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Sammanfattning

måsteleverantöreninnebärupphandlingTeknikupphandling, attsom
köparenstillgodoseförutvecklingsarbeteteknisktgenomföra attett

densåvälanvänds inomSverige.metod i Denetableradvälkrav, är en
upphandlaförutnyttjas bl.a.ochoffentliga sektorn attdenprivata som

ochbyggbranschenexempelvis försvaret,inomkomplexa systemstora
ocksåanvändsteknikupphandlingOffentligkollektivtrafiken.för som

sek-offentligadenförsebåde förproduktutveckling,medel för attett
Ettoffentliga intressen.tillgodose andraförutrustning ochmed atttorn

upphandlings-organiseratNutekdärenergisparområdetexempel är
hushåll.ochföretagteknik förenergieffektivframdrivaför attgrupper

of-erfarenheternaaktuelladedelredovisarUtredningen avaven
miljöteknikdele-bl.a.tillämpasMetodenteknikupphandling.fentlig av

Teknikupphandling gårbyggkostnadsdelegationen. attochgationen
sambandantagits iupphandlingoffentligreglermed deförena somom

kon-ochsekretessreglernaanslutning till EU,Sverigesmed ommen
tidigare.kompliceratarbetet änkurrens gör mer

användsteknikupphandlingoffentlighurundersöktharUtredningen
används iteknikupphandlingvisarUndersökningenländer.andra atti

upphandlingförhandförsta storaoch iutsträckningbegränsad av
harkollektivtrafiken. Däremotochinom försvaretkomplexa system

sambandianvändningtillkommitundantagsvisintemetoden änannat
tillochutvecklingochforskningteknisktillstödetoffentligamed det

forskningsresultat.kommersialisering av
fyllarollharteknikupphandlingen attslutsatsUtredningens är att en

upphandlingmedsamband storahand iförstaiframtiden,i aväven
kollektivtransportområde-ochbygg-försvars-,inomkomplexa system

Östersjön, spârtaxiövervakningförexempelSom system avangesna.
harteknikupphandlingOffentligflerbostadshus ibyggande trä.och av

tekniskadendriva pågäller ut-detfyllarollviktig attockså näratten
främjaviktiga intressensamhället har attområden därinomvecklingen

ibetonarUtredningentrafiksäkerhet.miljö ochenergisparande,såsom
till-användasbörmetodteknikupphandlinghandförsta somensom

åtgärder.teknikpåverkandemed andrasammans
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Utrymmet för använda teknikupphandling haratt emellertid minskat till
följd ändrade villkor för produktutveckling. Långt driven kundan-av
passning och ökad integration och tjänsteproduktion har be-av varu-

möjligheternagränsat använda teknikupphandling.att Inom IT-
området har hastigheten i teknikutvecklingen medfört teknikupp-att
handling inte tillämpbar dåär metoden alltför långsamtär Utredningen
pekar på behovet utveckling bl.a. inom utbildningsområdet och vår-av
den och föreslår kreativa upphandlingsformeratt utvecklas därnya,
brukare i upphandling såöppen aktörer stimulerasattengageras attnya
bidra med förslag.
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Summary

the supplierprocedure requiringtenderTechnology i.e.procurement, a
demands,the purchasersordertechnologydevelop to meetto new

pri-applied both theSweden.procedurewell-establisheda
of large andthealia, forinterand public procurementsectors,vate

pub-construction industry,theArmedfor the Forces,complex systems
incentiveusedalsoTechnologylic procurementtransport etc. as an

with equip-publicsupply thebothfor product development, sectorto
example in theneeds.other public Oneand meettoment energy

Technicalandfor IndustrialNational Boardwhere thesaving sector,
order deve-inorganizedNutekDevelopment toprocurement groups

households.companies andforenergy-effecient technologylop
technologyindevelopmentsCommissionThe recentreports on

Delegationby thefor example,procedure used,Theprocurement. on
Construction Costs.Delegationand theTechnologyEnvironmental on

adoptedthatpublicrulesconsistent with the procurement wereon
thealthoughtheaccession EU,with itsconjunctionby Sweden to

compli-implementationmakecompetitionandrules moresecrecyon
before.cated than

technologyofinvestigated theCommissionThe procurementuse
limitedusedonlyprocedurefound that thecountries.other to awas
Armedfor thecomplexandpurchasing largemainly for systemsextent,

usedonlythe procedurefrom thispublic ApartandForces transport.
techni-forwithconnectionexceptional inin supportgovernmentcases

researchcommercialization ofand thecal research and development
results.

technologyconclusion thatdraws the procurementThe Commission
particular forfuture,role thehavewill probably continue to pur-a

theArmedfor the Forces,complexchases of large and systems
of relevantExamplespublicandconstruction industry transport. pro-

skycabs anBalticfor the Sea,controltrafficjects vessel systemare a
of woodenconstructionandsystemautomatic railbound transport

havewill alsotechnologyPublicmulti-dwelling blocks. procurement
development intechnologicaldrivingplayimportant part to areasan

saving,stake,public interestswhere important at energy en-e.g.are
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vironment and road safety. The Commission emphasizes the usefulness
of technology in combination with otherprocurement tomeasures pro-

technological development.mote
However, the for technology has narrowedprocurementscope as a

result of trends in product development. Increasing customizationnew
and integration of manufacturing and services provision have reduced
the opportunities for technology The rapid advancesprocurement.
made the IT have disqualiñed technologysector procurement as a
feasible alternative in this field, since the procedure slow. Thetoo
Commission points the need of development education and healthto

and recommends the development of creativecare procurementnew,
under which the involved tenderarrangements users are open proce-

dures and encouraged submit proposals.entrants tonew are
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Bakgrund1

uppdragUtredningens1.1

metoder forochområdenförslag pålämnauppdragUtredningens är att
offentligadendirektiven påsyftarhandteknikupphandling. förstaI

möjlig-ocksåskallutredningenupphandling, övervägasektorns men
skall iUtredningenupphandlare.för privatametodenanvändaheten att

fol-teknikupphandlingförförändringarvilkaanalyserasitt arbete som
skett inomförändringardei ochmedlemskap EUSverigesjer somav

skervadkartläggaskall ocksåUtredningensektorn.offentligaden som
återfinns i bilagadirektivUtredningensområdet.länder inomandrai

till-förutvecklatsmetodteknikupphandling attOffentlig är somen
marknaden inteoffentliga sektorn. Därinom dengodose behov genom

produk-deoffentliga sektornerbjuder denfunktionssättetnormaladet
driva framteknikupphandlingkan sättden behöver attett nyater vara

upphand-framprodukter kommerprodukter.och bättre De genomsom
beställarensursprungligadenmarknadsig havisalingen kan utöveren

kanteknikupphandlingoffentligeffektsekundärsådanbehov. En av
exempel påsyftet. Ettdet primäravärdefullväl såvisa sig somvara

in-utvecklats tillEricssontelefonbolagetsvenskadetdetta är ensom
ekonominsvenskaför denbetydelsemedternationell storkoncem stor

produkter harEricssonsFleraSverige.sysselsättningen ioch för av
Televerketsstatligaför detutvecklats inomursprungligen upp-ramen

såltframgångsriktsedanEricsson överharprodukterhandlingar. Dessa
utvecklatochBofors SAABhar ABB,världen. Påhela sätt pro-samma

hasigsedan visatupphandlingoffentligfördukter inom somramen
eko-också forföretagetenskildaför detbarabetydelse inte utanstor

kanupphandlingOffentligSverige.isysselsättningochtillväxtnomisk
deninomdirekta behovtillgodoseförbarametod intedärför attvara en

in-näringspolitisktutnyttjaskan ocksåoffentliga sektorn. Det ettsom
strument.

for tillsätt-till grundhand liggerförstaiaspektdennaDet är som
1990-sedan börjanharutredning. Sverigeföreliggandeningen avav
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talet haft statsfinansiella problem. Tillväxten harstora varit låg och ar-
betslösheten mycket hög. Ekonomisk tillväxt och åtgärder för ökaatt
sysselsättningen och få arbetslösheten står därför sedan flera år iner

för det politiska intresset. Allacentrum det behövsär överens attom
åtgärder på rad olika områden dessa problem skall kunna lösas.en om
Det den bakgrunden utredningenär fått i uppdragmot övervägaattsom
teknikupphandlingens möjligheter. Kan teknikupphandling in-ettvara

för öka den ekonomiska tillväxten ochstrument att minska arbetslös-
heten fallI så inom vilka områden och vilket sätt

1.2 Utredningens arbete

Utredningen tillsattes vid regeringssammanträde den april28 1995. Av
olika skäl kom arbetet i utredningen inte igång förrän hösten 1996 och
har i praktiken bedrivits under tiden augusti 1996 -juni 1997.

Utredningen inbjöd hösten 1996 antal forskare intresseratett som
sig för teknikupphandling inkomma med idépromemorior till utred-att
ningen. Sju bidrag inlämnades till utredningen. På grundval dessaav
bidrag anordnades i oktober 1996 idéseminarium i Stockholm medett
tjugofem deltagare. Utredningen har bearbetat dessa idéer och därut-

insamlat fakta och uppslag frånöver antal konferenser hållitsett som
teknisk utveckling och forskning under vintern 1996/97. Erfaren-om

heter från andra länder har samlats Stiftelsen Sveriges Tek-genom
niska Attachéer och studiebesök i Finland, Frankrike, Norge,genom
Japan, Storbritannien och USA.

1.3 Tidigare utredningar

Teknikupphandling berörs i flera utredningar från mitten sjuttiotaletav
fram till slutet åttiotalet. utredningarDe presenterades under denav som
tidsperioden rörande närings-, industri- eller teknikpolitik innehåller alla

avsnitt teknikupphandling.ett om

Teknikupphandlingskommittén

TeknikupphandlingskommitténsI TUK betänkande, SOU 1976:69,
används för första gången teknikupphandling för beskrivatermen att en
upphandlingsprocess innebär tekniskt utvecklingsarbete. Medettsom

teknikupphandling innefattade TUK helatermen och dessprocessen



Bakgrund 131997:88SOU

och inte bara denbehovsidentifikation till produktion,fråndelsteg
ingår /---/skriver i begreppetupphandlingen. Deegentliga attatt

tekniskt utvecklingsarbete.innehålla Deskall moment avprocessen
mellan upphandling ochsambandentill undersökafann två motiv att

rationaliseringsmotiv då offentligaallmäntutveckling:teknisk Först ett
ska-utveckling och på såtekniskoch initierautnyttja sättkan enorgan

industripolitisktSedanverksamheten.effektivitet ilångsiktig ettpa
framtagandetpåverkabedömdes kunnaupphandlingoffentligmotiv då

produkter.nyaav
ochbeställarkompetensen,förstärkabehovetundersökteTUK attav

olikaockså hurkartladetekniska kompetensen. Dedenframför allt då
teknikupphandling.iinvolveradfinnsriskaspektdenaktörer på somser

bildasskullestiftelserföreslogbeaktande TUKiaspekterMed dessa att
landstings-ochde primär-samverkansproblemetlösaför att

för tekniskStyrelsenföreslogsSamtidigt ut-kommunala nivåerna. att
företräda offentligamöjligheterökadeskulle fåveckling STU att or-

påpekade TUKSlutligenteknikupphandlingssituationer.iganisationer
beställar-höjaförutbildningsmaterialfram attbehovet ettatt ta

haftsedan dessNutek harefterträdareoch dessSTU,kompetensen.
arbete.teknikpolitiskadel i sittteknikupphandling ensom

småföretagfrånTeknikupphandling

den1981/82:118,småföretagarpropositionen,tillförarbetetI somprop.
skrevs1982vårenför riksdagenpresenteraderegeringendåvarande

Teknikupphandling frånmed titelnStatskonsultpromemoria frånen
Teknikupphandlingi 1982:4.presenterad Ds Ifinnssmåföretag. Den

propositionen.del iviktigvar en
tendensharteknikupphandling storaattkonstaterasDet att gynnaen

Småföretaghuvudleverantör.rollensigkan påföretag somta somsom
tillunderleverantör störreoftastteknikupphandling ettärgynnas av

och intetillverkareoftastföretagetmindredetrollföretag. dennaI är
tillvara.innovationskraft inte Iföretagensde mindre tasutvecklare, och

ochsmåteknikupphandlingriktaföråtgärder motföreslås attrapporten
till StyrelsenuppdragetföreslogsBlandföretag.medelstora attannat

läggaskulle kunnadeså ut-skulle ändras utteknisk utvecklingför att
Även för-svenska leverantörer.vecklingskontrakt möjliga annatpå ett

få iföreslogsMyndigheterobeställda projekt.föreslogs, s.k.faringssätt
och komman-befintligaför kunna pekastudieruppgift initiera utattatt

förslag påmedföretag kommainnovativakan småSedande behov.
företaget.frånkommerinitiativetinnebärtekniska lösningar. Detta att

hu-såutformasteknikupphandlingarna skulle attföreslogsTill sist att
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vudleverantörerna stärka sina band med sinatvungna underleve-attvar
for bidra tillrantörer, tekniskatt utveckling inom dessaen gynnsam

företag. Utredningens förslag ledde inte till några bestående föränd-
ringar.

Teknikupphandling inom dataområdet

Datadelegationen fick i uppdrag utreda hur for teknikupp-att ett organ
handling dataområdet skulle organiseras. Riksdagen hade då redan
anslagit medel till sådant Delegationens förslag presenteradesett organ.
i Teknikupphandling dataområdetinom med ofentliga sektorn be-som
ställare, Ds 83:8. MåletI samordnad politik på dataområdet ochvar en

produkt- och systemutveckling i riktning vissa användarkravmoten
såsom högre effektivitet och god arbetsmiljö. Datadelegationens förslag

låta Statskontoret och STU samverka med varandra och medattvar
kommun- och landstingsförbund. Samordningsorganet skulle bistå de
båda verken i deras teknikupphandling på datasidan. Förslaget utmyn-
nade inte i några åtgärder. Det ansågs Statskontoret hade tillräckligatt
kompetens för lösa samordningsfrågoma hand.att egen
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Teknikpolitik2

i SverigeTillväxten2.1

medSveriges problemtill denna utredninghuvudsakliga motivetDet är
Ekonomisk tillväxt kanekonomisk tillväxt.ochhög arbetslöshet svag

viktigutvecklingentekniskaflera olika och denpåverkas på ärsätt en
tillväxtfaktor.

endast uppnåstillväxt innevånaresikt kan ökadPå lång genomper
mindreproduceras medoch tjänsterproduktivitet.ökad Om mer varor

produkti-iFörändringarökar produktiviteten.förbrukning resurserav
ka-arbete ochproduktionsfaktoremaförsta hand tillviteten hänförs i

hela förändringen.till förklaraemellertid intepital. räckerDessa att
teknikfaktomeller teknikfaktom.s.k. restfaktom Ifinns denDärutöver

rationali-produkter, tekniskaförbättradeeffekter elleringår av nya
föråldradeproduktionsteknikeffekterseringar, ersätteratt pro-av ny

produktprogram,förädlingseffekter via förändratduktionsanläggningar,
ekonomisk tillväxtarbetsorganisation litteraturenförbättrad Ietc. om

produktivitetsförbättringen.halvateknikfaktom förklararofta attanges
anställda.kompetens hos de Des-förklaringsfaktornDen ärstörstanäst
krävs kom-samband det detpåfaktorer hartvå sättetnära attett nysa

minstgäller intetekniken.kunna utnyttja den Detförpetens att nya
informationsteknologiområdet.inom

utvecklingmycket forskning ochförhållandevisSverige satsar
tillutgifterna uppgårbefolkningstalet. årligarelation till DeFoU i ca

ochnivå USA, Japanoch det innebärBNP3 procent somsammaav
förhållande-Näringslivet står förledande industriländer.några andra en

FoU-utgifterna.de svenskavis andelstor av
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Diagram 1 F0 U-utgzfter BNP 1995procentsom av

Danmark 1,79

Finland 2,35

Frankrike 2,3 8

Italien 1,16

Norge 1,74

Tyskland 2,33

Sverige 3,28

Storbrit. 2,14

USA 2,53

xc
0E
cc1

De statliga FoU-medlen går i utsträckning till universitet och hög-stor
skolor. relativtEn liten del tillgår statliga forskningsinstitut och sek-
torsorganisationer.

2.2 Stöd till teknisk utveckling

Teknisk utveckling traditionellt linjär med istartses som en process
grundläggande forskning övergår till tillämpad forskning och viasom
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ochi tillverkningresulterarutvecklingsarbete ochtekniskt prototyp en
till olikautveckling riktar sigtill tekniskmarknaden. Stödetprodukt för

förlopp.led i detta
högsko-universitet ochi första handbedrivsGrundforskningen av

inom-hög gradforskning idisciplinbaseradeHögskolornaslor. styrs av
grund-högskolornasPrioritering skervetenskapliga kriterier. genom

också iGrundforskning skerforskartjänster.inrättandetanslag och av
stöd forsknings-och medforskningsinstitutoffentligainomviss mån av

stiftelser.råd och privata
del i högskolesystemet,sker tillforskningentillämpadeDen enmer

betydande delforskningsinstitut.offentliga Enochockså i privatamen
forskningslabo-utförs i företagensforskningentillämpadedenav

Nutek, denfrånfrån forskningsråd,bådeFinansiering skerratorier.
administrerarhandelsdepartementetochunder Närings-myndighet som

och från närings-utvecklingforskning ochtekniskstöd tillregeringens
spelarlöntagarfondsmedlenmed stödbildatsstiftelserlivet. De avsom

and-och vissaförsvaretharområde.roll detta Dessutomockså inomen
forskning.teknisksektorsmyndigheter egenra

bransch-och iföretaghuvudsakligen inomUtvecklingsarbete sker
fleraskerutvecklingsarbetetill sättstödforskningsinstitut. Statens

finansierarföretagAlmi.Industrifonden och StörreNutek,bl.a.genom
Mindre företagmed banklån.ellerutvecklingsarbete själva utansitt

riskkapitalmarknadensig tillvändasäkerheter kanbankmässiga som
försäkrings-privatpersoner,riskkapitalbolag,särskildafinns i form av

aktiebörsema.utnyttjas någonfallmångabolag Ietc. av
ochbidrag, lånforskningsanslag,forskarstipendier,formStöd i av

beskri-kanutvecklingsarbeteforsknings- ochförägarmedeltillskott av
FoU-arbeteöka utbudetstöd. Genomutbudsorienterade att avsomvas

tillhand ledaefterframåt och börutvecklingentekniskadrivs den nya
därmedkonkurrenskraft ochökadprodukter och gerprocesser som

Även harFoU-arbeteförinrättandet tjänsterökad tillväxt. sammaav
karaktär.utbudsökande

till place-åtgärdersyftar alla dessaperspektivtillväxtpolitiskt attUr
Åtgärderna i regelökarmarknaden.påprodukt eller tjänst sanno-ra en

blirför sågarantiingendeskall ske,för så attlikheten utgöratt men
medfår räknaochrisktagandealltidinnebärfallet. FoU-arbete ett man

någotinteprojektläggs påoch mödamycketatt gersomnerpengar
resulterarFoU-arbetetmarknaden. Omprodukt påformresultat i av en

fråganfortfarandeåterstårframprodukten kommertilltänktai denatt
betalabereddaoch dedet kunderden. Finnsvill köpanågon är attom

ef-frånverkarteknikpolitisk åtgärdTeknikupphandling är somen
regelstyrningpåverkasocksåEfterfrågan kanterfrågesidan. genom

incitament.ekonomiskateknik ellervisseller krav påförbud genom
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Teknikupphandling med kundens krav stimulerarstartar producenteratt
utveckla produktatt rätt efterfrågesug. Kunden går ochett utgenom

beskriver sitt behov och via dem arbetar i FoU-uppmanar annons som
komma med förslag till lösning.att Upphandling skaparprocessen en

situation för FoU-arbetaren innebär bara produkten att rättsom om
kan utvecklas så finns det kund vill betala förvägi överens-etten som
kommet pris.

Den tekniska nivån i näringslivet gäller både tekniken i produktions-
och tekniken i produkterna. Studier har visat Sverige harprocessen att

internationellt hög nivå i processtekniken. Studier före-setten av
komsten datorer och datorbaserad produktionsteknik såsom CAD,av
CNC, ochFMS robotar visar Sverige de ledande ländernaär iatt ett av

Ävenvärlden. studier utnyttjandet och effektiv arbets-av av ny
organisation tyder på Sverige också här tillhör de ledande i världen.att
Sveriges problem med låg produktivitetstillväxt tycks således inte bero
på vihur producerar.

Problemet vivad producerar. Tillväxtenär varierar starktsnarare
mellan olika traditionellaI råvarubearbetande industriervarugrupper.
och andra branscher produktivitetstillväxten låg.är tillväxtHögmogna
återfinns i antal branscher har hög FoU-andelett såsom läkeme-som
del, kontorsmaskiner, elektriska maskiner, flygplan och flygkompo-

tillFram 1975 då tillväxten i Sverige låg i nivånenter. med eller över
genomsnittet bland OECD-länderna tillväxtprodukternas andelvar av
den svenska industriproduktionen nivåi med OECD-genomsnittet.
Därefter har tillväxten i Sverige halkat efter OECD-genomsnittet. Se
Edquist, Charles, The Growth Patterns of Swedish Industry 1975-91,
Tema-T Working Paper Linköping,159, 1996. Samtidigt harno. an-
delen tillväxtprodukter industriproduktionen successivt minskat ochav

endast1990 76 OECD-genomsnittet. Den svenska in-procentvar av
dustrin har i alltför hög grad till tillverkninganvänt resurserna av pro-
dukter med låg tillväxt. dennaMot bakgrund framstår det därför som
angeläget olikapå stödja den tekniska produktutvecklingenatt sätt i
svenskt näringsliv och stimulera investeringar i tillväxtbranscher föratt

åstadkomma ekonomisk tillväxt.att en
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Teknikupphandlingsbegreppet3

teknikupphandlingDefinition3.1 av

sammanhangi officiellaanvändes förstteknikupphandlingTermen av
utredaoffentligfick i uppdragetutredning 1973statlig att upp-somen

Tek-sigUtredningenutveckling.och tekniskhandling namnettog
det betän-ocksåoch detnikupphandlingsutredningen, namnetvar
upphand-1976:69. Termenpublicerades 1976 SOUkande avsersom
måsteleverantöreninnebäroffentliga sektorndenling att ge-somav

produktframutvecklingsarbete förteknisktnomföra taattett somen
utvecklinginnebärakanTeknikupphandlingmarknaden.finnsinte

de-Utredningenheltutvecklingprodukt ellerbefintlig av en ny.av en
omfattade detbarateknikupphandling intesåfinierade begreppet att

kravspecifikation,frånupphandlingsprocessenhelaslutliga köpet utan
far-ochutveckling fram tillochutredningplanering via testprototyp,

teknikupphandlingdefinitionUtredningensdig produkt. varav
begränsasochenligtingåralla dedärmed termensteg ovansomavses

slutprodukt. begrep-Iupphandlingenegentligatill densålunda inte av
teknisktinnehållaskallvidare ut-ingår momentattpet avprocessen

vecklingsarbete.
tek-definieras1995Böcker,Nationalencyklopedin HöganäsBraI

tillsyftaranskaffningsprocessnikupphandling att genomsomsom en
definitionprodukter.ändamålsenliga Dennautveckling, skapateknisk

för teknikupp-föremålkan blitjänsteprodukterutesluter inte att rena
handling.

frånpromemoria In-iåterfinnsheltäckande definitionEn enmer
teknikupphandlingMed1982:4:dustridepartementet Ds I avses en

utveckling-och därupphandlasellertjänstdär systemvara,process, en
uppfyllas.skall Detkravför köparensnödvändigteknik är atten av ny

tillämpninggällakaningår iutvecklingsarbetetekniska processensom
produktmo-ochutvecklingsstegmindreteknik,avancerad ävenmenav

denellerprodukten,kanUtvecklingsarbetetdifieringar. systemetavse
fram.deni vilkenproduktionsprocess tas
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I fungerande marknad förväntar sig producenternaatt sär-en utanman
skilda åtgärder sig till kundernas krav. finns dockDet mångaanpassar
områden där marknadsmekanismema fungerar dåligt och där särskilda
åtgärder måste vidtas för producenterna skall tillverka det kon-att som

efterfrågar. kan beroDet dåliga kontakter mellan köparesumenterna
och säljare, på produkten komplex eller styrkeforhållandenaatt är att
mellan köpare och säljare sådana säljarna behöverinte lyssnaär påatt
köparna.

Teknikupphandlingen i första hand utformad för kompliceradeär
produkter där producent och konsument måste sig iengagera en om-
fattande förhandling för producenten skall få klart för sig vad köpa-att
ren/konsumenten verkligen vill ha. kanDet också förhålla sig så att
konsumenten/köparen behöver sig i leverantörens/-sätta närmare
tillverkarens förhållanden för kunna formulera beställarkravenatt ett
riktigt sätt.

Dialogen mellan köpare och leverantör kan flera olika sätt.utse
möjlighetEn konsumenten efterfrågar särskilda tekniskaär lösning-att

och de två aktörerna val teknik, material,att gemensamtar enas om av
konstruktionslösningar blir direktKöparen då inblandad i utveck-etc.
lingsarbetet. möjlighet s.k.En funktionsupphandling där kon-ärannan

defmierar sina krav i användartermer och vad produkten skallsumenten
klara Den tekniska utformningen lämnas huvudsakligen produ-åtav.
centen avgöra.att

teknikupphandlingBegreppet har tillkommit for inköp fysiskaav
produkter med tekniskt innehåll. Teknikupphandling for-ett avancerat
knippas från början med komplexa såsom exempelvis strids-system
flygplan och tåg. Sådana domineras den tekniska produktensystem av

dit kan också höra olika tjänster utbildning ochtypermen av som un-
derhåll.

Numera ingår informationsteknologi i många Det dåärsystem. än
svårare skilja de tekniska från deatt apparaterna programvaror som
ingår och de kommunikationssystem används.som

föreliggandeI utredning används teknikupphandlingsbegreppet ock-
så för produkter där tjänstedelen det centrala i produkten ochär den
fysiska delen perifer.är mer
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teknikupphandlingOlika3.2 typer av

behovprivataOffentliga och

metodaccepteradoch allmäntväl etableradTeknikupphandling är en
sektorn.och offentliga Inomden privatabådeförekommer inomsom

använderföretagenframför allt dedetsektornden privata är stora som
landstingenochdet främstområdetoffentligametoden. På det är staten

detocksådet förekommerteknikupphandlingmedarbetat mensom
området.kommunala

förupphandlingursprungligenteknikupphandlingOffentlig avser
investeringarkonsumtion ellerförinköpinnebäroffentliga behov. Det
produkternaanvänderochköpareellerlandstingdär kommun, ärstaten

upphand-föremellertid ocksåhar använtssin verksamhet. Begreppeti
slutligadenmellanhand därsektornoffentligaling där den är an-men

sektorn.den privatahushåll, dvs.ellervändaren företagär
Effek-Nuteksteknikupphandlingsådanexempel på ärEtt program

förmedlare. Statenenergianvändning. Därtivare staten somagerar
upphandlingsgrupp.dem iorganiserarochköparesamlar engruppen

ochproduktenönskadedenkrav påutarbetarUpphandlingsgruppen
föranbud. Motivetmedinkommatillverkare/leverantörerinbjuder att

energiför-reducerasamhällets intresseNuteks attär avengagemang
saknaroch/ellersmåförenskilda konsumenternabrukningen. ärDe

förbättratillverkarnadrivasjälvförkunskapen atttekniskaden att pro-
deframdrivaförtillräckligt braintefungerarMarknaden attdukterna.

energibe-vad gällermålsamhälletsuppnåförbehövsprodukter attsom
bl.a.upphandlinggenomfört värmepum-harsparing. Programmet av

värmeisoleringsförmåga.med högoch fönsterkylskåpenergisnålapar,
offentliga sektornför denanledningfinnasdet kanvisarExemplen att

denupphandlar förintedenteknikupphandlingmedverka i även näratt
allmännastödmedUpphandlingen skerbehov.offentliga sektorns av

och slutanvän-köparensamhällsproblemmedel för lösa ävenettatt om
hushållen.daren är

produkterkomplexaellerEnkla

förochprodukterenklaför bådeTeknikupphandling har använts
vilkengradi höganvänds berormetoderkomplexa Desystem. som

upphandlingenprodukt avser.som
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Upphandling komplexa kräver hög kompetenssystem på köpar-av en
sidan. Det gäller oberoende köparen i detalj påverkar de tekniskaav om
lösningarna eller väljer funktionsupphandling där beställar-om man en
kraven formuleras i användartermer. Upphandling komplexa systemav
innebär också upphandlingen måste skeatt på grundval ritningar ochav
tekniska beskrivningar. Det i regel inte möjligtär låta anbudsgivamaatt
framställa kan innan leverantörprototyper för-Dettautses.som provas
hållande medför upphandlaren i praktiken måsteatt grunda sitt beslut

bedömning leverantörernas kompetens och fönnåga. Leve-en av
meriter ochrantöremas tidigare prestationer får betydelse. blirDetstor

därmed svårare för och oprövad leverantör hävda sig i kon-atten ny
kurrensen. Upphandlingar till försvaret och kollektivtrafiken är exem-
pel på komplexa där upphandlingen skersystem grundval be-av
skrivningar färdig produkt.änsnarare

Vid upphandling enklare produkter det däremot möjligtär låtaav att
leverantörerna färdigställa eller första serie grund förprototypen som
valet leverantör. Då spelar leverantörernas meriter mindre roll ochav
det blir lättare för och oprövad leverantör hävda sig i konkur-atten ny
rensen.

Nya produkter leverantörernya-

Teknikupphandling i Sverige har framför allt utvecklats i relationen
mellan företag och statliga myndigheter.stora Kända exempel för-är

Bofors och Televerket Ericsson. dessasvaret I fall har det många- -
gånger endast funnits tänkbar svensk leverantör. Alternativet haren
varit vända sig till utländska företag. denIatt upphandling kantypen av
konkurrenselementet bli medan samarbetet köpare säljare i högsvagt
grad blir styrande.

Vid andra upphandling finns det fleratyper leverantörer väljaattav
på och köparen kan utnyttja konkurrenssituationen. Vid sidan om an-
nonsering kan köparen vända sig till kända leverantörer inom området
och be dem inkomma med offert. Fördelen med kända leverantörer är

kan grunda valet leverantöratt kunskap hur företagetman av om
Detskött tidigare leveranser inte minst viktigtär skalletc. be-när man

döma leverantörernas förmåga ställa med service och reparatio-att upp
reservdelar etc.ner,

Men det finns också exempel framgångsrik teknikupphandÄing
där fått in helt leverantörer. Sådana aktörer kan kommaman nya nya
med helt lösningar och kan bundna bran-utan attnya agera vara av
schens traditioner. Ett exempel upphandling hörselhjälpmedelär förav
möteslokaler genomfördes Arbetsmarknadsinstitutet i Uppsala.som av
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litetTeknik. Etttidningen Nyiinbjöd till anbudMan en annonsgenom
FöretagetsvaradeHalmstadiingenjörsföretagnystartat annonsen.

ljud.digitaliserateknik föranvände sigochmed billarm,sysslade attav
produktkunde konstruerakunskapermed sinadeansågDe somatt en

fram-och har byggtuppdragetfickuppfyllde kraven. Företaget upp en
hörselhjälpmedel.verksamhet inomgångsrik

upphandladeKarlskronayrkeshögskolan iexempel ärEtt annat som
etableradedesidanmultimediateknik. Vidhögskolekurs itvåårig aven

inomkonsultföretagregionen komiutbildningsanordnarna även ett
ochIsland,Hyperanbud. Företaget,medmultimediabranschen ett vann

innebarIslandutbildningen. För Hypergenomförauppdragetfick att
inkomsterlöpandeverksamhet ettde fick igångdet somatt som gaven

utveck-mycketkrävdeproduktionsin vanligatillkomplement som
rekryte-ocksåökadeinkomster. Degenereradedeninnanlingsarbete

kompetentbristdär detområdeinom ärsitt företagförringsbasen ett
kontaktmedutbildningsanordnare närafickpersonal. Kommunen en

inom.arbetasiktadeelevernamarknadden attmed som

konkurrensochSamarbete

teknikupphandling.inomdelarviktigakonkurrensochSamarbete är
aspekterbådadessavilkenpåverkarupphandlingsform somValet avav

betonas.
producenteninformeramåstekonsumentenförkrävsSamarbete att

ingå-ochförhandlingarkrävakanefterfrågas. Dettaexakt vad somom
medföraemellertidSamarbetet kantid.under långdiskussionerende en

tillmycket hänsynförköparenmedförrelation taralltför attnära som
tillräckligt högt.ställer kravenoch inteproblemleverantörens

utnyttjar kon-köparenteknikupphandlingbygger attSamtidigt
pris.till lägstaproduktfå bästatillproducenternamellan attkurrensen
kravtydligaställerköparenkrävsskall fungerakonkurrensen attFör att

kom-medföretaggenomförs så rättannonsering attbörjan ochfrån att
huranbud. Fråganmedinkommatillfällefårintresseoch att ompetens

haviljakanUpphandlarenkomplicerad.sändsoffertförfrågan ärut
möjlighe-ökaföretablerade leverantöreroch attbådefrånanbud nya

inkom-utvärderingSamtidigtoch lösningar.förslag tartill avterna nya
och kostsamt.tidofferter ärna
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3.3 Upphandlingsmetoder

Lagen offentlig upphandling erbjuder för upphandling deom s.k.över
tröskelvärdena olika metoder:tre upphandling,öppen selektiv upp-
handling Öppenoch förhandlad upphandling. upphandling innebär att
alla vill får lämna anbud och köparen väljer de inkomnasom ett av an-
buden förhandling med producentema.utan Selektiv upphandling inne-
bär köparen först redovisaratt sina krav leverantörerna. Leverantö-

ansöker få delta i anbudstävlingen.att Köparen väljerrerna minstom ut
fem och högst tjugo leverantörer får inkomma med anbudsom som
beaktas förhandling. Förhandladutan upphandling liknar selektiv upp-
handling, köparen förhandlar med respektive anbudslämnare innanmen
slutligt val anbud sker. Förhandlad upphandling utanför den s.k. för-av
sörjningssektom får endast ske vid särskilda i LOU angivna situationer.

Man kan hävda upphandling förstärkeröppenatt konkurrensele-
i upphandlingen medanmentet förhandlad upphandling innehåller

mycket samarbete för upphandlaren skall få detatt begärs.av som
Samtidigt påverkas valet upphandlingsmetod i hög grad vadav av som
upphandlas. Vid upphandling enkla produkter framstår öppenav upp-
handling billig och effektiv metod. Vid upphandling komp-som en av
lexa förhandlad upphandlingär isystem praktiken det enda möjliga för

den köpande skall kunnaatt välja leverantör.parten rätt
Det teknikupphandling tillgör effektivt instrumentettsom sett ur

upphandlarens synpunkt kombinationenär samarbete och konkur-av
Samarbetet kravspecifikationen därrepresenteras köpa-rens. av

ren/beställaren preciserar sina krav. Om produkten komplicerad kanär
det kräva ingående dialog mellan köparen och de tilltänkta leveran-en

för dettörerna skall fungera.att
Det andra elementet själva anbudsgivningen.är kanDen sig flerata

olika former. Ibland måste beställaren grunda sitt val endast ritning-
och tekniska beskrivningar den tilltänkta produkten. Det kan beroar av

på det tekniskt eller ekonomisktäratt omöjligt bygga ochatt prototyper
använda dessa grund för valet. Men i många fall går det och då harsom
upphandlaren verkligen tillfälle de offererade produkterna in-att testa

i upphandlingstävlingennan segraren utses.
Upphandlingsreglema främst utformadeär för normal upphandling

och syftar till affärsmässighet. Avsikten med upphandlingsreglema iär
första hand tillförsäkra leverantörernaatt rättvis behandling :ör-ochen
hindra diskriminering leverantörer från land. finnsDet ingaannatav
särskilda regler för teknikupphandling. Upphandlingsreglema gäller
dock för teknikupphandling.även kanDe i flera avseenden verka för-
svårande för de särskilda önskemål finns vid denna typsom av upp-
handling.
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Upphandlingsreglerna4

regelverkNuvarande4.1

vissaskall följagemenskapeneuropeiskainom denupphandlingAll
offentlig1992:1528via lagenSverige hargrundprinciper. upp-om

regelsyste-svenskamed detdirektivinförlivat EG:shandling LOU
tröskelvärden.vissaupphandlingarsiktar in sigDirektiven övermet.

skallAlla leverantörerkonkurrensaspekten.direktivenicentrala ärDet
uttrycks pådetequalanarättvist, fairbehandlas treatment eng-som

skall ske påupphandlingen ettSverige harelska. poängterat attäven
säker-skalli konkurrensupphandlaaffärsmässigt Genomsätt. att man
krona.upphandladvarjevärde förmöjligafårställa störstaatt man
måstetröskelvärdenafastställdaöverskrider deUpphandlingar som

viktigt dåförhållningssättobjektivtEG-direktiven. Ett ärenligtutföras
föreskrivitiSverige har LOU sär-diskrimineringförrädslan är stor.
tröskelvärdena.underupphandlingarvidföljasskallreglerskilda som

teknikupphandlingsig påsärskilt siktarregleringafinnsDet som
Upphandlingupphandling.allförgällerregler nästan avutan samma

bl.a.användningcivilhar någon ärtill försvaretmaterial un-som
från LOU.dantaget

tröskelvärdenaaktuella är:De
SEKECU

000628460000005Byggentreprenader
000865l000200Tjänster
0008651200 000Varor

nämndadefrånskiljer sigupphandlingstatligTröskelvärdet för ovan
vilketsdr000tröskelvärdet 130myndigheterstatliga ärbeloppen. För

RightsDrawingSpecialSdr står förkronor.282 0001motsvarar
inom WTOanvändsvalutaochdragningsrättersärskilda är somen

of-övrigaWTO/GPA. FörProcurementGovernmentOnAgreement
tröskelvärdelagenupphandlande enheterfentliga säger att somman
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skall använda sig det det lägsta beloppet i svenskamotsvararav som
kronor Överlagmellan och sdr. Idag det används.är ärecu ecu som
WTO/GPA:s och EG:s upphandlingsregler liknande och det pågår ett
arbete inom förEU skapa full överensstämmelse.att

Reglerna för offentlig upphandling riktar sig till vissa s.k. upphand-
lande enheter. Det landsting, kommunerär och kyrkliga kommu-stat,

Statliga och kommunala bolag, föreningar, stiftelser och samfällig-ner.
heter inrättats för fullgöra uppgifter i det allmännas intresseattsom
innefattas också. Syftet med verksamheten skall inte ha kommersiellen
eller industriell karaktär och kapitalet skall ha tillskjutits kom-stat,av

landsting eller kyrklig kommun. gällerLOU upphandlingenmun, om
står under det offentligas övervakning och styrelsen till änom mer
hälften offentligautses av organ.

Eftersom alla leverantörer inom medlemsländerna och EES-län-
derna skall ha chans lämna anbud skall upphandlingaratt annonseras
den inre marknaden. Om upphandlingen överskrider tröskelvärdena
skall annonseringen ske i Tillägg till Europeiska gemenskapernas offi-
ciella tidning EGT S. Annonseringen sker i i förhand, införtre steg,
upphandling och i efterhand. Förhandsannonseringen sker budgetårsvis
och informerar de upphandlingar enheten planerar attom som genom-
föra. Efteråt redovisas resultatet upphandlingen. Om upphandlarenav
vill i andra publikationer kan detta ske först efter materi-attannonsera
alet skickats till publikationskontorEG:s i Luxemburg.

Annonserna skall innehålla grundläggande information. Vad skall
upphandlas, hur kommer upphandlingen ske, vilka krav förställsatt
kvalificeringen, vilka krav ställs produkten och hur kommer urvalet

till.gå hänvisas oftaDet till förfrågningsmaterialet iatt annonserna.
Beställaren måste planera och formulera sitt underlag förnoggrant
upphandlingen. skallDet innehålla samtliga krav ställs från be-som
ställarens sida, och får inte ändras under upphandlingens gång. Nya
krav får inte läggas till och får inte aspekter harvägaman som
påpekats i förfrågningsmaterialet. Materialet får inte så specifikt ivara
sina krav på tekniker eller märken endast elleratt ett ettprocesser, par
leverantörer kan komma med offert. Endast det krävs för defni-när att

den eftertraktade produkten får så detaljerad, dåera man vara men
måste märket eller följas ordalydelsen eller likvärdigprocessen av

När annonseringen följer kvalificeringsfasentvåägt ochsteg:rum
anbudsutvärderingen. kvaliñceringsfasenI kontrollerar vilka leve-man

lever till de kravrantörer i anbuds-Isattesom upp man upp annonsen.
utvärderingen jämför anbuden i förhållande till förfrågningsmate-man
rialet. Kraven ställer på företagen måste stå i proportion tillman upp-
handlingen. förDetta säkerställa företagsmå har rimlig chansatt att en

del i upphandlingar.att ta
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skall iupphandlingsförfarande aktuelltVilket är annonsen.angessom
tröskelvärdena:tillämpas vid upphandlingförfaranden får öp-Tre över

harupphandlingförhandlad upphandling. Vidselektiv och öppenpen,
få det.förfrågningsmaterialet Be-begäralla leverantörer rätt att utsom

förhandling.sker Se-anbud och upphandlingenställaren väljer utanett
sina krav leve-beställaren redovisarlektiv upphandling innebär att

femenheten väljer minstupphandlandei Den utrantören annonsen.
inkommit,många anbudtjugo leverantörer, såoch högst upp-somom

för-anbud beaktasfår sedan lämna sinakraven.fyller De utansom
Tillupphandling.förhandladtredje förfarandethandling. Det är en

urvalet beställarenupphandling efterselektivbörjan liknar det tarmen
Förhandlingenleverantörerna.eller fleraförhandling med avenupp en

Även skiljer sigtidsfristernainitiativ.upphandlarenssker alltid på
förfarandena.de olikamellan

AnbudAnbudsansökan
Öppen dagar52upphandling -

dagardagar 4037upphandlingSelektiv
enl. inbjudandagarupphandling 37Förhandlad

förfarande.påskyndat Detsigmöjlighet använda ärfinnsDet ettatt av
selektivoch vidförutseskunnataktuellt vid händelserdock bara som

motivacceptabeltDålig planeringupphandling.förhandladeller är
till:får förkortasTidsfristemaförfarande.påskyndatför

dagaranbudsansökan 15mottagande av
dagar10anbudmottagande av
dagar4upplysningarytterligare

för-tidsfristenkanbyggentreprenad och tjänsterupphandlingVid av
för-efterendast skekanupphandling.vid Detkortas öppenäven en

till dagar.förkortas 37och tidsfristenannonsering
upphandlingförhandladi regelteknikupphandling detVid är som

vilketmed leverantöreninleda dialogmöjlighetaktuell.blir Det attger
finnsteknikupphandlingsprocess. Detnödvändigt imånga gånger är en
ellerdesignnämligenintressant,förfarande contestärett annat som

Förfarandetmissvisande.svenskaformgivningstävling. Det ärnamnet
och någonAnbuden lämnasarkitekttävling.idetsammaär som en

sedanutvecklingsarbete ochbetalt för sittanbudsgivare fåreller några
föremål förblikan sedanjury. Vinnarenanbudenutvärderas av en

upphandling.
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En särskild nomenklatur, Common Procurement Vocabulary, används i
för underlätta för leverantörerna.att Ett sättannonserna annat att un-

derlätta för leverantörerna i förfrågningsunderlagetär hänvisa tillatt
standarder. De har då lättare identifiera kraven.gemensamma att

Beställaren behöver inte anbudet med det lägsta priset, kanta utan
till exempel det totalt fördelaktiga med hänsyn tillta exempelvismest
anskaffningspris, driftskostnader och funktion dock viktigtDet ärm.m..

det framgår i vilka kriterieratt gäller. Beställaren harannonsen som
också möjlighet ställa krav på leverantörens tekniska förmåga ochatt
finansiella ställning för undvika oseriösa erbjudanden. Ett rimligtatt
samband mellan kraven och den tilltänkta upphandlingen måste finnas.

Försörjningssektorema energi, och telekommu-vatten, transport
nikation har tidigare stått utanför reglerna för upphandling men nu om-
fattas de. Vissa skillnader råder.även Förutom offentliga inne-organ
fattas privata företag bedriveräven verksamhet med särskilt till-som
stånd från myndighet ingenDet skillnad företaget bedriverären av. om
industriell eller kommersiell verksamhet. Upphandlande enheter fria-är

Ävenvälja upphandlingsforrn och tidsfristema flexibla.att ärre mer
tröskelvärdena delvis andra. bygg- ochFör anläggningsarbetenär detär
ingen skillnad, för och tjänster gäller:men varor

ECU SEK
Telesektom 600 000 5 595 000
Övriga 400 000 3 730 000

Även upphandlingar under tröskelvärdena regleras LOU, ochav sam-
grundläggande principer affärsmässighet, konkurrens och 0b-ma om

jektivitet gäller. Definitionen upphandlande enhet den lika.är ävenav
Det finns förfaranden:två förenklad upphandling och direktupphand-
ling. Vid förenklad upphandling begär den upphandlande enheten
anbud via brev eller Man måste till rimlig konkurrens-attannons. se en
situation uppstår. Sedan får enheten välja förhandla med elleratt. en
flera leverantörerna. Direktupphandling får användas det aktu-närav
ella beloppet lågt. ellerEtt basbelopp bra rikt-är ett ettpar anses vara
värde beroende på den upphandlande enhetens uppgifter. Regerings-

Ävenkansliet har vid två basbelopp. det bråds-gränsensatt när är en
kande upphandling får direktupphandling Brådskan skall iäga rum.
princip orsakad force majeure-händelse.vara av

Några särskilda tidsfrister finns det det skallsägsutan att vara en
Ävenskälig tidsrymd. vid upphandlingar under tröskelvärdena har den

upphandlande enheten ställa krav leverantörernas ekono-rätt att
miska Vilka kriterier ligger till grund för valet anbudstatus. som av
måste i eller förfrågningsmaterialet. Antingen antaranges annonsen
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drift ochmed tanke påfördelaktigaeller detlägsta prisetdet mestman
eller liknandeunderhåll parametrar.

teknikupphandlingvidProblem4.2

Avtaletramavtalsupphandling.upphandlingsärskild formEn är somav
innebär ingenenheten och leverantörenupphandlandemellan densluts

utnyttjaskanramavtalendastsäker leverans är ettettutan senaresom
offentligaflerramavtal såOfta slutsför inköp att myn-avrop.genom

tvångnormalt ingetföreliggerdetavtalet, attutnyttjadigheter kan men
existerandeutnyttjandetvisarUndersökningaravtalet.utnyttja att av

myndigheter.mellan olikamycketvarierarramavtal
EG-rättsligtosäkerträttsliga lägeRamavtalsupphandlingens är ettur

förekommandevanligtrelativt sättvaritSverige har detperspektiv. I ett
kritiseratharKommissionenupphandlingar.offentligaorganiseraatt

harupphandlingarramavtalet inte utanden ärförfarandet då attanser
Stor-konkurrensen.hämmasdetanbud. Påstående sättetkaraktär av

uppmärksam-kommissionensföremål förramavtal i dagbritanniens är
het.

formelltingetteknikupphandling finnstraditionelladenFör typen av
teknik-effektivdetkanregelverket. Däremot poängteras atthinder i en

beställarkompeten-krav påställer högaregelverketinomupphandling
inteförutsättningarnafårsåharupphandlingen annonserats utNärsen.

välförfrågningsunderlagetviktigt ärdärförförändras. Det att ge-är
dialogtillmöjligheternaregelverketmednackdel ärnomarbetat. attEn

påtalatsharbegränsade. Det attävenoch leverantörbeställaremellan är
olikaintressebeställarensligger idetsituationer där attuppkommerdet

lös-hittavarandra förmeddialog gemensamtför attleverantörer en
dialogdylikinitiera attutanhar intebeställaren rättningar. Men att en

Det1980:100.sekretesslagenenligtanbudssekretessenbryta mot
beställarenlbrytas:kananbudssekretessentillfällenfinns när omtre

avbryterbeställarenöppnande 2derasanbud efterallaoffentliggör om
skulleteknikupphandlingVidträffas.avtaleller 3upphandlingen om

dia-beställarenanvändas attförfarandet kunnaförstadet enanserom
Kommissionenskulleolika leverantörermellanlog an-gynnsam.vara

anbudentillframgäller öppnats.anbudssekretessen attattser
inver-konkurrenslagstiftningenspåminnahärviktigtDet är att om

såtillåtetupphandlingKonsortier vid ärupphandlingsprocessen.kan
delta-Omkonkurrenter.företagendeltagandedeinget ärlänge avsom

företa-ingettillåtetsamarbetetkonkurrenterföretaggande ärär avom
upphandlingen.medföljeråtagandetha klaratskullesjälv somavgen

ichansharkonsortier störresmåföretagkanDetta engenomsomgynna
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upphandling. Samverkan mellan företag inte normalt påverkaanses
konkurrensen de tillsammans har marknadsandel på högstom en
10 och årsomsättningen för något de deltagandeprocent företagenav
inte överstiger 200 miljoner kronor. Om inget företagen har års-av en
omsättning överstiger 10 miljoner så kan den totala marknadsan-som
delen uppgå till 15 det konkurrensen.procent utan Småatt störaanses
företag kan få dispens från reglerna och tillåtas samarbeta derasom
sammanlagda marknadsandel uppgår till högst 25 Om beställa-procent.

den tekniska utvecklingen skulleatt några leve-ren anser attgynnas av
diskussionrantörer måsteöppnar hänsyn till konkurrenslag-taen man

stiftningen.

4.3 politiskaDe Villkoren för

teknikupphandling

Teknikupphandling kan kostsam verksamhet kräver tidvara en som
och kompetent personal genomföra. Skall det förmå leverantö-att att

lägga omfattande utvecklingsarbete för få framatt denettrerna attner
eftersökta produkten måste de i regel ha garantier grundorderom en av

godaviss omfattning och därtill förhoppningar fortsatt goda försälj-om
ningsmöjligheter. Under 1970-talet då teknikupphandling utvecklades
hade de centrala politiska instansema relativt stark ställning. Deten var
möjligt centrala politiska beslut den offentliga sektornsatt styragenom
upphandlingsverksamhet på många områden. gjordesDet inte minst på
dataområdet.

Till detta kom produkter i regel standardiserade och hadeatt var en
lång livslängd. Detta medförde de lämnade anbud i teknik-att som en
upphandling kunde förutse relativt och långsiktig marknad förstoren
sin produkt.

Utvecklingen under de tio åren har medfört delegeringsenaste en
och decentralisering inköpsbesluten i den offentliga sektorn. Storaav
verk och myndigheter har bolagiserats och delats i mindre enheter.upp

offentligtDe ägda bolagen står fria från politisk påverkan i inköpsfrå-
och i övrigt har de enskilda enhetemasäven självständighet beto-gor

Samtidigt har utvecklingen på produktmarknadennats. medfört kortare
livslängder på produkter, variation och kundanpassning.större

Utvecklingen har helt enkelt medfört förutsättningarna för of-att
fentlig teknikupphandling har försämrats. finnsDet allt färre produkter
och situationer där förutsättningar kan skapas för producent läggaatten

omfattande utvecklingsarbete för vinnaett offentligattner en upp-
handling.
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beaktande,ytterligare pris ioffentliga finns detFör ettett att taorgan
förbättrad el-teknikupphandling därpris. framgångsrikpolitiskt En en

organisatio-andramarknaden leder tillprodukt kommerler attutny
fåkan alla kommunerresultatet. Exempelvisockså kan få del avner

kommunsframkommitproduktmöjlighet köpaatt genom ensomen
denalla, inte baraekonomiska vinsten tillfallerteknikupphandling. Den

politisksärskildupphandlingsarbetet.för Ingenför insatsernaståttsom
enheten.upphandlandetillfaller denbelöning

produk-och den framtagnamisslyckasupphandlingen däremotOm
ståenhetenupphandlandeså får denuppfyller kraveninteten ensam

meningpolitiskpolitiska förlusterna.ekonomiska och I ärför både de
där möjligheternariskfylld verksamhetteknikupphandlingsåledes en

kostnaderpolitiskaoch risken förbegränsade ärpolitiska fördelartill är
teknikupp-avstå frånblir börpolitiska slutsatsenDen attstor. man
sighar tagittills någonavvaktahandling och i stället att ge-annan

teknikupphand-innebärförhållandeupphandlingen. Dettanomföra att
upphand-där desamarbeteorganiserasling bör ett gynnas avsomsom

upphandlingenoch riskerkostnaderdelar på desolidarisktlingen som
medför.
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Aktuella teknikupphandlingsproj ekt5

Teknikupphandling lång tradition i Sverige. Precis i flerahar en som
varit vanligast förekommande i förhållandet mellanandra länder har det

frånförsvarssektorn försvarsindustrin. det finns exempeloch Men även
teknikupphandlingsprocess har braden civila sidan där genereraten

internationella konkurrenskraften förprodukter i sin stärkt dentursom
företaget. Relationerna mellan televerket och Ericssondet involverade

teknikupphandlingar harfinns exempelhar Detnämnts. även som
skoldatorn Compis de kända.misslyckats. Projektet med är ett mestav

framför allt i arbetetför upphandlande liggerKostnaderna ett organ
anbuden.utarbeta kravspecifikationen och utvärdera Dessamed attatt

vilken produkt det gäller.kostnader helt beroende på Attär typ ge-av
modifiering standardpro-funktionsupphandling åstadkomma avnom

upphandlande enhetendukter inte så kostsamt denbehöver omvara
upphandlakunnandet behövs. däremotdet tekniska Attredan har som

uppköparen kompletterar de kun-produkt kräver att egnaen ny som
kankonsulthjälp och teknisk expertisskaperna avanceradmed vara

mycket kostsamt.
förhållande tillteknikupphandling måste iLönsamheten sättasav en

befintliga produkter. måsteupphandling redan Manlönsamheten avav
teknikupphand-frånockså beakta vad händer avstårom man ensom

utvecklingsarbete i allmänhetteknisktling. Teknikupphandling är som
meddet ofta inte gårriskfylld verksamhet därsvårbedömd och atten

valts.vad hänt andrafastställasäkerhet vägarsom om

effektivarefor5.1 Programmet
energianvändning

till stånd den julieffektivare energianvändning kom 1förProgrammet
åstad-syftet med1987/88:901988. Enligt programmet attvarprop.

för minska följderna kärn-effektivare elanvändningkomma att aven
energiverkorganiserades vid Statenskraftsavvecklingen. Programmet

teknikutveck-då nybildade Närings- ochoch flyttades till det1991
fortgå tilltänkt skulle 1993,lingsverket, Nutek. Det att programmetvar
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och ramanslag på miljoner400 kronor för stödett till teknikupphand-
ling beviljades. Vid riksdagens beslut energipolitik våren för-1991om
längdes fram till 1998. anslagnaDe medlen ökade tillprogrammet 965
miljoner kronor sammanlagt, miljoner750 kronor for teknikupp-varav
handling under sjuårsperiod.en

Programmet har varit aktivt i trettio teknikupphandlingsprojektrunt
med varierande resultat. teknisktI avseende har varitprogrammet
framgångsrikt då fårgenomgående fram produkter fyller deman som
uppställda tekniska kraven. harDäremot vissa produkterna inte bli-av
vit någon framgång på marknaden.

En utebliven marknadsframgång kan bero många olika faktorer.
kanDet bero på pris i relation till konkurrerande produkter, påvarans

design och utseende eller förhållanden har medgöraattsom varans
användarvänlighet dennaDet problemär hoppasetc. typ av som man
kunna undvika kunder i upphandlingen. falletI Ef-attgenom engagera
fektivare energianvändning har det hävdats Nuteks sekretariat varitatt

för stark i relation till de engagerade användargruppema. kraftIparten
överlägsen teknisk kompetens och finansiell styrka har ambitionernaav

vad gäller energisparande för i relation till användarsyn-vägt tungt
punkterna. kritikDetta berör hur teknikupphandlingenär en som orga-
niseras och bedrivs kritik teknikupphandlingän motsnarare en som
idé.

Nutek har under åren byggt stark kompetensbas teknik-upp en
upphandlingsområdet. har präglatsDet pragmatism och innovations-av
förmåga och har utvecklat teknikupphandlingsmetodiken. Genom att
bilda beställargrupper och tillskjuta kompetens via konsulter har kunder
kunnat ställa krav på leverantörerna. Detta arbeta börsätt att vara an-
vändbart också inom miljöområdet.

kritiskEn synpunkt framförts de fram-ärmot programmet attsom
produkterna hade utvecklats statlig teknikupphandlingtagna även utan

och aktiviteter endast påskyndat utvecklingen.att programmets Det är
kritik kan värja sig för. ingårDet led ityp etten av som man som

valet produkter väljer områden där teknikupphandlingatt ettav man
avgörande kan påskynda utvecklingen. Om snabbare mark-sätt en
nadsintroduktion möjlig för relativt små så vinsternaär ärresurser upp-
enbara. Man måste kostnader och risker resultat forväga avgöramot att

teknikupphandlingen effektiv. påpekasSom på hållär i be-annatom
tänkandet så oftast kombination åtgärder det effektiva.är mesten av
Teknikupphandling kombinerad med regelstyming kan skapa starka
incitament från efterfrågesidan vilket kan resultera i eller förbättra-nya
de produkter.
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Byggkostnadsdelegationen5.2

uppdrag stimuleraByggkostnadsdelegationen har sinaett attsom av
kostnads-teknikutvecklingen byggbranschen. skall leda tillinom Det

byggindustrin och i förlängningen sänkta boen-sänkningar inom även
teknikutvecklingen och kost-dekostnader. Bakgrunden denär svaga

under de sista Delegationennadsökningama i byggbranschen 25 åren.
årsskiftetupphandlingen under hösten 1996 ochutannonserade runt

skall de utvalda försla-ägde prekvalificeringen Till tresommarenrum.
får bygga prototyper presenteras.gen som

beställningerhållautvalda förslagen kommerDe ettatttre en
Bostadshu-delegationen utvald byggherre.bostadshusmindre av en av

Måletseptember till 1998.skall uppföras under perioden 1997 marssen
Utvärderingkvadratmeter.mindre 800 kronorårshyra påär än peren

beställningenberäknas fåsker och de godkänns1998 somsommaren
lägenheter olika byggherrar.på minst 500 av

för främjandetDelegationen5.3 av

miljöanpassad teknik

teknikför introducerastrategierDelegationen skall attpresentera ny
samhällsrelevansmedlöser problembådeoch storsomnya processer
Teknikupphand-for näringslivet.utvecklingsmöjligheteroch skapar

skallDelegationendelegationens arbete.central roll ilingen har en
särskiltmiljöanpassade tekniker ochområden därvälja ärut processer

lösa mil-skall bidra tillTekniken och metodernaangelägna. ettatt
hållbartill långsiktigarbetstillfällen och ledajöproblem, skapa ut-en

Dele-skall också in.för svenskt näringslivveckling. Relevansen vägas
marksanering,med områdenainledningsvis arbetagationen har valt att

livsmedelsproduktion.ochbyggsektorntransporter,
skallverktyg delegationenfleraTeknikupphandlingar är ett somav

ochrundabordssamtalmiljötekniktävlingar,använda sig Andra ärav.
huvudsak användaiinvesteringsstöd. Delegationen att sammaavser

energi-effektivareförför teknikupphandlingarmetod programmetsom
siganvändning har använt av.

kunskapslyftetförDelegationen5.4

startadevuxenutbildningKunskapslyftet satsning pådenär stora som
saknari första handunder Målgruppen1997. är vuxna somsommaren
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3-årig gymnasiekompetens, kortutbildade med anställningävenmen
kan komma ifråga. Målet allmän kompetensförstärkningär för-en som
bättrar målgruppens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Kunskaps-
lyftet skall på sikt skapa bättre ekonomisk tillväxt. Delegationen fören
kunskapslyftet verksamheten måste fokuseraspoängterar på indivi-att
den, och utbildningsprogrammen därför måste organiseras med stor
möjlighet till individuella lösningar. bidrarStaten med särskiltett stats-
bidrag miljarder kronor år. Kommunerna har uppgiftentre attom ca per
genomföra kunskapslyftet. Kommuner kan välja anordna utbild-att
ningen själva eller samverka med andra kommuner eller andraatt ut-
bildningsanordnare. Delegationen för kunskapslyftet ansökning-prövar

Beslut medelstilldelning för andra halvåret har1997 tagits ocharna. om
preliminärt beslut för likaså.1998 Sedan kommer tilldelningenett att

ske årsvis.
delegationensI programförklaring och ambition ligger ett moment

utveckling vuxenutbildningen. Kunskapslyftet har inte fått mångaav av
aktörer etablera sig på utbildningsmarknaden, det kan med-attnya men

föra positiv utveckling för redan befintliga utbildningsanordnare.en
Delegationens arbete kan inte karaktäriseras teknikupphandlingsom

det finns delar påminner denna metodik.även har valtManom som om
inte ha flera förbestämda krav låter utbildama sinaatt utan presentera

lösningar. centralaDet verkar dock inte ha varit få till stånd förnyel-att
i utbildningar få ökad volym.utan attse en

5.5 STATTEL

STATTEL-delegationen hade i uppdrag regeringen minskaatt sta-av
utgifter för telekommunikation med 25 Arbetet påbörjadestens procent.

Huvudinriktningen1991. förändra fokus från upphandlaatt attvar va-
till upphandla tjänster. Genom identifiera telefoni och dataatt attror

integrerade produkter lyckades sänka priserna med 18-attsom man
40 procent.

Det svårt STATTEL bedrev teknikupphandlingär el-avgöraatt om
ler inte. Någon teknisk utveckling telefontjänstema eller utrustning-av

tycks inte ha följd upphandlingen.ägt stället på-Ien rum som en av
skyndades på telefoni- och datatjänster beståendeattprocessen se som

både produkter och tjänster. STATTEL bidrog till denna utvecklingav
både internt inom och inom industrin. Leverantörerna fickstaten en
kunnig och krävande kund. Framtiden får visa i vilken utsträckning de
framförhandlade ramavtalen har utnyttjats andra offentligaav organ.
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upphandlingKommunal5.6

vilketbetydande,upphandlingoffentlig ärdelenkommunalaDen av
upphandlingenockså ärvisas stornedan. Där2 atti diagramvisas en

därförupphandlingEffektivutgifter. ärtotalakommunernasdel an-av
teknikut-påverkaföranvändassamtidigt denna attgeläget. Kan resurs

teknikupphandlingdockHittills har ut-positivt.detvecklingen vore
området. Sekommunaladetomfattningbegränsadmycketnyttjats i

diagram
mil-ochräddningsfordonblandupphandlades1980-talet annatPå

förför småsigupplever attkommunerEnskildajövänligt sompapper.
inköpsansvarigakommunaladeteknikupphandling. En sombedriva av

efterfråga nå-vi kanförmätetvoredet attsade att trointervjuades att
marknaden.påfinnsredanintegot som

kommun-inombedrivitsharteknikupphandlingsprojektDe som
hargångNutek. Någonmedsamarbeteibedrivitsoftaharsektorn

gångarbetetsunderhararbetet. Detsamordnatkommunförbundet
be-nivåerkommunförbund bra attregionala ärNutek ochframförts att

behöverteknikkommunalUtvecklingpå.teknikupphandlingdriva av
enklaremångafinnsprojekt. Dethögteknologiskariktadinte motvara

effekter. Ettpositivafåkanutvecklingsprocesstekniskdärprodukter en
teknikupphandlinggräsklippare. Enframförts avexempel ärsom

administrerasljudnivåoch lägremedgräsklippare somavgaserrenare
kommu-från denbeställargruppenimedochNutek representanterav
förbättrateknikupphandling förexempel attkannala sektorn ettvara

produkter.etablerade
decentralise-starktfåteknologikommunal ärmed attProblemet en

ochkravspecifikationen,marknadfragmenterad attrad och omenas
baraförmodligenorder. stor-Det ärtillräckligtfå framsedan storen

hand.teknikupphandlingbedrivakanstadskommunema egensom
andramed sjutillsammansprojektmed istad euro-Stockholms ettär

stadstrafiken.frånutsläppskadligaminskasyftemedstäderpeiska att
for-miljöanpassadeupphandlingeninslagentongivande ärdeEtt avav
ochkompetentaskapaockså sättsamarbeten attEuropeiska är ettdon.

beställargrupper.starka
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Diagram 2 Offentlig upphandling 1995 miljarder

stat 110
landsting 25
kommun 160

295summa

Offentlig upphandling 1995

stat
3796

kommun
5596

landsting
896

Diagram 3 Kommunernas totala utgifter 1995 miljarder

personal 160,685

upphandling 105,087
övrigt 52,421

3 18,193summa

Kommunernas totala utgifter 1995

övrigt
6%1

personal
51%

upphandling
33%
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LFTP

produktutveckling,ochteknikupphandlingförfondLandstingens
förNutek 1982ochLandstingsförbundet attbildadesLFTP, genomav

sjukvår-utrustning tillbilligareochbättrefå framteknikupphandling
landstingtillbidragskulleLFTPtanken ettbörjanFrånden. att gevar

teknikupphandling,stödja deraslandsting förtilleller attavgrupper
ochtill företagbidragtillstrateginändradesefter några år att gemen

kravspecifikationen. Manutformandetmedverka ilandstingenlåta av
lands-frånteknikupphandlingpåbeställningarför fåenkeltheltfick

deökataktivitetenverksamhet harmindreperiod medEftertingen. en
landstingenpåökat attläget harekonomiskaåren. Det pressensenaste

rationaliseringen.ökasyfteupphandling isamordna att
producentdriven.huvudsakvården iiutvecklingen ärtekniskaDen

föranslagoch sökertill LFTP attkommerföretagentillverkandeDe
blandintressefinnsdetundersökerprodukt. LFTPutveckla omen

beställarkraven.specificeraochbeställargruppiingålandstingen att en
betalningvillkoradochmedlånformen räntaoftastanslag harDessa av

deköp,sig förbindalandstingenfå utansällanlyckas att av-Man att
medarbetarintemedför LFTPfärdig. Dettaprodukten atttillsvaktar är

förgarantierlämnasällankanstrikt mening. Deiteknikupphandling
bidragsprocessen.ikonkurrensdirektingenförekommerdetochköp

nationelltvårdsektorninom ärdiskuterats ettlängeområdeEtt som
intelandstingenhardiskussionermångaTrotsjournalhanteringssystem.

teknikupphandling. Ettförkravlyckats sam-engemensammaomenas
mellanpåbörjatsharjournalhanteringssystemarbetsprojekt nyttettom

KK-stiftelsen,KompetensutvecklingochKunskaps-förStiftelsen
ochproduktions-SjukvårdensLandstingsförbundet, SPRI ra-LFTP,

till-KK-stiftelsenlandsting.någraochtionaliseringsinstitut större
mycket tillsam-likaaktörerresterandeochkronormiljonerskjuter 75

mans.

Östersj öövervakning5.7

sedanårför någragjorde stu-IVA,Ingenjörsvetenskapsakademien, en
civilförsvarsindustrisvenskomorientera motskulle kunnahurdie man

Förslagförsvarssektorn.inomkompetensenutnyttjaochproduktion om
Östersjön pådöktankeväcktes. Sammaförövervakningssystem uppett

samarbetethurdiskuteradesÖstersjökonferensen 1996. DärVisbyi
mil-ochväder-ochtull, polisSjösäkerhet,gällervadförbättraskunde
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jöövervakning. Diskussionen ledde till Närings- och handelsdepar-att
beställde förstudietementet Baltic Watch presenterades ien om som

maj 1997. Förhoppningen demonstrationär att skallsystemeten av
kunna förevisas vid Östersjöländernamednästa statsministramamöte i
i Riga januari 1998. Tanken börjaär med knyta ihop deatt existe-att
rande radarstationema och bevakningssystemen med känd teknik. I steg
två skall utveckla och skapasystemet byggtman ett gemensamt system
på GSM-teknik, satelliter och obemannade flygplan.

Baltic Watch består fem organisationer: SAAB, Celsius Tech,av
Ericsson Microwave Systems, Försvarets forskningsanstalt, FFA, och
Rymdbolaget. Projektet väl for teknikupphandling det ärpassar en men

problem projektetett sektorsöverskridande.att är Det antalgör att ett
offentliga myndigheter möjliga kunder.är Totalt åtta myndigheter är
aktuella i Sverige. möjligEn lösning bilda upphandlingskon-är att ett
sortium med expertis från FMV, har vid liknande storasom vana
komplexa upphandlingar. Liknande upphandlingar pågår också i andra
länder. Brasilien håller på upphandla föratt övervakningett system av
Amazonas och Australien för övervakningett detsystem av norra,
glesbefolkade territoriet.
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Internationella erfarenheter6

Finlandl

TEKES

allt viddå framföri Finland, ochTeknikupphandling har storaanvänts
blivit allthar förfarandettidinfrastrukturella satsningar. På mersenare

tekniskastatligaanvändas alls.för i dag knappt Detovanligt ut-att
teknikupp-dessaflerahar administreratvecklingsverket, TEKES, av

negativa.överlag Processenerfarenheternahandlingar, upp-varmen
i dagupphandlingenoffentligaoch stel.levdes långsam Den ärsom

upphandlingsregler.efterlevainriktad på EU:satt

olika nyckelroller:har någraTEKES

teknikpolitikennationellagenomföra denatt
forskningsprojektfinansiera och koordineraförbereda,att

industriella projektfinansiera FoUatt
teknologiöverföring.företag medoch medelstorabistå småatt

bi-hälften går tillUngefärmiljarderomsättning på FIM.har 1,5De en
sjättedelar tilloch tvåinom industrinsjättedel till FoU-projektdrag, en

finnsdetStorföretag dominerar,tillämpad forskning.övrig ut-enmen
och medelstorasmåfokusera arbetetpolitisk målsättningtalad att

statliggenomförsforskningsprojekten VTT,flestaföretag. De av en
uppdragsforskning. 1/3bedriverteknisk forskningsinstitution, avsom

förfrån uppdragoch 2/3 inkomsteranslåsbudgetVTT:s ärstatenav
industrin.ochTEKES

ochstatsministern,ledsvetenskapligt rådFinland har ett som av
forskningsvärl-frånochövrigt består ministrari representanteravsom

teknikpolitiska mål.uppgift ställa långsiktigaRådet har iden. att upp
arbete.vägledande för TEKESblir sedanplanerDe presenterassom

och massaindustrin,inomPrioriterade områden teknikär pappers-
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elektronik, informationsteknik och kemisk industri. Av Finlands sam-
lade FoU-satsningar används 35 i elektroniksektom ochprocent
15 i den kemiska sektorn.procent

ÅboErfarenheter från

Ett exempel på institutioner har skapats for teknologiöverföring ärsom
Åbo.teknikparken Turku Technology Center, TTC, i Det stiftelseär en

Åbo, Åbode högre lärosätena iägs stad och det byggföretagsom av
byggnaderna där teknikparkenäger belägen. På TTC:s områdeärsom

finns hundra företag och olika institutioneröver 30 och organisationer.
Ungefär 2 000 arbetar dagligen inom och lika mångacentretpersoner
studenter håller till på området. Ytterligare studenter involverade iär
projekt har anknytning till det oklart hur många.ärcentret,som men
Sedan 1989 har hundra företag bildatsöver nittiotalettnya varav
fortfarande existerar. ställs hårdaDet krav affärsidén för företagatt ett
skall etablera sig i TCC.

Huvudtanken med TTC underlätta kommersialiseringenär att av
Åbo. Åboforskningsresultat vid de universiteten i Akademi,Detre är

svenskspråkigt, Turku Universitetär och Turku Handelshögskola.som
Åbo,finnsDet ingen teknisk högskola i i stället har både Akademin

och Universitetet varsin teknisk fakultet. Vissa forskningslaborato-av
rierna har flyttats till TTC. Samma sak har skett med laboratorier inom

Ävenbiologi, medicin, bioteknik, ADB många lektioner hålls påosv.
området. Det skapar kontaktytor hjälper till överbrygga klyftanattsom
mellan näringsliv och forskarvärld. Ett antal framgångsfaktorer för
teknikparken pekades ut:

konsensus mellan aktörerna måletom
fokusering målet

strategi, framgångsrecept går inte kopiera raktattegen av
basfunktioner, enkelt och centralt
hög servicenivå.

Företag får också fördelar placera sig i teknikparken:attav

reduktion kostnaderav
etablering kontaktnätettav
lättare hitta eller bli hittad bidragatt att av
lättare hitta eller bli hittad konsulteratt att av
bättre tillgänglighet till FoU



Internationella erfarenheter 431997:88SOU

det gällerflexibilitet när utrymme.0

medel föroffentligahar fleraprivat riskkapital såUtöver attorgan
kanIndustriministerietfinska Handels- ochnyföretagande.stödja Det

formånaderna.under de första Detmedel för utgiftertillskjuta attsex
flesta harperiod då deöverleva underföretagmöjliggöra att ennya

Åbo företagstad stöderoch få intäkter.initialkostnaderhöga nya ge-
under år.till tredjedels hyra Denuppgårhyresbidrag treensomnom

startkapitalocksåharutvecklingscentralen, TEKES,tekniskastatliga
från utförsäljningenKapitalet kommerföretag.nyetableringarfor avav

mil-Totalt frigjordes 1,5exempel Valmet.statliga företag, tillaktier i
förfogande.hälften till TEKESmark, stårjarder varav

marknads-bristen påbland företagen i TCCproblemetDet ärstora
detråda bot påkunskapsmässigt.och Föri praktikenföring, både att

regi.universitetens Ettientreprenörskapihar kurser annatstartats pro-
aktörer Arbets-för mångasplittrade påblem ärär att resurserna

Industriministeriet ochHandels- ochUtbildnings-,Inrikes-,marknads-,
utdelningvillför kort.tålamodet ManochTEKES m.m., äratt se

grund-universitetenförproblemmedel för snabbt. Ett ärsatsade om
uppdragsforskningen. Tam-Iförhållande tillblir lidande iforskningen

från oberoendebudgetenexempel, kommer 60tillmerfors, procent av
uppdragsforskningenvid vilken nivådiskussionråderkällor. Det omen

grundforskningen.konkurrerar ut
kommersialiserauppgiftmedvåren 1993bildadesAboaTech Oy att
Universitet ochTurkuforskningsresultat frånuppfinningar ochidéer,

Uni-Åbo för Turkustiftelsernaverksamhet. BolagetAkademis ägs av
Åbo Resterande 40medAkademi 30och procentversitet procent var.

bildadessjälvständighets fond,FinlandsSITRA,aktierna ägs somavav
stärkafondenMålet förfemtioårsjubileum 1967.Finlands ärvid att

riskkapital.användsmedelkonkurrenskraft och dessFinlands som
i dagoch finansierarmiljoner markkapitalAboaTech har 3eget

Industrimi-fåruppdrag defrånverksamhet via inkomsterhela sin av
konsult för dessaprojekt ochövervakarochnisteriet TEKES. De agerar

Även AboaTech.viss delutnyttjar tillföretagprivataorganisationer.
forsk-och framfångauppgifthuvudsakligaderas är taMen att upp

byggernäringsliv.industri och Deutnyttjas ikanningsresultat som
biståroch industri. Deforskningmellankontakternätverk och skapar
mark-medhjälper tillvarumärkesskydd ochmed ochforskare patent-

nadsföring.
derasföretagsprojekt gång,fyrtiotalde utövertillfället harFör ett

avslutadelicensintäkter frånviafinansierasdotterföretag,två pro-som
Filosofinuppdragsprojekt.tjugotal ärleder de attjekt. Dessutom ett

finnsdetmöjligt. ansågDemycket kunskapsåknyta att ensomupp



44 Internationella erfarenheter SOU 1997:88

fara i fokusera på teknikområde iatt verksamhetett denna.en som
AboaTech allmänt lyckat initiativ för teknologiöverforingettanses vara
från forskning till företag.

6.2 Norge

SINTEF

SINTEF stiftelse inrättadesär 1950 för instrument iatten ettsom vara
återuppbyggnaden norsk industri efter andra världskriget. Det ärav ett
institut för uppdragsforskning uppbyggt i anslutning tillär Norgessom
Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet NTNU, tidigare Norges
Tekniska Högskola, i Trondheim. Huvudverksamheten finns i Trond-
heim mindre enheter finns i Oslo och i M0 iäven Rana. Samman-men
lagt ungefär 2 000 anställdaär i SINTEF.personer

SINTEF organiserat i nio avdelningarär och fyra institut. Avdel-
ningarna inriktadeär mot:

tillämpad ekonomi
bygg- och miljöteknik
elektronik och cyberteknik
energi
materialteknik
teknikledning
tele och data
medicin.

Instituten är:

EFI, energiforskning
IKU, petroleumforskning
Marinteknik
Molab, metallurgisk forskning.

SINTEF 1995 miljarder1,5 norska kronor, bidraromsatte statenvarav
med tio Resterande del intäkter från uppdragsforskningen.procent. är
Uppdragsgivama till hälften från det privataär över näringslivet. Reste-
rande del ganska jämnt fördeladär mellan offentliga utländskaorgan,
uppdrag och uppdrag från andra forskningsråd. Under lång tid domine-
rade beställare med anknytning till oljeutvinningen Nordsjön, men

minskar de. I stället ökar sektorerna tillämpad matematik och data.nu
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stårÖver fåtaldetunder 1995,avslutadesprojekt är ett6 000 sommen
storföre-beställtshar oftaomsättningen. Dessadelför större avaven

och medel-små-för Norgestill delSINTEFMen är stortag. en resurs
Över norskamindre 50 000projektenhälften änärföretag.stora av

varitalltidtill SINTEFanslutningnyföretagandet iharDäremotkronor.
beställa-tillfallerresultatenmedförUppdragsforskningenblygsamt. att

personal harföretag. SINTEF:sexisteranderedanordandramedren,
Under 1996framsteg.tekniskaexploateramöjligheterbegränsade att

dessaochtill SINTEFanknytninghadeföretag ettstartades 10 avsom
haft någoninteövriga har nämn-anställda.40-tal De ännuhar ettnu

tillväxt.värd
relativt småekonomi ochmycket starknärvarandeförharNorge en

medproblememellertidfinnssiktlängrearbetslöshet. Påproblem med
statligaflertalbefolkning. Ettåldrandeocholjetillgångarsinande en

utvalget,Aakvaagproblempå dessatid tittatpåutredningar har senare
viktenpekat påharutvalget. attDeHenriksenochutvalgetHavik av

ochinnovationerpå attföretag,medelstoraochsmå satsautveckla att
näringsliv.ochkunskapsinstitutionermellankontakternastärka

SND,främstadministrerasföretagmedelstoraochtill småStödet av
medbidrakanDistriktsutvecklingsfond,ochNärings-Statens som

bedriversidasinåprojektmedel. SINTEFochlånekapitalochägar-
särskiltnågrauppdragsverksamhetendenförutom somprogramrena

företag.medelstoraochsmåsigriktar mot

NyfotekochTEFT

före-medelstoraochsmåtillteknikförrnedlingförprojektTEFT är ett
SINTEFoch förutom ärforskningsrådNorgesfinansierasDettag. av

tek-delar;tvåProjektet harinvolverade.institutionernågraytterligare
ochantalettilltioAttachéemateknologiprojekt. ärochnikattachéer

verksam-uppsökandebedriveri Deregioner Norge.i olikautplacerade
utvecklingsbehov. Detta ärtekniskaidentifieraförföretagentillhet att

forskarehittamedfår hjälpsedan attför företagenkostnadsfritt som
kanproblemen. Företagarentill lösahjälpakaninstituteller attsom

TEFTprojektkostnadentill 75medbidragfå procentsedan avavupp
problemet.lösaför att

skalloch SINTEFNTNUföretagNyfotek ägs somär ett avsom
iprodukterutvecklaochföretagforskare atthjälpa att starta nyanya

råd-ekonomiskochjuridiskmedbidrarexisterande företag. Deredan
licensfrågor.ochgällerärendenmedtill patentoch hjälpergivning som
möjlighetfinnsdetanslagsfmansierat, atthuvudsakiFöretaget är men
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licensavtal få viss återbetalning på lyckade projekt. Hittills hargenom
det bara marginella intäkter.gett

Även i dag har stark ekonomi i Norge så med-om ärman en man
måste kanaliseraveten oljepengamaatt i verksamhetom man annan

för stärka industrin. Det nödvändigtatt förär sysselsättningen på kort
sikt och för den ekonomiska tillväxten på lång sikt. De små och medel-

företagen har pekats denstora sektor måste utvecklas.ut Nä-som som
ringspolitiken därför i dag inriktadär på nyföretagande och stöd till den
sektorn. likhetI med Sverige betonas behovet ökad kompetens ochav
ökat kunskapsinnehåll i produkter och tillverkningsprocesser. Man be-

de starka industrier har inomtonar oljeutvinning och aluminium-man
tillverkning prioritera material- och off-shoreatt teknik. Mangenom
ansluter sig också till den allmänna trenden miljöteknik ochatt satsa
IT.

Offentlig teknikupphandling intar ingen framträdande roll i den
norska teknikpolitiken. Eftersom SINTEF arbetar uppdragsforska-som

och resultaten tillfaller beställaren finns det få exempel på närings-re
politiska sidoeffekter SINTEF:s arbete. Nyföretagandet har alltidav

Ävenvarit blygsamt. åtgärder har vidtagits så har inteännuom man
kunnat skönja några resultat dessa. Trondheimsregionen Norgesärav
ledande tekniska kunskapsmiljö det har endast i begränsad ut-men

Ävensträckning givit upphov till teknikbaserade företag. relationenom
mellan SINTEF och näringslivet ligger kvalificerad nivå inteären
SINTEF kommersiell miljö vilket delvis kan förklara det blygsammaen
företagandet.

6.3 Storbritannien

Erfarenheter från Cambridge

Cambridge länge obetydlig och lätt slumrande serviceort medvar en ett
universitet existerade tämligenstort oberoende omgivningen. Isom av

början 1970-talet diskuterades behovet åtgärder för sänkaattav av ar-
betslösheten och den amerikanske erfarenheten med teknikparker upp-
märksammades.

Trinity College och parkenär har ingaägare anställda medensam
undantag några trädgårdsarbetare. Verksamheten leds styrelseav av en
och administreras Trinity College. Cambridge Science Park, CSP, ärav
hyresvärd/fastighetsförvaltare och erbjuder ingen service till företagen

fastigheterna.utöver Företagen kommer dit för rekrytera kvalificeratatt
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kontakter med andravill odlaoch förfolk från universitetet att man
skall företagetområdetfå komma påinom området.företag För att

tillverkning eller kon-lätttillämpad forskning,grundforskning,bedriva
Även till FoU-företagensäljer tjänsterföretagsultverksamhet. som

inflyt-lokalt initierade,företagenområdet. 2/3finns på ärär restenav
anställdaföretag med 000till 000 35givit upphov ltade. harCSP un-

med 300konsultföretagConsultants,Cambridgeår.der 23 ett an-ca
hjälp ierbjudanyföretagandetförmycketställda har betytt attgenom

företag.ochhoppatkonsulter harinitialt skede. Fler även startatett av
välformfunnit sinteknikparkexempel påCSP är somegensomen

medförklarasFramgångenlokala kulturen.ansluter till den att man
tjänaambitionernågradet inte funnitshaftendast attägare, atten

fastighetsexploatering ochmark- ochpå accepteratatt manpengar
Politikernasutveckling.företagande ochCambridgeforskarnas påsyn

stöd-allmäntinitiativet ochvaritframför alltuppgift har attatt ta vara
biotekniskadetframför allt starkt inombakgrunden. CSPjande i är om-

CSPfinns i parken.och Althins,Pharmaciasvenska företag,Tvårådet.
park iscience Eng-exempletframgångsrikadet mest enanses vara

land.
företag/företagshotell incu-Innovation CentreSaint Johns är ett

företag. Detochuppfinnarehjälperbator entreprenörer startaattsom
Scienceoch Cambridgeuniversitetetskilt frånorganisatoriskt heltär

bestårtill dessa. Företagetomedelbar anslutningbeläget iPark ärmen
marknadsföring,finansiering,service i formföretagshotell ochett avav

startades 1976administration. Centretstöd ochaffärsstrategiskt ettav
denoch sökaCambridgeutvecklavilleantal nytta avpersoner som

tillhar hjälptManuniversitetet startakunskap attrepresenterar.som
har verksam-positivt. Totaltutvecklatshälften harföretag1200 varav

fram-arbetstillfällen. Inriktningen ärupphov till 30 000givitheten nya
bioteknologi ochinstrumenttillverkare,programvaruföretag,alltför

universitet,kontakt medoftahartelekommunikation. Företagen men
finansieringuniversitet. FråganCambridgemedpåfallande sällan om

ingaharSJIC. Centrettidigt vid tillkomstenkom pengaregnaavupp
riskkapitalföretag. Dockbanker ochmedförmedlar kontakterutan ges

trångmål.ekonomiskthjälpa företag iförkredit på hyran att
år-miljoner SEK. Dehus 20bygga SHCzsInvesteringen för att var

företagetgenomsnittligamiljoner SEK. Dethyresintäkterna 2liga är
påhar alltid kömånad.varje Manhyresgästi 3 år. En omsättsstannar

ofta medoch hyra. Devill kommapersoner/ företag ettstartarsom
med hyraårefter någotoch fortsätter störreföretagshotelleti attrum

kommersiellautifrånhyravilka fårBedömningenlokaler. görssomav
kriterierAkademiskai huset.deoch hur välbedömningar passar

inget intresse.tillmäts
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Departement of Trade and Industry

Bakgrunden till verksamheten vid Departement of Trade and Industry,
DTI, utvecklingen frånär 70-talets interventionistiska politik till da-

starka marknadstro. Det finns tecken pendeln så sakteligagens att
håller på tillbaka. Samarbetesvänga och partnerships bliratt allt vanli-

konkurrens fortfarandeäven honnörsordet inomär näringspo-gare om
litiken. DTI har på denna förändring etablera plat-svarat attgenom en

organisation och leda förändringen bort fråntare den traditionellt starka
hierarkin inom den statliga sektorn. Personalstyrkan har bantas från
11 000 till ungefär 000 anställda.5

Business links för stödja små ochär medelstora fö-ett attprogram
och höja kompetensen inom dessa. Systemetretag bygger på principen

det skall finnas så kallad one shopatt varje huvudgata istopen
England. liknandeEtt finns i Wales och Skottland. Företagarensystem
skall hitta allt han söker under tak. Varje link kan ha olika in-samma
riktning beroende på det lokala företagandets karaktär. Om teknologi
efterfrågas så inriktas verksamheten på teknologiöverföring, men om
de behöver hjälp med redovisning så inriktas verksamheten på det. I
dag finns det ungefär huvudkontor200 och 400 underavdelningar.
Systemet delvis finansierat från regeringen ochär varje huvudkontor är

legal enhet. Allmänt projektet lyckat erfa-separaten anses vara men
renheterna visar mycket framgången beror på den lokala ledning-att av
en.

The Teaching Company Scheme för minska klyf-är ett attprogram
mellan näringsliv och universitet. studentEn utför projekttan förett ett

företag och han handleds lärare från universitetet. 500av en program
existerar i dag, och det det lyckat överbryggaäratt sättett attanses
klyftan mellan företag och universitet. Många studenter får sedan an-
ställningserbjudanden från företagen.

Link för knyta företagär och forskningsin-ett attprogram samman
stitutioner i forskningsprojekt. Projekten finansieras tillgemensamma
hälften industrin och till hälften Totalt finns i dag 54staten.av av
Link-program. Varje innehåller antal projekt, och totalt harettprogram
800 projekt hittills allaI universitet och forskningsin-startats. stort sett
stitutioner i Storbritannien engagerade. Kriterierna för projektär att ett

in i Link är:passar

samarbete företag forskningsinstitut-
pre-competitive
innovation, hög kvalitet
industriellt relevant
avtal reglerar till resultatet.upprättas rättensom
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skall förahurplan förinnehållaskall utVarje Link-program manen
vadförbehållkanverksamheten. Företag göraresultatet somomav
priorite-harstartadesForesight-programmetSedanpubliceras.skall

rekommendationer.följt derasi Linkringarna

ForesightTechnology

framtidsplane-förformochstartade 1993Foresight ärTechnology en
indu-traditionellFoU-verksamheten. Förutomprioriteringring och av

Liknandeutbildningssektorerna.ochinnefattat nöjes-stri har man
ochTyskland, USAlänge Japan,bedrivs sedanframtidsplanering av

avsiktenochpublicerades 1995 är attförstaFrankrike. Den rapporten
avdelningenOrganisatoriskt liggerfemte år.planeringengöra vartom
Technologyandof ScienceOfficeunderForesightTechnologyfor

tillställningrådgivandeoch haranställdahar 90OSTOST. re-enca
flytta-premiärministern,underdirektTidigare låg OSTgeringen. men
sedan.årför någraDTIhandelsdepartementetochNärings-tilldes

sidoordnadoch harAdvisorScientificChiefför OSTChefen är en
presi-understatssekreteraren,vid sedaninom DTIställning menav

huvuduppgifter:har tvåTrade. OSTBoard offordenten

ochdepartement,fleraomfattarFoU-verksamhetsamordnaatt som0
inkl EUforskningssamarbetetinternationelladetförsvara

forskningsområden.olikaforskningsbudgetenfördelaatt0

be-ForesightTechnologymedbörjatillmotivetpolitiskaDet att var
FoU-utbytetkommersiellafick detlandet intedömningen avatt

utvecklatharönskvärt. Man rapporternaverksamheten atttrorvarsom
attitydernapåverkatochforskningenochnäringslivetmellandialogen

samarbe-kontakter ochintresseradeblivitharbådaså parter avatt mer
te.

med före-paneleri 16organiserat styrgruppArbetet är agerarsom
panel harVarjeochnäringslivetforskningsområden,for staten.trädare

Technology Fore-bekostnad.deltarmedlemmar. Dessa15-20 egen
harnäringslivetförFöreträdarnaresekostnaderna.förstår barasight

fåinte lyckatsharföretagen. Manfrån dekommitalltframför större
kvalifice-varitharPaneldeltagarnasmåföretagare.särskilt mångamed

anställdaForesight har 20Technologyhög nivå.pårade sompersoner
panelerna.olikai desekretariatfungerarfrämst som

sek-offentligai dengenomslagfåttForesight harTechnology stort
FoU-prioriteringari sinaharRegeringenforskarvärlden.och avtorn
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budgeten följt rekommendationerna från Technology Foresight. Huru-
vida näringslivet följer rekommendationerna osäkert.är mer

Upphandling

På The Treasury, Storbritanniens finansdepartement, finns avdelningen
med för frågor rörande offentlig upphandling, the Procurementansvar
Group. Den består två underavdelningar, handhar policy-av en som
frågor och europeiska frågor och enhet bistår övriga offentligaen som

med upphandlingsexpertis, Central Unit Procurement CUP.organ on
ledandeDen policyn varje enskildär upphandling skallatt bästage

möjliga värde och all upphandling skall ske i konkurrens.att Detta skall
skärpa Storbritanniens konkurrensförmåga.

förfarandeEtt har några gångeranvänts PFI, Private Finan-ärsom
ced Initiative. Motivet få privata investeringarär in i den offentligaatt
sektorn. Till exempel kan beställa fängelse med tillhörandestaten ett
tjänster och konsortium bygger, underhåller ochett driver fängelset.
Denna metod inte använd så mycketär skulle vilja,som man men min
hoppas den skall öka i betydelse. Den byggeratt på out-put based
specification kan med funktionsupphandling.översättas Dettasom

har medfört den privatasynsätt sektorn har ändrat attitydatt gentemot
det offentliga kund. Istället för bara köpa det billigaste harattsom min

och blivit kunnig och krävande kund.mer mer en
CUP inte skall använda upphandlingatt medelanser ettman attsom

lösa politiska frågor för åstadkomma minskadt.ex. energiai-att en
vändning. stället fårI då artikulera dessa mål och identifiera dem iman

kan i upphandlingssituation.termer vägas Det viktigtärsom atten
kunna identifiera vilket värde får för Tre parametrarman pengarna.
viktiga i upphandling:en

bästa värdet0
söka innovationer0
främja konkurrensen.0
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Frankrike6.4

Industriministeriet

industriministeriet,inomarbetar 6 000Sammanlagt varavpersoner
ochhandel, företagandeför frågor rörandeParis.000 i De2 ansvarar

faller inom försvars-,detföretag SMEoch medelstorasmå utom som
Ministeriet har direktorat:byggnadssektom.flyg- ochjordbruks-, sex

och telekom.tekniska högskolor,industriell strategi,energi, SME, post
finns i dag ingafrån sjuttiotaletde branschprogrammenAv stora

Teko-industrin i mittenprojekt riktatsistakvar. Det motett avvar
medIT-sektomSamarbetsprogram inomfinns det1980-talet. Däremot

och utvecklingsprogram,forsknings-forprivata aktörer gemensamma
mikroelektroniksek-multimedia- ochbådefinns det inomexempelvis

och inteprivata sfären,projekt denför dessaGemensamt är atttom.
drivkraften.offentliga,den är

påverkarnyckelteknologiemadeomfattande studien 100Den över
hundrapekathar i dokumentIndustriministerietverksamheten. utett

har idessai respektive. 50Frankrike stårnyckelteknologier och avvar
for före-myndigheterna arbetarprioriterade ochsin attansettstur som

områden. hardessa Detinomskall öka sin kompetens avsattstagen en
ministeriet harstödsprojektför detta.två år Demiljard FF på som av

ligger under ANVAR:sSmåföretageninblandat.storföretagofta ett
marknadsorien-tydligtteknologinfår stödprojektområde. deI ärsom

gång ikaraktär.bottom-up Enaspekt.viktig Deterad, vilket ärär aven
tillfåMinisteriet hoppasansökningar.utvärderasmånaden attnya

teknologi.varjeprojekt inomstånd 2-3

Upphandling

tidi-stället harokänd i Frankrike. IteknikupphandlingTermen är man
vidanvändesFörstudievaruupphandling.förstudie ochskiltgare

följde urvalsprocessförstudienprodukter. Efterbeställning ennyaav
skulleupphandlingenkontraktet.fick Men,och vinnare utöver atten

in-och utvecklamålet behållakostnadseffektiv, så fanns även attvara
två ellerkontraktetOfta deladeskunnande i landet.dustriellt upp

företag.inhemskakunna stödja fleraför såfler leverantörer sättatt
detförändringenviktigasteändrat.dag Den är ärI attär systemet
inför-ändamålupphandling för någotanvändaförbjudet än attannatatt

användaSålunda det förbjudetskaffa eller tjänster. är att upp-varor
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handling hävstång för teknisk utveckling. I varje fall kansom en man
inte välja dyrare alternativ med motiveringenett det stimulerar denatt
tekniska utvecklingen. Under våren väntades dock lagförslagett som

bästa prissätter prestation framför lägsta pris. Ett problemannatper
med offentlig upphandling i Frankrike den fragmenterade markna-är
den. finnsDet till exempel 36 600 kommuner i landet. Traditionellt är
Frankrike centralstyrt på år har beslutsfattandet decentrali-men senare

vilket har gjort de lokala beslutsfatttamaserats, ovilliga lyssna påatt
propåer från centralt håll.

ANVAR

Agence National Valorisation de Recherche ANVAR ärpour
delvis jämföra med Nutek. liggerDet under bådeatt industri- och
forskningsministeriet. Situationen med två eller flera huvudmän inteär
helt ovanlig bland de offentliga i Frankrike. ANVAR bildadesorganen
för 25 år sedan och har 400 anställda. De finns helaöverpersoner
Frankrike. ANVAR har prioriterade uppgifter:tre

stödja innovativa SMEs0
stödja tekniköverföring0
arbeta på det europeiska planet för SMEs.0

De arbetar huvudsakligen två det gäller teknologiöverföring.sätt när
Först stödja med ekonomisk hjälp. hjälperatt Sengenom nya program
de forskningsinstitut med tekniköverföring.

Det finns flera möjligheter till ekonomiskt stöd, bland annat genom
skatteavdrag ökar sin FoU-budget. finnsDet specifika stödom man
från ministeriema, och ANVAR stöd till högteknologiska innovati-ger

företag. finansierarANVAR till 50 och företagenprocent ärva upp
endast återbetalningsskyldiga projektet lyckas, och då någonutanom
räntekostnad. Ungefär två projekt brukar lyckas vilket de ansågett av
tydde på intelligent risktagande. Tiden varierar beroende på vilket om-
råde sig inom. Bioteknikprogramrör kan sigprogrammet 3-4röra runt
år, medan mjukvaror kan ha projekttid på till år.l 2en

ANVAR administrerar flera projekt inom för de 100 nyckel-ramen
teknologiema. ANVAR ber programförslag industrinom som svarar

eller i samarbete med forskare. Två- till trehundraensamma tusenav
ansökningar får finansiering på två år. har försöktMan få så brettett
fält möjligt. Inriktningen tydlig små och medelstora företagär motsom
och det plus samarbete forsk-medett att presentera ettanses vara en
ningsinstitution.
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Utvärderingamapositiva.Överlag reaktionersektornsprivatadenär
aktörerna.mellankontaktsmidigaremedförvilketregionernasker i en

regio-tydligarealltfårdeANVARförUtvecklingstendensen är att en
målsättningen.politiskadenmedi linjegårvilketprofilnal

bildaforskarefåmedmisslyckats attärANVAR attuppgiftEn som
intedet harsabbatsårmöjlighetfunnitshar att taföretag. Det menegna

sigtagitharMånga utforskarefåför eget.tillräckligt startaattvarit att
företag.ianställdadå störresektorn,privatai den sommen

CNRS

statligadenCNRSScientifique ärRechercheNational deCentre
Verk-anställda.000har 26ochgrundforskningsinstitutionen personer
karak-nationellbredharindustrinriktadinte utansamheten motär en

halvochindustrin,medkontaktdelinstitutionenDock har entär. en
frånkommerfrancmiljarder13budgettotalamiljard CNRS upp-av

ilaboratorieri 100l runtCNRSdragsforskning. är engagerat om
helfman-industrier. 300 ärmedtillsammans större10Frankrike, varav

CNRS.sierade av
uppdragfått iharavdelningarAllaavdelningar.sjubestårCNRS av

föranvändasskallbudgetsin program10 procentavsätta somatt av
hundradestudienipekadesområden utprioriteradedeinom avsom

nyckelteknologiema.
Eftersomstorföretag.förlämpadehandförstaiProgrammen är

de inteledergrundforskningskaraktärCNRSvidverksamheten är av
inteharSmåföretagtiden.iframlängre resurserförränproduktertill

finansie-depubliceras, ärresultat ävenAllaperspektiv.sådanaför om
hemlighållaskanforskningendelarKritiska avindustrin.rade avav

konkurrensfördelar. Företa-internationellasäkerställaförindustrin att
dockharCNRSrättigheterna.intellektuellatill dealltid förturhargen

organisationen.tillinkomstvissnågra patent genererarsom
denarbeta iförtio årtillitjänstledigt attkanforskareCNRS ta upp
inteochtjänstemänfostrarCNRSproblemEtt ärsektorn. attprivata

verksamhetstid.CNRSunderharföretag130 startatsentreprenörer. nya
dethållaförföretag attfolklocka egnaförsöker startaattDe att egna

lönernavilketstiger, görCNRS attMedelåldernlönekontot nere.
forskare.anställauniversitetochindustrifå attförsökerökar. De även

företagengårsmåföretag attattrahera utstrategi förDeras att
deproblemställningartilllösningarfåinitiativ förskullesjälva attta

informellaväldigtkankontakternasålokalaLaboratoriemahar. är vara
småföre-tillkunskapsinfåCNRSför utattEtttill sin sättannatnatur.
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viatag är ochatt mässor utställningar skapa kontaktytor. Kontakterna
sker via de tjugo regionala kontoren.

PREDIT

PREDIT paraplyorganisationenär för Frankrikes samlade forsk-
ningsinsatser på transportområdet. PREDIT kom till efter utvärde-att
ringen det första PREDIT-projektet presenterades 1994.av 1996 signe-
rades det slutgiltiga beslutet och projektet startade. Det har huvud-sex

ministeriemamän; för forskning, miljötransport, och industri plus två
myndigheter, ADEM energimyndighet och ANVAR.

Syftet med PREDIT utveckla kollektivtrafiken,är att minska av-
ståndet till marknaden, öka konkurrenskraften och få till stånd ett sam-
lat europeiskt forskningsprogram. Programmet fokuserar på fåatt en

strukturerad forskning inriktad på användarnas behov,mer få till stånd
för användareprototyper och marknaden, öka inblandningen offent-av

ligt anställda forskare och fokuserar på få till stånd europeisktatt ett
projekt korrelerar till det nationellasom programmet.

Sammanlagt 800 forskare,är 1 000 doktorander och 800 administ-
engageraderatörer i PREDIT II. Mycket forskning sker inom företa-

den offentligt finansieradär behövs starkagen, skäl förmen om att
hemlighålla resultaten. Erfarenheterna visar dock industrin rela-att är
tivt för redovisaöppen sina forskningsresultat.att Självklart kan de
hemlighålla kritiska delar för behålla konkurrensfördelar.att

PREDIT leds kommitté med parlamentsledamotav en en som
ordförande. kommitténI sitter från industrin, användare,representanter
forskningsinstitut och administrationen. De alla nomineradeär mi-av
nisteriema. Därunder finns verkställande styrelse beståren som av
13 Sekretariatet handhar viss finansiering, administrationpersoner. och
liknande sysslor. Den sista nivån deär be-tretton temagruppema som
står 13-18 Det populärtär sitta iav Delta-attpersoner. temagruppema.

får inte betalt för sittgarna engagemang.
Temagrupperna har 300-350 projekt i gång. finnsDet huvudsak-nu

ligen två få industrinsätt i projekt.att Antingen bjuder kändaman
aktörer till samarbete eller så efter förslagannonserar attman genom
publicera s.k. utmaning. Intressenter får lämna avsiktsförkla-en en
ring. Där de storlek, vad de villpresenterar och hur mycketgöra de vill
hålla hemligt för konkurrenter. Om de klarar första utvärderingen får de
lämna in utförlig projektbeskrivning. Temagruppen rankar sedanen
förslagen och den verkställande styrelsen väljer sedan vilkaut som
skall få stöd. Varje har budgettemagrupp och förslagen kan få 30-en
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deolika nivåerfyravilkenberoendefinansiering100 procents av
fyra nivåernatidsperspektiv. De är:olikabaserasIndelningentillhör.

frågorstrategiska
marknadsintroduktion liggermöjligdärgrundforskningsfrågor caen

i tidenframår20
år 2005skermarknadsintroduktionen runtdärfrågorteknologiska0

snabbt.framskalldär tasprototypertransportsystem nyanya

kun-har inteoch definansieringförreglerolikaharministeriumVarje
vad företagenoviktigtrelativtregler. Det ärenatsnat gemensammaom

finansielladetstorleken påbestämmerministeriemabegär. Det är som
Chansemamiljard FF.1,2sammanlagtprojektfick 2001996bidraget.

goda.stödfinansielltfå äratt
ochsamarbetebetonasställetinte. IprioriterasKonkurrensaspekten

ökatskapatycksuppgift ettattfrämstaPREDIT:spartnerskap. vara
projekten. Programmet stora,försynlighetenöka gynnarochfokus

företagkändamindresmå,exempelfinnsdetaktörerkända även om
projekt.del iblilyckatsharsom

USA6.5

TechnologyandStandardsofInstituteNational

of Commerce.under DepartmentforskningsinstitutfederaltNIST är ett
advisoryDirector. EntillsattpolitisktledsOrganisationen av en

privataoch denvärldenakademiskadenfrånmedlemmarmedboard
året.gånginriktningverksamhetens omsektorn enöversyngör aven

Huvud-gästforskare.och 250anställda 13 300NISTharSammanlagt
mättekniker,utveckla attgrundforskning,bedriva attuppgifterna är att

utvärderaochproduktionstekniker attochproduktermaterial,definiera
universitetsvärl-medBandenoch referenser.standardspubliceraoch

adjungeradedeochforskarnivåNISTkurservia destärksden ger
NIST.påarbetarprofessorer som

1993.sedananslagökadefåttfederalafåharNIST ett organavsom
dethållfederaltfrånkommerbudgetNIST:sdelen menDen största av

beställermyndigheterdelstatligahåll,frånintäkter somfinns t.ex.annat
forskareföretagetsfåförbetalarföretag attprivataochforskning som

sådanairesultat kanmed NIST. Ingatillsammansforskningbedrivaatt
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samarbeten hållas hemliga. En tredje inkomstkälla från utomstående är
de avgifter för resultat ochtas produkter.som

Advanced Technology Program administreras NIST det ärav men
industrin.ett Programmetsstyrs uppdrag beskrivsprogram som av som

följande: Stimulate US growth byeconomic developing high risk and
enabling technology through industry-driven cost-shared partner-
ships". Projekten befinner sig mellan grundforskning och färdiga pro-
dukter och kan sig olika former. Individuellata företag kan ha ett pro-
jekt, inte längre år och detän får högsttre kosta $2 miljonermen totalt.
Om företaget $50O 000 så behållersatsar än de alla intellektuellamer
rättigheter. Direkta investeringar går bara till privata företag och inte
till universitet, federala eller oberoende forskningsinstitutorgan som
drivs vinstintresse. Om företagetutan i fråga inte kommersialiserar re-
sultaten har ATP resultatenrätt tillatt ta företag förett åstad-annat att
komma marknadsintroduktion.en

Ett organiserasätt samarbetetannat att i Joint Ventures.är fårDe
inte fortlöpa längre fem år, det finnsän ingen för hurgränsmen stor

kan anslås. Däremot får inte NIST:s del överstigasumma 50som pro-
cent

Small Business Administration

Definitionen småföretag högst 500 anställda,är och de inte harav att
$5 miljoner i intäkter.än 55 USA:s BNP kommer frånmer procent av

de små företagen, och 100närmare de arbetstillfällenaprocent av nya
skapas inom denna sektor. Tendensen företagär ochstörre federalaatt
och delstatliga myndigheter minskar sin personal. Av teknik räknarny

55 uppkommer i små företag.att Kvinnorprocent i USAman startar
företag dubbelt så ofta och tio årmän så kommer hälften desom om av
små företagen kvinnoföretag. dagatt I anställer kvinnoföretag 8/2vara
miljoner människor, vilket vad allaär än Fortune företag500mer an-
ställer i USA. Sammanlagt finns det ungefär 22,5 miljoner små företag
i USA.

SCORE, Service Corps of Retired Executives, är ett program som
administreras SBA där frivilliga pensionerade direktörer hjälper fö-av

med finansiella frågorretag och ledarskapsråd. De får bara ersättning
för utlägg. På lokal nivå har SBA 40 s.k. BICS-Business Information
Centers. Privata företag har donerat toppmodern teknologi till dessa

vilkas småföretagarecenter, kan utnyttja.resurser
SBA sig smâföretagens intresseorganisation inom den fede-ser som

rala förvaltningen och undersöker kontinuerligt tillståndet bland småfö-
Samtidigt försöker deretagen. påverka lagstiftningen så den bliratt mer
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exempel de lyckades dela höjning-småföretagsanpassad. Ett är att upp
de inte velatlagstiftade minimilönen. Helst hade någonden seaven

till stegvis förändringalls, delades höjningenhöjning enmen nu upp
under år.3,5

lå-går däremot in medlånar själv inte någraSBA ut enpengar, men
för småföretag få banklån. tillnegaranti underlättar Upp 75att pro-som

$75Oeller kan dettaefterfrågat belopp 000 Förgaranteras. tarcent av
det garanterade beloppet.avgift påSBA 2 procent aven

ResearchInnovationSmall Business

där de första upplagdatvåSBIR ärär stegenett trestegsprogram som
stöd. första kanvinnarna får finansielltarkitekttävling där I stegeten

$250 under$l00 och i andra till 000 tvåfå till 000 steget uppuppman
finansiella stöd, i stället skallfasen innehåller ingatredjeår. Den utan

marknadsintroduktion. Lämpligainvesteringar leda tillprivata pro-en
förslag får den förstabli föremål för upphandling. 8jekt kan dock 1 av

miljardSammanlagt harkonkurrensen hård.finansieringen så är en
awards.betalats till och med 1996, spritt 35 000dollar överut

myndigheter hardeltagit. federalaföretag har De15 000 externsom en
$l00 millioner skall enligt lagforskningsbudget större änär upp-som

till skall de 2,5år 2000FramSBIR-program. avsätta procenträtta ett
harfederalaforskningsbudget till SBIR-programmen. 11sin organav

riksre-får betygsådana. högt USA:shitintills Programmetupprättat av
har Nutek liknande SNITS.visionsverk. SverigeI ett program,

TransferTechnologySmall Business Program

före-skillnaden de deltagandelikt med denmycket SBIRSTTR attär
organisationskallha Dennamåste utanpartner.tagen vara enen

forskningsin-eller oberoendetill exempel universitetvinstintresse, som
och de förstatill enligt lag 1992komstitut. Programmet pengarnaen
resultaten. Dock detför tidigt utvärderaså detdelades 1994, ärär attut

de ihögteknologiska SBIR.intrycket projektenallmänna änäratt mer
kommersialiseringsfasen måste de självanårföretagenNär ta ansvar

för projektet.
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Upphandling

federalaDen regeringen upphandlar $25för miljarder årligen, exklusi-
försvaret, vilket den till betydande kund.gör 10-20 procentve en av

upphandlingen skall gå till företag,små och dessa tilltre procent av
små företag etniska minoriteter. Kvinnoägda företag räknasägssom av

till denna Tidigare sköttes upphandlingen centraltäven Gene-grupp. av
Ävenral Services Administration. upphandladesIT-varor enheten,av

nyligen decentraliserades denna upphandling till respektivemen myn-
dighet. Samtidigt skapades interministeriella för hjälpa tillattgrupper

lösa de olika myndigheternas problem.att
Office of Management and Budget regeringen har rollattanser en

teknikdrivande aktör, framför allt inom spjutspetsteknologi. Densom
bredare teknologin antingen marknadsdriven eller utbudsdriven.är
OMB ansåg den amerikanska har förutsättningaratt störrestaten att

teknikdrivande standarder upphandling. Vidänvara genom genom
upphandling bör följa marknaden och inte skapa marknad.staten en ny
Man skall i inte leda.täten,vara men

ofDepartement Energy

Även på ofDepartement Energy DoE poängterades de hellreatt ar-
betar med standards och kodifiering påverkan via upphandling. Detän
finns dock projekt med vitvaror påminner Nuteks arbete inomsom om

för effektivare energianvändning.Programmet samarbetar med tvåDe
de återförsäljama för få till stånd snabbare marknadsintro-största attav

duktion energisnålare vitvaror. försöker få stadenDoE Newävenav
York i faser upphandla produkter. förstatvå bättre ledetIatt styra upp-
handling de bästa redan existerande produkter och i andra ledetmot av
upphandla produkter bättre energisynpunkt de redan exis-är änsom ur
terande.

Byggnadsindustrin i mycket fragmenterad och målenUSA är ett av
21$tmed projektet Buildings for the Century" vrida marknadenär att

från individuella komponenter till integrerade dis-Genomsystem. att
kutera med ungefär beslutsfattare och forskare har försökt100 man
introducera helhetsperspektiv på byggnader och byggande. Manett
försöker visa det blir lättare bygga och inte bara billigare. Kor.-att att
sumentfokus saknades dock.
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LicensingStanford Office of Technology

och säljahjälpa forskare på Stanfordarbetar medOTL patenteraattatt
li-skiljer sig från företagsresultat. Licensieringenlicenser för sina ett

produkter. riktar sigsig färdiga OTLcensiering, riktar motmotsom
färdiga produkter.utvecklas för blifortfarande behöverresultat attsom

ville licen-till forskareuniversitetet negativttill 1970Fram somvar
licensrätten,det ofta ägdeprodukter. ställetsiera sina I staten somvar

Förmodligenefter andra världskriget.finansiärdå den stor varvar en
federal lagmedel aktuella. 1980ofta militäradet antogs ensom var

medförde li-vilketteknologiöverföringensyftade till öka attattsom
royalties. Vidfickuniversitetet. Forskarentillföllcensrättighetema

ochinstitutionenfakulteten,licensförsäljningStanford regeln vidär att
med-Utvecklingenlicensintäktema.tredjedelfårforskaren var aven

licensi-för1980-talet har intressetförändring. Sedankulturellförde en
förkontakt med OTLforskaredet mångaering ökat och är tarsomnu

univer-flera andraorganisationer finns påLiknandefå hjälp. störreatt
enskild intehögpatentering såKostnaden förisitet USA. är attrunt en

licenserungefär 400den. harkan stå för OTL pengar,som genererarnu
tillhänför sigdessaFlerafåbara några stora avgenererar pengar.men

tillLicensintäktema uppgårtalet.från 1970-80forskningsresultat om-
$ miljoner/år.kring 40

framhållsoch industri,mellan forskareforskare, ochNätverk mellan
exploatering via Stan-framhöllOTLviktig del attprocessen.avsom en

möjlighet. Iskyldighetskalllicenskanaler intefords utan ensom enses
förkatalysatorfördet viktigare OTLstället attär att genereravara en

själv exploa-kanforskarenStanfordself-interest. äger patentet men
explo-exempelvalde tillYahoostartade företagetdem. attDetera som

licensin-Stanford någraintehand.produkt Detsinatera gavegen
Stanford$2 tillmiljonerskänkthartäkter däremot närmareägarnamen

professur.finansieraför att en ny

6.6 Japan

premiär-teknikpolitik;påverkar JapansorganisationerFlera offentliga
handelinternationellfördepartementetenheter,rådgivandeministerns

andra depar-Flerautbildningsdepartementet.ochoch industri MITI
och teledepar-ochkommunikationsdepartementetsåsom post-tement,

bestämmerde självaforskningsenheter över.hartementet, somegna
ochteknik-rådgivande inomfemPremiärministern har natur-grupper
djuphavs-rymdverksamhet ochkämkraftsäkerhet,energi,vetenskap,

andSciencesamordningsorganetdessaforskning. Utöver ävensorterar
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Technology underAgency premiärministern. kanDet med fog påstås
det finns flera inriktningar inom forskningspolitiken.att harJapan en

med stark och konservativ byråkrati och destatsapparat politiskaen
besluten har inte alltid så genomslagskraft i praktiken.stor

ScienceJapan and Technology Corporation

ST delvisJ fristående myndighet under premiärministemsär kanslien
sysslar med forskningsfinansiering, samordning, information,som

forskarstöd och internationellt samarbete. Organisationen är en sam-
manslagning två äldre myndigheter och har ungefär 400 anställda.av

arbetar medDe initiera forskning och sprida information från uni-att
versitet och nationella forskningslaboratorier till forskare och allmän-
het. Forskningsprojekten grundforskningskaraktär,ärstartatssom av

den återkommande kritiken från USA Japan endast äg-attsom svar
sig tillämpadåt forskning. Pågående projekt gäller biomole-t.ex.nar

kylära frågor, kvantfysik och ytfysik.
I samarbete med de lokala myndigheterna har JST infört ett system

med regionala teknikkontor bemannade med s.k. teknikambas-ärsom
sadörer. De gratis teknisk rådgivning till småföretag. harDessutomger

inrättat s.k.JST Regional Core Centers där utifrån lokala önske-man
mål har organiserat samarbetsprojekt mellan företag, universitet och
nationella forskningslaboratorier. finns inga centrala riktlinjer,Det vil-
ket relativt unikt i har låtitJapan, lokala intressenär påverkautan man
inriktningen på FoU-verksamheten.

för internationellDepartementet handel och industri
MITI

for Industrial ScienceAgency and Technology del ochMITIär en av
sysslar med stimulera samarbetet mellan företag och forskning. Föratt

öka tekniköverföringen arbetar för öka utbytet forskareatt attman av
mellan universitet och företag med frågan rättigheterna tillsamt om

och andra icke materiella tillgångar.patent
Rörligheten mellan universitet och företag har varit i det närmaste

obefintlig i och främstJapan. Först det fint jobba offentligt,att attanses
arbeta för kejsaren. Dessutom motverkar pensionssystemet rörlighet, då
pensionen består engångsbelopp intjänat många tjänsteårettav genom
och kan förverkas slutar i förtid. detta harUtöver det råttsom om man

förbud för forskare vid de statliga universiteten tjänstledigtett att ta
eller uppbära konsultarvoden. finnsDet utbredd rädsla för kor-att en
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ändrats sådock reglernaharoch med våren 1997ruption i FrånJapan.
konsultuppdrag.sigkan påforskare taatt

ideupptäcktertill depersonligen görharForskare i Japan rätt
medel sökaekonomiskasaknardå deutnyttjar dettafå atttjänsten, men

patentkontoruniversitet har inrättatfåtalvidmakthålla Ettoch patent.
ochlicensrättigheter,säljaochsökaforskarehjälpaför patentattatt
haruniversitetenjapanskafrågor.för dessa Deöka intressetsamtidigt

studenteroch produceraundervisauppgiftsintraditionellt attsett som
kommersiell verksam-tillpåverka attitydernakunskaper.goda Attmed

viktigt.het nuanses

Business AgencysizedMediumandSmall

före-stöd tillmed fleraarbetarochunder MITIliggerSMBA typer av
tag:

och be-företaguppdragläggerdärUppdragsforskning utstaten0
produkterkommersiellatillarbetet lederkostnaden. Omhelatalar

tillkostnadernaåterbetalaochdessaexploatera staten.får företagen
från fö-ansökningarefterutvecklingsarbetesmåföretagenstillStöd0

kostnaden.totalaoch 3AmellanStödet varierarretagen. av
säkerhetvisskräverutvecklingsprojekt. LånenInvesteringslån för0

2,9medoch löper ränta procent.om
frånFoU-utgifterfår dra 6Skatteavdrag. Företagen procent avav0

skatten.

ochutbildningrådgivning,information,omfattarsmåföretagStödet till
betalningsfristinförtslagsärskildharNyligenkreditgarantier. omen

skaf-tiderbesvärligaekonomisktunderleverantörer. Ibetalning tillvid
sinabetalaenkelt inteheltkreditföretagendefar sig attstora genom

deltillbyggeraffärssystemetjapanska storunderleverantörer. Det
regler.juridiska Det äromfattningmindreioch endastförtroende,

gäldenärenframför allt ärbetalningar,driva indärför svårt enatt om
beroendekund ärstor av.mansom

ochföretag. Kommunermindrestöd tillpolitiska nivåerAlla tre ger
natio-denstödet ochadministrerarnivånregionaladenprefekturer

regler.utformarochfinansierarnivånnella
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Upphandling

Teknikpolitiska åtgärder från efterfrågesidan ovanliga. Teknikupp-är
handling förekommer inte utanför den militära sektorn. Det råder dela-
de meningar den offentliga upphandlingspolitiken. linjeEn hävdarom

skall skärpa konkurrensen ochatt handla där det bäst och billi-ärman
Andra hävdar har intressegast. sprida inköpenatt förstaten ett att attav

därigenom på sikt öka valfriheten och konkurrensen. Relationen mellan
företag och myndigheter beskrivs i första hand samarbetsrela-som en
tion. Den konkurrens i regel ingår i upphandling tycks inte ligga isom
linje med den relation japanerna vill ha mellan företag och offent-som
liga organ.

6.7 Sammanfattning

Teknikupphandling näringspolitiskt verktyg förekommer inte i desom
länder vi har studerat. Däremot har teknikupphandling inom försvars-
sektorn varit vanligt förekommande. Framförallt i USA har det gett
positiva effekter, inom elektronikindustrin. upphand-externa Ment.ex.
lingsproceduren i dessa länder inriktad på just upphandling, och inteär

Överlagandra politiska mål. inte upphandling användbartettanses vara
teknikpolitiskt medel. Upphandlingen oftast inriktad säker-är att
ställa konkurrensen på olika marknader. Det upplevs de inter-attsom
nationella reglerna för upphandling för användasätter stopp att upp-
handling verktyg lösa andra politiska frågor, såsom teknik-ett attsom

Överlagpolitiska överväganden. får intrycket reglerna harattman av
passiviserat de offentliga aktörerna till endast fokusera till priset. Iatt
Storbritannien utrycktes dock möjligheten in teknisk utveck-vägaatt
ling i upphandlingsprocessen via formulerat förfrågningsmate-ett noga
rial. viktigaDet dessa kanär varandra iatt vägasparametrar mot upp-
handlingssituationen. får inteDet snedvrida konkurrensen.

I USA används standards för påverka teknikutvecklingenatt snarare
upphandling. Staten har dockän roll vid upphandling spjutspets-en av

teknologi. dennaMen upphandling sker inom det militära eller inom
statliga projekt, rymdprogram.stora t.ex.som

Överlag åtgärder från efterfrågesidanär ovanliga för stödja tek-att
nikutvecklingen inom företag eller samhället i Det vanligareärstort.
med forskningsstöd och andra medel arbetar från utbudssidan.som
Man stödjer via bidrag och försöker underlätta teknologiöverföringen
på olika Genom s.k. science parkssätt. skapar möjligheter attman
överbrygga klyftan mellan företag och universitetsvärlden. Andra åt-
gärder hjälpa forskareär företag eller underlättaatt li-att starta egna
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studeratspatentprocedurema. Alla ländercensierings- och som anser
ochhögteknologiska utvecklingen i de småunderlätta dendet viktigt att

Storbritannien och USAföretagen. Framför allt imedelstora presente-
for stödja den utvecklingen. Meto-rades flera intressanta attprogram

problemenkonsensus vadsig det råderderna skiljer något är.ommen
förinnovationskraften och flexibiliteten finnsi dessa företagDet attär

morgondagens arbetenoch det därmorgondagens problem,lösa är
skapas.kommer att
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för utvecklingUpphandling7

möjligheterTeknikupphandlingens7.1

proble-uppdragTeknikupphandlingsutredningensBakgrunden till är
ekonomis-arbetslöshet.och hög Denekonomisk tillväxtmed svagmen

påverkaspolitikenekonomiskadenberoendetillväxtenka är menav
arbetsmarknadspolitiken ochnäringspolitiken,åtgärder inomockså av

1980-taletunderNäringspolitiken hadepolitikområden.andraraden
radutveckling inäringslivetsstödjainriktad påochbredd attstor envar

i huvudsakochden begränsatsår harUnder ärolika avseenden. senare
näringslivetförförutsättningarnaallmännaförbättra deinriktad att

medel-expanderande små ochochföretagstödjaoch startatt avav nya
denutvecklingforskning ochteknisk störstaStöd till ärföretag.stora

näringspolitiken.inomutgiftspostenenskilda
utgifter förgällervärlden vadländerna iledandetillhör deSverige

utgifterna kommerHuvuddelenutveckling.ochforskningteknisk av
multinationellaantallitetframför allt frånnäringslivet,från storaett

finansieradeoffentligtbranscher.forskningsintensiva Deföretag inom
och hög-till universitethuvudsakligenFoU-utgifterna gårdelarna av

formoch igrundanslagi formframför alltstöd utgårskolor. Detta av
detta stödHuvuddelenstiftelser.ochforskningsrådfrånanslag avav
och forsk-till forskareriktasutbudsorienterat. Detbetecknaskan som

deminte tillforskning,producerardvs. deningsinstitutioner, somsom
forskningsresultaten.efterfrågar

driva denefterfrågeorienteratTeknikupphandling sätt attär ett
produkterefterfrågarkunder/köpareutvecklingen. Genomtekniska att

forskareochstimuleras tillverkaremarknadeninte finns på att ut-som
produkter.veckla nya

medelstora ikommitföretagenochhar de småår cent-Under senare
för-första hand påberor idebatten.näringspolitiska Detdenrum av

därmedantal ochöka iskall ochföretagdessahoppningen växaatt
till deAnledningensysselsättning.ökadtillväxt ochåstadkomma att

hand storföretageni förstabetonasmedelstora företagensmå och är att
Sverige ochanställda iminska antaletde kommerdeklarerat attattatt
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den offentliga sektorn andra skäl inte kan fortsätta med denav expan-
sion den haft under 1980-talet. Intresset för de små och medelstorasom
företagen har medfört rad studier har genomförtsatt regioner dären av
dessa företag varit särskilt framgångsrika. Regioner särskiltsom upp-
märksammats Emilien i Italien,är Baden-Würtemberg i södranorra
Tyskland och Wales i Storbritannien. Viktiga framgångsfaktorer för
småföretagen i dessa områden samarbete och konkurrens.är Företagen
i dessa distrikt konkurrerar och jämför sig ständigt med varandra. Sam-
tidigt samarbetar de för kompensera det lilla företagetsatt nackdelar i
jämförelse med företag. kanDet gälla marknadsföring,stora gemensam

dela på order, investeringaratt i dyrstora teknisk utrust-gemensamma
ning, specialistkompetens Genom lyckad kombinationetc. en av sam-
arbete och konkurrens har klimat för småföretagsutveck-ett gynnsamt
ling skapats. Samarbete och konkurrens också centrala element iär
teknikupphandling.

Offentlig teknikupphandling har ofta i syfte stödja denanvänts att
inhemska industrin. Avsikten har varit, förutom förse den offentligaatt
sektorn med bra produkter, stödja utveckling och tillväxt in-att av
hemska företag. Inte sällan har upphandlingen skett från storföretag
med monopolställning inom landet så Ericsson haft inom publikasom
telefonsystem och ASEA/ABB inom rälsbundna Dentransportsystem.

protektionistisk teknikupphandlingtypen med vissa undantag,är,av
inte längre möjlig med de regler för offentlig upphandling gällersom
sedan 1994. Flertalet företag kan komma beröras offentligattsom av
teknikupphandling har räkna med arbeta i internationell konkur-att att

sig deVare arbetar med eller enbart inriktade på denärexportrens.
svenska marknaden måste de räkna med träffa på konkurrenter frånatt
andra länder. finns därförDet inte anledning söka utforma närings-att
politiska stöd bortser från detta förhållande. ojfentligOm teknik-som
upphandling skall bli verkningsfullt näringspolitiskt börinstrumentett
den bedrivas internationell konkurrens.i dåFörst kan de deltagande
företagen få klart för hur de stårsig internationellt och på vilken nivå
deras produkter måste ligga för klara konkurrensen. börDet samti-att
digt påpekas offentlig upphandling fortfarande hög gradatt i är en na-

Övertionell fråga. 90 upphandlingen skerEUinomprocent natio-av
nellt.

Grunden för marknadsekonomin kontakterna mellan säljareär och
köpare. Det säljarnas tävlan kundernaär driver fram deom som pro-
dukter efterfrågas. Teknikupphandling kan metodsom attses som en
förstärka denna i situationer där normala kund leverantör-process -
kontakter inte resulterar i de produkter köparna vill ha. Det kan finnas
flera skäl till marknaden inte fungerar tillfredsställande köparensatt ur
synpunkt. Ett kan de tekniska kraven kompliceradeså deatt är attvara
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Teknikupphand-förmedlas normala köpar- säljarkontakter.inte kan i
tillfälleerbjuda metod med fördjupad dialogling kan då som geren en

eftersträvar och hur dessa krav kan tillgodo-klargöra vad köparenatt
styrkeförhållandet mellan säljare ochskäl kanEtt annat attvarases.

kanhar sig gällande.sådant köparen svårt Detköpare göraär attatt
begränsad kom-köparna många, splittrade och harbero på ärt.ex. att

säljarna och har hög kompetens.medan är storapetens
teknikupphandling börofentligslutsatserMina utnyttjasär att som

kan användasden teknikpolitiska arsenalen.styrmedlen Detiett av
åtgärder.med andraenskild åtgärd och kombinationbåde isom en

medhand sambandteknikupphandling bör förstaOfentlig iutnyttjasi
också användassektorns behov kanför den ofentligaupphandling men

miljövård,exempelvissamhällsintressen,tillgodose andraför inomatt
skäl för-har funnittrafikpolitikenergipolitik, Däremot intejag attetc.

renodlad näringspolitisk åt-teknikupphandlingorda ofentlig som en
ofentliga behov ochgärd anknytning till övrigt.intressen iutan

kärnpunkterTeknikupphandlingens7.2

fram denför drivahuvudmomentTeknikupphandling bygger två att
samverkan och konkurrensönskade produkten;

säljare och inommellan köpare ochSamverkan kan ske en grupp av
upphandla-kravspecifikationenskerköpare. Samverkan ärsomgenom

kravspecifikationen före-huvuduppgift. Utarbetanderens/köparens av
behovsanalys, risk-innehålleromfattandeoftagås somprocessav en

Olika al-och utveckling.planering, utredninglivscykelanalys,analys,
köparen harinnankonsekvenser måsteternativ och dess övervägas

upphandling komp-traditionellsina krav.möjlighet fastställa Iatt av
inte innebu-betydelse. harsamarbetet varit Detharlexa storsystem av

inhemskmöjligofta bara funnitsformella problem då detrit några en
leverantör.

upphandlingsreglema i LOUochmedlemskap iMed Sveriges EU
upphandlingen begränsats.den offentligasamarbetsmöjlighetema ihar

från samverkaköparen avståkonkurrensen måstesäkerställaFör attatt
får i ställetförberedelsearbetet.under Köparenmed någon leverantör

för klarakonsulttjänsterellerförlita sig på kompetens att ut-attegen
utföra dettahuvudmetoderkravspecifikationen. finns tvåforma Det att
Vid normalfunktionsupphandling.upphandling ellerarbete; normal

beskriver hurkravspecifikationema så deupphandling görs att pro-
kravspecifikatio-funktionsupphandlingskall utföras. Viddukten avser

uppfylla i användartermer. Köpa-produkten skallendast vilka kravnen
material, tekniska lös-utformning,säljarna väljaöverlämnar attren
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ningar Om upphandlingen sker i flera i form selektivetc. steg av upp-
handling eller förhandlad upphandling ökar möjligheterna till för-ett
djupat samarbete mellan köparen och leverantörerna.

Konkurrensmomentet består köparen begär in offert eller för-attav
slag från flera olika leverantörer och väljer den bästa kombi-som ger
nation pris och prestation. I princip köparen fler anbudav gynnas

lämnas. värderingMen och urval anbud kan kostsamt. Kö-som av vara
kan därför ha intresse begränsa antalet anbud. Köparenett attparen av

kan också ha anledning begränsa kretsen anbudsgivare med hän-att av
till leverantörernas förmåga efter leveransen service i formattsyn ge

underhåll, reservdelar Det till köparen inom föräretc. attav upp ramen
de gällande upphandlingsreglema utforma upphandlingen. gällerDet
bl.a. avvägningen mellan önskemålet många anbud och begränsaattom
kostnaderna för upphandlingen.

Samarbete och konkurrens viktiga förutsättningar för utvecklaär att
dynamiska och livskraftiga småföretag. eknikupphandlingT metodär en

kan bidra till dessa förutsättningar. eknikupphandlingT bör därförsom
kommun- och Iandstingssektornsutnyttjas, inte minst inom inköp av

ochtjänster utrustning.

7.3 Teknikupphandling och kundanpassning

Teknikupphandling har i huvudsak utformats för ändamål.två typer av
inköpDet komplexa köps vid enstaka till-är stora systemena av som

fällen med många år mellan inköpstillfållena. tidigare anfördaDe ex-
emplen med stridsflygplan och publika telefonsystem exempel påär
sådan upphandling. dennaFör upphandling saknas det ityp stort settav
alternativ till teknikupphandling.

andraDen situation där teknikupphandling hartypen använts ärav
vid inköp enstaka produkter såsom sjukhussängar, räddningsstegarav

där teknikupphandlingen syftar till utveckla etableradetc. att en pro-
dukt.

Varuproduktionen dominerades under och 70-talet1960- stan-av
dardiserade produkter tillverkades i långa serier. Produkterna hadesom
ofta livslängd på många år. Försäljning skedde från fast sortimentetten
och ofta från lager. Teknikupphandling kunde då driva fram helten ny
produktgeneration inte kommit fram eller möjligensom annars som
hade kommit fram långt senare.

Under 1980-talet har Varuproduktionen ändrat karaktär. Produkter-
livslängd har förkortats Kundanpassning har blivit mycketavsevärt.nas

vanligare och drivits mycket långt inom många områden. Många före-
huvud tagit inte fast sortiment med produkter.övertag Iettuppger
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problem-visstinomlösningarkundanpassadedeerbjuder ettstället
existe-modifieringprodukt ochmellanområde. Gränsen enavnyen

fortlöpande ochskerProduktutveckling ärflytande.alltblirrande mer
produkterna.kundanpassningmedofta sammanvävt av

medintegrerasalltkommitvaruproduktionVidare har att mer
service-underhåll ocholikamedsäljstjänsteproduktion. Varor typer av

användareIT-teknologin därinomtydligsärskiltTendensentjänster. är
denfrån deutrustningentekniskadenskiljainte kanofta programvaror

produktmellanmedförtharUtvecklingen gränseninnehåller. att en ny
blir alltproduktgammalkundanpassningochmodifieringoch enav

teknikupp-förvillkorenförändratharutvecklingflytande. Dennamer
handling.

teknikupp-bedrivamöjlighetenpåverkarfaktor attEn somannan
särskiltgäller IT-teknikutvecklingen. Detihastighetenhandling är

Medmånad.tredjemodellårsbytenofta talarområdet där varomman
teknikupphandlingbedrivamöjligtintedetutvecklingsnabb attså ären

ochkravspecifikationutarbetandeUtredning,traditionella former.i av
utveck-tekniskatill denrelationtid ilångföranbudinfordran tarav

fortlöpande. FråganutvecklasIT-områdetinomUtrustninglingen. om
besvarasofta intekanklararoch inteklararutrustningvissvad en-en

vilkenmiljö itekniskaden ut-analysingåendekräverkelt utan aven
arbeta.skallrustningen

flytandeblivitharmedförtsåledes gränsenharUtvecklingen att
kundanpassadvadochteknikupphandling ärvadmellan är somsom

tek-bedrivapraktiken inteidetgårområden attmångaPåproduktion.
förfortförgårUtvecklingen attmening.traditionellinikupphandling
förinomkunna hanterasskallmeningsfulltden på sätt enramenett

tillräckligtibland inteegenskaperProduktemas ärteknikupphandling.
uppfyllerdeskall kunnaentydigt sägafördefinieradeväl att omman

inte.ellerkravuppställda
viktig.användaretidigaförekomstenprodukterdenna ärl typ avav

köpaförstadevilliga attkunderdeanvändare är attTidiga är varasom
iproducentemaförviktigt ettattprodukt. Det äroch använda nyen

villigakunder prövamedkontakt är attfåtidigt skede pro-nyensom
tillverkaren.tillerfarenheterfönnedlaochdukt

det påmedförtharproduktutvecklinggällervad attUtvecklingen
traditionellateknikupphandling ibedrivagårområdenmånga inte att

köpar-medförkundanpassningför attProducenternasformer. intresse
teknikupphandling. Påtillgripabehovtillgodosekan sina attutanna

användaretidigadet finnsviktigtdetmarknaderden attärtypen av
finnsprodukter. Detgranskakritisktochberedda prövaär att nyasom

de kananvändare såför tidigaarbetsmetoderutveckla attbehov attav
producentema.pådrivareefektivabli av



70 Upphandling för utveckling SOU 1997:88

7.4 Teknikupphandling del isom

utvecklingsarbetet
Teknisk utveckling kan stimuleras på många olika Det kan skesätt.

grundanslag, stipendier, forskningsanslag Teknikupphand-genom etc.
ling kan användas dels enskild åtgärd, dels i kombination medsom en
andra styrmedel. Om samhället först ökar kunskapsbasen inom tek-ett
nikområde ökade FoU-anslag har förbättrat förutsättning-genom man

för därefter kunna genomföraatt framgångsrik teknikupphand-arna en
ling. Ur det perspektivet bör offentlig teknikupphandling betraktas inte

enskild åtgärd alternativ tillär andra åtgärdersom etten som utan som
komplement till andraett åtgärder.
Samhället har också möjlighet andra åtgärder påverkaatt genom ut-

vecklingen, exempelvis direkt reglering eller olikagenom typergenom
ekonomiska incitament. Den möjligheten har förav förbätt-använts att
miljön. Regler bilar måste försesatt med katalytiskra om nya avgasre-

ning exempelär på direkt reglering.ett Ett exempel ekonomisk sti-
mulans det bidrag för inköpär för villorvärmepumpar infördesav som
i början l980-talet.av

eknikupphandlingT enskild åtgärd kananvänt efek-som etten vara
tivt förinstrument driva fam tekniska lösningar.att Men förutsätt-nya
ningarna nå framgång ökar teknikupphandlingatt kan kombinerasom
med andra åtgärder verkar riktning.i Störst efekt kan för-som samma

teknikupphandlingväntas kan vidarein i teknikpolitisktsättasom ett
sammanhang.

Även Sverige jämförelsevis mycketsatsar på forskning ochom ut-
veckling vi liten nationär med begränsade Trots detta sak-en resurser.

tydlig nationell prioritering inom vilka teknikområ-nas en som anger
den i huvudsak bör Sverige avviker i dettasatsas. avseenderesurserna
från flera de länder jag studerat inom för denna utredning.av ramen
USA, Japan, Storbritannien och Frankrike har alla nationella planer
med prioriteringar vilka teknikområden skall på. I Stor-av satsaman
britannien arbetetäger i form planeringsarbete kallatettrum av
Technology Foresight revideras femte år. I Frankrike harvartsom en
analys genomförts landets ställningöver i avseende på 100 nyckeltek-
nologier. Landets position med avseende på prioriterade teknologier

Ävenföljs löpande. Japan arbetar med motsvarande nationellatyp av
prioriteringar verkar styrande användningen såväl de offent-som av
liga privata FoU-medlen.som

Enligt bordemin mening Sverige genomföraäven motsvarande pro-
för diskutera och fastställaatt prioriteringarna dencess tekniskainom

forskningen. Med sådan grund finns det förutsättningar användaen att
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och uppnåsamordnatpåteknikpolitiska sättde olika instrumenten ett
enligt utnyttjaskan meningTeknikupphandling minökad efektivitet.

kombinerasåtgärd kanframföralltbör somseparat som ensesmen
resultatet.önskadedetkanåtgärderandramed gemensamt gesom

offentligochJämställdhet7.5

teknikupphandling

jämställd-betydelsedirektingenteknikupphandling harOffentlig ur
utvecklingentekniskastödja denförmetodhetssynpunkt. Det attär en

kvinnor.såvälanvändaskan män somavsom
gällerdetochdomineratslänge män,sedanTeknikområdet har av

ochkollektivtrafikförsvaret,inomkomplexaminstinte systemstora
innebärutvecklats. Detteknikupphandlingsmetoden attdärbyggsektorn
utveckladmetodteknikupphandlingbetecknamed fog kan som enman

dominans.manligmedområdeninomför mänmänav
kvinnorteknikupphandlingförformerfinnasdetKan passarsom

teknikupphandlings-utvecklakunnatänkaskvinnorkanellerbättre
troligtmycketförefaller attdimensioner Detdenochmetoden nyage

kvinnligaspecifiktdet finnstvivelingetfallet.så Det att me-ärär om
teknikupp-ihuvudmomententvådehanteratraditionerochtoder att

finnsdetdärförkankonkurrens. Man attoch antasamarbetehandling,
teknikupphandlingdimensionerutvecklamöjligheter att avstora nya

varitinteharmetoderna. Detutvecklamöjlighetfårkvinnor attom
tek-vadanalyserautredningför denna närmareinommöjligt att ramen

uppdrogs åtdettillutvecklasskulle kunnanikupphandlingstanken om
ochtillämpningsområdenväljakvinnoperspektivutifrånkvinnor ettatt

handstillligger ärmöjlighet att tanärmastarbetsformer. En uppsom
ochvårdenområdekvinnodomineratfrågan engagerainom ett som

sjuk-ochläkareundersköterskor,biträden,personal såsomkvinnlig
LPT Flandstingenföreslårteknikupphandling. Jagsköterskor atti ger

uppdrag.sådantett

konsekvenserRegionalpolitiska7.6

i denutvecklingenregionaladenpåverkarteknikupphandlingOffentlig
vinnerföretagdesker hosutvecklingochtillväxtmeningen somatt

upphandlingenanslås förmedelupphandlingskontrakten. De gene-som
vinnande företagendär de ärpå deområden ochi detillväxt orterrerar

existeran-tilli regellederteknikupphandling attOffentliglokaliserade.
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lde företag får uppdragen. Det mindre vanligtär företag etablerasatt nya
lföljd teknikupphandling. fårMan därför räknasom meden tek-av att

nikupphandling existerande företag, och näringsstmkturerortergynnar
och det har mindre betydelseatt vad gäller nyföretagande och geogra-
fisk omstrukturering.

Det finns inga möjligheter regionala hänsyn vid offentligatt ta upp-
handling. Reglerna offentlig upphandling gäller lika för såväl tek-om
nikupphandling upphandling och innebär endast pris ochattsom annan
kvalité/ñmktion kan beaktas. Det möjligt förär kommun ellert.ex. en

landsting företräde företagett från detatt området ige egna upp-
handlingen. kanMan därför konstatera i jämförelse med andra tek-att
nikpolitiska instrument så offentlig teknikupphandling möj-sämreger
ligheter regionalpolitiska prioriteringar.göraatt

Däremot det i regel så närhetär till kunden ökar möjligheternaatt att
sig in i kundenssätta krav och önskemål och närhet därmed kan ökaatt

möjligheten vinna upphandling. förhållandeatt Detta gäller bådeen
internationellt och nationellt. Alla företag inom den europeiska unionen
har delta i all upphandlingrätt ochatt upphandling visssamma att av
storlek måste enligt EU:s regler. Teknikupphandling kräverannonseras
emellertid ofta dialog och informationsutbytenära mellan köpareen
och säljare. innebärDet det sannolikt svårt hävda sig iatt är att en upp-
handling för företag inte har i Sverige mednärvaro svenskta-som en
lande personal.

Vid teknikupphandling enbart gäller teknisk produkt harsom en av-
ståndet mellan köpare och säljare mindre betydelse. Om upphandlingen
däremot gäller kombination och tjänster eller renodladen av varor en
tjänsteprodukt kan avståndet spela roll. Exempelvisstörre utbildningen
måste Äventill del levereras där eleverna finns. andraen typer av
tjänster kräver säljaren/producenten finns däratt kunderna finns. Tek-
nikupphandling med tjänsteinnehåll kan därför förväntasstort gynna
leverantörer i köparens närhet.

Min samlade bedömning ofentlig teknikupphandlingär huvud-att i
sak befäster den existerande företagsstrukturen och den kaninteatt
användas regionalpolitisk åtgärd deOm företagsom en som gynnas av
offentlig teknikupphandling skall förmås förlägga verksamhetsinatt i

fårvissa regioner påverkan det avseendeti ske utanför själva teknik-
upphandlingen.
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internationelltiTeknikupphandling7.7 ett

perspektiv

har förändratsteknikupphandlingoffentligförFörutsättningarna genom
införts. Iupphandlingoffentligförinternationella regler stortde som

ochOrganizationTradeWorldinom WTOregler finnslikartadesett
igäller EUupphandlingregler förEuropeiska Unionen. DeEU som

LOU.upphandling,offentligidel inarbetats LagenSverigesförhar om
offentligadenupphandling förvanligförutformadereglerDessa är

medinköpsdetdelsAvsiktenbehov. attsektorns är garanteraatt som
leve-delsmöjliga pris,lägstaupphandlas till garanteramedeloffentliga
vilkaskallalladen meningenbehandling irättvis vetaattrantörerna en

få möjlighetskalloch allaupphandlingen attförgällerkriterier attsom
budgivningen.delta i

ingadet finnsteknikupphandling ochintei LOAReglerna nämner
teknikupphandling.vidför behovenanpassadereglersärskilda ärsom

inteteknikupphandlingvisarandra ländermedkontakter attVåra
dendrivaförinstrumentutsträckning attutnyttjas i någon större som

i högtidigareteknikupphandlingIntrycketutvecklingen.tekniska är att
ileverantörermetod förprotektionistisk attgrad använts gynnasom en

in-betoningenstarkadenochWTOoch med EU,landet. Idet avegna
dåharbortfallit. Manmöjlighetdennaharkonkurrensternationell

fåttharprisetuppfattningengrundmetoden bl.a.övergivit att enav
myndighe-upphandlandeupphandling.vid Denrollavgörandeallt för

anbuds-konkurrerandefrånskadeståndskravrädd drabbasär attten av
pris.lägstaoffereratleverantörväljer deninteenhetengivare somom

upphandlingsreglerna.medförenasvårtTeknikupphandling attanses
från de interna-undantagnaområdenför de ärMetoden somreserveras

försvaret.framför alltupphandlingsreglerna,tionella

offentligadenTeknikupphandling för7.8

behovsektorns

intäkterKostnader och

tillgodoseförhandförstateknikupphandling har i använts attOffentlig
teknikupp-sig iGenombehov.offentliga sektornsden att engagera
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l
handling kan berörda myndigheter få fram bättre utrustning och pro-
dukter för effektivare kunna utföra sittatt uppdrag. fördelarDe som
den bättre produkten kan medföra skall de kostnadervägas mot som
teknikupphandlingen innebär och risken upphandlingen misslyckas.att

Kostnaderna för genomföra teknikupphandling kanatt variera in-en
vida och helt beroende vilkenär produkt upphandlingenom ramar av

Utöver priset för den upphandlade produkten kan utredningsar-avser.
bete och kravspecifikation, mätning och provning medföra kost-stora
nader. Intäkterna teknikupphandling beror det mervärde denav en
upphandlade produkten har i relation till existerande produkter och det
antal produkter skall upphandlas.som

Produktutvecklingen medför i regel kostnader tillverkarenstora som
sedan kan fördela på antal produkter. den köpandeUrett stort organi-
sationens synpunkt kan teknikupphandling visa sig så dyrt detatt är
kommersiellt ointressant. Det förmodligen ingen tillfällighetär deatt

kända exemplen på offentlig teknikupphandling hänför sig tillmer om-
råden inte varit föremål för kommersiell konkurrens såsom försva-som

och kollektivtrafiken.ret

Statliga området

De offentliga teknikupphandlingsprojekten har drivitsstora i statlig
regi. Utredningen har inte granskat den verksamhetennärmare men
utgår från teknikupphandling i framtidenatt måste viktigtäven ettvara
inslag i upphandling, exempelvis inom försvaret.statens

Upphandlingstekniken tillämpas också i flera statliga utredningar,
såsom Byggkostnadsdelegationen och Delegationen för främjande av
miljöanpassad teknik.

ÖstersjösamarbetetDet initiativ tagits inom för försom ramen upp-
Östersjön,byggnad övervakningssystem för det s.k. Balticettav

Watch, kan få betydelse teknisk utvecklingssynpunkt.stor Svenskur
industri bör ha goda förutsättningar hävda sig väl i upphand-att en
lingstävling. Från teknikutvecklingssynpunkt skulle det stortvara av
värde upphandling övervakningssystemet kommer till ståndom en av
Det exempel på komplextär möjlighet tillett ett stort system som ger
många leverantörer utveckla produkter relationsina med krä-iatt en
vande kund.

Upphandling bör drivas de verkliga kunderna, de myndigheterav
och organisationer skall använda den upphandlade produkten.som
Samtidigt behövs upphandlingsteknisk expertis det inte möjligtärsom

bygga i varje organisation då teknikupphandlingatt förekommerupp
alltför sällan. lämpligtDet de myndigheterär haft tillfälleatt attsom
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sammanhang-konsulter iutnyttjasupphandlingsteknikenutveckla som
myndighetdenkomplexa FMVgällerdet ärNär systemstoraet. som

enstakaupphandlingViderfarenheten.samladebesitter den största av
sig rollenmyndighetNutek denprodukter kan tar somsomvara

Nutek harsektorn.offentligaför denupphandlingsteknisk rådgivare
områden.olikateknikupphandlingerfarenhetlång av

Landstingsområdet

upphandlingsuppgifter.finnsansvarsområdelandstingensInom stora
Vadkollektivtrafikområdet.ochvårdområdetinombådegällerDet

Stock-bl.a. inomupphandlingsprojektflerakollektivtrafik pågårgäller
indi-spårtaxi, dvs.gällerprojektintressantlandsting.läns Ettholms en
medarbetarSpårtaxikollektivtrafik.spårbundenvidualiserad form av

gårdåeffektivändåkm/tim35hastigheter ca ärlåga vagnenmen
underupphålltill målfrån görakortaste utan attvägen start resan.

möjligheternanärvarandeförutrederlandsting attStockholms läns
visarUtredningenspårtaxi.förförsöksanläggning attupphandla en

harSverigetid,rimligfinnas inomkommerförmodligen attspårtaxi att
ochspårtaxiföregångsland inom attförutsättningargoda ettatt vara
under-pilotområde. ManmöjlighetharStockholmsregionen ettatt vara

Södertälje elleribyggamöjligheternahandförsta systemsöker i ettatt
finnsoch detvärldenhåll imångaSpårtaxiFlemingsberg. övervägs
däri-tekniken,utvecklaintresseradeantal leverantörer attärett avsom

skulle kunnaupphandlingSkyCab EnAB.företag,svensktbland ett
grunden föroch läggaspårtaxiidéngenombrott förleda till en nyett

byggnadspårbyggnad,bådeinnefattarSpårtaxiindustri Sverige.i av
datorbaseradeochtransportfordon styrsystem.

finnsoch detinköpsverksamhetomfattandebedrivsvårdenInom en
sjukvårdsstandar-svenskahögamellan densambanduppenbarligen ett

inomföretagsvenskaframgångsrikafleraförekomstenochden av
inte hatycksteknikupphandlingteknik.medicinsk Menochsjukvård

tekniskadentycksutveckling. Tvärtroll i dennaspelat någon större om
utrustningutbudet pådrivenvårdområdetutvecklingen nyavvara

tekni-formifrån kundernaefterfrågantillverkarnafrån än avsnarare
teknikupp-försärskiltinrättatLandstingen harkupphandling. ett organ

ochteknikupphandling,fond förLandstingetshandling, LFTP, pro-
upphandlingsupp-någrafåttintehar idetduktutveckling settstortmen

inriktaskommitställetiVerksamheten har atthuvudmännen.fråndrag
och bidrag.lånutvecklingtekniskstödjapå att genom

ochbehovfinnasborde detutgångspunkterallmänna storaFrån av,
vårdområ-teknikupphandling inombedrivaförförutsättningargoda att
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det. Behov tekniska förbättringar finns många områden och medav
begränsat antal skattefmansierade huvudmänett borde det att orga-

nisera slagkraftiga upphandlingsgrupper. behovEtt diskuteratssom
länge och har besparingspotential enhetligt nationelltstor är ettsom en

för joumalhantering. harJag inte inom försystem denna utred-ramen
ning kunnat analysera skälennärmare till teknikupphandling inteatt
utnyttjas inom vårdområdet. En bidragande orsak kan kun-attmer vara
derna, de sjuka, inte har några praktiska möjligheter påverka inkö-att

och de i praktiken företräder de sjuka, politikerna, inteattpen som ser
upphandling naturligt instrument för sin påverkan. förefal-Detettsom
ler leverantörerna utvecklat sina kontakter med de professio-som om
nella inom vården, särskilt läkarna, sätt görettgrupperna attsom
teknikupphandling inte fått någon naturlig roll. Om teknikupphandling
skall få någon betydelsefull roll inom den tekniskt avancerade vården
krävs tydligt och kraftfullt intresse från vårdpolitikema.ett

ocksåJag möjligheten för teknikupphandling vårdområdetinomser
på områden berör och den omvårdandepatienter personalen. Detsom

låta sjukvårdsbiträden,intresse undersköterskorprövaatt attvore av
och liknande yrkesgrupper få tillfälle tillsammans med patienternaatt

teknikupphandling för förbättraorganisera deras verksamhet. Dåatt
skulle kanske grunden skapas för bättre tekniska hjälpmedel och kon-
kurrenskraftiga företag vårdutrustningsområdet. skulleinom Det också

mobilisera kvinnor utveckla teknikupphandlingsme-sättett att attvara
toden.

Kommunala området

Kommunerna de upphandlama inom det offentligaär området.största
Upphandlingen många områden exempelvis utbildning, vård,avser som

och fastighetsunderhåll och och sanitetsområdet.gatu- värme-, Ivatten-
huvudsak inriktas upphandlingen etablerad teknik. gällerDet imot
synnerhet de mindre kommunerna uppfattar sig för små attsom som
syssla med teknikutveckling. Efterfrågan förstöd teknikupphandling
från kommunernas sida tycks begränsad. Kommunerna har inte ivar
likhet med landstingen byggt särskild organisation för tekni-upp en
kupphandling och kommunförbundet har inte heller någon särskild

teknikupphandlingverksamhet på detta område. Den förekommersom
i huvudsak koncentrerad till de kommunerna.är Stockholmstörsta är

engagerad i teknikupphandling miljöanpassade bilar.t.ex. av
En faktor säkerligen medverkar till den låga aktiviteten för tek-som

nikupphandling kommunerna osäkerheteni vad tillåtetär ärom som
och enligt upphandlingsreglerna.inte Det värdefullt Nämndenvore om
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möjligheternabelyserriktlinjerkanupphandlingojfentligför ut somge
teknikupphandling.genomföraatt

det kom-påteknikupphandlingförförutsättningarnapolitiskaDe
låginnebärlandstingsområdet. Detdeliknarområdetmunala san-

eko-ochpolitiskasig deskallkommunerenstaka tanolikhet för att
starkafinns detSamtidigtinnebär.upphandlingriskernomiska ensom

fram bättredrivatillinköpsbehoven ut-samladede attutnyttjaskäl att
kravutbildningsområdet. Dehand påi förstatänkerrustning. Jag som

individan-kravetväxandedetochgymnasierefonnenföljer enavav
förnyelselösasendastkanutbildningflexibelpassad och avgenom

hjälpmedlen. Dentekniskaoch de tra-innehålletpedagogiskadetbåde
ihinderocksåskollokalemaoch utgör ettskolorganisationenditionella

utvecklas.och måstesammanhanget
multi-utbildningshjälpmedel inombehovfinnsDet stortett nyaav

exempelvis in-viadistributionsformer,finnamediateknik och att nya
undantagsfallförmodligen iinte äneknikupphandling annatT ärternet.

be-Vadframåt.utvecklingdennadrivametod förlämplig somatten
hjälpmedeldepåformulera kravkananvändaretidigahövs är som
kommersi-aktörermångamed dedialogledaochbehövs somensom

kom-deföreslårmultimediatekniken. Jag attexploateraförsökerellt
ochutvecklingsenheter attdet inrättarredan gjortintesommuner

erfarenhetsutbyteorgansierakommunförbundet på sig ett somatttar
drarupphandling inerfarenheter. Kreativspridningmöjliggör somav

tillkomplementanvändasbörutbildningsområdettillaktörer somnya
produktionen.den egna

inomutbildning ägerupphandlingomfattande ar-rumDen somav
alltförkunskapslyftetför tra-ärinomochbetsmarknadsområdet ramen

förnyelselångtgående ut-någonmedföraförinriktad avditionellt att
utbildningsteknik krävsochpedagogikförnyaFör nyabildningen. att

börUtbildningsdepartementetaktörer.ochupphandlingsformer nya
sådanautvecklauppgiftmedutredningsärskild att upp-tillsätta en

handlingsmetoder.

forTeknikupphandling7.9 gemensamma
behov

utvecklaföranvändasocksåregi kan attoffentligiTeknikupphandling
slutkund.intesektornoffentliga ärdendärområdenförprodukternya

påexempelenergianvändning är etteffektivareförProgrammet en
framgångs-uppfattar detteknikupphandling. Jagformdenna som enav

områden.flerapåtillämpasbörmetodrik som
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Ett angeläget område miljöområdet.är Delegationen för främjande av
miljöanpassad teknik har i uppdrag arbeta med den frågan. Delega-att
tionen har fått regeringens stöd för vidare inom fyraatt områden:
marksanering, byggsektorntransporter, och jordbruk/livsmedelspro-
duktion.

Ett område på flera uppmärksammatssätt under utredningsar-som
betet användningenär för byggnadsändamål.trä Det har aktualise-av

både miljöskäl, kostnadsskälrats och estetiska skäl. Trä skulle iav stor
utsträckning kunna stål och betongersätta vid byggande flerbo-av
stadshus. Det skulle medföra betydande energibesparingar både i till-
verknings- och transportledet och fördeläven krets-storvara en ur
loppssynpunkt. Samtidigt har Sverige betydande överskott skogs-ett av
råvara hög kvalitet. Behovet ved för tillverkningav av av pappersmassa
begränsas den ökande användningen returñbrer. Den svenskaav av
skogsråvaran har vidare svårt konkurrera med snabbväxandeatt mer
skogar råvara till massaindustrin. En övergång till i byggandetträsom
skulle därför kunna ligga väl i linje med önskemålet bättre eko-ettom
nomiskt utbyte den svenska skogsråvaran.av

En övergång till i byggande kräverträ emellertid omställningar in-
rad områden. Det berör hela kedjan från arkitektarbete tillom en av-

verkningsteknik och skogsskötsel. Teknikupphandling kan användas
för driva fram skivmaterial och andraatt komponenter behövsnya som
för rationellt träbyggande. Men detett räcker inte. Regler och normer

anpassade för stålär och betong måste också utvecklas för träkon-som
struktioner. En omfattande vidareutbildning måste så arki-äga attrum
tekter, konstruktörer och betongarbetare får tillfälle lära sig han-att att

trämaterial för tillämpningar.tera Byggbranschens råvarutillgångnya
måste också säkras. Hittills har behoven inom pappersmassaindustrin i
hög grad skogsavverkningen. Byggbranschenstyrt kan inte förlita sig
på följa massakonjunkturenatt måste kunna sitt råvaru-utan styra eget
behov. Kravet på säker tillgång till skogsråvara i förening med kraven
på sågtimmer hög kvalitet kan medföra behov utveckla selek-attav av
tiva avverkningsmetoder ersättning för de dominerande total-som nu
avverkningama. Problemen med utveckla trähusbyggandet illustre-att

väl svårigheterna med ställa hel bransch. Teknikupphand-attrar om en
ling kan här spela strategiskt viktig roll, det krävs också åtgär-en men
der inom rad andra områden.en

Jag föreslår första byggkostnadsdelegationen fårett steg att isom
uppdrag förstudie för upphandlinggöraatt byggkomponenter ien av

och klarlägga vilkaträ åtgärderövriga kan behövasatt för be-attsom
reda marknaden för byggande flerbostadshus faktumDeti trä.av att
bostadsbyggnadsbranschen genomliderjust svår lågkonjunkturnu en
torde öka möjligheterna faktiskt genomföraatt omorientering.en
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teknikupphandling kanallmänt intresse därområdeEtt annat stortav
nollvisionen, dvs. ingaden politiskatrafikområdet. Omutnyttjas är

förverkligas krävs bl.a.- någontrafikolyckor, skallomkomna genom
IT-stöd i fordo-olika formerGenomform trañkstymingssystem. avav
den sigbiltrafiken regleras såkanoch utmed närmarvägama attnen

Även tillämpningsområde kan tek-inom dettarälsbundna trafiken.den
ochsamhällsproblembåde lösa viktigautnyttjas tillnikupphandling att

tillväxt-företag medtill utvecklinggrundensamtidigt lägga storaav
möjligheter.

viktig rollteknikupphandling harofentligslutsatsMin attär att en
vidsamhället harstyrmedelteknikpolitiskt intressen/âllla närettsom

verksamheten. Ty-offentligaför denupphandlasidan utrustningattav
säkra-miljö,energiförbrukning, bättresänktsådanapiska intressen är

vadgårsamhällsintressetsamladeOmråden där dettrafik. utöverre
Teknikupphandlingnormalt efterfrågar.enskilde konsumenten ärden

använda församhället kanmedletdet endaemellertid inte att upp-som
regelstyr-exempelvisalternativ kanmål. Andranå denna typ varaav

subventioner.produkter ellerminimikrav påinföraning attgenom

näringslivetsTeknikupphandling for7.10

utveckling

teknikupphandling lämp-frågan ärhar ocksåUtredningen prövaatt om
teknikupphandlingnäringspolitiskt instrument. Kanlig ett rent an-som

ochutvecklaetablera,skäl, dvs. förnäringspolitiskavändas attrentav
näringsgrenförstärka vissen

alltförköpare hartänkaskunnaMotiven skulle att svagenvara
inte fun-industrigryendestödjavill ännuställning eller att somenman

och kunder.sina marknadernit
roll förnågoninte kanfram till jagöverväganden har lettMina att se

Teknikupp-näringspolitiskt instrument.teknikupphandling rentettsom
dessa inteOmkonsumenter/köpare.verkligadrivashandling måste av

offentli-denmobiliseraseller kanoffentliga sektorndenfinns inom av
detform finnsbehov i någongrundvalsektorn på gemensammaavga
sigskattemedelmedoffentliga sektornför deningen grund att engagera

teknikupphandling börOffentligupphandlingsarbete.i ett reserveras
medsamverkanoch för privatasektorns behovden ofentliga iför att

stödnäringspolitiskasamhällsbehov.tillgodose andra Detköpare som
näringspoli-med andrafår genomförasdärutöverkan motiveratanses

metoder.tiska
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7.11 Offentliga sektorns roll som

upphandlare

Teknikupphandling erbjuder möjlighet både lösa kundproblematt etten
och samtidigt medverka till företag ökaratt sitt produktutvecklings-att
arbete och därmed sin konkurrensförmåga. mindreDe och medelstora
företagen har i många fall inte möjlighet sig i deatt engagera avancera-
de upphandlingsprojekten där det tekniska avståndet långt mellanär
gällande teknik och till det eftersträvas i upphandlingen. harDesom

förutsättningar sigstörst gällande det gällergöra upphandlingatt när
innebär förbättringar existerande produkter. Den typsom av av upp-

handlingsbehov finns framför allt inom den kommunala sektorn.
Teknikupphandling flera metoder för stimulera kommer-är atten av

sialiseringen teknik. För teknikupphandling skall kunnaattav ny an-
vändas på meningsfullt krävs användare/köparesätt sigett troren som
kunna lösa problem upphandlingen. då kanFörst räknaett genom man
med någon villig lägga de kostnader och det arbeteatt är att ner som en
teknikupphandling kräver.

Teknikupphandling syftar till begränsade förbättringar exis-som av
terande produkter behöver inte särskilt kostsamt eller krävande förvara
den upphandlande organisationen. Problemet samlaär närmast att en
tillräckligt order för locka tillräckligt många kvalificerade leve-stor att

från de tilltänktaIntresset leverantörerna medverka irantörer. att upp-
handlingen beroende både den aktuella ordems storlek och vilkenär av
marknad i övrigt kan finnas för den produkt fram.tassom som

harJag redovisat rad faktorer påverkar förutsättningarnaovan en som
för bedriva offentlig teknikupphandling i etablerade former. Detatt
gäller förändringar på köparsidan i form decentraliserat beslutsfat-av
tande, ökat betonande lokal anpassning och oförmånlig relationav
mellan vinst- och förlustrisker för politiker i inköpsfrågor. gällerDet
förändringar på produkt/leverantörssidan i form kortare produktcy-av
kel, ökad kundanpassning, teknikdriven produktutveckling och för-en
skjutning från varuproduktion till tjänsteproduktion.

Teknikupphandling har utformats för varuproduktion med högt tek-
nikinnehâll. ocksåJag viktig roll för denna metod vad gäller tra-ser en
ditionell varuproduktion. det gäller denMen tjänsteorienteradenär pro-
duktionen, speciellt då den med starka IT-inslag behövs metodernya
för efterfrågedrivet utvecklingsarbete.

Jag vill förorda den efterfrågebaserade teknikdrivningen sker iatt
form kreativ upphandling tidiga användare den ofentligainomav av
sektorn. Det kan ske form kommuner ochi landsting bildarattav an-
vändargrupper bestående den direkt berörda personalenoperativaav
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erfarenhetsut-ochSamordninginköp.teknik ochspecialisteroch inom
dy-regional nivå. Denlokal ochpåhandförstabörbyte i arrangeras

modernaproduktutvecklingenutmärker iförändringnamiska pro-som
Dynamiskaanvändarsidan.motsvarighet påfåmåsteducenzföretag sin
fordrandeochkreativabehöverproducenterutvecklingsinriktadeoch

eftersträvautsträckningökadbörsektorn attofentliga ikunder. Den
kund.sådanvara en

sammandragiförslagUtredningens7.12

teknik-fleraanvändasbörteknikupphandling ettOffentlig avsom-
åtgärdenskildanvändaskanstyrmedel. Denpolitiska mensom en

åtgärder.andramedkombinationiframförallt

of-denföranvändashuvudsakibörteknikupphandlingOffentlig-
samhällsintressenandratillgodoseoch förbehovfentliga sektorns att

hartrafikpolitik. Däremotenergipolitik ochmiljö,exempelvisinom
teknikupphand-offentligförordaskälnågrafunnitinteutredningen att

åtgärd.näringspolitiskrenodladling ensom

internationelladenbedrivas såteknikupphandling bör attOffentlig-
interna-produktertillleder den ärdåutnyttjas. Förstkonkurrensen som

konkurrenskraftiga.tionellt

föravpassadevälteknikupphandlingför ärEtablerade former upp--
teknikupp-förformerNyaochkomplexahandling system varor.av

kombina-ochtjänsteproduktiongällervadutvecklasbehöverhandling
IT-sektorn.inomoch tjänstertioner varorav

offentliga insatser-deprioriteringnationellinförabörSverige aven-
le-andraigenomförtsvadmedlikhetforskning itekniskför somna

industriländer.dande

teknis-utvecklaförmetodTeknikupphandling bör attprövas som en-
vård ochinomverksamheterkvinnodomineradeihjälpmedelka om-

sorg.

förutnyttjasfortsättningenibörteknikupphandling ävenOffentlig-
exempelbraWatchBalticprojekt.komplexa är ettförverkliga storaatt

ochteknisktpotential,harbehovoffentligtförprojekt storettett som
möjligheter.Även innehållerspårtaxiförslaget storakommersiellt. om
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Traditionell teknikupphandling medel för produktutvecklingettsom-
för kommunal teknik kan spela viktig roll för rationalisera denatten
kommunala verksamheten. kräverDet emellertid politisktett engage-

och vilja till samordning mellan kommunerna.mang

Multimediatekniken erbjuder möjligheter till utvecklingstora av-
utbildningssektom på alla nivåer. Traditionella metoder för teknikupp-
handling mindre lämpliga for dettaär område. utbildningsansvarigaDe
myndigheterna bör kreativ upphandling aktörergenom engagera nya
och arbetsformer inom utbildningen. Utbildningsdepartementet börnya

i uppdrag utveckla upphandlingsmetoder.attges nya

Byggkostnadsdelegationen bör i uppdrag studie förgöraattges en-
teknikupphandling byggkomponenter i led i bredareträ ett ettav som

för utveckla byggande flerbostadshus iatt trä.program av

Teknikupphandling bör utnyttjas i kombination med information,-
utbildning och andra styrmedel for förverkliga nollvisionen vad gäl-att
ler trafiksäkerhet.

Nämnden för offentlig upphandling bör få i uppdrag anvis-att utge-
ningar för teknikupphandling och hur sådan kan bedrivas enligt gällan-
de regler.
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Bilaga l

al
LågKommittédirektiv

offentligområden förochFormer Dir

teknikupphandling 1995:89

aprilregeringssammanträde den 1995.27Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

verkningsfullt instrumentvarithar tidigareteknikupphandlingOffentlig ett
Förutsättningarnanäringsliv.svensktutveckling ärför annor-numeraav

behöverteknikupphandlingför offentligområdenochlunda. Former
har formensärskild utredaretill ettUppdragetdärför studeras. avennu

den förstaUppdragsbeskrivningen etappen.projekt i två etapper. avser

Bakgrund

svenskadetochoffentligaövrigaochmellanSamverkan staten organ
allagivande förochintensivttid varitmycket långundernäringslivet har

perspek-näringspolitisktdetta frånexemplen påde bästaEtt ettparter. av
Televerket/Telia-gällerteknikupphandling. Detfrånhämtastiv kan t.ex.

svensk för-ochförsvaretABBVattenfall SJASEA,Ericsson, samt--
beställarenoffentligaKockums.Bofors och Densvarsindustri SAAB,som

med högfåkunnatleverantörermed ut-samverkanhar systemgenom
lågrelativttillsvenska kravanpassade tilloch settvecklingsnivå en

utgjort basenkunnandeindustrin byggtsamtidigtkostnad ett somuppsom
hård konkurrens.expansion underinternationellför en

industriellmedförthardettaBåda har system,gynnatsparter ensomav
Sverigeföretagetenskildabara detinteexpansion utangynnat somsom

hosupphandlingskompetensenlett tillocksåindustrination. harDet att
ocksåmedförtharökat påharoffentliga attberörda sättett somorgan

positivt.påverkats mycketupphandlingövrig
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Användning teknikupphandling instrument för näringspolitiskav som en
insats har traditionellt varit förknippade med kommunikations- och elöver-
föringsområdena försvaret.samt

bostads-Inom och miljöområdet har gjorts lyckade insatser mindreav
storleksordning.

de tidigareTrots positiva erfarenheterna har det inte föranvänts nya
teknikområdena i Sverige. Däremot har det på kraftfullt ochanvänts ett
initiativrikt i andra länder, Frankrike ochsätt USA.t.ex.

Bolagiseringen affársverken, omprövning försvarets upphand-av av
lingsmönster Sveriges inträde i EU kan ha ändrat förutsättningarnasamt
för använda teknikupphandling näringspolitiskt och teknikutveck-att som
lande instrument.

Uppdraget

denMot angivna bakgrunden och det starka behovet med olikaattovan av
medel förstärka industrins och den tjänsteproducerande sektorns tillväxt-
kraft bör frågan aktiv teknikupphandling från ochstatensom en mer
övriga offentliga aktörers sida utredas.

Eftersom förutsättningarna annorlunda tidigare, och före-är än även
tagsstrukturen behövs genomlysning förutsättningarna genomföraatten av
teknikupphandling. Beställama flera, liksom företagen vilket ökatär
komplexitetsgraden.

Närings- och teknikutvecklingsverket börNUTEK inom förramen
detta utredningsarbete kartlägga det regelverk inom EG påverkarsom
formerna för teknikupphandling i Sverige.

förstaDenna skall inriktad på två delområden.etapp vara

Kartläggning vad isker andra länder inom detta område.av som-

Förslag till områden lämpliga för teknikupphandling eller områdennya-
fördjupaddär analys kan behöva Inriktningen här bör detgöras. attvara

skall gälla områden med högt kunskaps- och teknikinnehåll och där
teknikupphandling kan verksamt medel få tillväxt in-ett attanses vara

viss bransch. Några andra restriktioner på området bör inte läg-om en
innebärDetta privata upphandlare skall kunnaävenatt storagas. an-

vända tekniken. Exempel på detta kan byggherrar.vara

Utredaren bör också förslag till hur bör läggas Särskiltnästa etappge upp.
bör uppmärksammas hur metoden använda teknikupphandling skallatt
vidareutvecklas.
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oktober 1995.den 15skall senastförsta avrapporterasDen etappen
ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensbeaktaskallUtredaren

dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisautredaresärskilda att
1994:124dir. attkonsekvenser samtjämställdhetspolitiska1992:50,

1994:23dir.åtagandenoffentligapröva
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