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DET ÖVERGRIPANDE PROJEKTET 

INNOVATIONSUPPHANDLING X 

 

 

 Skapa ett mervärde för användarna/brukarna 
 Skapa nya produkter och tjänster som ger möjligheter för nya 

aktörer att aktivt involveras i verksamheten 
 Inte vara en dyrare lösning för beställaren 
 Vara förenligt med gällande lagstiftning 

 

hållbara och användbara modeller för Innovation inom offentlig upphandling  

 



Behovsidentifieringsprocessen,  före-före  

– Det Verkliga Behovet  



Frame Lake Model 

En ny modell/process för innovation och utveckling 

som bygger på: 

 Behovsidentifiering – Effekten av beslut, handling 

 Helhetslösningar 

 Kunskap och insikt 

 Flexibilitet – Kontroll – Överblick 

 Mandat – Ansvar 

 Ett nytt arbetssätt 

 

 



RESULTAT AV PILOTERNA 

• Ökad valfrihet och delaktighet 

• Ökad tillväxt 

• Helhet i budgettänk 

• HELHET Flexibilitet - Kontroll - Överblick 

• Leverantörer blir engagerade att delta i verklighetsanpassade 
upphandlingar 

• Behovsidentifiering innan de blir akuta problem 

• Minskat svinn/kostnader 

• Högre upplevd livskvalitet för ALLA 

 



SÖDERHAMNS KOMMUN 

 En modig kommun 

 Vill förändra genom att förbättra 

 Samverkan och samarbete 



Utmaningsdriven upphandling – Måltidssituation för 
äldre med inkluderat mervärde 

Måltidspusslet, SLV, 2014 



Söderhamn – Trönö/Norrala 



UTVÄRDERA MJUKA VÄRDEN 

 Utmaningen/funktionen bygger på de verkliga behoven 

 Utvärderingsmodellen beskriver nuläge och önskad effekt 
utifrån de verkliga behoven 

 Tvärkunskap i utvärderingsgruppen 

 Utvärdering av mjuka värden bygger på helhet och 
funktionalitet  

 



Mat & Måltid   

Äldre äter för lite generellt sett över 
dagen.  

Äldre äter mer mat ur ett 
heldagsperspektiv. 

Äldre har inte samma hungerkänslor som 
förut 

Äldres hungerskänslor stimuleras 

Maten i dagens lösning upplevs smaklös 
och smakar lika. 

Maten upplevs smakar mer och ger 
en positiv upplevelse 

Mat som lagas i stordrift består till stor 
del av prefabricerad mat 

Maten lagas från grunden av råvaror 
med god kvalitet, och gärna efter 
säsong 

Mediciner gör att maten smakar 
annorlunda än tidigare.   

Maten anpassas efter medicinens 
effekter och biverkningar 

Det är vanligt hos äldre med tugg- och 
sväljsvårigheter 

Rätt konsistens för att kunna tugga 
och svälja efter individuellt behov 

Mat och matlådor kastas bort Maten hamnar ända ner i magen. 
Ökad resursoptimering 

 



Socialt perspektiv/livskvalitet   

Äldre saknar eller har en begränsning av 
sociala kontakter. Äldre är ensamma, 
många blir sittande ensamma i sin 
måltidssituation. 

De sociala kontakterna/kontaktytorna 
ökar. Äldre får ökade valmöjligheter 
att umgås/äta med andra (hemma 
och på annan plats). 

Äldre upplever att de inte vill äta med 
andra på grund av personliga skäl. 
Exempel skakningar, nedsatt känsel, 
sväljförmåga. 

Äldre får en ökad valfrihet 
beträffande sociala kontakter med 
andra med hänsyn till de olika behov 
som äldre har. 

Många äldre kanske företrädesvis damer 
känner sig osäkra på om de duger i 
avseendet kläder och utseende och 
tackar därför nej till möjlig samvaro med 
andra.  

Äldre upplever trygghet och glädje att 
delta i ett socialt sammanhang 

Äldre är oroliga och upplever otrygghet 
beträffande sin livssituation.   

Äldre känner högre grad av trygghet 

Äldre upplever att det är svårt att ha 
kontroll över sitt eget vardagsliv. 

Äldre upplever ökad kontroll över sin 
livssituation 

Äldre är ute i för liten utsträckning. Äldre ges möjlighet till kvalitativ 
utevistelse ökar 

Mervärde  

Äldre har behov som inte finns i 
hemtjänstens tjänsteutbud 

Äldre får hjälp/blir erbjuden 
mervärden 

 



 Lösningspotential 
Kriterier utifrån lösningens utformning 

A Genomförbarhet Lösningen bedöms vara 
genomförbar. 

B Potential Lösningen är unik och adaptiv och 
har möjlighet till vidareutveckling 

 



AFFÄREN OCH AFFÄREN UTANFÖR AFFÄREN 

 Möjlighet för små företag att leverera och hitta nya 
lösningar/produkter 

 Nöjd kund, äldre äter mer 

 Möjlighet att hitta nya samverkanslösningar 

 Konkurrens som bygger bryggor mellan olika aktörer 

 Kunskap om behov och kontext 

 Ett telefonsamtal bort 

 Fler matlådor till externa kunder 

      
 
LANDSBYGDSUTVECKLING 
 



Det är ett arbete som kräver kulturförändringar och 
det kommer att ta tid, men på ledningsnivå finns en 
samstämmighet i att det är så här vi skall arbeta. 
Tror att vi måste få in mer tillit i alla led, mer frihet i 
sitt arbete som kan resultera i fler idéer och att det 
blir roligare. Jag vill ha ett runt ledarskap i en 
fyrkantig organisation.  
Att genomföra saker och låta saker bli fel ibland, man 
måste arbeta från två håll, uppifrån och nedifrån, och 
från start ha ett stort ledarskapsansvar.  
Måste ha ledare som är drivande och vill.”   
Sven-Erik Lindestam, kommunalråd  

 

” 



FÖRKOMMERSIELL UPPHANDLING, 
FUNKTIONSUPPHANDLING – NYTT ARBETSSÄTT 

Dialogerna i processen 

 Kunskap om och förståelse för utmaningen, 
kontextbundet 

 Effekten av beslut och handling - Utfall 

 Organisation/verksamhet: kommunen – leverantörer 
– ideella aktörer – akademi  

 Medvetna val = ”Bryggbyggare” = personer som 
måste synliggöras 



VAD FATTAS? 

 Insikt hos kommuner, regioner, landsting, marknaden 

 Hängrännor 

 Kunskap hos i första hand beställare och upphandlare 

 Träningsmöjligheter för upphandlare och beställare 
att lära och utöva nya innovativa processer 

 Ny profession  



www.innovationx.se 
Sigrid Pettersén, 073 – 544 04 14 


