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Introduktion 
Offentlig upphandling har stor inverkan på 
samhällsekonomin och värdet av de upphandlingspliktiga 
inköpen uppskattas vara hundratals miljarder kronor per år 
i Sverige. Inköpen som görs av det offentliga kan vara ett 
viktigt styrmedel för att nå strategiska mål, men kan även 
användas för att driva fram nya typer av varor och tjänster. 
Offentligt-Privat Innovationssamarbete (OPI) är en 
metod som kan användas för att utforska ett framtida 
upphandlingsområde. Metoden utgår från ett jämbördigt 
och icke-förpliktigande utvecklingskontrakt vari 
jävsituationer, ägarskapsfrågor och offentliggörande 
av resultat hanteras. Metoden skapar genom 
utvecklingskontraktet ett öppet innovationsrum mellan 
offentliga och privata aktörer. 

Guidens målgrupp
Denna guide vänder sig i första hand till den offentliga 
aktören i ett OPI, det vill säga den part som är 
problemägare och som har ett behov av att en lösning 
utvecklas. Guiden är således skriven utifrån dennes 
perspektiv, men även en privat aktör kan ha nytta av 
informationen här i för att skapa sig en förståelse för hur 
upphandling via ett OPI går till. 

Tänk på!
Metoden bör inte blandas ihop med PCP (Pre-commercial 
Procurement), PPP (Public Private Partnership), funktionsupphandling 
eller innovationsvänlig upphandling. Dessa är andra metoder och 
skiljer sig från OPI på olika sätt. Bland annat så är det inte givet att OPI 
leder till en upphandling.

Tre myter om OPI
OPI är samma sak som ett 
Innovationspartnerskap!
Till skillnad från ett innovationspartnerskap, 
där den offentliga myndigheten har fattat 
beslut om att starta en upphandling, är OPI 
ett utvecklingsprojekt som äger rum innan ett 
anbudsförfarande har påbörjats.

OPI kan användas för att kringgå 
upphandlingslagen!
Nej, tanken är inte att ett OPI skall användas 
för att göra inköp utanför upphandlingslagen. 
OPI är ett samarbete som baseras på FoU-
undantaget.

Privata företag blir diskvalificerade 
i upphandlingen om man deltar i en 
OPI-process! 
Som företag kan du delta i ett OPI utan 
att riskera att anses jävig i en efterföljande 
upphandling. OPI-avtalet säkerställer 
att den privata aktörens deltagande i 
innovationsprocessen tillsammans med den 
offentliga myndigheten sker på ett juridiskt 
korrekt vis med full insyn. Ett OPI avslutas med 
att all relevant information även kommer andra 
aktörer tillhanda inför upphandlingen.
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Är ett OPI något för mig?  
Ett OPI passar bra då en offentlig aktör har ett problem 
vars lösning inte finns på marknaden, och när krav som 
kan ställas i en upphandling behöver undersökas närmare. 
Man kan även överväga att använda ett OPI då en 
marknadsdialog inte är eller har varit tillräcklig för att säkra 
relevant information inför ett upphandlingsförfarande, och 
när det behövs tester för att kunna gå vidare och förstå 
vilka krav och funktioner som skall ställas på lösningen. 
Innovationssamarbetet kan ses som en utvecklad 
marknadsdialog och äger rum innan den upphandlande 
organisationen har beslutat om upphandling. Ett OPI kan 
följas av alla nu existerande upphandlingsformer. 

Figur  1. Ett OPI är ett led mellan marknadsdialog och upphandling. 
Det kan användas för att förbereda en upphandling inom en komplex 
och omogen marknad.

Checklista
Listan nedan kan användas som hjälp för att 
avgöra om ett OPI passar att tillämpa på just din 
problemställning. Merparten av kriterierna bör 
vara uppfyllda om ett OPI skall vara aktuell att 
använda.
• Det finns en tydlig problemställning.
• En marknadsdialog har inte varit tillräckligt 

för att hitta en befintlig produkt/tjänst som 
löser problemet.

• Funktioner och kriterier för en framtida 
upphandling är okända. 

• Det är viktigt att genomföra tester för att 
komma vidare och förstå vilka möjliga 
funktioner/krav som skall finnas i en 
framtida upphandling.

• Offentlig och privat sektor har ett 
gemensamt behov att utveckla en ny 
lösning.

• Det finns möjlighet att satsa tid och 
resurser på att utveckla en ny lösning. 

• Ledningen stödjer och är villig att avsätta 
resurser för utveckling av en ny lösning och 
det finns möjlighet att få juridisk hjälp, till 
exempel med att skriva avtal.
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Upphandling via ett OPI 

Figur 2 visar schematiskt de steg som kan leda fram 
till beslut om underlag för upphandling via ett OPI. 
I de förberedande stegen Behovsanalys (1) och 
Marknadsdialog (2) som kan leda fram till ett OPI 
(3) bör man vara öppen för att gå vidare med andra 
upphandlingsformer. Det är till exempel möjligt att 
marknadsdialogen resulterade i att den offentliga aktören 
fann en lösning som redan finns på marknaden och 
därmed direkt kan gå vidare till upphandling. Efter utförd 
marknadsdialog står det offentliga alltså inför ett vägskäl - 
skall ett OPI inledas eller finns det en annan bättre metod? 

Att gå vidare med ett OPI lämpar sig väl om lösningen 
man eftersöker inte finns på marknaden och de krav 
som skall ställas i en upphandling behöver undersökas 
närmare. Ju mer komplex och omogen marknaden 
är, desto mer relevant blir det att ett OPI initieras och 
genomförs innan en kommun eller offentlig organisation 
genomför en upphandling.

Figur 2.  Behovsanalysen och marknadsdialog är steg som leder fram 
till ett OPI. Beslut om upphandling tas först efter ett genomfört OPI.  

Figur 3.  Oberoende av vilket steg man befinner sig går man till beslut 
om upphandling om en lösning identifieras. 

Själva OPI:t kan beskrivas bestå av tre faser; 
förhandlingsfasen, innovationsfasen och 
summeringsfasen. I förhandlingsfasen förhandlar den 
offentliga och de privata aktörerna och sluter till sist ett 
avtal om hur man ska samarbeta. Ramarna för samarbetet 
sätts således i detta steg.

I innovationsfasen utvecklar och testar man tillsammans 
olika lösningar. Innovationsarbetet pågår till dess att den 
utvecklade lösningen uppfyller de kriterier som de båda 
parterna har kommit överens om. Det är inte ovanligt att 
man behöver gå fram och tillbaka mellan förhandlings- 
och innovationsfasen under processens gång beroende 
på hur samarbetet framskrider.

I summeringsfasen sammanställs allt material, erfarenheter 
och resultat som framkommit under innovationsfasen. 
Materialet skall sedan offentliggöras och vara tillgängligt 
för alla potentiella anbudsgivare i en kommande 
upphandling.

När OPI:t är genomfört och avslutat är det dags för den 
offentliga aktören att ta beslut om det är aktuellt att gå 
vidare med en upphandling eller inte. Det är inte ett 
krav att OPI:t skall leda fram till en upphandling av den 
framtagna lösningen. 

I kommande kapitel beskrivs de olika stegen i mer detalj. 
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Behovsanalys  

Arbetet med att utföra en behovsanalys utförs av dig 
som offentlig aktör, och de privata aktörerna är i detta 
steg ännu inte inkopplade. Här skall behovet, samt de 
utmaningar och problem som du försöker hitta en lösning 
till, utredas i detalj. 

Beskriv gärna värdet av en eventuell lösning på ditt 
problem och vilka effekter du förväntar och önskar dig. 
Det är viktigt att fundera igenom vad du har för behov och 
vad du vill åstadkomma. 

I detta steg skall du även göra vissa efterforskningar för att 
säkerställa att en lösning på ditt behov inte redan finns att 
tillgå på marknaden. Om en sådan lösning identifieras kan 
du gå direkt till upphandling.

Du måste också redan nu tänka på hur datainsamling och 
dokumentation under framtagandet av lösningen skall 
göras. Tänk även efter vilken information som behöver 
inhämtas redan nu och vilken som behöver samlas in 
senare i processen. 

Tips!
Förbered en pitch. Ett tips är att använda materialet från 
behovsanalysen för att förbereda en kort och kärnfull presentation 
dvs. en pitch.  Pitchen ska på ett tydligt sätt beskriva vilket problem 
som behöver lösas, och varför det inte är löst ännu. Den ska också 
väcka nyfikenhet och förklara vad den privata aktören har att vinna 
på ett eventuellt samarbete då dessa ofta är intresserade av att veta 
hur stor en eventuell kommande affär kan vara. Pitchen kan sedan 
användas för att beskriva projektet för de privata aktörer som du är 
intresserade av att samarbeta med.

Att fundera igenom
Nedanstående punkter är sådant som du som offentlig 
aktör behöver tänka igenom inför marknadsdialogen och 
det eventuella OPI:t. Svaren på frågorna blir en hjälp för 
dig att definiera ramarna för den önskade lösningen och 
det kommande OPI:t.
• Vilket är huvudproblemet du försöker lösa?
• Finns andra behovsägare? Om ja, är det värt att redan 

nu söka samarbete med dem?
• Vilket resultat/vilka effekter förväntas av lösningen?
• Vilka kostnader är förknippade med den nuvarande 

hanteringen av problemet?
• Vad är det värt (i kronor och ören) för dig att lösa 

problemet?
• Vad ska den huvudsakliga vinsten vara (t.ex. ny 

funktionalitet, förbättrat arbetsflöde, nya produkter)?
• Vilka miljö- och klimatmål (till exempel minskad 

CO2 påverkan, minskat resursuttag, mindre 
kemikalieutsläpp) kommer lösningen att innebära?

• Är behovet och erforderliga resurser förankrade inom 
organisationen (team, budget, beslut, juridisk hjälp 
etc.)?

Vad ska denna fas resultera i?
När behovsanalysen är färdig ska du ha en uppfattning 
om svaren på frågorna ovan, samt vetskap om att den 
efterfrågade lösningen med stor sannolikhet inte redan 
finns på marknaden. Dokumentera noggrant dina 
efterforskningar. 
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Marknadsdialog  

Om du i den föregående behovsanalysen kommit fram 
till att den eftersökta lösningen med stor sannolikhet 
inte finns på marknaden är nästa steg att genomföra en 
marknadsdialog.  

Syftet med marknadsdialogen är att få kunskap och 
information om vilka (alternativa) lösningar som finns på 
marknaden, hur branschen ser ut och vilka leverantörer 
som finns, samt få en uppfattning om hur stor kostnaden 
är att ta fram en lösning.  Marknadsdialogen är även ett 
sätt att få ett nytt perspektiv på det aktuella behovet, på 
en eventuell lösning, samt för att hitta samarbetspartners 
inför det kommande OPI:t. Det är värt att notera att 
marknadsdialogen inte förpliktigar till något. 

Genomförande
En marknadsdialog kan genomföras på en rad olika 
sätt, exempelvis genom; dialogmöten med leverantörer 
och branschråd (fysiskt eller per telefon/dator), begäran 
om information (så kallad Request for Information), 
workshops, leverantörsbingo, externa remisser, samt 
genom olika typer av avsiktsförklaringar genom 
kommande upphandlingar.

En marknadsdialog inför ett OPI bör ha fokus på 
kreativitet, nytänkande och vara inspirerande. Inbjudan 
till en marknadsdialog skall med fördel gå ut brett, gärna 
även till privata aktörer som jobbar med angränsande 
problemställningar. Under marknadsdialogen kan du 
förvänta dig engagemang från de deltagande aktörerna, 
men också en viss avvaktande hållning om flera 
konkurrenter är på plats samtidigt. Det är då viktigt att 
försöka att skapa en atmosfär av att man är där för att 
lösa ett problem tillsammans och inte i konkurrens med 
varandra. 

Tips!
Skapa en målbild och en process för hur marknadsdialogen skall 
genomföras. Dokumentera arbetet noga. Tänk på att hålla dig till 
de grundläggande EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, 
likabehandling, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och 
öppenhet. Ta hjälp av en jurist som är kunnig på området om du är 
osäker. 

Tänk på att dokumentera hur inbjudan gjorts, vem 
som är med och vad dialogen resulterade i. Tänk på att 
ge deltagarna ett tack för visat intresse och en tydlig 
förklaring på hur du kommer att gå vidare med resultaten. 

Vad ska denna fas resultera i?
Efter genomförd marknadsdialog bör du ha skaffat dig 
en god uppfattning om det finns en eller flera lösningar 
som tillgodoser det aktuella behovet, om det finns 
lösningar som delvis löser problemet eller om det krävs 
att man utvecklar en helt ny lösning. Resultaten skall 
dokumenteras och tillgängliggöras. Baserat på resultatet 
av marknadsdialogen skall ett beslut fattas om hur du 
skall gå vidare och om ett OPI är rätt form för att ta fram 
en lösning till ditt behov (återbesök gärna checklistan på 
sidan 5). 
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Offentligt-Privat Innovationssamarbete  

Ett OPI kan delas in i tre olika faser. Faserna sker inte 
nödvändigtvis i en följd efter varandra utan det kan vara så 
att du under processen ser ett behov av att återbesöka en 
tidigare fas innan du kan fortsätta. Oavsett så startar OPI:t 
med en förhandlingsfas. 

Förhandlingsfas
I denna fas skall de gemensamma utvecklingsmålen 
förhandlas och befästas i ett OPI-avtal. OPI-avtalet är 
avsett att säkerställa projektets ramar samt de praktiska 
detaljerna i samarbetet så som t.ex. hur man skall hantera 
äganderätten till resultat, kostnader under processen samt 
att skydda den privata aktören från jävsproblematik vid 
den eventuella efterföljande upphandlingen.
Det är av stor vikt att samtliga aktörer har förståelse för de 
juridiska villkoren i OPI-avtalet och att allas förväntningar 
av OPI-processen är utredda. 

Följande punkter är saker som kan behöva diskuteras med 
de privata aktörerna.
• Vem står för eventuella resurser och kostnader (t.ex. 

material, personal- och konsultkostnader, inköp, etc.)?
• Vilken bakgrundskunskap ska skyddas respektive ingå 

i framtagandet av en ny lösning?

• Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilken roll har de 
olika parterna i samarbetet?

• Vilka gemensamma utvecklingsmål finns det?
• Hur skall eventuella immateriella rättigheter ägas och 

fördelas mellan de olika parterna?
• Vilka villkor om sekretess och kommunikation skall 

efterlevas?
• Finns det statsstödsproblematik i projektet och hur 

skall denna i så fall hanteras?

För att underlätta avtalsskrivningen har ett modellavtal 
utvecklats av ett svenskt-danskt partnerskap med 
ledning av Gate 21 i Interreg projektet Cleantech TIPP. 
Modellavtalet finns tillgängligt här.

Avtalet skapar en ram som hjälper dig att undgå 
otillåten konkurrensförvridning och upprätthålla 
de grundläggande EU-rättsliga principerna: icke-
diskriminering, likabehandling, proportionalitet, 
ömsesidigt erkännande och öppenhet.

Vad ska denna fas resultera i?
Förhandlingsfasen avslutas med att alla parter kommit 
överens om en gemensam plan för arbetet i OPI:t och har 
skrivit under ett OPI-avtal.  

Tips!
Involvera jurister både hos myndigheten och hos de andra aktörerna 
tidigt i processen. Tänk på att i ett OPI är det inte fråga om ett köp, 
utan ett samarbete mellan två eller flera likvärdiga parter. Om den 
offentliga parten ska äga alla resultat efteråt är det inte fråga om ett 
OPI, utan ett köp av ett utvecklingsarbete. 

Förhandlingsfas

http://www.gate21.dk/cleantechtipp/opi-aftale/
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Innovationsfas  

Efter förhandlingsfasen startar det gemensamma 
innovationssamarbetet. För att fritt kunna innovera 
tillsammans måste både den offentliga och den privata 
aktören för en stund lägga sina vanliga roller åt sidan och 
bli utvecklingspartners på lika villkor. Förutsättningarna för 
att kunna utveckla och testa lösningar tillsammans finns 
nu i och med OPI-avtalet, men om projektet verkligen skall 
gynna både den offentliga och de privata aktörerna måste 
man gemensamt planera för hur innovationsarbetet 
skall genomföras. Välj en samarbetsmetod som passar 
problemställningen och förutsättningarna i projektet. 

Innovationsarbetet kommer i många fall att leda fram 
till en eller flera potentiella lösningar. Lösningarna kan 
i vissa fall behöva testas på till exempel. den tilltänkta 
användaren för att man skall kunna avgöra om den skall 
behållas eller förkastas. Efter testets genomförande kan 
man behöva innovera ytterligare eller så kan parterna 
konstatera att lösningen är fullgod eller ”good enough” 
och man kan gå vidare till nästa fas.

Vad ska denna fas resultera i? 
Innovationssamarbetet leder antingen fram till en möjlig 
lösning till problemställningen eller till ett konstaterande 
om att en lösning inte är möjlig att nå för stunden.

Tips!
Tänk på att en öppen kommunikation mellan parterna är nyckeln 
till framgång i innovationssamarbetet! Glöm ej att noggrant 
dokumentera utveckling och test av lösningarna som uppkommer i 
innovationssamarbetet. Den som känner sig osäker på hur man leder 
ett innovationssamarbete bör i denna fas ta hjälp av en konsult. 

Summeringsfas  

I samband med att innovationssamarbetet avslutas går du 
in i summeringsfasen där de erhållna resultat och den nya 
kunskap som förvärvats under OPI-processen analyseras 
och sammanfattas. 

Följande frågeställningar kan vara till hjälp vid analysen 
och summeringen av OPI:t.
• Uppfyller lösningen de förväntade kraven? 

Beskriv lösningen som tagits fram under OPI-
processen, inklusive eventuella alternativa lösningar. 
Var specifik gällande hur innovativ lösningen är i 
förhållande till andra alternativ. Är det en helt ny typ 
av lösning eller är det en utveckling i förhållande 
till befintliga lösningar? Uppfyller lösningen de 
förväntningar du satte upp i uppstartsfasen av 
projektet?

•  Vilka effekter och risker finns det med lösningen? 
Beskriv vilka effekter lösningen kommer bidra med, 
såväl positiva som negativa. Effekterna kan beskrivas 
utifrån parametrar såsom: miljövinster, högre kvalitet, 
ekonomiska effekter, image, med mera. Kom ihåg att 
lösningen även kan ha sekundära effekter. Beskriv 
vilka risker det finns med lösningen, samt hur dessa 
kan hanteras. 

• Vad kostar lösningen? 
Sammanställ direkta och indirekta kostnader som 
ett inköp av lösningen kommer att generera. 
Vilka genomförandekostnader är kopplade till 
lösningen? Vilka drift- och totalkostnader är kopplade 
till lösningen? Jämför med kostnader som är 
förknippade med nuvarande hantering av problemet.

Innovationsfas Summeringsfas
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• Hur skall lösningen finansieras? 
Beskriv hur införandet av lösningen ska finansieras 
och gör beräkningar på hur lång tid det tar 
innan lösningen har sparat in samma summa för 
verksamheten som investeringen kostade. 

Avsluta med att göra en sammanställning och en 
bedömning av huruvida den nya lösningen skulle vara 
intressant att upphandla för dig som offentlig aktör, och 
sammanfatta de funktionskrav du som upphandlande 
myndighet har på den nya lösningen. 

Vad ska denna fas resultera i?
Summeringsfasen leder fram till en dokumentation av 
hela OPI-processen, samt objektiva funktionskrav på 
lösningen som den upphandlande myndigheten kan 
inarbeta i ett kommande upphandlingsmaterial. Hela 
dokumentationen skall vara offentligt tillgänglig inför 
kommande upphandling.

Beslut om upphandling  

När OPI:t är genomfört är det upp till dig och din 
organisation att besluta om en upphandling av den 
lösning som togs fram i OPI:t skall genomföras eller inte. 
Det är viktigt att inse att OPI:t ofta skapar ny kunskap 
och därmed även kan komma att ställa nya krav som 
kan innebära att antalet anbudsgivare kan komma att 
begränsas. Av konkurrensskäl får antalet anbudsgivare 
inte bli för begränsat. Följande saker bör beaktas inför 
upphandlingen: 

• Materialet ifrån OPI:t skall vara tillgängligt för alla 
leverantörer.  

• Du som offentlig upphandlare skall kunna motivera 
kraven som ställs i upphandlingen. 

• Tänk efter innan information förs över från resultatet 
från OPI:t till kravspecifikationen för upphandlingen. 
Ny kunskap måste vara neutralt beskriven så att även 
andra leverantörer kan vara med och ge anbud på 
lika villkor. 

• Använd gärna funktioner istället för specifika krav 
eller lösningar i kravspecifikationen.

• Tänk på hur anbuden skall utvärderas. 
• Förbered er på att besvara frågor gällande 

upphandlingen såväl som frågor gällande OPI:t. 
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Case från 
verkligheten
Här kan du läsa om det kommunala 
avfallsbolaget NSR som är en av de första 
organisationerna i Sverige att ingå i och leda
ett OPI:

Behovsanpassad avfallstömning i Nordvästra 
Skåne.

Slutord 

Att gå in i ett OPI kräver att du vågar prova något 
nytt och att du startar en process där du inte vet hur 
slutresultatet kommer se ut. Du kommer ha ramar att 
förhålla dig till, men måste samtidigt ha en förmåga att 
arbeta agilt. I utbyte får du ekonomiskt och miljömässigt 
effektiva lösningar på de problem din verksamhet har. Din 
verksamhet kommer ligga i framkant och bidra till nya 
gröna innovationer på marknaden. 

Mer information om OPI finns här.

Foto:  Lazy Media

http://www.gate21.dk/behovsanpassad-avfallstoemning-i-nordvaestra-skaane/
http://www.gate21.dk/behovsanpassad-avfallstoemning-i-nordvaestra-skaane/
https://www.gate21.dk/cleantechtipp/opi-och-innovationspartnerskap/?lang=sv


Offentligt-Privat Innovationssamarbete (OPI) är en metod som låter 
det offentliga och det privata tillsammans ta fram nya lösningar på 
framtidens utmaningar. Den här guiden beskriver de olika steg du 
går igenom för att utföra ett OPI. 

Guiden har tagits fram inom ramen för projektet Cleantech TIPP, vars 
syfte är att sprida kunskap om OPI. Projektet delfinansieras av EU:s 
Interregprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ÖKS) och 
projektleds av Gate 21. 
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