en sådan ska göras 

för att på bästa sätt lyckas.  

R1 hävdar att deras uppgift är att ge stöd och riktlinjer för att upphandla innovation 

vilket betyder att det finns kunskap men att de skulle behöva gå ännu djupare för att 

nå ut till fler. Detta blir vidare intressant då Uyarra och Flanagan (2010) nämner att en 

mycket stor del av efterfrågan på produkter utgörs av offentlig upphandling och R1 

tillsammans med dennes organisation bör därför se den offentliga sektorn som ett 

relevant område att tillämpa konceptet på genom att bidra med sin kunskap som de 

säger sig ha. Vidare påstår R1 att det vore bra om det fanns ett kompetenscenter som 

bidrar med hjälp kring innovationsupphandling, detta blir återigen intressant då det 

lätt kan uppfattas som att det är det uppdraget de tidigare fick enligt Regeringens 

(2012). Dessutom är det Upphandlingsmyndighetens (2018)  jobb att bidra med stöd i 

innovationsupphandling då de besitter kunskap och information gällande metoder, 

tips och goda exempel på hur innovationsupphandling bör utföras vilket intresserade 

individer kan ta del av.  
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Att R1 inte känner till Upphandlingsmyndighetens arbete och att det är dom som är 

kompetenscentret förvånade, detta skulle eventuellt kunna innebära att även fler 

personer saknar information om att det är Upphandlingsmyndigheten de kan vända 

sig till kring frågor om innovationsupphandling. Om detta är fallet skulle det kunna 

bero på dålig marknadsföring och spridning av information från Upphandlings-

myndighetens sida vilket skulle kunna förklara varför innovationsupphandling inte 

verkar användas i sådan stor utsträckning. Enligt Vinnovas (2012) statliga rapport 

visar det på att de själva bör ha koll kring frågan gällande upphandlingsprocessen och 

innovationsupphandling och det kan därför innebära att fel individ intervjuades, men 

som tidigare nämnt bör i så fall någon annan ha kunna deltagit på intervjun då de fick 

ta del av frågorna långt innan intervjun ägde rum.  

Intervju med Upphandlingsmyndigheten 

Eftersom intervjun med R1 som arbetar på Vinnova inte gav svar på de frågor som 

ställdes hölls vidare en intervju med Upphandlingsmyndigheten för att försöka reda 

ut vissa oklarheter. Enligt Upphandlingsmyndigheten kan definitionen på 

innovationsupphandling variera och kan därför vara en av anledningarna till att det 

upplevs komplicerat. Det som framförallt framkom från intervjun var att 

upphandlande verksamheter bör vara öppen för nya lösningar och därmed basera 

kravspecifikationer utifrån det, men att det aldrig går att säga innan en upphandling 

om det kommer resultera i en innovationsupphandling. Detta eftersom det först vid 

införandet visar om det är en innovation som upphandlats eller inte, detta enligt den 

definition av innovationsupphandling som Upphandlingsmyndigheten utgår ifrån.  

Upphandlingsmyndigheten anser vidare att det finns tre nivåer av 

innovationsupphandling där utvecklingsfrämjande upphandling används ofta, med 

denna nivå är den upphandlande verksamheten öppen för nya lösningar men det är 

inte ett krav de har. Däremot för Upphandlingsmyndigheten ingen statistik över 

utförda innovationsupphandlingar och de vet därmed inte hur många som görs, hur 

många som lyckas eller hur många som misslyckas. Upphandlingsmyndigheten anser 

att verksamheter inte kan veta om det är en innovationsupphandling förrän de vet 

resultatet och detta krockar med den utvecklingsfrämjande nivån eftersom den endast 

kräver att verksamheten är öppen för nya lösningar. Innebörden av utvecklings-

främjande innovationsupphandling beskriver Upphandlingsmyndigheten 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017) själva på deras hemsida. Detta ser upphandlande 

verksamheter alltså redan vid kravspecifikationen då de kan formulera dessa för att 

öppna upp för nya lösningar och bör alltså redan då kunna säga att de utför en 

innovationsupphandling. Detta tyder alltså dessutom på att K3 i sin senaste 

upphandling utförde en innovationsupphandling enligt den utvecklingsfrämjande 

nivån som Upphandlingsmyndigheten beskriver.  
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Det som Upphandlingsmyndigheten tror att verksamheter ibland gör fel inför 

upphandlingar är att de fokuserar för mycket på att de ska göra en 

innovationsupphandling fast de egentligen inte vet innebörden av det eller vilka 

resurser som krävs. Upphandlingsmyndigheten anser inte att innovations-

upphandling alltid är den bästa lösningen utan det är en möjlighet om behovet finns. 

Även fast intervjun med Upphandlingsmyndigheten gav intryck av att de hade 

betydligt mer kompetens kring innovationsupphandling än tidigare intervjuer råder 

det inget tvivel om att det fortfarande finns oklarheter samt bristande kunskap kring 

begreppet innovationsupphandling och dess innebörd.  

För att undersöka om de intervjuade respondenterna har kunskap om vem de ska 

vända sig till för support kring innovationsupphandling skickades en 

kompletteringsfråga ut till de intervjuade individerna. Resultatet visade att K3, som 

arbetar på den offentliga myndigheten, skulle vända sig till Vinnova för att få hjälp 

kring innovationsupphandlingsprocessen då de ansåg att det var dom ansvariga och 

bör ha den rätta kompetensen. K4, som är upphandlingscontroller på en mindre 

kommun, hade däremot koll på att det är Upphandlingsmyndighetens uppgift att 

hjälpa till kring innovationsupphandling. K1, som arbetar på upphandlingsenheten på 

en mellanstor kommun, ansåg att det inte finns någon att vända sig till för support 

kring innovationsupphandling. Eftersom intervjun med R1, som arbetar på Vinnova, 

visade att respondenten inte kunde svara på frågor kring upphandlingsprocessen 

borde offentliga verksamheter kunna bli vilseledda om de tar hjälp ifrån Vinnova i 

deras innovationsupphandlingar. Detta eftersom de inte vill ta hänsyn till den 

upphandlingsprocess som kommer efter deras arbete.  

Däremot borde offentliga verksamheter kunna få information och stöd från Vinnova 

gällande innovation i allmänhet, men de bör då ha i åtanke att deras kompetens inte 

verkar sträcka sig till upphandlingsprocessen. Att K4 hade full koll på att det är 

Upphandlingsmyndigheten som ger stöd och råd kring innovationsupphandling visar 

återigen på att dennes kompetens är hög. Att K2, som arbetar på en 

upphandlingsenhet, inte ansåg att det finns någon att vända sig till för support var 

däremot något som förvånade oerhört då K2 som upphandlare borde känna till 

Upphandlingsmyndighetens arbete.  

Eftersom fas två indikerar att det finns individer som inte känner till 

Upphandlingsmyndighetens arbete kring innovationsupphandling ställdes frågan om 

hur de arbetar för att sprida kunskap och bidra till kompetens inom området. 

Upphandlingsmyndigheten hävdar att de håller workshops, föreläsningar samt bidrar 

med nyttig information via hemsidan och dessutom stödjer de olika projekt där 

verksamheter vill upphandla mer innovativa lösningar.  
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Trots Upphandlingsmyndighetens arbete med att nå ut till verksamheter visar det på 

att det någonstans brister eftersom inte alla respondenter känner till deras arbete. 

4.2.4 Metodologiska reflektioner från Fas 2 

Figur 10 illustrerar utfallet av fas 2 som baserades på fas 1. Precis som fas 1 visade, 

visar även fas 2 att det finns en kompetensbrist kring upphandlingsprocessen där 

samtliga respondenter kunde styrka detta genom att beskriva aktiviteter som brukar 

gå fel under upphandlingsprocessen. Det intressanta i detta avseende är det finns en 

enorm kompetensbrist hos R1, som arbetar på innovationsmyndigheten Vinnova, som 

påstod sig inte kunna svara på någon fråga som rör upphandlingsprocessen då det 

enligt R1 inte rörde deras arbete. Fas 2 visar även indikationer på att 

upphandlingsprocessen inte har genomgått några större förändringar men att arbetet 

och tänket kring upphandlingsprocessen har utvecklats och har exempelvis gått från 

att fokusera på lagar till att fokusera mer på affären i helhet.  

När det gäller området innovation och innovationsupphandling visar fas 2 på att det 

fortfarande råder oklarheter kring begreppet och dess innebörd. Dessutom visar fas 2 

att felaktiga tolkningar gjordes i fas 1 där leverantören ansågs ligga i framkant när det 

gäller innovativt tänk. K3 visade ett enormt engagemang i hur de arbetar kring 

innovation och det tyder på att de följt minst lika stor utveckling som leverantören 

kring innovationsfrågan. Det som skulle kunna skilja kundperspektivets upplevelse 

av innovation i fas 1 och fas 2 åt är att det i första fasen rörde sig om en kommun 

medan den andra fasen även involverade en offentlig myndighet.  

K3 verkar ha samtliga förutsättningar som krävs för att utföra innovations-

upphandling men ändå har det inte resulterat i en sådan vilket indikerar att det bör 

vara någonting som gör det mer problematiskt än vad processen säger.  Fas 2 visade 

dessutom på att det finns individer inom området som tror att Vinnova bär det yttersta 

ansvaret för att informera och lära ut om innovationsupphandling. Dessutom 

indikerar fas 2 på att det även finns individer som inte tror att det finns någon att 

vända sig till kring innovationsupphandling. Vidare är det fortfarande många 

oklarheter kring Vinnovas kompetens och skyldighet kring just området för 

innovationsupphandling, detta undersöks därför ytterligare i fas 3.  Dessutom görs en 

större datainsamling genom en enkätundersökning för att ta reda på om individer vet 

vem de bör vända sig till för frågor kring innovationsupphandling. 
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Figur 10 - Illustration av utfallet av fas 2 

4.3 Fas 3 – Detaljerad ansats 

I denna fas användes en detaljerad ansats som ytterligare fokuserade området där 

perspektivet blev ännu mer specifikt. 

4.3.1 Kompetens 

Då det fortfarande fanns brister och oklarheter inom kompetensområdet studerades 

detta ytterligare i tredje fasen. Detta undersöktes genom att kontakta 

Näringsdepartementet samt genom att utföra en enkätundersökning. 

Regeringens uppdrag till Vinnova  

För att undersöka vidare vad Vinnova har för ansvar kontaktades sakkunniga på 

Näringsdepartementet som år 2012 gav Vinnova uppdraget att främja 

innovationsupphandling i offentlig sektor. Intervjun med respondenten hos 

Näringsdepartementet, låt kalla denne för N1, visade att en hel del av frågorna 

hänvisades till Vinnova själva vilket kan uppfattas som att N1 inte hade rätta 

kunskapen att besvara frågorna.  
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Bland annat besvarades ej frågan gällande vilken kompetens Vinnova bör ha kring 

innovationsupphandling, om de ska kunna hjälpa till under hela 

upphandlingsprocessen eller enbart vid ett specifikt skede. Detta skulle endera kunna 

tyda på att Vinnova inte har någon skyldighet gällande kunskap kring området eller 

att N1 var fel respondent att intervjua. Å andra sidan står det i Regeringens (2012) 

beslut att Vinnova ska: ”säkerställa synergier mellan detta uppdrag och det arbete som 

myndigheten bedriver för att stötta uppbyggnad av kompetens, metod och erfarenhet 

för innovationsupphandling”. Dessutom påstår N1 att de har allmänna förväntningar 

på Vinnova som innovationsmyndighet där de ska bidra till att utveckla och verka för 

ökad tillämpning av innovationsupphandling, men förväntningarna relaterat till 

uppdraget de gav år 2012 är inget som N1 kan besvara. Detta visar återigen att 

Vinnova bör ha kompetens kring innovationsupphandling vilket även borde 

inkludera själva processen för upphandlingen.  

Dessutom besvarades inte frågan gällande om de gjort någon uppföljning på hur 

arbetet kring att främja innovationsupphandling har gått, utan detta hänvisades 

vidare till Vinnova. Eftersom det är Näringsdepartementet som givit Vinnova 

uppdraget bör det vara dom som säkerställer att projektet genomförs och uppnår 

resultat. När det är medborgarnas pengar som finansieras bör det vara extra noggrant 

att uppföljningar utförs men eftersom frågan inte kan besvaras antas att ingen 

uppföljning utförts av regeringen. Enligt N1 är det Upphandlingsmyndigheten som är 

det så kallade kompetenscentret som ska kunna ge stöd och vägledning i 

upphandlingsfrågor, bland annat relaterat till innovationsupphandling.  

Detta stämmer överens med vad Upphandlingsmyndigheten själv beskriver men 

samtidigt väcks frågan om varför de inte då fick uppdraget från 

Näringsdepartementet istället för Vinnova, däremot säger N1 att flera uppdrag de gett 

ut senare involverar Upphandlingsmyndigheten vilket bör bara fördelaktigt då de 

verkar besitta bättre kompetens inom området. 

Upphandlingsmyndighetens informationsspridning 

En fråga som funnits med från studiens start är ”när innovationsupphandling kom till 

Sverige” samt ”vem som introducerade det i Sverige”, detta har varken kunna 

besvarats i litteraturstudien eller under intervjuer.  Upphandlingsmyndigheten och 

Näringsdepartementet kunde heller inte besvara detta vilket styrker tolkningarna om 

att det finns en hel del oklarheter kring innovationsupphandling samt att det behövs 

forskas mer på området. Dessutom verkar det finnas en del individer som inte vet att 

det är Upphandlingsmyndigheten som är kompetenscentret kring 

innovationsupphandling och att det därför är dom som de offentliga verksamheterna 

bör vända sig till.  
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För att undersöka individers kunskap gällande innovationsupphandling utfördes en 

enkätundersökning som vände sig till personer som arbetar med områden som rör IT-

utveckling eller digitalisering. På enkäten svarade 22 respondenter och 68 procent av 

dessa tyckte sig veta vad innovationsupphandling var, se Figur 11. Vidare svarade 73 

procent att de hade någon inom den egna organisationen att vända sig till gällande 

frågor kring innovationsupphandling, se Figur 12. Detta visar att organisationer 

prioriterar området genom att stötta anställda vilket förmodligen är ett sätt för att 

främja innovationsupphandling inom företaget.  

Däremot svarade 45 procent av respondenterna att de inte visste vilken organisation 

de som företag kan vända sig till för att få råd och support kring 

innovationsupphandling, det vill säga vilket som är kompetenscentret i Sverige, se 

Figur 13. Dock var det flera respondenter som ansåg sig veta vilken organisation de 

kan vända sig till för frågor gällande innovationsupphandling men som ändå inte 

svarade Upphandlingsmyndigheten, vilket enbart 32 procent av respondenterna 

gjorde. Detta visar återigen att det finns individer som inte känner till 

Upphandlingsmyndighetens arbete och att myndigheten därmed brister i sin 

informationsspridning.  

 

Figur 11 - Kännedom om begreppet innovationsupphandling 
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Figur 12 - Stöd från egen organisation 

 

Figur 13 - Kännedom kring Upphandlingsmyndighetens arbete 
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4.3.2 Metodologiska reflektioner från Fas 3 

Figur 14 illustrerar utfallet av fas 3 som baserades på fas 2. Intervjun med 

Näringsdepartementet förtydligade inte Vinnovas uppdrag då majoriteten av 

frågorna hänvisades tillbaka till Vinnova. Regeringen hade inte heller gjort någon 

uppföljning på uppdraget vilket innebär att det inte går att säga någonting om 

resultatet av Vinnovas uppdrag. Däremot har Näringsdepartementet utgett andra 

uppdrag under senare tid till Upphandlingsmyndigheten som anser sig vara 

kompetenscentret inom innovationsupphandling.  

Enkätundersökningen som gjordes visade att majoriteten av de personer som svarade 

inte har koll på att det är Upphandlingsmyndigheten de bör vända sig till för frågor 

gällande innovationsupphandling. 

 

Figur 14 - Illustration av utfallet av fas 3 
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5 Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att fördjupa förståelsen med upphandling som utgångspunkt 

för att kunna digitalisera på ett innovativt sätt i offentlig sektor. Arbetet fokuserade på 

att hitta utmaningar och möjligheter som framgår under upphandlingsprocessen, 

detta för att underlätta för framtida upphandlingar. 

Efter att ha undersökt ämnet visar studien på att det finns både utmaningar och 

möjligheter i upphandlingsprocessen samt att det finns en generell kompetensbrist 

kring processen vid upphandling där flera parter uppfattas ha bristfällig kunskap. Till 

exempel finns det saker som vissa kunder inte tror att man får göra fast det egentligen 

inte finns någon laglig grund för det. Dessutom upptäcktes en bristfällig kunskap 

kring innovationsupphandling och att ingen riktigt tar ansvar för hur den bör göras. 

Majoriteten av tolkningarna som gjordes stämmer överens med aspekter som belysts 

i det analytiska ramverket, exempelvis att kraven är en komplicerad del i processen 

som kan skapa problem för både kund och leverantör. Vissa av tolkningarna som 

gjordes relaterar dock inte till tidigare forskning där exempelvis Davenport  (1998) 

belyste att det bör finnas en balans mellan ”hur verksamheten vill arbeta” med ”vad 

systemet egentligen tillåter” vilket inte stämde överens med tolkningarna som gjordes 

från varken kund- eller leverantörsperspektiv. De tydligaste utmaningarna och 

möjligheterna som studien funnit presenteras i kapitlen nedan. 

5.1 Utmaningar med upphandlingsprocessen 

De utmaningar som identifierats är:  

 Kravspecifikationen 

 Begränsning med LOU 

 Innovationsupphandling – begrepp och innebörd 

 Innovationsmyndighetens kompetens 

En av de största utmaningarna som påträffats under arbetets gång och som även 

belysts i det analytiska ramverket är att kravspecifikationen och själva formuleringen 

av krav är en komplicerad process. Studien visar att det finns offentliga verksamheter 

som tycker att identifieringen och formuleringen av krav är svår för att de anser att de 

inte har tillräcklig teknisk kompetens, vilket gör att de blir begränsade. Dessutom finns 

kunder som lägger ner mycket tid och resurser på att formulera kraven samtidigt som 

det finns leverantörer som hävdar att kraven nästan alltid är otydliga och att de får 

gissa sig fram i många fall för att förstå vad det är kunden vill ha.  

 

 



Utmaningar och möjligheter i upphandlingsprocessen    
Sandra Fahlén & Josefin Lönngren 

   2018-06-05 

75 

En förklaring till detta skulle kunna vara att kunden lägger ner för mycket tid på detta 

och därför blir för fast i själva formuleringen vilket skulle kunna resultera i att de 

glömmer bort vad de egentligen har för behov och vad som är viktigt. Därför borde 

kunden lägga mer fokus på att beskriva vad de har för behov och våga lita mer på att 

leverantören besitter rätt kunskap för att kunna ta fram den bästa lösningen som 

uppfyller detta behov.  

Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste följas vid upphandlingar men istället 

för att vägleda och förtydliga finns det offentliga verksamheter som upplever att LOU 

gör det svårt och begränsar på grund av att gränserna är otydliga. Risken för 

överprövning i upphandlingsprocessen är något som offentliga verksamheter är extra 

rädda för och att de därför inte vågar gå för nära gränsen för vad lagen egentligen 

tillåter. Denna rädsla kan resultera i att offentliga verksamheter inte vågar gå utanför 

ramarna och därför blir fast i det som de alltid har gjort och inte vågar testa något nytt 

och mer innovativt. Att kommunikationen mellan kund och leverantör är begränsad i 

offentlig upphandling är också något som båda parter har upplevt som komplicerat. 

Lagen i sig förbjuder inte en dialog men det är viktigt att alla leverantörer deltar på 

samma villkor för att ingen ska få konkurrensfördel. Utmaningen blir därför att 

offentliga verksamheter ska våga kommunicera med leverantörer för att på så sätt 

möjliggöra bättre lösningar och samtidigt ha tillräckligt bra koll på lagen för att kunna 

hålla sig inom den.  

En annan utmaning som uppmärksammats under arbetets gång är att det finns mycket 

oklarheter gällande begreppet innovationsupphandling och dess innebörd. Varken 

med hjälp av litteraturstudien eller respondenterna har vi kunnat reda ut när 

innovationsupphandling kom till Sverige eller vem som grundade begreppet. 

Dessutom finns det flera olika definitioner och förklaringar på vad 

innovationsupphandling är och det blir därför svårt att förhålla sig till det. Samtidigt 

som det finns källor som säger att man inte vet i förväg om det är en 

innovationsupphandling eller inte, för att det beror på om det resulterar i innovation, 

så finns det andra definitioner som menar att man endast behöver vara öppen för nya 

lösningar för att det ska kallas för innovationsupphandling. Alla dessa oklarheter gör 

det inte direkt lättare för offentliga verksamheter att använda sig av denna mer 

innovativa upphandlingsform. Av denna anledning blir det därför en utmaning att 

försöka reda ut dessa oklarheter genom att till exempel sprida mer och tydligare 

information för att uppmana organisationer till att använda innovationsupphandling 

i de fall då det skulle underlätta och skapa möjligheter som inte kan nås genom 

traditionell upphandling.  
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En annan sak som upptäcktes under arbetets gång var att innovationsmyndigheten 

Vinnova enligt respondenten inte tar hänsyn till den upphandlingsprocess som 

kommer efter deras arbete, då det enligt denne inte var deras ansvarsområde. Trots 

detta fick de år 2012 i uppdrag att främja innovationsupphandling i offentlig sektor 

och det känns märkligt att ta på sig ett sådant uppdrag utan att iallafall ha 

grundläggande kunskap om upphandlingsprocessen. Dessutom påstod 

Näringsdepartementet som gav ut detta uppdrag att de har allmänna förväntningar 

på Vinnova att de ska bidra till att utveckla och verka för ökad tillämpning av 

innovationsupphandling.  

Om det är som respondenten säger, att de inte kan svara på frågor kring 

upphandlingsprocessen, bör offentliga verksamheter kunna bli vilseledda ifall de tar 

hjälp av Vinnova i deras innovationsupphandlingar. Vill man däremot ha information 

och stöd gällande innovation i allmänhet borde offentliga verksamheter kunna vända 

sig till Vinnova men det är viktigt att de ändå har i åtanke att deras kompetens inte 

sträcker sig till upphandlingsprocessen. Studien visar även att det finns individer som 

tror att det är Vinnova som är kompetenscentret kring innovationsupphandling vilken 

kan bli en utmaning eftersom de inte verkar besitta den rätta kompetensen som krävs 

och därav kan upphandlingar och offentliga verksamheter bli drabbade.  

5.2 Möjligheter med upphandlingsprocessen 

De möjligheter som identifierats är:  

 Upphandlingsmyndigheten kompetens 

 Kravspecifikationen 

 LOU samt nya arbetssätt kring upphandlingsprocessen 

 Trend att vara innovativ 

Trots utmaningarna som identifierades visar studien att det finns möjligheter som bör 

kunna underlätta vid upphandlingar, men det krävs att aktörerna är informerade och 

uppmärksamma för att lyckas med en bra affär. Även om informationsspridning 

gällande Upphandlingsmyndighetens arbete skulle behöva nå ut ännu bättre så 

besitter myndigheten god kunskap kring både upphandlingsprocessen och 

innovationsupphandling och kallar sig själva för ett kompetenscenter. Studien visar 

dock att det finns individer som inte har vetskap om att det är 

Upphandlingsmyndigheten som är detta kompetenscentret. Genom att sprida 

information om myndighetens arbete kan organisationer få enormt värdefull hjälp om 

de vänder sig till Upphandlingsmyndigheten för support under upphandlingar, men 

det krävs då att företagen är öppen för att ta emot hjälp.  
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Då studien visar att det finns leverantörer som ofta uppfattar kunder som otydlig i 

deras kravformuleringar och skulle rekommendera kunden att ta in en konsult med 

rätt beställarkompetens kan det vara övervägande att man som kund faktiskt utnyttjar 

upphandlingsmyndighetens kompetens, exempelvis vid kravprocessen, då affärerna 

förmodligen skulle bli ännu mer lyckade i slutändan.  

Precis som kravspecifikationen innebär utmaningar kan den även leda till stora 

möjligheter om man som beställare får till den på ett bra sätt. Det är viktigt att behovet 

hela tiden finns med när kraven formuleras då det annars kan vara lätt att man fastnar 

på formuleringar som till slut gör att man hamnar utanför behovet som sedan inte 

uppfylls av det som upphandlas. Skulle kunden arbeta mer utefter behov istället för 

efter krav i upphandlingsprocessen skulle det även kunna öppna upp för mer 

innovation och innovationsupphandling i offentliga verksamheter. Och eftersom det 

är kravspecifikationen som blir det som knyter an kunden och leverantören är det 

kraven som blir utgångspunkten för hela upphandlingen och därför krävs det att 

individer med rätt kompetens ansvarar för den processen. Vidare finns det fall då 

kunden lägger mycket tid på kraven men som ändå upplevs som ofullständiga, därför 

kan det vara fördelaktigt att följa någon slags strategi för hur mycket tid som bör gå 

till vad under kravprocessen samt att man tar in spetskompetens för att säkerställa att 

kraven verkligen täcker behovet, exempelvis från Upphandlingsmyndigheten. Genom 

att tänka på behovet, funktionen som ska upphandlas samt gråzoner som bör 

identifieras finns det stora möjligheter att upphandlingen leder till rätt leverantör som 

kan leverera en produkt som uppfyller kundens förväntan.  

En annan möjlighet som upptäcktes under studiens gång är att det finns indikationer 

på att individer arbetar på annorlunda sätt kring upphandlingsprocesser idag än de 

gjorde tidigare.  Även om upphandlingsprocessen i sig inte har genomgått några större 

förändringar verkar arbetet ske på ett annorlunda sätt nu mot för tidigare. 

Upphandlaren är idag inte anonym, vilket den tidigare var, och det finns upphandlare 

som idag arbetar på att minska koncentrationen på lagen och istället fokuserar på 

affären. Förr var det mest jurister som skötte upphandlingarna medan man idag ofta 

har en ekonomisk bakgrund eller en erfarenhet inom inköp vilket indikerar att det blir 

mindre fokus på lagar. Lagen ska såklart alltid följas, men studien visar att det finns 

offentliga verksamheter som begränsar sig själva då de är för rädda att gå nära lagens 

gränser. Genom att ha lagen i åtanke och släppa fokus på hur mycket den begränsar 

och istället lyfta fördelarna med lagen kan mer energi istället läggas på att försöka få 

till en bra affär vilket i sin tur borde bli lönsamt på sikt. Denna förflyttning som skett 

leder till möjligheter som underlättar för utveckling och nytänkande hos offentliga 

verksamheter och som gör det enklare för dom att upphandla produkter som täcker 

deras behov.  
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En annan upptäckt som gjordes i studien var att begreppet innovation cirkulerar som 

en trend hos de flesta organisationer. Att vara innovativ i sitt arbetssätt anses vara högt 

prioriterat, dels för att kunna vara förändringsbenägna men också för att hänga med i 

den snabba utvecklingen som sker. Att sträva efter innovativa lösningar kan som oftast 

vara positivt, så länge det finns en logisk bakgrund till det, även om det kan innebära 

risker. Men för att kunna lyckas med innovativa lösningar kanske det krävs att man 

tar vissa risker, och kanske är det förflyttningen på arbetssättet kring 

upphandlingsprocessen som gjort att det idag i offentlig verksamhet är möjligt att vara 

mer innovativ med hjälp av innovationsupphandling. Genom att fokusera mindre på 

lagar och istället försöka få till bra affärer kan innovation och innovationsupphandling 

leda till goda möjligheter där offentliga verksamheter får lösningar som täcker deras 

behov. Och även om man som exempelvis kommun känner att det inte är viktigt att 

vara unik eller är i behov av förändring bör man ha i åtanke att någon gång är allting 

nytt och att stänga dörrarna för förnyelse innebär att man även stänger dörrarna för 

stora möjligheter. Men man bör dock vara uppmärksam på att välja rätt tillfällen för 

när innovativa lösningar kan vara lämpliga att upphandla, det är såklart inte alltid en 

innovationsupphandling passar.  

5.3 Studiens bidrag och förslag på vidare forskning 

Studien bidrar till nyttiga insikter som kan vara användbara av både kunder och 

leverantörer vid framtida upphandlingar. Genom att ha kännedom om respektives 

uppfattningar kan en ökad förståelse skapas, vilket i sin tur kan bidra till ett bättre 

samspel mellan kund och leverantör. Dessutom kan eventuella hinder undvikas och 

därmed ökar sannolikheten att upphandlingen blir lyckad. Detta är av stor vikt 

eftersom upphandlingsprocessen finansierar medborgarnas pengar och det är därmed 

dessa som riskeras om någonting går fel i upphandlingen.  

Tolkningarna som görs i studien bidrar dessutom till att styrka majoriteten av de 

aspekter som belysts i tidigare forskning och som har använts i denna studie. De 

aspekter som studien inte styrker visar istället ett nytt perspektiv som resultatet i 

tidigare forskning inte har visat, vilket också kan ses som nyttigt och användbart. 

Utmaningar och möjligheter i och med upphandlingsprocessen verkar inte ha 

analyserats tidigare där fokus varit på att digitalisera på ett innovativt sätt. Därför 

bidrar studien med tolkningar som kan vara relevanta att ha i åtanke under framtida 

upphandlingar som kund och leverantör.  

Vidare skulle området kunna undersökas ytterligare genom att exempelvis samla in 

en större mängd data som bidrar till statistiskt underlag för att sedan kunna dra 

tillförlitliga slutsatser.  
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Vinnovas uppdrag som de fick från Näringsdepartementet år 2012 skulle även kunna 

fördjupas ytterligare då ingen av respondenterna i denna studie, från respektive sida, 

kunde svara på frågor kring Vinnovas kompetens kring innovationsupphandling och 

uppdragets resultat. Dessutom skulle Vinnovas samt Upphandlingsmyndighetens 

ansvar kunna undersökas ytterligare där det fortfarande finns oklarheter kring deras 

skyldigheter. Ett annat forskningsfenomen skulle kunna vara att undersöka kund- och 

leverantörsperspektivet på en specifik upphandling där bidraget skulle kunna bli mer 

tillförlitligt då befintligt material skulle kunna användas samt att de båda perspektiven 

därmed utgår och svarar utifrån samma upphandling.  
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Bilaga A: Fas 1 - Intervjuunderlag till kund (både 

verksamheten och upphandlingsenheten) 

1. Är ni bekant med begreppet innovationsupphandling? Hur skulle ni 
definiera begreppet? 
 

2. Vilken utbildning/teknisk kompetens har nyckelpersoner i er organisation 
som har ansvar i upphandlingsprocessen? 

 
3. Hur lång erfarenhet har du inom upphandling? Vad har du för roll/vad gör 

du mer specifikt? 
 

4. Vilken kompetens anser du att den ansvariga i upphandlingen behöver ha? 
 

5. Vid en upphandling som beräknas ta cirka 12 månader, hur lång tid lägger 
ni på att undersöka vilka behov som finns och som bör åtgärdas?  
(Undersöker vad som inte funkar och vad som bör funka) 
 

6. Vid en upphandling som beräknas ta cirka 12 månader, hur lång tid lägger 
ni på kravformulering? (Då behov formuleras till krav i en 
kravspecifikation) 
 

7. Hur tänker ni då ni formulerar krav gällande hur generella eller detaljerade 
kraven är?  
 

8. Vilka risker upplever ni finns i samband med upphandlingsprocessen? 
(skadliga konsekvenser som kan uppstå) 

 
9. Vilka utmaningar/begränsningar skulle ni säga finns vid 

upphandlingsprocessen? (saker som man enligt lag inte får göra, saker som 
försvårar) 

 
10. Undersöker ni vad som är tekniskt möjligt att göra innan upphandlingen 

startar? 
 

11. Hur ställer ni er till att utföra en ”tidig dialog” i upphandlingen?  
a. Hur ofta utförs en tidig dialog i era upphandlingar? 
 

12. Om användare involveras vid upphandlingsprocessen, i vilken omfattning 
involveras dom? (hur mycket och på vilket sätt) 
 

13. Vid upphandling kan flera personer ha olika mål, hur säkerställer ni att alla 
dessa mål uppfylls? 
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14. Anser ni att det är viktigt att det finns en balans mellan ”hur verksamheten 
vill arbeta” och ”vad systemet egentligen tillåter”? 

a. Om ja, hur arbetar ni kring detta? Hur säkerställer ni att det finns en balans? 

 

15. Då kravspecifikationer och upphandlingsdokument är färdigställda och 
skickade till leverantörer, händer det att ni upptäcker brister och vill göra 
korrigeringar? Gör ni då korrigeringar och i så fall hur? Har ni något 
exempel? 

 
16. Upplever ni att flera olika organisationsfaktorer påverkas vid upphandling 

av en produkt? (exempelvis arbetssätt, användning av verktyg och tekniker, 
engagemang hos anställda/ledning osv)  

a. I så fall, hur säkerställer ni att ni har kontroll på alla faktorer som kommer 
påverkas innan upphandlingen?  

 
17. Händer det att ni även upphandlar nyutvecklade produkter som inte finns 

på marknaden, alltså produkter som måste utvecklas för att uppfylla era 
behov? 

 
18. Till vilka kommuniceras upphandlingen och i vilken omfattning sker det? 

Vilken typ av information delas?  
 

19. När produkten är levererad, försvinner leverantören helt ur bilden eller 
finns någon typ av relation efteråt? Hur vill ni att relationen ska se ut? 

 
20. Hur säkerställer ni att ni får det ni upphandlar? Det vill säga att systemet 

stödjer alla funktioner som efterfrågades 
a. Om det inte stödjer som det ska, hur gör ni då? 

 

Ytterligare intervjufrågor till upphandlingsenheten 

1. Hur många upphandlingar gör ni per år inom området digitalisering? Hur 
mycket pengar handlar det ungefär om? 
 

2. Hur är ansvaret generellt fördelat mellan er på upphandlingsenheten och på 
”verksamhetens” sida under upphandlingsprocessen?  
 

3. Hur resonerar ni gällande de krav ni sätter på leverantörens 
storlek/leverantörens omsättning? Föredrar ni oftast stora eller små 
leverantörer och hur tänker ni kring det? 
 

4. Vilka upphandlingsförfaranden används oftast hos er då ni gör 
upphandlingar? Är det oftast samma eller varierar dom? 
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Bilaga B: Fas 1 - Intervjuunderlag till leverantör 

1. Är ni bekant med begreppet innovationsupphandling? 
 

2. Hur skulle ni definiera begreppet innovationsupphandling?  
 

3. Vilken utbildning/teknisk kompetens har nyckelpersoner som har ansvar i 
upphandlingsprocessen? 

 
4. Hur lång erfarenhet har du inom upphandling? Vad har du för roll/vad gör 

du mer specifikt 
 

5. Vilken kompetens anser du att den ansvariga i upphandlingen behöver ha? 
 

6. Händer det att kunden efterfrågar produkter/funktioner som inte är teknisk 
möjliga?  

 
7. Vid en upphandling som beräknas ta cirka 12 månader, hur lång tid anser ni 

att kunden bör lägga på att undersöka behovet som bör åtgärdas? 
(Undersöker vad som inte funkar och vad som bör funka) 
 

8. Vid en upphandling som beräknas ta cirka 12 månader, hur lång tid anser ni 
bör läggas på kravformulering? (Då behov formuleras till krav i en 
kravspecifikation) 

 
9. I en upphandlingsprocess, föredrar ni att kunden lämnar generella eller 

detaljerade kravformuleringar? Hur resonerar ni? 
 

10. Hur ofta händer det att kravspecifikationer i upphandlingsprocesser är 
otillräckliga/otydliga på en skala från 1 till 10 där 1 är oförståeliga och 10 är 
supertydliga krav?  

a. Hur går ni tillväga om kraven är otillräckliga/otydliga? 
 

11. Vilka risker upplever ni finns i samband med upphandlingsprocessen? 
(skadliga konsekvenser som kan uppstå) 
 

12. Vilka utmaningar/begränsningar skulle ni säga finns vid 
upphandlingsprocessen? (saker som man enligt lag inte får göra, saker som 
försvårar)  

 
13. I vilken omfattning upplever ni att kunden har tillräcklig 

kunskap/kompetens om vad som är tekniskt möjligt?  
 

14. Har ni exempel på vad kunden ofta tror att man inte kan/får göra men som 
man egentligen kan/får? 
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15. Vid upphandling kan flera personer ha olika mål, upplever ni att olika mål 
och behov kan krocka med varandra? (Att arbetet blir möjligt men mycket 
krångligt/att det är tekniskt omöjligt) 

 
16. I vilken omfattning arbetar ni med innovationsupphandling och vad anser 

ni är fördelarna med att arbeta med innovationsupphandling istället för 
med traditionell upphandling?  

 
17. Anser ni att det är viktigt att det finns en balans mellan ”hur kunden vill 

arbeta” och ”vad systemet egentligen tillåter”? 
a. Om ja, hur arbetar ni kring detta? Hur säkerställer ni att det finns en balans? 
 

18. När produkten är levererad, försvinner kunden helt ur bilden eller finns 
någon typ av relation efteråt? Hur vill ni att relationen ska se ut? 

 
19. Hur säkerställer ni att ni levererar det som upphandlas? Det vill säga att 

systemet stödjer alla funktioner som efterfrågats 
a. Om ni missat något i leveransen, hur hanteras detta? 
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Bilaga C: Fas 2 - Intervjuunderlag till kund 

 Vad arbetar du med och vad gör du mer specifikt?  

Vad har du för erfarenhet och utbildning? 

 Hur ser du på upphandlingsprocessen?  
Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? Är något speciellt komplicerad? 

Finns det förbättringsmöjligheter? Hur vill du att de ska vara? 

 

 När ni undersöker behovet innan upphandlingen startar, kollar ni enbart på 
nutida behov eller kollar ni även på framtida?  

Hur arbetar ni kring detta? 

 

 Tycker du att upphandlingsprocessen har förändrats över tid eller utförs 
den precis på samma sätt som tidigare?  

Om den har förändrats, på vilket sätt? Hur har det påverkat er organisation och 

hur arbetar ni kring detta? Har ni några strategier?  

 

 Vad har du för erfarenhet av kompetensbrist inom upphandlingar?  

Både från er och andra organisationer? (tänk gärna ur både kund- och 

leverantörsperspektiv). Hur visade det sig och hur påverkade det 

upphandlingen? 

 Innovationsupphandling, vet du vad det är?  
Hur ofta använder ni det?  

 

 Hur arbetar ni för att främja innovativa lösningar i era upphandlingar och 
är ni positivt inställda till det?  

Lyfter ni detta vid era upphandlingar? Arbetar ni annorlunda då ni efterfrågar 

mer innovativa lösningar än då exempelvis standardsystem upphandlas? 
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Bilaga D: Fas 2 - Intervjuunderlag till leverantör 

 Vad arbetar du med och vad gör du mer specifikt?  
Vad har du för erfarenhet och utbildning? 

 

 Hur ser du på upphandlingsprocessen?  

Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Är något speciellt komplicerat? Finns 

det förbättringsmöjligheter? Hur vill du att de ska vara? 

 

 Tycker du att upphandlingsprocessen har förändrats över tid eller utförs 
den precis på samma sätt som tidigare?  

Om den har förändrats, på vilket sätt? Hur har det påverkat er organisation och 

hur arbetar ni kring detta? Har ni några strategier?  

 

 Vad har du för erfarenhet av kompetensbrist inom upphandlingar?  
Både från er och andra organisationer? (gärna ur kund- och 

leverantörsperspektiv). Hur visade det sig och hur påverkade det 

upphandlingen? 

 

 Innovationsupphandling, vet du vad det är?  

Hur ofta använder ni det?  

 

 Hur arbetar ni för att främja innovativa lösningar i era upphandlingar 
gentemot offentlig sektor och är ni positivt inställda till det?  

Lyfter ni detta vid dialog med kund? Arbetar ni annorlunda då kunden 

efterfrågar mer innovativa lösningar än då exempelvis standardsystem 

upphandlas? 
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Bilaga E: Fas 2 - Intervjuunderlag till Vinnova, Årets 

upphandlare samt Upphandlingsmyndigheten 

 Vad arbetar du med och vad gör du mer specifikt?  
Vad har du för erfarenhet och utbildning? 

 

 Hur ser du på upphandlingsprocessen?  

Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Är något speciellt komplicerat? Finns 

det förbättringsmöjligheter? Hur vill du att de ska vara? 

 

 Har upphandlingsprocessen förändrats över tid eller utförs den precis på 
samma sätt som tidigare? (generellt) 

Om den har förändrats, på vilket sätt? Hur har det påverkat organisationer tror 

du? Anser du att det är viktigt att organisationer använder strategier i samband 

med förändringar som rör upphandlingsprocessen? 

 

 Vad har du för erfarenhet av kompetensbrist inom organisationer gällande 
upphandlingar? (tänk gärna ur både kund- och leverantörsperspektiv) 

Hur visar det sig och hur påverkar det upphandlingar? 

 

 Vårt intryck är att innovationsupphandling inte används speciellt ofta, 
upplever ni också att det är så?  

Vad tror du att det i så fall kan bero på? Hur tror du att man kan få fler företag 

inom offentlig sektor att använda sig av innovationsupphandling?  

 

 Vad har ni för erfarenhet av misslyckade innovationsupphandlingar?  
Hur vanligt förekommande är det att innovationsupphandlingar misslyckas? 

Vilka är nackdelarna med innovationsupphandling skulle du säga? 
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Bilaga F: Fas 3 - Intervjuunderlag till 

Näringsdepartementet 

1. När kom begreppet innovationsupphandling till Sverige? Vem uppfann det 
och varför införde man det? 
 

2. Hur tänkte regeringen när man gav det här uppdraget till Vinnova? 
a. Vad hade man för förväntningarna på Vinnova? 

 
b. I vilken utsträckning sträcker sig Vinnovas kunskap kring 

innovationsupphandlingar, ska de ha kunskapen att hjälpa till under 
hela upphandlingsprocessen eller är det i något specifikt skede deras 
arbete utförs? Eller är deras arbete bara att bidra finansiellt? 
 

c. Har det gjorts någon uppföljning på uppdraget? Hur har arbetet med 
att främja innovationsupphandlingar för Vinnova gått?  
 

3. Finns det något kompetenscenter som man som offentlig verksamhet kan 
vända sig till om man har frågor kring innovationsupphandling? Eller vem 
vänder man sig till? Finns det någon som har ”ansvar” att bidra med 
information och kunskap kring innovationsupphandling till offentliga 
verksamheter? 
 

4. Hur har arbetet kring innovationsupphandling fortsatt efter att tiden för 
uppdraget tagit slut? Fanns det någon plan på hur arbetet skulle fortsätta? 
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Bilaga G: Fas 3 - Enkätundersökning 

 

 

 

 


