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Abstract	

When	 the	 public	 sector	 is	 to	 purchase	 goods	 or	 services	 they	 must	 take	 the	

procurement	 legal	 framework	 into	 account.	 However,	 what	 applies	 when	 the	

public	sector	enter	into	different	types	of	partnerships	with	the	private	sector	is	

not	 regulated.	 So-called	 public-private	 partnerships,	 PPP,	 have	 become	 an	

increasingly	common	form	of	cooperation.	Despite	this,	the	EU	legislator	has	not	

adopted	 any	 general	 rules	 for	 such	 cooperation.	 The	 purpose	 of	 the	 thesis	 is	

therefore	 to	 analyse,	 within	 a	 public	 procurement	 context,	 the	 legal	 limits	 for	

contracting	authorities	 to	enter	PPP	with	a	private	entity.	The	analysis	 is	using	

the	legal	dogmatic	method.	

For	 PPP	 to	 occur,	 the	 financial	 risk	 needs	 to	 be	 transferred	 from	 the	

contracting	authority	to	a	private	entity.	This	means	that	it	is	the	private	entity,	

which	 bears	 the	 major	 part	 of	 the	 investment,	 and	 thus	 also	 the	 risk	 of	 not	

getting	back	the	money	invested.	It	means	that	if	the	contracting	authority	in	any	

way	 is	 responsible	 for	 the	 recovery	 of	 costs,	 for	 example	 through	 monthly	

payments,	PPP	does	not	occur.		

Furthermore,	PPP	does	not	occur	if	the	contracting	authority	does	not	have	

a	specific	private	entity	 to	 form	collaboration	with.	Within	 the	PPP,	 the	private	

entity	also	has	the	ability	to	be	participative,	but	it	will	only	be	possible	when	the	

contracting	 authority	 choose	 certain	 public	 procurement	 procedures.	 Being	

participative	within	the	PPP	means,	however,	some	consequences	for	the	private	

entity.	 If	 incorrectly	executed	operations	are	performed,	 the	private	entity	may	

be	responsible,	but	only	under	the	agreement.	

Finally,	 the	new	public	procurement	 form	innovative	partnerships	are	also	

relevant	to	the	scope	of	the	thesis.	Innovation	partnerships	are	unlikely	PPP,	but	

each	partnership	must	be	analysed	separately.	In	the	current	situation	this	new	

public	procurement	form	is	not	harmonised	by	the	Swedish	legislation,	but	 if	 it	

turns	out	 that	 the	economic	risk	 is	 transferred,	 innovation	partnerships	can	be	

PPP.	Most	likely	innovative	partnerships	in	the	form	presented	are	not	PPP.	
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Sammanfattning	

När	offentlig	verksamhet	ska	köpa	varor	eller	tjänster	måste	det	upphandlings-

rättsliga	 regelverket	 beaktas.	 Vad	 som	 däremot	 gäller	 när	 det	 offentliga	 ingår	

olika	typer	av	samarbeten	med	det	privata	näringslivet	är	inte	reglerat.	Så	kallad	

offentlig-privat	samverkan,	OPS,	har	blivit	en	allt	vanligare	samarbetsform.	Trots	

det	 har	 EU-lagstiftaren	 inte	 antagit	 några	 generella	 regler	 för	 sådana	

samarbeten.	 Syftet	 med	 analysen	 är	 därför	 att	 se	 till	 de	 rättsliga	 förut-

sättningarna	 och	 gränserna	 för	 myndigheter	 att	 i	 en	 upphandlingsrättslig	

kontext	ingå	OPS.	Analysen	görs	med	hjälp	av	den	rättsdogmatiska	metoden.	

För	 att	 OPS	 ska	 uppstå	 måste	 den	 ekonomiska	 risken	 gå	 över	 från	 den	

upphandlande	myndigheten	 till	 en	 privat	 enhet.	Med	det	menas	 att	 det	 är	 den	

privata	enheten	som	står	större	delen	av	investeringen	och	därmed	även	risken	

att	 inte	 få	 tillbaka	 investerade	pengar.	Det	 innebär	alltså	att	om	upphandlande	

myndighet	 på	 något	 sätt	 står	 för	 kostnadstäckningen,	 exempelvis	 genom	

månatliga	 utbetalningar,	 kan	 OPS	 inte	 uppstå.	 Vidare	 kan	 OPS	 inte	 uppstå	 om	

upphandlande	myndighet	inte	har	en	konkret	part	att	ingå	OPS	med.	Den	privata	

enheten	har	även	möjlighet	att	vara	medbestämmande	inom	ramen	för	OPS,	men	

det	 lär	 endast	 vara	 möjligt	 när	 upphandlande	 myndighet	 valt	 vissa	

upphandlingsförfaranden.	 Att	 vara	 medbestämmande	 inom	 OPS	 innebär	

emellertid	en	del	konsekvenser	för	den	privata	enheten	som	kan	behöva	ansvara	

för	felaktigt	utförd	verksamhet,	dock	endast	under	avtalets	giltighetstid.		

Slutligen	är	den	nya	upphandlingsformen	 innovationspartnerskap	 relevant	

för	 omfattningen.	 Innovationspartnerskap	 utgör	 troligtvis	 inte	 OPS,	 men	 varje	

enskilt	samarbete	måste	utredas	separat.	I	dagsläget	är	upphandlingsformen	inte	

genomförd	i	svensk	lagstiftning,	men	om	det	visar	sig	att	den	ekonomiska	risken	

överförs	 kan	 innovationspartnerskap	 vara	 OPS.	 Troligtvis	 utgör	 samarbets-

formen	dock	inte	OPS	i	den	form	som	presenterats. 	
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1.	Inledning	
I mitten av hösten 1993 lämnade dåvarande kommunikationsminister Mats Odell över 

en proposition från regeringen Bildt till riksdagen. Mer än 20 år senare är vad som 

skedde därnäst fortfarande kontroversiellt. Propositionen lade grunden till en av 

svensk offentlig sektors första offentlig-privata samverkan, OPS, och möjliggjorde att 

statlig infrastruktur byggdes genom delvis privat finansiering. 1  Den så kallade 

Arlandabanan mellan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats drivs i dag av 

ett privat bolag. I avtalet ingår monopol på banan, rätt till fri prissättning samt 

bestämmanderätt för vilka konkurrenter som får trafikera spåren.2  

OPS utgör normalt en offentlig upphandling och innebär kort att det offentliga i 

samverkansform överlåter vissa ansvarsområden till en privat enhet. 3  Vad som 

utmärker upphandlingsformen är att även den ekonomiska risken överförs till den 

privata enheten.4 Syftet bakom att ingå OPS kan förutom ekonomiska incitament 

dessutom utgöras av effektivitetskrav. 5  En tanke som bygger på att offentlig 

respektive privat verksamhet har olika sätt att se på både beslutsprocesser såväl som 

ekonomisk styrning.6 Utifrån idén om att det offentliga inte kan förväntas bära 

kostnaderna för samhällets alla framväxande behov har OPS uppstått som ett 

realistiskt alternativ. 7  Avsaknad av övergripande unionsrättslig reglering och en 

kodifierad definition av OPS ger dock upphov till åtskilliga juridiska utmaningar. 

Huruvida det offentliga ska ha möjlighet att överlämna vissa uppgifter till det 

privata näringslivet är dock en omstridd juridisk och politisk fråga.8 För samhällets 

del måste hållas i åtanke att OPS innebär att viss offentlig makt överlåts till 

näringslivet. I dagsläget är emellertid frågan om när och hur en upphandlande 

myndighet får ingå OPS väldigt obestämd. Fokus för uppsatsen är därför att analysera 

både de rättsliga förutsättningarna och gränserna för OPS. 

 

 

																																																								
1 Prop. 1993/94:39 Arlandabanan, s. 6 ff. 
2 Nilsson, Jan-Eric, Nya vägar för infrastruktur, 1 u., SNS Förlag, Stockholm, 2009, s. 50. 2 Nilsson, Jan-Eric, Nya vägar för infrastruktur, 1 u., SNS Förlag, Stockholm, 2009, s. 50. 
3 I den fortsatta framställningen används privat enhet som synonym till privat aktör. 
4 Madell, Tom & Indén, Tobias, Offentlig-privat samverkan: rättsliga förutsättningar och utmaningar, 
Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, Nr 22, Iustus Förlag, Uppsala, 2010, s. 17. 
5 Prop. 2008:/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt, s. 93 f. 
6 Mörth, Ulrika, Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller deliberation?, Mörth, 
Ulrika & Sahlin-Andersson, Kerstin (red.), Privatoffentliga partnerskap: Styrning utan hierarkier och 
tvång?, 1 u., SNS Förlag, Stockholm, 2006, s. 46 f. 
7 Nilsson, s. 13. 
8 Se bland annat Ds 2003:30 Om entreprenad inom hälso- och sjukvården, s. 57 ff. 
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1.1	Syfte	och	frågeställningar		
När det offentliga köper in varor eller tjänster måste det upphandlingsrättsliga 

regelverket följas. EU-lagstiftaren har däremot inte antagit några generella regler för 

när det offentliga ingår OPS med privata enheter.9 Syftet med uppsatsen är därför att 

analysera de rättsliga förutsättningarna och gränserna för myndigheter att i en 

upphandlingsrättslig kontext samarbeta med privata enheter. 

Uppsatsen präglas av en övergripande frågeställning och utgår därför från frågan 

om inom vilka ramar det offentliga kan samarbeta med privata aktörer genom OPS. 

För att besvara den fogas nedanstående frågeställningar: 

• När uppstår OPS och hur måste samarbetet ske för att utgöra OPS? 

• På vilket sätt får den privata enheten vara medbestämmande gällande 

upphandlingsföremålet inom OPS? 

• I vilken utsträckning utgör den nya upphandlingsformen innovations-

partnerskap10 OPS? 

 

1.2	Avgränsningar	
Uppsatsen utgör ingen introduktion till rättsområdet offentlig upphandling, en 

fullständig genomgång av upphandlingsregelverket kommer därför inte redogöras för. 

Om det är påkallat inkluderas dock förklarande fotnoter.  

Uppsatsämnet väcker frågor om i vilken utsträckning upphandlande myndigheter 

kan samarbeta med varandra utan föregående konkurrensutsättning.11 Eftersom fokus 

för uppsatsen ligger på upphandlande myndigheters samarbete med privata enheter 

omfattas aspekten inte av uppsatsen. Regelverket för upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet, LUFS, faller helt utom uppsatsens avgränsning. Vidare uppställer 

kommunalrätten vissa begränsningar i kommuners befogenhet att ingå affärsmässiga 

																																																								
9 Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, 3 u., 
Sweet & Maxwell, London, 2014, s. 44 f. 
10 Upphandlingsformen är en ny typ av upphandling och ännu ej genomförd i svensk lagstiftning, men 
väntas bli det genom det nya regelverket. Kort innebär innovationspartnerskap att en upphandlande 
myndighet eller enhet väljer ut ett visst antal leverantörer utifrån annonserade kriterier, därefter tas en 
ny lösning eller innovation fram i ett forsknings- eller utvecklingsliknande samarbete. Se bland annat 
prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling, s. 501 ff., Lagrådsremiss, Nytt regelverk om 
upphandling, s. 287 samt skälen 47-49 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
11 Med konkurrensutsättning menas i uppsatsen den upphandlingsprocess som följer efter att en 
upphandlande myndighet identifierat ett behov i sin verksamhet och vänder sig till marknaden för att 
tillgodose behovet, se bland annat Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, 2 u., 
Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 53 ff. 
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relationer, inkluderat OPS. Kommunalrättens område är tillräckligt stort för en egen 

analys och ges därför begränsat utrymme i uppsatsen. De så kallade valfrihetslagarna, 

LOV, har förvisso ansetts innehålla delar av de element som kan karaktärisera OPS, 

men kommer inte behandlas.12 Syftet med analysen är inte att specifikt utreda om 

valfrihetssystemen utgör OPS, utan att fastställa gränser för OPS i stort. 

Partnerskapsformen IOP, idéburet offentligt partnerskap, kommer inte särskilt 

analyseras eftersom de vanligtvis uppstår utanför den kommersiella marknaden. 

Upphandlingslagstiftningens pågående förändring och Sveriges försening med 

genomförandet ger upphov till frågan om vilka bestämmelser som får direkt effekt. 

De nya direktiven är i allra högsta grad av betydelse för uppsatsen, vilka 

bestämmelser som får direkt effekt är däremot inte relevant och kommer inte 

analyseras närmare.13  

Gällande uppsatsens tredje frågeställning ska följande sägas. Upphandlingstypen 

innovationspartnerskap genomförs i den nya lagstiftningen.14 Med tanke på den 

samverkansliknande karaktären faller innovationspartnerskap inom avgränsningen, 

men kommer ej utgöra primärt fokus.  

 

1.3	Metod	
Uppsatsen utgår från den rättsdogmatiska metoden. Metoden är numera starkt präglad 

av EU-rätten och att kunna tillämpa en så kallad EU-rättslig metod är grundläggande 

för juridiska analyser i dag.15 EU-rätten har företräde framför nationell rätt och 

medlemsstaternas rättsakter måste tolkas i ljuset av den.16 Kort sagt måste tolkningen 

av en nationell regel vara direktivkonform och således överensstämma med unions-

lagstiftningen.17 Värt att notera är dock att EU-rättens genomslagskraft varierar 

																																																								
12  Avseende regeringens uppfattning i frågan om huruvida valfrihetssystemen utgör tjänste-
koncessioner, se prop. 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem, s. 56 f. 
13 Genomförandetiden för de nya upphandlingsdirektiven gick ut 18 april 2016, först 22 juni 2016 
överlämnade regeringen prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling till riksdagen. Riksdagen 
kommer att behandla propositionen under hösten 2016 och de nya svenska lagarna förväntas träda i 
kraft i början av 2017. 
14 Gällande de nya direktiven som antagits på upphandlingsområdet refereras de till ”nya upphandlings-
direktiven” i löpande text. 
15 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 
u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 110. 
16 Dom Costa mot E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66. 
17 Koldinská, Kristina, EU-Compatible Interpretation of the National Law with some Constitutional 
Reservations – Case of the Czech Republic, Neergaard, Ulla, Nielsen, Ruth & Roseberry, Lynn (red.), 
European Legal Method – Paradoxes and Revitalisation, DJØF Publishing, Köpenhamn, 2011,  
s. 283 ff. 
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beroende på vilket område som studeras.18 Offentlig upphandling utgör däremot ett 

rättsområde med särskilt stark EU-rättslig prägel.19 Metoden för uppsatsen är inte rent 

EU-rättslig, men används som komplement till den klassiskt svenska rättskälleläran.20  

Syftet bakom den rättsdogmatiska metoden är att finna det mest sannolika (och 

objektiva) svaret på en frågeställning, det vill säga: vad som gäller just nu inom ett 

visst område.21 Rättsdogmatik som metod rymmer emellertid flera uppfattningar. Den 

kan innefatta både ett inifrånperspektiv och att fastställa rättsreglernas karaktär.22 

Genom att applicera ett externt perspektiv på metoden kan rättsordningen till och med 

granskas mer kritiskt. 23  Om juristen öppet redovisar källor och hur denne har 

påverkats av ett yttre perspektiv minskar risken för oförutsebara resultat. Tydlig 

källhänvisning ger därefter läsaren möjlighet att kritiskt granska metoden och därmed 

minimera oförutsebarheten.24 Perspektivnivån aktualiseras särskilt i den avslutande 

reflektionen (kap. 7) där uppsatsen öppnar för en diskussion de lege ferenda.  

Inom EU-rättskälleläran är förarbeten inte av lika stor vikt, medan de allmänna 

rättsprinciperna är grundläggande.25 En reservation bör dock riktas mot att förarbeten 

trots det kommer placeras högt i uppsatsen. Förarbeten kan legitimeras även i en EU-

rättslig kontext genom att svensk implementerad lagtext normalt inte anger vilken 

unionsrättslig rättsakt lagen avser att genomföra. Först i förarbetena framgår 

bakomliggande rättsakt och de måste därför ges betydelse. 26 EU-domstolen har 

accepterat svenska lagstiftarens metod att kommentera en direktivbilaga direkt i 

förarbetena och inte i lagtexten. Det kan tyda på att EU-domstolen legitimerar 

svenska förarbeten som en betydelsefull rättskälla.27 Förarbeten kan hjälpa rätts-

dogmatikern att förstå en lag eller bestämmelse, även om de givetvis måste tolkas.28 

																																																								
18 Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 56 f. 
19  Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt 
(ak.avh.), 1 u., Jure Förlag AB, Stockholm, 2012, s. 33. 
20 Sundstrand, a.a., s. 25. 
21 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och  
argumentation, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43 f. 
22 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, nr 4/5, s. 648-656, på s. 649 f. 
23 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 68 f. 
24 Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk 
Publikation 2014, s. 211-226, på s. 214. 
25 Warnling-Nerep, s. 54. 
26 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Vogel, Hans-Heinrich & 
Warnling-Nerep, Wiweka, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12 u., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2012, s. 78. 
27 Dom kommissionen mot Sverige, C-478/99, EU:C:2002:281, punkterna 22-25. 
28 Warnling-Nerep, s. 67. 
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När ett visst rättsläge är oklart bör den rättstillämpande juristen använda sig av de 

allmänna rättsprincipernas utfyllande funktion. 29  Rättsprinciperna har företräde 

framför sekundärrätten och kan därför beskrivas på samma nivå som fördragen och 

därmed primärrätten.30 Rättsprinciperna fyller ut oskriven lag och EU-domstolen 

hittar ofta lösningen på en juridiskt oklar frågeställning med hjälp av dem.31 De 

allmänna rättsprincipernas ställning som primärrätt får till effekt att de styr både 

tolkningen och tillämpningen av rättsreglerna, det vill säga även direktiven. 32 

Principernas relevans kan inte nog poängteras för uppsatsens analys. 

Eftersom den teleologiska tolkningsmetoden är förhärskande inom EU:s 

dömande institutioner kommer den ha stor betydelse även inom ramen för uppsatsen, 

särskilt vid läsning av EU-lagstiftning och praxis från EU-domstolen. Genom en 

teleologisk metod tas hänsyn till syften och funktioner av en viss bestämmelse.33 

Effekten på unionsrätten och i vilket sammanhang bestämmelsen figurerar är exempel 

på teleologiska frågeställningar. 34  HD har betonat vikten av att tolka även 

upphandlingsreglerna i enlighet med ändamålet, varför offentlig upphandling ej utgör 

ett undantag från tolkningsmetoden.35 En språklig utgångspunkt är däremot alltid 

förhärskande när juridiskt stoff analyseras. 36  Språklig tolkning bör ses som 

utgångspunkt vid lagtolkning.37 

	

1.4	Material	
EU-rätten och dess källor kompletterar de nationella rättskällorna såtillvida att de 

binder samman medlemsstaternas rätt med internationell.38 Upphandlingsdirektiven är 

givetvis grundläggande, men eftersom upphandlingsrätten befinner sig i ett 

																																																								
29 Steiner, Josephine & Woods, Lorna, EU Law, 10 u., Oxford University Press, Oxford, 2009, s. 133. 
30 Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel: allmänna rättsprinciper i EU:s domstol (ak.avh.), 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2008, s. 46. 
31 Reichel, Jane, European Legal Method from a Swedish Perspective – Rights, Compensation and the 
Role of the Courts, Neergaard, Ulla, Nielsen, Ruth & Roseberry, Lynn (red.), European Legal Method 
– Paradoxes and Revitalisation, DJØF Publishing, Köpenhamn, 2011, s. 259. 
32 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi i dag?, JT 2009-10, nr 3, s. 477-
501, på s. 480. 
33 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 5 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 
Uppsala, 2006, s. 121. 
34 Dom CILFIT, C-283/81, EU:C:1982:335, punkt 20. 
35 NJA 2013 s. 762. 
36 Hellner, Jan, Rättsteori – en introduktion, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1994, s. 86. 
37 Bernitz m.fl., s. 73. 
38 Reichel, EU-rättslig metod, s. 110. 
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övergångsskede får även de nya upphandlingsdirektiven betydelse.39 I de fall det är 

påkallat redovisas de nya direktivens betydelse separat. De så kallade KOM-

dokumenten utgör rapporter från kommissionen och kan åskådliggöra vissa 

problemområden. När det kommer till obesvarade frågor förekommer även så kallade 

grönböcker som syftar till att belysa en viss problematik och att lämna förslag på 

lösningar. De kan liknas vid svenska SOU:er och utgör viktigt material för 

uppsatsen.40 

Syftet med uppsatsen är inte att göra en komparation mellan flera rättsordningar, 

däremot är de komparativa inslagen betydelsefulla eftersom de klarlägger hur de olika 

medlemsstaterna har genomfört upphandlingsregelverket samt tolkat dess 

bestämmelser.41 Jämför Storbritannien som har en lång tradition av OPS (PPP).42 

Europeisk rätt, myndighetspraxis och doktrin kan alltså utgöra sådant komparativt 

material till syfte att belysa andra rättsordningars tolkning av regelverken.43 

Gällande praxis ska påpekas att EU-domstolens avgöranden fyller en stor 

funktion eftersom de täpper till de luckor dit lagstiftningen inte når.44 Praxis kan även 

nyansera en viss fråga inom ett visst område. 45  OPS utgör ett icke-kodifierat 

rättsområde och därför är EU-domstolens avgöranden särskilt relevanta.46 Svensk 

praxis är viktigt eftersom den visar upphandlingsregelverkets genomslagskraft i en 

svensk kontext.47  

Även om EU-rättslig doktrin formellt sett inte anses utgöra en rättskälla, kommer 

europeisk forskning aktualiseras i uppsatsen. Juridisk doktrin kan öka förståelsen av 

ett juridiskt område och får därmed en stark ställning som rättskälla i uppsatsens 

metod.48 Doktrinen innehåller dock inte enbart givna sanningar. Juristen måste därför 

inta ett kritiskt förhållningssätt mot auktoritativa författare.49 Det är nämligen ytterst 

																																																								
39  Gällande upphandlingsformen innovationspartnerskap, se fotnot 10. Förutom förändringar i 
nuvarande LOU och LUF, introduceras även LUK. Den sistnämnda lagen kodifierar reglerna kring 
tilldelning av koncessioner, se kap. 3.3 nedan. 
40 Bernitz m.fl., s. 86. 
41 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 54. 
42 Den engelska termen brukar vanligtvis kallas Public-Private Partnership, PPP. 
43 På förekommen anledning ska tilläggas att under arbetet med uppsatsen röstade Storbritannien för ett 
utträde ur EU. Utträdet har emellertid inte verkställts ännu. Brittisk forskning och myndighetspraxis 
har varit värdefullt för analysen och i arbetet med uppsatsen har källorna inte ansetts förlora relevans. 
44 Reichel, EU-rättslig metod, s. 116. 
45 Warnling-Nerep, s. 72. 
46 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 327. 
47 Bernitz m.fl., s. 79 f. 
48 Lehrberg, s. 177 f. 
49 Hellner, s. 116. 
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sällan som auktoritet har övertag mot sakskäl.50 En kritisk läsning av doktrinen är 

därför påkallad och att inkludera ett brett spektrum av källor är särskilt viktigt. 

När lagar och författningar inte ger vägledning kan juristen behöva komplettera 

med material utanför den klassiska rättskälleläran, så kallad soft law. Till soft law 

räknas i uppsatsen allmänna råd, vägledningar, myndighetsföreskrifter, rapporter och 

uttalanden, handböcker och liknande material som myndigheter använder i sitt 

rättstillämpande arbete.51 Kategorin av material blir viktig när det föreligger ”brist på 

annan vägledning”.52 Soft law kan liknas vid utomrättsliga normer som inte har sin 

grund i de rättsbildande institutionerna, exempelvis traktat och konventioner från 

internationella organisationer. 53  Som exempel kan nämnas Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, som utfärdar vägledande dokument 

inom offentlig upphandling. Kompletteringen av sådana källor ger en rättspluralistisk 

ansats till rättsdogmatiken, utan att späda ut den traditionella rättskälleläran.54 

 

1.5	Disposition	
Tilltänkt läsare av uppsatsen är en jurist med begränsad kunskap inom offentlig 

upphandling, men med intresse för sådana rättsfrågor som inte kräver detaljkunskap 

på området. Ett kort avsnitt om offentlig upphandling inleder därför uppsatsens 

fortsatta framställning.55 Uppsatsens övergripande frågeställning har brutits ner i 

underfrågor, vilka redogörs för i respektive ordning. Uppsatsen består av sju kapitel. 

Nästkommande kapitel (kap. 2) ger en inledande förståelse för upphandlings-

regelverket i förhållande till OPS. Kapitlet är menat att fungera som en rättslig ram. 

Vidare redovisas frågeställningarna i kapitel 3-5. För att enklare följa med i 

uppsatsens framställning inkluderas en kort sammanfattning i slutet av respektive 

kapitel. Kapitel 6 innehåller en sammanfattande redogörelse av analysen, det vill säga 

slutsatser beträffande den grundläggande frågeställningen om de rättsliga 

förutsättningarna och gränserna för OPS. Avslutningsvis ges en kort diskussion i 

kapitel 7 kring resultatet, med en utblick över området samt en reflektion de lege 

ferenda. 
																																																								
50 Hellner, s. 60. 
51 Warnling-Nerep, s. 55. 
52 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 58. 
53 Sluijs, van der, Jessica, Soft law-reglering av försäkringsrätten, JT 2010-2011, s. 296-326, på s. 298. 
54 Sluijs, van der, s. 317. 
55 För den som är intresserad av en introduktion till rättsområdet offentlig upphandling rekommenderas 
Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, 2 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013. 
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2.	OPS	och	upphandlingsregelverket	
Under 50- och 60-talens Sverige uppkom vad som skulle kunna kallas en 

simhallsboom. Ökat intresse för simning och idrott samt politiska mål att förbättra 

simningsfärdigheterna förutsatte tillgång till inomhusbassänger.56 Årtionden senare 

har kakelplattorna lossnat och fuktskador uppmärksammats. Många kommuner står 

därför inför valen att antingen bygga nya eller renovera befintliga simhallar. Just 

simhallar tillhör sådana projekteringar som tar hårt på kommunalbudgeten och många 

väljer att finansiera dem genom OPS. 57  Gällande kommunal drift av idrotts-

anläggningar har regeringen poängterat vikten av att hitta lämpliga former av 

samverkan för att upprätthålla driften. Antagandet bygger på uppfattningen att det 

finns många ekonomiska fördelar när exempelvis idrottsföreningarna själva tar över 

driften och kan ”öka brukarinflytandet”.58  

	

2.1	Regler	och	rutiner	för	offentlig	upphandling	
När det offentliga gör inköp av varor eller tjänster ska det föregås av konkurrens-

utsättning.59 EU:s medlemsstater bestämmer själva om de vill reglera inköp under de 

så kallade tröskelvärdena, vilka innebär en av kommissionen fastställd årlig kontrakts-

summa.60 Svenska lagstiftaren valde dock att även upphandlingar under tröskel-

värdena ska omfattas av upphandlingsregelverket. 61  Effekten blir att en svensk 

offentlig upphandling måste konkurrensutsättas redan från första kronan.62 Enkelt 

uttryckt kan sägas att tröskelvärdena bestämmer om den direktivstyrda lagstiftningen 

tillämpas eller inte. Emellertid måste hänsyn tas till eventuella gränsöverskridande 

intressen och därför kan det direktivstyrda området tillämpas även på upphandlingar 

under tröskelvärdena.63  

																																																								
56 Se SOU 1969:29 Idrott åt alla, s. 50-64. 
57 Madell & Indén, s. 53 f. 
58 Prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse och underhållning, s. 44. 
59 Se LOU 1 kap. 2 § och LUF 1 kap. 2 §. Den upphandlande myndigheten väljer något av de 
upphandlingsförfaranden som anges i direktiven och LOU eller LUF. Över tröskelvärdena kan 
upphandlande myndigheter välja mellan öppet, selektivt och förhandlat förfarande, under tröskel-
värdena förenklat samt urvalsförfarande. Vidare finns möjlighet till så kallade projekttävlingar, 
konkurrenspräglad dialog (mer om konkurrenspräglad dialog i kap. 4.1) samt direktupphandling när 
värdet är tillräckligt lågt eller det finns särskilda skäl. Uppsatsen ämnar inte redogöra för de olika 
förfaranden som upphandlande myndigheter har att välja bland, för utförligare genomgång se därför 
Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, passim. 
60 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 100. 
61 Se de särskilda reglerna för upphandling under tröskelvärdena i 15 kap. i LOU respektive LUF. 
62 Se LOU 1 kap. 2 § st. 2 och LUF 1 kap. 2 § st. 2. 
63 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 100. 
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God hushållning med offentliga resurser har utvecklats till att bli en del av syftet 

med upphandlingsregelverket,64 men det primära syftet för offentlig upphandling 

handlar om att undanröja hinder på EU:s interna marknad och att motverka 

korruption. 65  Utifrån det sagda går således att utläsa ambitiösa och politiskt 

betydelsefulla mål. 

 

2.1.1	Osäkerheten	kring	regelverket	för	OPS	
Utvecklingen mot att det offentliga samarbetar med privata enheter kommer högst 

troligt att fortsätta. Däremot finns en osäkerhet kring vilka OPS som omfattas av 

direktiven och hur direktiven i sådana fall är tillämpbara på det aktuella projektet.66 

Återigen bör poängteras att det inte finns någon övergripande upphandlingsrättslig 

reglering gällande OPS. Avsaknaden av regler ställer således höga krav på de 

upphandlande myndigheterna att självmant utreda hur ett tilltänkt samarbete ska 

fungera.67 Klart är dock att själva valet av samarbetspartner måste upphandlas när det 

offentliga väljer att ingå olika typer av samverkansformer.68 Medlemsstaterna har 

dessutom möjlighet att införa bestämmelser för sådana OPS som endast omfattas av 

primärrätten. Med det menas att upphandlingar utanför upphandlingsregelverkets 

tillämplighet kan bli föremål för reglering i speciallagar om medlemsstaterna själva 

vill det.69 Oavsett i vilken form OPS sker, måste emellertid de krav som ställs enligt 

primärrätten alltid uppfyllas, framför allt de allmänna rättsprincipernas.70 

OPS är ett samlingsbegrepp för samarbeten mellan det allmänna och privata 

enheter. Vanligtvis handlar det om ett samarbete i projektform för att utföra något 

som därefter ska användas till det allmännas behov.71 I en upphandlingsrättslig 

kontext kan OPS användas för att minska kostnaderna och riskerna för den offentliga 

sektorn, men syftet bakom att tillåta sådana samarbeten är däremot inte att upp-

																																																								
64 Se skäl 2 i direktiv 2014/24/EU respektive skäl 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. 
65  EU-domstolen har bekräftat syftena i exempelvis dom Universale-Bau m.fl., C-470/99, 
EU:C:2002:746, punkt 89 och dom Varec vs État belge, C-450/06, EU:C:2008:91, punkt 34. 
66 Arrowsmith, Sue, Public Private Partnerships and the European Procurement Rules: EU Policies in 
Conflict?, Common Market Law Review 2000, 37, s. 709-737, på s. 710 f. 
67 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 98. 
68 Dom Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punkt 51. 
69 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 171. 
70 Dom Club Hotel Loutraki, de förenade målen C-145/08 och C-149/08, EU:C:2010:247, punkterna 
61-63. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 
168. Mer om de allmänna rättsprinciperna i kap. 2.2 nedan. 
71 Madell & Indén, s. 22. 
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handlande myndigheter ska kunna undgå reglerna i LOU och LUF.72 Värt att ha i 

åtanke är att OPS i den form den karaktäriseras i dag inte motsvarar den typ av 

upphandlingsformer som ursprungligen kännetecknades när upphandlingsregelverken 

antogs.73 Det vill säga att OPS har utvecklats dynamiskt över tid och sker i dag i andra 

utföranden. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har till och med gått så 

långt att den menar att någon realistisk och användbar definition av OPS inte har 

framkommit. Ett uttalande som bygger på att begreppet kanske är främmande för hela 

EU-rätten. 74  Nationella utmaningar i frågor som rör budget och politiska upp-

fattningar om minskad statlig inblandning på det ekonomiska området har bidragit till 

att påverka hur OPS definierats.75 I enlighet härmed kan OPS på sin höjd anses utgöra 

en organisatorisk struktur inom en upphandling. För att fastställa tillämpligt regelverk 

måste därför förutsättningar och gränser analyseras närmare i respektive OPS. 

	

2.1.2	Terminologi	och	begreppsbildning		
Några ord bör sägas om den variation som råder gällande terminologin. I förevarande 

uppsats har valts att kalla samverkansformen för offentlig-privat samverkan, OPS, 

framför allt eftersom termen är vedertagen inom svensk offentlig upphandling.76 Det 

förekommer även begrepp som Private Finance Initiative (PFI), Public Private 

Finance (PPF), Design, Build and Operate (DBO) och Design, Build, Finance and 

Operate (DBFO) med flera.77 Själva fackordet har däremot ingen gemenskapsrättslig 

definition.78 

	 Normalt indelas OPS i 1) avtalsmässig OPS respektive 2) institutionella 

offentlig-privata partnerskap (IOPP) eller joint venture-modellen som den också 

kallas. Den förstnämnda innebär att en privat enhet exempelvis bygger och driver en 

anläggning åt det offentliga, till exempel en idrottsanläggning. Sistnämnda modell 

																																																								
72 NOU:s yttrande av den 21 mars 2001 (dnr 2000/0339-22), s. 3. 
73 Arrowsmith, Public Private Partnerships, s. 736. 
74 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om offentlig-privata 
partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner” (KOM(2004)0327 slutlig, 
20.5.2005), punkt 3.1. 
75 Kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling 
och koncessioner (KOM(2004)0327 slutlig, 30.4.2004), s. 3. 
76 Madell & Indén, s. 24. 
77 Madell, Tom, Konkurrenspräglad dialog – ett alternativ vid offentlig-privata partnerskap?, Edström 
Örjan (red.), Svensk rätt i EU – en antologi, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2007, s. 48. Se även fotnot 42 
om termen PPP. 
78 Kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling 
och koncessioner (KOM(2004)0327 slutlig, 30.4.2004), s. 3. 
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innebär att det offentliga och en privat enhet tillsammans äger ett bolag.79 IOPP kan 

vara ett sätt för det offentliga att inte tappa kontrollen över bolaget i allmänhet, men 

även över det projekt som upphandlingen avser i synnerhet.80 EU-domstolen har 

emellertid rekommenderat upphandlande myndigheter att avhålla sig från IOPP. 

Sådana samarbeten tar tid och är problematiska mot bakgrund av den rådande rättsliga 

osäkerheten.81 Om inget annat anges ingår IOPP i samlingsbegreppet OPS i den 

fortsatta framställningen. 

	

2.1.3	OPS	–	ett	paraplybegrepp	
Fyra olika typer av upphandlingar kan kategoriseras som OPS: byggentreprenader, 

byggkoncessioner, tjänstekoncessioner och tjänstekontrakt.82 Att koncessioner kan 

utgöra en form av OPS-upphandling har bekräftats av bland annat 

Konkurrensverket.83 En koncession kan enklast beskrivas som en privat enhet som 

under en offentlig parts kontroll utövar en tjänst riktad mot allmänheten. 84 

Byggentreprenader kan handla om företag som köper en fastighet av kommunen och 

därefter själv exploaterar marken.85 Att driva en parkeringsplats har ansetts utgöra en 

tjänstekoncession där själva parkeringsavgiften utgjorde ersättningen.86 Emellertid 

kan gränserna mellan offentliga kontrakt och tjänstekoncessioner vara svåra att dra. 

En tumregel är att offentliga kontrakt riktar sig mot myndigheten medan tjänste-

koncessionen handlar om en tjänst som tillhandahålls allmänheten. Låt vara att 

offentligt kontrakt avser något som ändå kommer tillfalla allmänheten genom 

myndighetens försorg.87 Notera att tjänstekontrakt torde utgöra OPS endast om den 

ekonomiska risken förs över till den privata enheten.88 OPS samlar med andra ord ett 

flertal möjliga affärskonstellationer.  

																																																								
79 Madell & Indén, s. 38 ff. 
80 Bovis, Christopher, EU Public Procurement Law [Elektronisk resurs], 2 u., Edward Elgar Publishing 
Limited, Cheltenham, 2012, s. 436 f. 
81 Dom Acoset, C-196/08, EU:C:2009:628, punkt 61. 
82 Madell & Indén, s. 126. 
83 Konkurrensverkets promemoria av den 24 oktober 2008, ”OPS Offentlig-privat samverkan”, s. 3. 
84 Kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling 
och koncessioner (KOM(2004)0327 slutlig, 30.4.2004), s. 9. 
85 Madell & Indén, s. 134. 
86 Dom Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, punkterna 38-40. 
87 Madell & Indén, s. 185. 
88 Se bland annat dom Eurawasser, C-206/08, EU:C:2009:540, punkterna 66-67. 
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Tjänstekoncessioner omfattas i dagsläget inte av LOU, LUF eller direktiven.89 

Motivet bakom har att göra med medlemsstaternas skilda förfaranden i hur tilldelning 

av offentliga tjänstekontrakt historiskt har skett. Risken för att marknaden för 

koncessioner öppnas upp med olika förutsättningar har ansetts vara för stor. 

Emellertid måste upphandlande myndigheter givetvis följa primärrättens allmänna 

rättsprinciper om bland annat öppenhet även vid tilldelning av tjänstekoncessioner.90 

Genom den nya lagstiftningen där en separat lag syftar till att tydliggöra vad som 

gäller för koncessioner omfattas även tjänstekoncessioner.91 I enlighet med vad som 

tidigare påpekats har svenska lagstiftaren ännu inte genomfört de nya direktiven. I 

skrivande stund regleras tjänstekoncessioner därför endast av primärrätten.92 

 	

2.2	De	allmänna	rättsprincipernas	betydelse	
De allmänna rättsprinciperna är av stor betydelse inom unionsrätten när den skrivna 

rätten inte ger svar på en viss frågeställning.93 Principerna fungerar därför som ett 

komplement till de nationella rättsordningarna. 94 Dock ska poängteras att inom 

unionsrätten har olika principer olika genomslagskraft och vad som är grundläggande 

inom offentlig upphandling är inte nödvändigtvis detsamma inom ett annat område.95 

Normalt anses de viktigaste principerna inom offentlig upphandling utgöras av 

likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering, proportionalitets-

principen, principen om öppenhet och principen om ömsesidigt erkännande.96  

Likabehandlingsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika, olika fall 

behandlas olika och endast vid godtagbara skäl får avsteg från likabehandling göras.97 

Likabehandlingsprincipen ska likväl tillämpas även när värdet på en upphandling ej 

överstiger tröskelvärdena.98 Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet 

																																																								
89 Madell & Indén, s. 134. 
90 Dom Teleaustria och Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669, punkterna 48 och 60. 
91 Prop. 2015/16:195, s. 324 f. 
92 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 108. 
93 Steiner & Woods, s. 133. 
94 Tridimas, Takis, The General Principles of EU Law, 2 u., Oxford University Press, Oxford, 2006,  
s. 17 f. 
95 Reichel, Jane, God förvaltning i EU och i Sverige (ak.avh.), 1 u., Jure Förlag AB, Stockholm, 2006, 
s. 28. 
96 Se skäl 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning 
av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och skäl 2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
97 Dom kommissionen mot Danmark (Stora Bältbron), C-243/89, EU:C:1993:257, punkt 33. 
98 Dom Serrantoni och Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808 punkt 22. 
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innebär att leverantörer ej får uteslutas från eller hindras att delta i en upphandling på 

grund av att den inte är verksam i det land som upphandlingen sker.99 Vidare måste en 

upphandlande myndighet beakta proportionalitetsprincipen som innebär att krav som 

är mer långtgående än vad som krävs för att uppnå målet med upphandlingen inte är 

tillåtna.100 Själva upphandlingsförfarandet ska präglas av transparens enligt principen 

om öppenhet, andra leverantörer ska därmed kunna kontrollera att upphandlande 

myndighet agerat opartiskt. 101  Slutligen ska även nämnas den grundläggande 

principen om ömsesidigt erkännande. EU-domstolen skapade tidigt principen som 

innebär att medlemsstaterna måste erkänna andra medlemsstaters intyg och certifikat 

med mera. Principen uppställer även ett förbud mot handelsbegränsande åtgärder102 

De fem uppräknade principerna styr till stor del hela det upphandlingsrättsliga 

regelverket och är därför betydelsefulla för rättstillämpningen.103 I alla situationer där 

en myndighet på ett eller annat sätt ska upphandla en viss vara eller tjänst måste 

principerna beaktas.104 Därmed är det inte alltför djärvt att vara av uppfattningen att 

så länge upphandlande myndigheter förhåller sig till och följer de allmänna 

rättsprinciperna är det valda upphandlingsförfarandet som utgångspunkt tillåtet. 

 

3.	Uppkomsten	av	OPS	inom	offentlig	upphandling		

”Vad är OPS?”. Frågan kan verka befängd som inledande ord. Faktum är dock att 

OPS oftast inte definieras i andra termer än att ett samarbete mellan offentlig 

verksamhet och en privat enhet har inletts.105 Tidigare redogörelse för den skiftande 

terminologin tyder på att svaret är oklart. Kapitlet syftar därför till att analysera när 

OPS uppstår och i vilken form samarbetet måste ske för att utgöra OPS. 

 

																																																								
99 Dom Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, punkterna 30-31. 
100 Dom Contse m.fl., C-234/03, EU:C:2005:644, punkterna 54-55. 
101 Dom Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, punkt 49 och Dom Teleaustria och Telefonadress, 
C-324/98, EU:C:2000:669, punkt 62. 
102 Dom Cassis de Dijon, C-120/78, EU:C:1979:42, punkterna 8 och 14. 
103 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43. 
104 Bergman, Mats, Indén, Tobias, Lundberg, Sofia & Madell, Tom, Offentlig upphandling: på rätt sätt 
och till rätt pris, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s. 49. 
105  Indén, Tobias & Naundrup Olesen, Karsten, Offentlig-privat samarbejde, 1 u., Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, 2012, s. 11. 
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3.1	En	samarbetsform	med	olika	syften	

Inom offentlig upphandling räknas både kommunala och statliga myndigheter som 

upphandlande myndigheter, vilket även gäller kommunala och statliga bolag.106 

Vidare finns så kallade upphandlande enheter, vilket exempelvis kan utgöras av 

företag som en upphandlande myndighet har ett bestämmande inflytande över.107 

Hypotetiskt sett finns det alltså mot bakgrund av den relativt stora svenska offentliga 

sektorn, och de skiftande verksamhetsområdena, flera tänkbara verksamheter som kan 

ingå samarbeten med privata enheter. För att besvara frågan om när OPS uppstår och i 

vilken samarbetsform det måste ske bör därför inledningsvis undersökas vilka 

incitament som föranleder sådana samarbeten.  

Den organisatoriska strukturen inom svensk offentlig förvaltning är framför allt 

uppdelad på kommunala, regionala och statliga nivåer.108 En stor del av skatte-

betalarnas inkomst går till att finansiera den kommunala budgeten. Med andra ord har 

kommunerna ett stort ansvar för att både förvalta skattebetalarnas pengar och att 

tillgodose samhälleliga behov för kommuninvånarna. 109 Tidigare har exempelvis 

poängterats det ökade behovet av renoverade simhallar. Emellertid behöver OPS inte 

nödvändigtvis avse så stora projekt utan kan även handla om mindre koncessioner 

som betalas av den som använder anläggningen.110 En logisk följd är att det offentliga 

ser stora ekonomiska fördelar i att samarbeta med privata enheter. Mot bakgrund av 

att offentlig verksamhet svarar gentemot skattebetalarnas allt hårdare krav på 

samhällelig utveckling är en inte osannolik slutsats att myndigheter nödgas söka 

alternativa finansieringar. Kommunal budget är helt enkelt inte tillräckligt stor för att 

rymma alla önskade projekt. Notera dock att kommunala myndigheter givetvis kan 

utgå från andra incitament än de statliga och regionala myndigheterna.  

 Inom kommunal bolagsstyrning finns uppfattningen att offentlig sektor kan lära 

sig mycket av näringslivets aktörer. Framför allt har diskussionen avsett kommunalt 

ägda bolag.111 Inget hindrar dock att övrig offentlig sektor inspireras av den privata 

marknadens styrningsprinciper. Märk väl att offentliga bolag styrs av andra regler än 

																																																								
106 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 55. 
107 Adrell, Roland & Moldén, Robert, Juridik i kommunala bolag, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2014, s. 115. 
108 Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2007, s. 38 f. 
109 Prop. 1990/91:117 Om en ny kommunallag, s. 6 f. 
110 Madell & Indén, s. 36. Mer om koncessioner i kap. 3.3 nedan. 
111 Adrell & Moldén, s. 85 f. 
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privata enheter. Bland annat uppställer kommunallagen hinder för vilka bolag som får 

bildas och på vilka grunder bolagen får bedriva konkurrerande verksamhet.112 Även 

om kommunala och statliga bolag inte anses vara förvaltningsmyndigheter, kan 

bolagen ändå behöva beakta speciallagstiftning.113 Offentlig sektor kan därmed inte 

obeaktat lagstiftningen använda sig av de principer som kännetecknar näringslivets 

bolagsstyrning. Därmed inte sagt att OPS och andra förhållanden mellan offentlig och 

privat sektor inte kan utbyta erfarenheter och kunskap, möjligtvis i OPS-form. 

 Varför OPS ingås av myndigheter är beroende av den kontext som aktuell 

myndighet verkar inom. På flera håll var det exempelvis ett lämpligt alternativ för 

finansiering av offentliga projekt efter finanskrisen 2008.114 Tilläggas bör att de 

nationella kontexterna naturligtvis skiljer sig åt. Mot bakgrund av att medlemsstaterna 

har utvecklats i olika takt är en inte otänkbar slutsats att behovet av OPS har 

tillfredsställt olika finansiella behov. Jämför exempelvis Östeuropas utveckling efter 

Sovjetunionens fall där det funnits behov av kapital för att bygga upp en fungerande 

offentlig verksamhet. 

 

3.1.1	Val	av	samarbetspartner	
För att en upphandling över huvud taget ska kunna kallas OPS, måste det offentliga 

ha ingått någon form av samarbete med en privat enhet.115 En närliggande fråga 

utgörs därför av hur en upphandlande myndighet väljer samarbetspartner inom OPS.  

Ett grundläggande krav inom OPS torde utgöras av att den offentliga parten har 

en specifik privat enhet att ingå samarbetet med. Att en kommun beslutat att ett 

badhus skulle byggas och därefter skulle en viss ansvarsfördelning ske mellan 

kommunen och en privat enhet har inte ansetts utgöra en upphandling. Kammarrätten 

bedömde att det var särskilt betydelsefullt att ingen specifik aktör valts ut till 

samarbetet.116 

 Som den förda analysen tidigt påpekat måste själva valet av samarbetspartner 

inom OPS konkurrensutsättas på samma villkor som övriga offentliga upphandlingar. 

Effekten härmed blir att även om den rättsliga osäkerheten är stor kring det samarbete 

																																																								
112 Se bland annat KL 2 kap. 7-8 §§. 
113 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 31 f. 
114 Brux, de, Julie & Marty, Frédéric, IPPP: Risks and Opportunities, An Economic Perspective, 
EPPPL 2014, nr 2, s. 113-125, på s. 114. 
115 Indén & Naundrup Olesen, s. 18 f. 
116 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 11 augusti 2015 (mål nr 1229-15). 
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som den upphandlande myndigheten vill ingå, måste upphandlingen trots det 

motsvara de krav som de allmänna rättsprinciperna ställer upp. 117  Genom en 

ändamålsenlig tolkning innebär det rimligtvis att oavsett hur OPS gestaltas ska val av 

partner alltid överensstämma med de allmänna rättsprinciperna. Rent praktiskt medför 

det att upphandlande myndighet måste tillämpa de procedurer som normalt följer en 

upphandling, även vid val av samarbetspartner inom OPS.118 Konsekvensen blir att 

om upphandlande myndighet känner osäkerhet för vilket regelverk som styr den 

aktuella upphandlingen, bör den ta ledning i de allmänna rättsprinciperna. När 

upphandlande myndigheter rör sig utanför det reglerade området ställs således stora 

krav på dess kompetens. 

Genom avgörandet Acoset har EU-domstolen förtydligat hur delar av de krav 

som upphandlingsregelverket ställer fungerar i en OPS-rättslig kontext. De allmänna 

rättsprinciperna är tillämpliga på OPS-konstellationer, även om samarbetet ej till fullo 

kan definieras som en upphandling. Med andra ord måste upphandlingens grund-

läggande regler för tilldelning av kontrakt beaktas vid hela det aktuella samarbetet 

även om det faller utom regelverkets tillämplighet.119 Domstolens förhållningssätt har 

till viss del ansetts vara mer nyttobetonat och förstående inför praktiska gräns-

dragningsproblem vid partnerskap mellan det offentliga och privata. Till viss del kan 

sägas att domstolen till och med inskränkt vissa av de grundläggande kraven i en 

upphandling och intagit ett mer pragmatiskt förhållningssätt till den komplexitet som 

råder på området kring OPS.120 Med andra ord går det att utläsa en viss uppluckrad 

inställning till samverkan mellan myndigheter och privata enheter.  

EU-domstolen har insett att OPS och OPS-liknande samarbeten innebär 

komplicerade organisatoriska strukturer och att varje samarbetssituation är unik. 

Möjligtvis är det EU-domstolens avsikt att samarbetspartner måste väljas i enlighet 

med de allmänna rättsprinciperna utan att någon övrig förtydligande lagstiftning 
																																																								
117 Se bland annat dom Unitron Scandinavia och 3-S, C-275/98, EU:C:1999:567, punkt 31, där EU-
domstolen uttalade att principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet inte får tolkas 
restriktivt, vilket därmed utvidgar dess tillämplighet och dom Teleaustria och Telefonadress, C-324/98, 
EU:C:2000:669, punkt 60, där EU-domstolen poängterade att de allmänna rättsprinciperna måste 
beaktas även om upphandlande myndighet rör sig utanför det direktivstyrda området. 
118 Uppsatsen syftar som sagt inte till att beskriva grunderna inom offentlig upphandling. Utgångs-
punkten vid en offentlig upphandling är dock att upphandlande myndighet ska offentliggöra upp-
handlingen och leverantörerna ges möjlighet att utifrån ett antal uppställda kriterier lämna anbud. 
Vidare måste upphandlande myndighet följa uppställda regler när själva kontraktet senare tilldelas. För 
en översiktlig beskrivning av konkurrensutsättningens delar inom OPS, se Madell & Indén, s. 126. 
119 Dom Acoset, C-196/08, EU:C:2009:628, punkterna 46-50 och 57. 
120 Brown, Adrian, Selection of the private participant in a public-private partnership which is 
entrusted with a public service concession: Acoset (Case C-196/08), P.P.L.R. 2010, 2, NA45-49. 
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behöver genomföras. Att mer pragmatiskt se på en sådan situation innebär eventuellt 

att de allmänna rättsprinciperna enligt EU-domstolen har blivit mer flexibla. Så länge 

OPS kvarstår oreglerat upprätthålls därmed upphandlingsregelverkets generella 

tillämplighet på sådana konstellationer.  

 

3.1.2	Tidpunkten	för	ingående	av	OPS	
För svensk del har praxis visat att en upphandling är påbörjad först när ett beslut från 

myndighetens sida kan bli föremål för överprövning, det vill säga när val av 

upphandlingsförfarande har gjorts.121 EU-domstolen har anfört att en upphandling är 

påbörjad när myndigheten på något sätt tagit kontakt med en extern part för att inleda 

ett upphandlingsförfarande.122 Mot den bakgrunden bör slutsatsen vara att inte heller 

OPS kan uppstå förrän någon form av beslut eller kommunicerande utåt har vidtagits. 

 Med andra ord blir alltså upphandlingsregelverket tillämpligt när ett beslut att 

inleda en upphandling är taget och när myndigheten tagit kontakt med en extern part. 

Emellertid betyder inte det att OPS uppstår i samband med sådant sammanhang. 

Slutsatsen vilar på grunden att det inte är tillräckligt med val av partner. I Danmark 

bygger OPS exempelvis på förutsättningarna att upphandlande myndighet samarbetar 

med en privat enhet i ett avtalsförhållande som bygger på tillit. Vidare förutsätter 

samarbetet att upphandlingsföremålet grundar sig i ett behov, inte nödvändigtvis ett 

krav. När upphandlande myndigheter överlämnar ett sådant projekt på kontraktuell 

grund till en privat enhet, anses OPS enligt dansk rätt ha uppstått.123 Förfarandet kan 

tyda på att OPS inte kan uppstå förrän ett kontrakt är ingånget. Vidare torde själva 

tidpunkten för ingånget OPS vara svår att dra, eftersom samarbetet måste innehålla 

ytterligare perspektiv för att kunna karakteriseras som OPS, se mer nedan om 

betydelsen av den ekonomiska risken. Även om en upphandling anses vara påbörjad, 

utgör den inte nödvändigtvis OPS. Av naturliga skäl kan OPS aldrig uppstå om inte 

upphandlingen är påbörjad, däremot kan en upphandling uppstå utan att det rör sig om 

OPS. En utgångspunkt lär emellertid vara att de grundläggande förutsättningarna för 

att en normal upphandling har uppstått är uppfyllda. Vidare torde även krävas att det 

																																																								
121 HFD 2013 ref. 31. 
122 Dom Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punkt 39. 
123 Tvarno, D., Christina, Public-private partnerships from a Danish perspective, P.P.L.R. 2006, 3, 
NA98-108. 
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finns en avsikt mellan upphandlande myndighet och den privata enheten att ingå ett 

avtal. 

 

3.1.3	OPS	genom	delägarskap	i	offentligt	bolag	
Det står en upphandlande myndighet fritt att själv utföra nödvändiga uppgifter, 

exempelvis genom att anställa egen städpersonal i stället för att upphandla 

städtjänster. Så kallad ”in house-verksamhet” behöver inte konkurrensutsättas genom 

offentlig upphandling.124 Kommunal verksamhet kan givetvis även starta egna bolag 

så länge hänsyn tas till de legala begränsningarna. När upphandlande myndigheter 

däremot väljer ut en privat enhet som partner i en IOPP måste själva anbuds-

förfarandet för samarbetspartner motsvara de krav som de allmänna rättsprinciperna 

ställer upp.125 Oavsett storleken på den andel som en privat enhet går in som delägare 

med i ett offentligt bolag är upphandlingslagstiftningen tillämplig.126 Att en privat 

enhet väljer att tillföra kapital till ett redan befintligt offentligt bolag utan krav på 

delägande anses dock inte utgöra OPS eller IOPP.127 Konsekvensen härmed blir att 

någon form av bidrag eller sponsring från det privata näringslivets sida till en 

offentligt ägd verksamhet inte betyder att OPS uppstått. 

 Om det samägda bolaget rör sig på bygg- och anläggningsområdet omfattas 

samarbetet av upphandlingsregelverket. Rör sig samarbetet exempelvis om tjänster, 

då styr som tidigare poängterats primärrätten och de allmänna rättsprinciperna. Val av 

delägarpartner måste alltså alltid ske med beaktande av principerna, oavsett om det 

direktivstyrda området är tillämpligt eller inte.128 En upphandlande myndighet är inte 

fri att agera utefter eget skön enkom av den anledningen att den inte rör sig på det 

direktivstyrda området. 

																																																								
124 Madell, Tom, Mellan offentligt självbestämmande och konkurrensneutralitet mellan marknads-
aktörerna, Bekkedal, Tarjei, Madell, Tom & Neergaard, Ulla (red.), Den nordiska välfärden och 
marknaden: Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU- rättslig kontext, Skrifter 
från juridiska institutionen vid Umeå universitet, Nr 23, Iustus Förlag, Uppsala, 2011, s. 30 f. 
125 Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig upphandling och 
koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP) (KOM(2007)6661 slutlig, 
05.02.2008), s. 4. 
126 Dom Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punkt 49. 
127 Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig upphandling och 
koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP) (KOM(2007)6661 slutlig, 
05.02.2008), s. 2. 
128 Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig upphandling och 
koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP) (KOM(2007)6661 slutlig, 
05.02.2008), s. 5 f. 
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EU-domstolen har uttalat att om den privata delägaren uppfyller övriga krav för 

ett semi-offentligt bolags verksamhetsområde behöver däremot inte två upphandlingar 

vidtas. Den första upphandlingen gällande valet av samarbetspartner är därmed 

tillräcklig.129 Emellertid är det viktigt att hålla i åtanke att det inte alltid är meningen 

att den samägande partnern även kommer ansvara för den verksamhetsgren som det 

samägda bolaget verkar inom. EU-domstolens förhållningssätt tycks vara att endast 

om samägande part även ska utföra de sysslor som är kopplade till bolaget kan det 

dubbla upphandlingsförfarandet bortses från. Att EU-domstolen anser att endast ett 

upphandlingsförfarande är nödvändigt kan tyda på att OPS uppstår redan vid valet av 

samarbetspartner. Om den offentliga parten vill byta partner under pågående OPS, 

måste ett sådant förfarande därför konkurrensutsättas på nytt.130  

Ett bolag som samägs av det offentliga och en privat enhet kan antingen bildas 

genom att parterna bildar ett nytt bolag eller att den privata enheten köper in sig i ett 

befintligt offentligt bolag. Den offentliga parten får däremot inte välja 

samägandeform till det offentliga bolaget i syfte att undvika upphandlingsreglerna.131 

EU-domstolen har genom att konstruera de så kallade Teckal-kriterierna möjliggjort 

för juridiskt fristående personer att upphandla från varandra utan föregående 

konkurrensutsättning. Undantaget förutsätter att de upphandlande myndigheterna 

utövar kontroll över de juridiska personerna. 132  Om det däremot finns privata 

ägarintressen är undantaget aldrig tillämpligt.133 Det räcker emellertid inte att titta på 

delägande vid själva ingången, utan även framtida intresse av delägarskap måste 

utredas. En upphandlande myndighet kan inte bilda ett bolag för att i framtiden låta en 

privat enhet ingå som delägare och på det sättet undgå upphandlingsregelverket. Om 

upphandlande myndighet bildar en fristående juridisk person för att i sin tur kunna 

direkttilldela kontrakt, får det inte finnas ett privat bolag som senare köper in sig i den 

juridiska personen för att därmed kunna direkttilldelas upphandlingar.134 Om det enda 

relevanta i bedömningen av huruvida OPS föreligger skulle vara själva kontrakts-

dagen, kan upphandlande myndigheter därefter exempelvis sälja en del av det 

																																																								
129 Dom Acoset, C-196/08, EU:C:2009:628, punkterna 55 och 60. 
130 Indén, Tobias, IPPP – The Long-Term Perspective Information, Due Diligence and General 
Principles, EPPPL 2011, nr 3, s. 120-136, på s. 131. 
131 Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig upphandling och 
koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP) (KOM(2007)6661 slutlig, 
05.02.2008), s. 4 f. 
132 Dom Teckal, C-107/98, EU:C:1999:562, punkt 50. 
133 Dom Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punkterna 49-52. 
134 Dom ANAV, C-410/04, EU:C:2006:237, punkterna 30-31. 
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offentliga bolaget. Samtliga moment under och efter tilldelningen av kontraktet måste 

därför analyseras och inte bara tillfället när kontraktet ingicks. Ett sådant 

tillvägagångssätt riskerar annars att motverka syftet bakom offentlig upphandling: fri 

rörlighet och fri konkurrens.135 

Om bolag som till viss del ägs av privata enheter (samägt med det allmänna) 

undantogs från upphandlingsreglerna, skulle privata bolag enkelt kunna investera i 

offentliga bolag för att undkomma upphandlingslagstiftningen. En konsekvens är att 

dessa bolag relativt riskfritt alltid skulle ha tillgång till goda affärsmöjligheter och det 

kan inte anses vara ändamålsenligt med upphandlingsregelverkets syften.  

 

3.2	Placering	av	den	ekonomiska	risken	
I Kanada har myndigheterna definierat OPS som en sammanslutning mellan offentlig 

och privat sektor som grundar sig på respektive parts kompetens och som bäst 

tillfredsställer det allmännas behov genom att fördela resurser, risker och vinster.136 

För svensk del har OPS beskrivits som ”ett mycket långt leasingkontrakt” som 

tillfaller staten när kontraktstiden är över.137  

Kommissionen har försökt att utkristallisera ett visst antal parametrar som kanske 

inte definierar OPS, men i vart fall karakteriserar dem. För det första ska det finnas en 

varaktighet och finansieringen ska delvis säkerställas av den privata enheten. Vidare 

har den privata enheten en betydande roll gällande utformning, genomförande och 

liknande, vilket även kan gälla utformningen av målen med projektet. Slutligen ska 

den risk som vanligtvis ligger hos den offentliga parten överföras till den privata. 

Storleken på risken varierar dock från fall till fall, beroende på projektets 

omfattning.138 Ytterligare en karakteristisk aspekt av OPS är att den offentliga parten 

inte överlämnat endast en uppgift till den privata enheten, utan att i själva samarbetet 

ingår en rad olika uppgifter.139  

Med andra ord kan en gemensam faktor vara att den privata enheten som 

riskbärare får stor betydelse inom ramen för OPS. Risken utgörs alltså av att det 

offentliga inte riskerar att förlora pengar, utan det är den privata enheten som bär 
																																																								
135 Dom kommissionen mot Österrike, C-29/04, EU:C:2005:670, punkterna 41-42. 
136 Fritt översatt från The Canadian Council for Public-Private Partnerships (utg.), Knowledge Centre, 
Definitions & Models. 
137 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, s. 67. 
138 Kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling 
och koncessioner (KOM(2004)0327 slutlig, 30.4.2004), s. 3. 
139 Indén & Naundrup Olesen, s. 19. 



	
28	

investeringen och därmed också risken för att inte få tillbaka investerade medel.140 

EU-domstolen har definierat den ekonomiska risken med att den är förenad med 

utnyttjandet av tjänsten och en risk att utsättas för marknadens nycker. Det kan handla 

om risk för att intäkterna inte täcker utgifterna eller ansvar för skador som 

uppkommer i samband med verksamheten.141 Men det är viktigt att poängtera att 

sådan ekonomisk risk som förknippas med normala affärsmässiga överväganden inte 

är synonymt med den ekonomiska risken som definierar OPS. I stället åsyftas 

ekonomisk risk inom projektfinansieringen.142 Vidare har EU-domstolen ansett att om 

den risk som förenas med tjänsten inte förs över, utgör upphandlingen ett 

tjänstekontrakt och inte en tjänstekoncession.143 Slutsatsen bör härmed innebära att 

tjänstekontrakt ej kan utgöra OPS om inte den ekonomiska risken överförs. Först när 

den ekonomiska risken övergått går det att fastställa huruvida OPS föreligger eller ej. 

Vidare bör risköverföringen innebära att endast det faktum att samarbetet upphandlas 

med en privat enhet inte räcker för att karakterisera upphandlingen som OPS. Med det 

sagt måste tjänstekontraktet och därmed hela den finansiella lösningen analyseras 

närmare för att kunna definieras som OPS. 

	

3.3	Koncessioner	–	en	typ	av	OPS	
Koncessioner definieras i det nya koncessionsdirektivet som en rättighet för en privat 

enhet att utnyttja ett byggnadsverk eller tjänst där den ekonomiska verksamhetsrisken 

överförs från den upphandlande myndigheten. Normalt ska upphandlande myndighet 

inte lämna någon ekonomisk kompensation till leverantören för att avtalet ska anses 

utgöra en koncession.144 Leverantören ska hämta sin ersättning från koncessionen som 

sådan.145 

 Framför allt tre aspekter utmärker en koncession. Till att börja med förutsätts att 

verksamheten inom koncessionen riktar sig till tredje man och inte den upphandlande 

myndigheten. Koncessionshavaren ska vidare bära den ekonomiska risken. 146 

																																																								
140 Bovis, Christopher, Risk and Public-Private Partnerships, EPPPL 2012, nr 1, s. 44-56, på s. 44. 
141 Dom Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, C-274/09, EU:C:2011:130, punkt 37. 
142 Madell & Indén, s. 175. 
143 Dom Eurawasser, C-206/08, EU:C:2009:540, punkterna 65-68. 
144 Se skäl 18 och artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 
2014 om tilldelning av koncessioner. 
145 Madell & Indén, s. 175. 
146 Arrowsmith, 2014, s. 430 f. 
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Slutligen måste tjänsten tillgodose ett allmänintresse.147 Just tjänster av allmänt 

intresse har definierats utifrån ytterligare ett begrepp: ”tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse”. Det kan röra sig om exempelvis tjänster inom transport, post, energi och 

kommunikation. Tilläggas bör att det även kan röra sig om icke affärsmässiga tjänster 

som myndigheten anser ligga i allmänhetens intresse.148 Om ingen risk alls överförs, 

då utgör kontraktet ett tjänstekontrakt. Vidare bör påpekas att risken måste vara 

betydande och ”oupplösligt förbunden” med själva utnyttjandet av tjänsten.149 Risken 

kan exempelvis utgöras av att de som förväntas betala för den aktuella tjänsten inte 

kan eller vill betala. Även huruvida upphandlande myndigheter erbjuder full 

kostnadstäckning till den privata enheten kan vara avgörande för om den ekonomiska 

risken övergått.150 Att en upphandlande myndighet exempelvis betalar en fast avgift 

till en leverantör utgör snarare ett tjänstekontrakt eftersom ingen ekonomisk risk 

överförs. Ett sådant avtal kan inte vara en koncession.151 Mot bakgrund av det sagda 

kan konstateras att koncessioner faller inom begreppet OPS. 

Själva begreppet koncession innebär ett tillstånd eller en nyttjanderätt, vilket i en 

upphandlingsrättslig kontext alltså utgör en rätt för en privat enhet att utföra en viss 

typ av verksamhet.152 Om risken faktiskt övergår från den upphandlande myndigheten 

till den som nyttjar verksamhetsföremålet för koncessionen, då bör det utgöra en 

presumtion för att en koncession föreligger.153 Risköverföringen som indikation för 

huruvida koncession, och därmed OPS, uppstått är därmed av stor betydelse. 

Med tanke på att kommissionen tidigare har meddelat att det inte finns något 

direkt intresse för att klargöra ramarna kring OPS kan definitionen av koncessioner 

vara vägledande för att analysera gränser och förutsättningar för OPS i stort. En 

uppmaning till fortsatt analys och dialog har däremot riktats till medlemsstaterna och 

de institutioner som önskar svar på frågan. 154  Emellertid ska poängteras att 

koncessioner utgör en typ av OPS, de definierar inte OPS i stort. 

 
																																																								
147 Madell & Indén, s. 175. 
148 Kommissionens grönbok om tjänster i allmänhetens intresse (KOM(2003)0270 slutlig, 21.5.2003), 
s. 6 f. 
149 Dom Eurawasser, C-206/08, EU:C:2009:540, punkterna 65-66 och 68. 
150 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 23 maj 2011 (mål nr 6515-10). 
151 Dom kommissionen mot Italien, C-382/05, EU:C:2007:445, punkterna 32-36. 
152 Se artikel 1.3-4 i direktiv 2004/18/EG samt skäl 18 i direktiv 2014/24/EU. 
153 Generaladvokat Fennellys förslag till avgörande i dom Teleaustria och Telefonadress, C-324/98, 
EU:C:2000:270, punkterna 29-30. 
154 Kommissionens meddelande om offentlig-privata partnerskap och EG:s lagstiftning om offentlig 
upphandling och koncessioner (KOM(2005)0569 slutlig, 15.11.2005), s. 6. 
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3.3.1	Förtydligande	koncessionsreglering	
Behovet av det nya LUK-direktivet har förklarats av den rådande rättsosäkerheten att 

endast byggkoncessioner omfattas av den i dag aktuella lagstiftningen. Att behöva 

falla tillbaka på primärrättens allmänna rättsprinciper har skapat en inkonsekvens i 

regelefterlevnaden och särskilt i att upprätthålla upphandlingsregelverkens 

grundläggande syften. 155  Vidare innebär de nya reglerna att upphandlande 

myndigheter får tydligare rutiner för hur tjänstekoncessioner ska tilldelas. 

Lagstiftningen ger också leverantörerna garantier för att de behandlas likvärdigt även 

vid tilldelningar av tjänstekoncessioner.156 Trots att de nya upphandlingsdirektiven 

ännu ej är genomförda är lagstiftningen av stort värde. Det särskilda direktivet 

gällande just koncessioner kan hjälpa att förtydliga hur EU-lagstiftaren ser på 

samarbetsformer mellan det offentliga och privata enheter. Kommissionen har sedan 

tidigare yttrat påtryckningar och uttryckligen uppmanat till lagstiftningsåtgärder på 

området kring koncessioner.157 EU-lagstiftaren har alltså ansett att en kodifikation 

avseende koncessioner varit nödvändig att prioritera. Möjligtvis kan det bero på en 

intensifierad tro på ökad användning av koncessioner som samarbetsform. Alternativt 

är syftet att skapa incitament för upphandlande myndigheter att upphandla den typen 

av samarbeten. 

 

3.4	På	gränsen	till	statsstöd	
Området kring statsstöd utgör ett tillräckligt stort område för en egen analys. 

Emellertid kan OPS riskera att närma sig statsstöd och därav bör några ord sägas om 

förbudet. Huvudregeln i artiklarna 107-109 i EUF anger att sådant stöd som en 

medlemsstat ger från statliga medel till ett visst företag eller produktion är otillåtet om 

det snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.  

Beroende på hur samarbetet utformas kan det få karaktär av statsstöd och innan 

OPS ingås måste hänsyn tas till statsstödsreglerna.158 En tumregel är att upphandlande 

myndighet inte ska betala mer än marknadspriset för en viss vara eller tjänst.159 

																																																								
155 Se skäl 4 i direktiv 2014/23/EU samt prop. 2015/16:195, s. 3 och s. 201 ff. 
156 Sällfors, Kristoffer, Nytt direktiv om koncessioner – förtydligande, förändring, förbättring?, ERT 
2014, nr 3, s. 477-488, på s. 487. 
157 Kommissionens meddelande om offentlig-privata partnerskap och EG:s lagstiftning om offentlig 
upphandling och koncessioner (KOM(2005)0569 slutlig, 15.11.2005), s. 8. 
158 Mehta, Jayant, State Aid and Procurement in PPPs – Two Faces of a Single Coin?, EPPPL 2007, nr 
3, s 141-152, på s. 141. 
159 Battista, Jasmin, The Respect of State Aid Rules in PPPs, EPPPL 2007, nr 2, s. 70-79 på s. 74. 
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Statsstöd kan dock ta sig form av att den upphandlande myndigheten ger leverantören 

i fråga fördelar som den annars inte skulle fått i en konkurrensutsatt marknad.160 Vad 

som utgör stöd handlar alltså inte enbart om direkta subventioner, utan kan vara 

ingripanden av subventionsliknande karaktär.161 EU-domstolen har uttalat att upp-

handling av tjänster som egentligen inte är nödvändiga är exempel på otillåtet 

statsstöd. 162  I ett OPS-sammanhang är aspekten om vem som kan nyttja den 

anläggning som samarbetet mynnar ut i viktig för bedömningen. Exempelvis närmar 

sig en lokal som realiseras genom offentliga investeringar, men riktar sig till ett fåtal 

brukare, otillåtet statsstöd.163 Endast vad som uttryckligen undantas enligt artikel 107 

EUF utgör tillåtet statsstöd. Med andra ord kan statsstöd bestå av att en upphandlande 

myndighet överbetalar den privata enheten inom ramen för OPS. Upphandlande 

myndigheter måste därför vara försiktiga för att inte närma sig otillåtet statsstöd vid 

ingående av OPS. 

	

3.5	Sammanfattning	
Sammanfattningsvis ska påpekas att det inte går att tala om OPS som en homogen 

grupp av samarbeten. Som framställningen visat är varje OPS beroende av den 

kontext den verkar inom. Varje samarbete måste analyseras var för sig, mot bakgrund 

av syftet och i vilket skede den privata enheten deltagit i samarbetet. Däremot torde 

en mycket stark indikation på att OPS har uppstått vara när samarbetet på något sätt 

innebär att den ekonomiska risken för den verksamhet som avses har omfördelats och 

placerats hos den privata enheten. Storleken på risken är däremot inte avgörande, men 

risken måste vara förenlig med verksamheten. OPS har inte uppstått om 

upphandlande myndighet på något sätt ger kostnadstäckning för upphandlingen. 

Vidare torde det stå klart att en koncession definitivt utgör OPS eftersom 

upphandlande myndigheter inte tar någon ekonomisk risk över huvud taget, utan 

öppnar snarare upp för privata enheter att ta egna risker inom ramen för 

koncessionstillståndet. OPS utgörs däremot inte enbart av koncessioner och den typen 

av konstellationer kan endast vara vägledande för att bestämma förutsättningarna och 

																																																								
160 Dom SFEI m.fl., C-39/94, EU:C:1996:285, punkt 60. 
161  Dom De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mot Höga myndigheten, C-30/59, 
EU:C:1961:2. 
162 Dom av den 28 januari 1999, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mot kommissionen, T-14/96, 
EU:T:1999:12, punkterna 76-77. 
163 Madell & Indén, s. 121. 
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gränserna för OPS i allmänhet. Är upphandlande myndighet osäker, bör ledning 

hämtas i de allmänna rättsprinciperna. Avslutningsvis ska påpekas att OPS, oavsett 

hur den uppstår, ej får ta sådan form att den utgör statsstöd.  

 

4.	Den	privata	enhetens	medbestämmande	
Inom offentlig upphandling finns ett antal olika förfaranden där leverantörer som vill 

lämna anbud mer eller mindre deltar i utformningen av själva föremålet.164 En 

frågeställning som uppstår när en offentlig part ingår ett samarbete med en privat 

enhet är därför i vilken utsträckning den privata enheten kan styra själva samarbetet. 

Medbestämmandet kan gälla utformning av syfte, arbetssätt eller möjligtvis en viss 

problemlösning. Syftet med kapitlet är att analysera hur den privata enheten inom 

ramen för OPS kan påverka upphandlingsföremålet. 

 

4.1	Konkurrenspräglad	dialog	
En upphandling av OPS kräver flexibilitet och det har ifrågasatts huruvida dagens 

upphandlingsförfaranden kan tillgodose sådana krav på anpassningsbarhet.165 Även 

kommissionen har vid flera tillfällen påpekat behovet av ett mer flexibelt förfarande 

när det kommer till OPS.166 Genom konkurrenspräglad dialog ges upphandlande 

myndigheter möjlighet att forma upphandlingen utifrån att marknadens aktörer 

																																																								
164  Exempelvis kan upphandlande myndighet utifrån särskilda förutsättningar välja förhandlat 
förfarande där leverantörerna är med och förhandlar med myndigheterna eller så kallad 
konkurrenspräglad dialog som vid särskilt komplicerade upphandlingar syftar till att bland annat reda 
ut tekniska specifikationer med hjälp av leverantörerna (mer om konkurrenspräglad dialog i kap. 4.1). 
Förhandlat förfarande kommer inte behandlas inom ramen för kapitlet eftersom upphandlingstypen ej 
avser utformningen av själva föremålet för upphandlingen utan framför allt kontraktsvillkoren, se LOU 
2 kap. 9 §. För vidare läsning, se Madell m.fl., s. 111 ff. 
165 Konkurrensverkets promemoria av den 24 oktober 2008, ”OPS Offentlig-privat samverkan”, s. 2. 
166 Se exempelvis kommissionens beslut nr 264/2002 av den 2 oktober 2002 om London Underground 
Public Private Partnership, (C(2002)3578fin, 02.10.2002), punkt 89. Beslutet gällde huruvida det 
relativt komplicerade förfarandet som valdes vid upphandling av OPS för Londons tunnelbana utgjorde 
otillåtet statsstöd. Kommissionen uttalade att den komplexa naturen vid innovationer, särskilt gällande 
infrastruktur, kräver viss flexibilitet och handlingsutrymme, varför otillåtet statsstöd ej förelåg när den 
upphandlande myndigheten valde att göra ändringar i det ursprungliga annonsunderlaget efter att ett 
visst antal anbudsgivare redan valts ut. Huvudregeln inom offentlig upphandling är att annonseringen 
av en upphandling ska formuleras på ett tydligt sätt så att alla potentiella leverantörer ges möjlighet att 
bilda sig en uppfattning om föremålet för upphandlingen och det är därför viktigt att annonseringen 
överensstämmer med upphandlingsföremålet, särskilt mot bakgrund av öppenhetsprincipen och 
likabehandlingsprincipen. Se vidare dom kommissionen mot Spanien, C-423/07, EU:C:2010:211, 
punkterna 56-59. För vidareutveckling om London Underground Public Private Partnership, se kap. 4.3 
nedan. 
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rådfrågas.167 Bakgrunden till förfarandet är de allt mer komplicerade upphandlingarna 

som blivit vanligare bland EU:s medlemsstater. Även framväxten av OPS som 

upphandlingsform har ställt krav på förändring.168 De traditionella upphandlings-

förfarandena är helt enkelt inte lämpliga i en komplex upphandlingsform som bland 

annat OPS.169  

Med hjälp av förfarandet konkurrenspräglad dialog som först 2010 genomfördes 

i LOU kan upphandlande myndighet inleda åsiktsutbyte med olika leverantörer som 

ger sin lösning på det aktuella upphandlingsföremålet.170 Syftet med införandet av 

upphandlingsformen var att täppa den lucka som uppstår när upphandlande 

myndighet inte på förväg vet vilket resultat som avses samt hur exempelvis 

finansiering ska projekteras.171 För att den privata samarbetspartnern ska kunna vara 

med och utforma projektet är konkurrenspräglad dialog därför närmast en 

förutsättning inom OPS.172 En inte helt otänkbar slutsats är alltså att det går att utläsa 

ett önskemål från lagstiftaren om en uppluckring gällande privata enheters 

medbestämmande inom offentlig upphandling. Troligtvis bygger uppfattningen på att 

det privata näringslivet sitter på vissa erfarenheter och kunskap som det offentliga 

själv inte kan tillgodose. 

 Syftet med avsnittet är inte att mer djupgående beskriva själva förfarandet 

konkurrenspräglad dialog, men kort kan nämnas att leverantörerna ges möjlighet att 

genom diskussion med upphandlande myndighet ta fram vad som upphandlas. 

Därefter inbjuds samma leverantörer att komma med ett anbud på den upphandling de 

själva varit med att ta fram. 173  Emellertid måste upphandlingen vara särskilt 

komplicerad för att konkurrenspräglad dialog ska få användas.174 När exempelvis en 

upphandlande myndighet ville upphandla hörapparater genom konkurrenspräglad 

dialog ansåg Kammarrätten att det inte var godtagbart. Redan det stora utbudet av 

hörapparater bedömdes innebära att produkttypen var känd och därmed inte särskilt 

																																																								
167 Arrowsmith, 2014, s. 884 f. 
168  Arrowsmith, Sue & Treumer, Steen, Competitive dialogue in EU law: a critical review, 
Arrowsmith, Sue & Treumer, Steen (red.), Competitive Dialogue in EU Procurement, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2012, s. 16 f. 
169 Madell & Indén, s. 144. 
170 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 137. 
171 Prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, s. 228. 
172 Konkurrensverkets promemoria av den 24 oktober 2008, ”OPS Offentlig-privat samverkan”, s. 2. 
173 För närmare beskrivning av själva förfarandet, se LOU 4 kap. 10-21 §§. 
174 Krav på särskilt komplicerade kontrakt anges i LOU 4 kap. 10 §. 
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komplicerad. Ett behov av konkurrenspräglad dialog ansågs inte föreligga.175 För att 

en upphandlande myndighet ska kunna inkludera en privat enhet i utformning av 

upphandlingsföremålet bör alltså upphandlingen uppnå en viss miniminivå gällande 

komplexiteten. 

Bedömningen av huruvida en upphandling är särskilt komplicerad ska grundas på 

hur en normalt kunnig person på myndighet uppfattar kontraktet, kombinerat med de 

allmänna rättsprinciperna.176 Om konkurrenspräglad dialog används felaktigt riskeras 

framför allt öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen att åsidosättas.177 Det 

åligger därför upphandlande myndigheter att själva analysera situationen och avgöra 

om konkurrenspräglad dialog är möjligt i föreliggande OPS.178 Med andra ord kan en 

upphandlande myndighet inte subjektivt sett anse att kontraktet är komplicerat. Inte 

heller torde en upphandlande myndighet avsiktligt kunna ingå ett avtal med en 

komplicerad struktur för att därefter ha möjligheten att tillämpa det mer flexibla 

förfarandet konkurrenspräglad dialog. Mot bakgrund av de allmänna rättsprinciperna 

bör det vara oproportionerligt att ingå en invecklad OPS med en privat enhet för att i 

slutänden låta denne ha större påverkan på själva kontraktsföremålet än vad som 

normalt är tillåtet.179 

Fördelen med konkurrenspräglad dialog är att upphandlande myndigheter kan ha 

en dialog med de leverantörer som är intresserade av upphandlingen, innan själva 

förfrågningsunderlaget är färdigställt. 180  Emellertid räcker det inte att den 

upphandlande myndigheten har ingått OPS. Som tidigare nämnts krävs att kontraktet 

är särskilt komplicerat, vilket utifrån ett OPS-perspektiv kan röra sig om finansiell 

komplexitet, för att förfarandet ska få användas.181 En inte otänkbar slutsats är därför 

att sådan finansiell komplexitet kan innebära att parterna överfört den ekonomiska 

risken. Syftet bakom konkurrenspräglad dialog är därför bland annat att utöka 

möjligheterna för upphandlande myndigheter att låta privata enheter delta i 

																																																								
175 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 mars 2013 (mål nr 7024-7026-12). 
176 Prop. 2009/10:180, s. 231. 
177 Konkurrensverkets promemoria av den 24 oktober 2008, ”OPS Offentlig-privat samverkan”, s. 3. 
178 Madell m.fl., s. 116. 
179 Märk väl att kravet på ”särskilt komplicerade kontrakt” ej finns med i de nya upphandlings-
direktiven och även det torde innebära en uppluckring från EU-lagstiftarens sida avseende när en privat 
enhet får delta i utformning av själva upphandlingsföremålet. Se även skäl 42 i direktiv 2014/24/EU. 
180 Se artikel 1.11.c) i direktiv 2004/18/EG och Konkurrensverkets promemoria av den 24 oktober 
2008, ”OPS Offentlig-privat samverkan”, s. 2 f. 
181 Madell m.fl., s. 116 ff. 
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utformningen av upphandlingen, så även OPS. 182  Av de skälen bör valet av 

konkurrenspräglad dialog som förfarande anses vara en tänkbar upphandlingstyp för 

att den privata enheten ska ha medbestämmande inom OPS. 

 

4.1.1	Framtiden	för	konkurrenspräglad	dialog	
Mycket tyder på att konkurrenspräglad dialog har förutsättningarna att ändra 

grunderna för offentlig upphandling och därmed användas i större utsträckning vid 

komplexa upphandlingar. Om marknadens parter har möjlighet att maximera sina 

intressen kan konkurrenspräglad dialog vara lösningen för att komma tillrätta med de 

upphandlingar som hittills framstått som invecklade.183 Uppfattningen tyder på att 

både den offentliga och privata parten tjänar på att utveckla upphandlingsförfarandet. 

Sådana incitament är nödvändiga för att en samverkansform ska fungera och bli 

bättre. En tänkbar följd är att konkurrenspräglad dialog skapar medbestämmande för 

den privata enheten, men utan att det sker på bekostnad av upphandlingsreglernas 

upprätthållande.  

Varje upphandlingsförfarande genom konkurrenspräglad dialog måste ses i den 

nationella kontext den rör sig. Länder med tendenser till korruption bör exempelvis 

inte dra fördel av upphandlingstypen, medan det kan vara av godo i länder med låg 

korruption. Risken är att upphandlande myndigheter i korruptionsdrabbade länder 

bortser från de fördelar som uppstår genom att diskutera med fler av marknadens 

aktörer. 184  Med tanke på att upphandlingsregelverket bland annat syftar till att 

motverka korruption får inte framtiden för konkurrenspräglad dialog fördärvas av just 

korruption. Möjligtvis bör sådana nationella miljöer därför undvika förfarandet helt 

eller i vart fall ges sådana verktyg som utnyttjar förfarandet korrekt. Utgångspunkten 

kan även tyda på att upphandling genom OPS kan behöva tydligare regler för att 

modellen inte ska missbrukas. 

Själva kärnan på respektive marknad måste undersökas från fall till fall och 

huruvida myndigheterna befinner sig i en situation där konkurrenspräglad dialog kan 

																																																								
182 Bovis, Christopher, Reforming the public sector in the EU: the new public procurement regime, 
Amicus Curiae – Journal of the Society for Advanced Legal Studies, 2005, nr 60, s. 4-11, på s. 6. 
183 Savvides, Demetris, The Effectiveness of the Competitive Dialogue Procedure under the EU 
Consolidated Public Procurement Directive (2004/18/EC) as an Award Procedure for Public Private 
Partnerships, EPPPL 2011, nr 1, s. 23-37, på s. 33. 
184 Arrowsmith & Treumer, s. 24 f. 
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vara påkallad.185 Situationen pekar tillbaka på kravet att upphandlingen objektivt sett 

ska vara komplex och kan därigenom uppmuntra upphandlande myndighet att ta hjälp 

av marknadens parter för att definiera själva upphandlingsföremålet. Mot bakgrund av 

det grundläggande syftet att motverka korruption, bör dock upphandlande 

myndigheter vara försiktiga när de bjuder in marknadens parter till att påverka 

upphandlingsföremålet. Särskilt likabehandlingsprincipen kan komma att åsidosättas i 

en sådan kontext eftersom privata enheter i en korrupt miljö går in i upphandlingen 

med olika förutsättningar. Om inte upphandlande myndighet tar hänsyn till parternas 

likabehandling handlar den i strid med en av offentlig upphandlings mest 

grundläggande principer: likabehandlingsprincipen. 

Något kort bör sägas om vad som kan hända med konkurrenspräglad dialog 

enligt de nya upphandlingsdirektiven. Mot bakgrund av den omställning som sker 

inom upphandlingsområdet finns goda förutsättningar för att konkurrenspräglad 

dialog kommer användas mer frekvent inom OPS.186 Därmed finns möjligheter att de 

privata enheterna kan påverka upphandlingsföremålet genom större handlings-

utrymme och medbestämmande. För att sådant medbestämmande ska föreligga måste 

emellertid förutsättningarna för konkurrenspräglad dialog vara uppfyllda inom ramen 

för OPS. Det vill säga att medbestämmande genom konkurrenspräglad dialog inte 

bara förutsätter att upphandlingen är särskilt komplicerad, utan även att den 

ekonomiska risken har överförts.  

 

4.2	Upphandling	av	en	funktion	och	alternativa	lösningar	
En upphandlande myndighet har inte alltid full kännedom om vad den vill upphandla. 

Påståendet kan låta märkligt, men det förekommer att myndigheter vill upphandla en 

problemlösning utan att inkludera krav på en särskild typ av lösning. Avsnittet syftar 

därför till att analysera om förfarandet funktionsupphandling utgör OPS. Mot den 

bakgrunden kommer även leverantörens medbestämmande genom så kallade optioner 

att analyseras översiktligt.187 

																																																								
185 European Commission Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive (CC(2005)04 
final, 5.10.2005), s. 2. 
186 Burnett, Michael, The New Rules for Competitive Dialogue and the Competitive Procedure with 
Negotiation in Directive 2014/24 – What Might They Mean for PPP?, EPPPL 2015, nr 2, s. 62-71. 
187 I en upphandlingsrättslig kontext utgör en option en möjlighet för upphandlande myndighet att byta 
ut eller göra tillägg till det föremål som ursprungligen upphandlades. Optioner kan även avse 
förlängning av avtalet. 
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 För enkelhetens skull kan exemplifieras med Trafikverkets upphandlingar av 

bullerplank. Vid en trafikerad väg skulle förfrågningsunderlaget i en funktions-

upphandling kunna innehålla en högsta ljudnivå som den eventuella funktionen inte 

får överstiga i stället för en exakt lösning.188 Med andra ord är det alltså upp till 

anbudsgivaren att formulera en lösning på problemet och därmed har den stor 

medbestämmanderätt.189 Gällande optioner kan sägas att upphandlande myndigheter 

anger vad som ska upphandlas, men öppnar upp för att alternativa anbud inom ramen 

för samma avtal kan tillkomma.190 

 

4.2.1	Funktionsupphandling	och	optioner		
En funktionsupphandling är tillåten så länge själva förfrågningsunderlaget är 

tillräckligt tydligt och uppfyller de grundläggande kraven enligt LOU.191 Vid en 

funktionsupphandling får leverantören vanligtvis inte ersättningen förrän 

entreprenaden är färdigställd. 192  Det vill säga att det är den upphandlande 

myndigheten som därmed står risken för både investeringen som verksamheten. Inom 

ramen för en funktionsupphandling finns dock möjlighet att även upphandla driften av 

föremålet och då går ansvaret eventuellt över till leverantören. 193  Utifrån det 

perspektivet är en inte orimlig slutsats att funktionsupphandling skulle kunna utgöra 

OPS, eftersom delar av verksamhetsrisken övergår från upphandlande myndighet till 

den privata enheten. Funktionsupphandling har mot den bakgrunden till och med 

beskrivits som ”PPP Light”.194 Utgångspunkten torde dock vara att den ekonomiska 

risken inte överförs i en funktionsupphandling. 

Leverantören kan genom funktionsupphandling på ett friare sätt tillgodose 

upphandlande myndigheters behov. Vidare kräver funktionsupphandling inte lika 

mycket kunskap gällande verksamhetsföremålet hos den upphandlande myndigheten. 

Proportionalitetsprincipen, och därmed sambandet mellan kraven och upphandlings-

																																																								
188 Edquist, Charles, Offentlig upphandling och innovation, Uppdragsforskningsrapport 2014:5 för 
Konkurrensverket, Stockholm, 2014, s. 46. 
189 SOU 2010:56, Innovationsupphandling, s. 162 f. 
190 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 204. 
191 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 25 november 2015 (mål nr 639-15). 
192 Madell & Indén, s. 47. 
193 SOU 2010:56, s. 163. 
194 Madell & Indén, s. 47. 
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föremålet, har därför möjligtvis uppluckrats.195 Kraven på själva funktionen eller 

prestandan måste dock ha ett naturligt samband med själva föremålet. 196 

Upphandlande myndigheter bör emellertid ges stor makt när den värderar huruvida en 

viss upphandling är den bästa funktionen, så länge de allmänna rättsprinciperna 

efterlevs.197 Funktionsupphandling kan med det sagt inte troligtvis innebära att de 

allmänna rättsprincipernas betydelse minimeras, men de privata enheterna har helt 

enkelt ett annat utrymme att medverka till utformningen av upphandlingsföremålet. 

Värt att poängtera är också att om upphandlande myndighet inte förstår vad den 

upphandlar finns en risk att upphandlingen enbart ligger i leverantörens makt, vilket 

inte kan ha varit avsedd effekt. Även om relationen mellan föremålet och kraven 

möjligtvis uppluckrats, minskar inte proportionalitetsprincipens betydelse eftersom 

sambandet mellan kraven och funktionen fortfarande måste vara tydligt. 

EU-domstolen har dock poängterat, vilket analysen tidigare visat, att det måste 

föreligga en överföring av ekonomisk risk för att en koncession ska uppstå.198 

Rimligtvis innebär det att om den ekonomiska risken aldrig övergår från den 

upphandlande myndigheten till den privata enheten kan heller inte en 

funktionsupphandling utgöra OPS. 199  Inte heller kan enbart det faktum att en 

upphandlande myndighet väljer funktionsupphandling direkt innebära en sådan 

komplexitet i upphandlingen som föranleder konkurrenspräglad dialog. 200  Som 

analysen visat torde konkurrenspräglad dialog därför vara enda alternativa förfarandet 

för medbestämmande inom ramen för OPS. Funktionsupphandling kan förvisso vara 

särskilt komplicerad, men mot bakgrund av det ovan anförda inte utgöra OPS. 

I ett upphandlingsavtal kan även optioner inkluderas, inte bara gällande tid utan 

även andra förhållanden. Optionen måste dock redan i underlaget beskrivas så att den 

uppfyller kraven på upphandlingen. Viktigt att poängtera är att inte heller optionen får 

vara föremål för förhandling efter att kontraktet ingåtts, omförhandling är inte 

tillåtet.201 En option kan därför utgå från ett visst bestämt upphandlingsföremål, men 

att upphandlande myndighet öppnar upp för alternativa anbud. Rent praktiskt innebär 

																																																								
195 Hellström, Lars (uppdragsansvarig), Förstudie om funktionsupphandling – Förslag på affärsmodell, 
strategi och handlingsplan för att vidareutveckla de statliga ramavtalen på IT-området, förstudie för 
Verket för förvaltningsutveckling, s. 6. 
196 Dom Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, punkt 59. 
197 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 4 november 2013 (mål nr 2545-13). 
198 Dom Helmut Müller, C-451/08, EU:C:2010:168, punkterna 75-78. 
199 Se vidare om placering av den ekonomiska risken i kap. 3.2. 
200 Konkurrensverkets yttrande av den 10 oktober 2012 (dnr 507/2012), s. 6. 
201 Indén & Naundrup Olesen, s. 264. 
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det att ingen av parterna är bundna till annat än vad som avtalats. Däremot finns en 

möjlighet att köpa (eller sälja) mer än vad som ursprungligen avtalades.202 Med andra 

ord bör upphandlande myndighet ha klart för sig vad optionen omfattar redan när det 

ursprungliga avtalet tecknas. Det finns annars risk för att den privata enheten genom 

en option kan få stora fördelar av kontraktet. Märk väl att det dock är upphandlande 

myndighet som beslutar om den vill utnyttja optionen. 

Eftersom upphandlande myndigheter i regel inte får omförhandla ett ingånget 

upphandlingskontrakt måste optionsklausulen specificera vad som eventuellt kan 

tillkomma.203 Rimligtvis innebär det att den medbestämmanderätt som den privata 

enheten har inte sträcker sig längre än den vid funktionsupphandling. Visserligen ges 

leverantörerna frihet att inkludera alternativa anbud, men inte heller här kan någon 

ekonomisk risk eller övrig verksamhetsrisk anses ha övergått. Ett upphandlings-

förfarande med optioner bör därmed inte klassificeras som OPS. 

 

4.2.2	Förberedande	deltagande	
Av olika orsaker kan personer som är knutna till en leverantör ha deltagit i visst 

förberedande arbete vid en upphandlande myndighet innan upphandlingen påbörjats. 

Förberedande arbete kan exempelvis handla om forskning, experiment eller analys.204 

Utgångspunkten i offentlig upphandling är att alla leverantörer ska ha samma 

förutsättningar och behandlas lika när de lämnar anbud. Ett sådant deltagande vid en 

upphandling medför dock inte nödvändigtvis att denne måste uteslutas ur 

upphandlingsförfarandet. Mot bakgrund av proportionalitetsprincipen kan sådana 

personer som deltagit i förberedande arbete inte ovillkorligt uteslutas, förutsatt att 

personen kan visa att aktuell leverantör inte uppnått någon konkurrensfördel. 

 Vad som gör förberedande deltagande relevant är att likabehandlingsprincipen i 

en sådan situation uppvisar två sidor. Trots att alla anbudsgivare ska lämna anbud 

utifrån samma förutsättningar, kan principen inte innebära att en leverantör 

automatiskt ska uteslutas mot bakgrund av att den varit med i ett förberedande arbete. 

Det måste finnas anledning att ifrågasätta den aktuella anbudsgivarens partiskhet för 

att uteslutning ska bli aktuellt.205 Kammarrätten har dock uttalat att om en person 

																																																								
202 Arrowsmith, 2014, s. 459 f. 
203 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 204. 
204 Dom Fabricom, de förenade målen, C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, punkterna 28 och 33-35. 
205 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 1 maj 2016 (mål nr 3506-14). 
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deltagit i förberedande arbete och sedan lämnar anbud i samma upphandling uppstår 

en presumtion för att konkurrensfördel har uppnåtts.206 Varje situation som föranleder 

att någon möjligtvis fått oproportionerlig fördel bör alltså noggrant utredas. 

Här ska emellertid poängteras att även om det finns en potentiell makt för privata 

enheter att genom personer som på något sätt är knutna till upphandlande myndighet 

påverka upphandlingen, torde ingen risk för påverkan inom OPS föreligga. 

Anledningen bakom en sådan slutsats är att OPS uppstår först när den ekonomiska 

risken gått över till den privata enheten. Förberedande deltagande torde därmed ej 

påverka den privata enhetens medbestämmanderätt inom ramen för OPS eftersom 

OPS inte uppstått i det skedet. Den ekonomiska risken kan inte nödvändigtvis anses 

ha övergått innan varken val av leverantör är avslutat eller ett avtal har ingåtts. 

 

4.3	Riskerna	med	privat	medbestämmande	
Även om en del av syftet bakom OPS är att omfördela riskerna, vore det en underdrift 

att påstå att det är ett riskfritt samarbete. Följande avsnitt syftar till att inom ramen för 

den privata enhetens medbestämmanderätt översiktligt analysera vilka risker som är 

förenade med OPS. 

Det finns betydande risker för att OPS innebär långvariga avtalsrelationer med 

små eller obefintliga möjligheter till omförhandling.207 I värsta fall kan det innebära 

skadeståndsskyldighet från upphandlande myndighets sida om den vill avbryta 

kontraktet i förtid.208 Att upphandlande myndigheter fastnar i långa avtal kan ge 

upphov till konkurrensbegränsande effekter eftersom få nya aktörer har möjlighet att 

lämna anbud på nya upphandlingar. Vidare ska poängteras att till syvende och sist 

faller det på upphandlande myndigheter att åtgärda de misslyckanden som skett 

genom OPS. Det är därför högst troligt att den ekonomiska risk som överfördes till 

den privata enheten går tillbaka till det offentliga om OPS-partnern misslyckats med 

sitt uppdrag. Jämför exempelvis kommuner som är skyldiga att tillhandahålla viss 

service till kommuninvånarna. Sådan skyldighet kan inte rimligtvis upphöra enbart på 

grund av att OPS upphör. 

																																																								
206 Kammarrätten i Stockholms dom av den 2 november 2010 (mål nr 6986-09). 
207 Se exempelvis Riksrevisionens granskningsrapport av den 11 april 2016, ”Erfarenheter av OPS-
lösningen med Arlandabanan”, dnr 3.1.1-2015-0500, s. 25, avseende svårigheten att omförhandla 
avtalet gällande Arlandabanan. 
208 House of Lords, Select Committee on Economic Affairs, 1st Report of Session 2009-10, Private 
Finance Projects and off balance sheet debt, of March 17th 2010, s. 28. 
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 Fallet med London Underground Public-Private Partnership används ofta för att 

exemplifiera misslyckade OPS. Under slutet av 1990-talet debatterades behovet av att 

modernisera tunnelbanan i London. I stället för att helt och hållet välja alternativet att 

privatisera valdes samarbetsformen OPS för den fortsatta driften. Samarbetet delades 

upp i flera komplicerade kontrakt med långa löptider. Kollaborationen kollapsade 

2010 och den upphandlande myndigheten tvingades till slut köpa ut de privata 

enheterna.209 Möjligtvis tyder fallet på att den upphandlande myndigheten inte till 

fullo kan flytta över den ekonomiska risken till den privata enheten inom ramen för 

OPS. Trots att OPS kännetecknas av en risköverföring, kvarstår möjligheten att risken 

går åter om den privata enheten inte kan fullfölja sina åtaganden inom OPS. 

För svensk del är avtalet kring Arlandabanan av intresse. När en anläggning 

byggs genom OPS överförs makten till den privata enheten. Problemet här är att det 

offentliga kan komma på nya användningsområden för anläggningen, men inte har 

utrymmet att göra det. Säg att Sverige vill konkurrensutsätta Arlandasträckan, det är 

inte möjligt eftersom makten för tillstånden ligger på bolaget som driver banan.210 Å 

andra sidan är en inte otänkbar följd att samarbetet aldrig uppkommit om den 

offentliga parten ställt krav på konkurrensutsättning. Få privata enheter är beredda att 

stå den ekonomiska risken för en anläggning som senare utnyttjas av den privata 

investerarens konkurrenter. Flyttas risken över till en privat enhet, är det därför inte 

otänkbart att den kräver medbestämmande. 

OECD har påpekat att det kan vara svårt för upphandlande myndigheter att få 

valuta för pengarna genom samarbetsformen OPS. Mot bakgrund av det antagandet 

måste upphandlande myndigheter få verktyg som kan hjälpa dem att effektivt hantera 

OPS. Om inte OPS sköts korrekt riskerar det i det långa loppet betydande förluster i 

de offentliga finanserna, se exempelvis ökade kostnader för upphandlande 

myndigheter. 211  Med tanke på OPS-strukturens ofta komplexa bakgrund kan 

begränsad kunskapsnivå gällande bland annat OPS hos upphandlande myndigheter 

negativt påverka upphandlingen.212 Eftersom styrningen i offentlig sektor skiljer sig 

mot den privata finns risk för ineffektivitet i själva samspelet med tanke på parternas 

																																																								
209 Butcher, Louise, London Underground PPP: background, House of Commons Library Standard 
Note 1307, of January 16th 2012, s. 1 ff. 
210 Nilsson, s. 54. 
211 OECD, Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private 
Partnerships, 2012. 
212 Ds 2000:65 Alternativ finansiering genom partnerskap, s. 45. 
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olika bakgrund.213 Olika verksamheter har helt enkelt olika sätt att se på styrning av 

olika processer. När sådana intressen ska samspela finns risk för kollisioner. 

 

4.4	Ansvarsfördelningen	–	en	mellanlösning	
Krav på medbestämmande från de privata enheterna medför att skattebetalarna 

potentiellt kan komma att utkräva ansvar gällande felaktigt utförd verksamhet. 

Följande avsnitt ämnar översiktligt undersöka och analysera i vilken utsträckning den 

privata enheten inom ramen för OPS kan utkrävas ansvar för en verksamhet som är 

förbehållen det offentliga. 

Om en privat enhet inom ramen för OPS fått i uppdrag att förvalta en verksamhet 

som kontrolleras av staten, omfattas denne av det ansvar som följer av det statliga 

uppdraget.214 Uppfattningen har bekräftats av EU-domstolen som ansett att enskilda 

haft rätt att utkräva ansvar av en sådan konstellation, det vill säga för uppgifter som 

egentligen tillfaller det allmänna, så kallad offentlig serviceverksamhet. 215  EU-

domstolen har vidare angett att offentlig serviceverksamhet kan utgöras av underhåll 

och utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp, men även vattendistribution och 

reningsverksamhet. 216  En ändamålsenlig tolkning utifrån det nyss sagda torde 

innebära att den privata enheten inom ramen för OPS faktiskt kan göras ansvarig för 

felaktigt utförd verksamhet. Många OPS handlar just om sådana typer av projekt. 

OPS utvidgar därmed kretsen av ansvariga. Offentligt ansvar övergår till att bli 

en form av ”privat-offentligt ansvar”, det vill säga en privat enhet ansvarar för en 

offentlig uppgift gentemot enskilda. Dock ska tilläggas att den privata enheten endast 

kan krävas på ansvar under kontraktstiden.217 Syftet bakom en sådan tolkning kan 

utgöras av att upphandlande myndighet inte ska kunna undgå ansvarsskyldighet 

genom att placera vissa uppgifter på privata aktörer. Samtidigt som det innebär en 

försäkran för upphandlande myndigheter att den privata enheten är medveten om 

risken för utkrävande av ansvar och därmed levererar en bättre produkt. 

 

																																																								
213 Bovis, Risk, s. 46. 
214 Bergström, Maria, Privatoffentliga partnerskap, direkt effekt och det funktionella statsbegreppet: 
privata aktörer med tidsbegränsat offentligt ansvar, ERT 2008, nr 3, s. 665-680, på s. 666. 
215 Dom Foster m.fl. mot British Gas, C-188/89, EU:C:1990:313, punkterna 20 och 22. 
216 Dom Fish Legal och Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, punkt 53. 
217 Bergström, s. 679. 
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4.5	Sammanfattning	
Syftet med kapitlet har varit att analysera i vilken utsträckning den privata enheten 

kan vara med och utforma själva föremålet samt andra tillkommande frågor för OPS. 

Inledningsvis påpekades att för att den privata enheten ska kunna vara 

medbestämmande förutsätts att upphandlande myndighet valt antingen förhandlat 

förfarande eller konkurrenspräglad dialog som upphandlingsförfarande. Emellertid 

torde konkurrenspräglad dialog utgöra den form som bäst ger den privata enheten 

medbestämmanderätt eftersom upphandlande myndighet ej vet vad den söker 

upphandla samt att förhandlat förfarande snarare gäller förhandling av avtalet. Den 

privata enheten kan därmed tydligare utforma upphandlingen utifrån sina preferenser, 

dock under de ramar som upphandlande myndighet satt vid valet av konkurrens-

präglad dialog (det vill säga vilket behov som ska tillfredsställas, men även enligt de 

allmänna rättsprinciperna). Upphandlingsformen är i princip en förutsättning för att 

den privata enheten ska ha medbestämmanderätt inom OPS. De allmänna 

rättsprincipernas betydelse kan dock inte nog understrykas. Om principerna inte 

beaktas riskerar upphandlingsreglerna att åsidosättas och den privata enheten kan få 

oproportionerligt stort inflytande. Då spelar det ingen roll vilket förfarande som valts, 

OPS är automatiskt otillåtet. 

 Vidare har kapitlet poängterat att om ingen ekonomisk risk överförs till den 

privata enheten kan dennes medbestämmanderätt inte omfattas av OPS. 

Upphandlingsformen funktionsupphandling och upphandling med optioner ger 

visserligen den privata enheten stort handlingsutrymme gällande själva utformningen 

av upphandlingsföremålet. Däremot överförs ingen ekonomisk risk och upphandlings-

formerna torde därför högst sannolikt ej utgöra OPS. Att närmare utreda 

funktionsupphandling och optioner är därför inte nödvändigt mot bakgrund av 

uppsatsens frågeställningar och syfte. De utgör helt enkelt inte OPS. 

 Slutligen ska även påpekas vilka konsekvenser medbestämmanderätten innebär 

för den privata enheten. Så länge avtalstiden är giltig och kontraktet avser en offentlig 

serviceverksamhet kan den privata enheten behöva svara gentemot enskilda för en 

felaktigt utförd verksamhet. Utifrån ett sådant perspektiv kan alltså ytterligare en 

verksamhetsrisk konstrueras: en potentiell privat-offentlig ansvarsrisk. 

 



	
44	

5.	Innovationspartnerskap	–	en	ny	upphandlingsform	
Genom de nya upphandlingsdirektiven införs en ny typ av upphandlingsform som 

förutsätter samverkan mellan upphandlande myndigheter och privata enheter för att 

åstadkomma en innovation. Kapitlet syftar till att översiktligt analysera frågan om i 

vilken utsträckning innovationspartnerskap utgör OPS.  

 

5.1	Uppkomsten	av	innovationspartnerskap	
Idén om samarbeten mellan det allmänna och privata näringslivet i syfte att hitta nya 

innovationer är i sig inte ny. För svensk del har sådana samarbeten exempelvis ingåtts 

mellan statliga Televerket och LM Ericsson.218 Genom de nya upphandlingsdirektiven 

ges en utökad möjlighet för upphandlande myndigheter att ingå sådana partnerskap 

som ska mynna ut i en innovation. Produkten av samarbetet förväntas därefter 

resultera i ett efterföljande köp. Något ytterligare upphandlingsförfarande för själva 

köpet av innovationen är däremot inte nödvändigt. 219  Syftet med innovations-

partnerskapet är att skapa incitament för innovativa lösningar, utan att unionens inre 

marknad påverkas negativt.220 Upphandlingsformen begränsas däremot av att det 

måste finnas ett behov för själva innovationen.221 I ett innovationspartnerskap är 

tanken att alla leverantörer samtidigt inbjuds att lämna anbud. Upphandlande 

myndighet kan även bjuda in leverantörerna för förhandling.222 

 Själva begreppet innovation definieras i de nya upphandlingsdirektiven som ett 

”genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process”.223 Märk 

väl att byggentreprenader inte ingår i definitionen. Trots att de nya upphandlings-

direktiven inte nämner byggentreprenader som exempel på en innovation, torde de 

dock ingå i begreppet.224 Notera även kraven på ny eller väsentligt förbättrad vara, det 

vill säga att direktiven uttryckligen utesluter redan existerande innovationer och 

dessutom ställer upp ett väsentlighetskrav. Anledningen bakom kan vara att en 

upphandlande myndighet ej ska klassificera upphandlingen som innovations-

partnerskap enbart för att ha möjlighet att ingå partnerskap med en privat enhet. En 

slutsats härmed är att det möjligtvis går att utläsa att själva konceptet om partnerskap 

																																																								
218 SOU 2010:56, s. 15 f. 
219 Skäl 49 i direktiv 2014/24/EU och skäl 59 i direktiv 2014/25/EU. 
220 Se skäl 49 och artikel 31 i direktiv 2014/24/EU samt skäl 59 och artikel 49 i direktiv 2014/25/EU. 
221 Se prop. 2015/16:195, s. 501 f. 
222 Se artikel 31.3 i direktiv 2014/24/EU och 49.3 i direktiv 2014/25/EU. 
223 Se artikel 2.1.22 direktiv 2014/24/EU och artikel 2.18 i direktiv 2014/25/EU. 
224 Lagrådsremiss, Nytt regelverk om upphandling, s. 470. 
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måste innebära att en innovation ska tas fram. Med andra ord kan en upphandlande 

enhet inte ingå ett samarbete med en privat enhet enbart på premisserna att ett 

samarbete ska ske. Innovationen ska vara syftet. 

 I kölvattnet av finanskrisen som drabbade stora delar av världen under 2008 

lanserade kommissionen den så kallade Europa 2020-strategin som syftar till att 

stärka tillväxten och sysselsättningen inom EU. Just innovation presenterades som en 

av grundpelarna till att främja unionens ekonomi. Nya produkter och tjänster har i 

enlighet med strategin möjlighet att skapa tillväxt och därmed nya arbetstillfällen.225 

Som verktyg för att nå målen angavs bland annat offentlig upphandling.226 Ur ett 

unionsekonomiskt perspektiv går att utläsa en önskan från kommissionen att 

samverkan mellan det offentliga och det privata näringslivet kan leda till ekonomisk 

symbios. Det vill säga att den inre marknaden stärks när erfarenheter byts och att 

förhållandet offentlig-privat inte utgör en dikotomi. Analysen har tidigare visat att 

utbyte av erfarenheter utgör sådana incitament som kan motivera samverkan genom 

OPS. 

Om inte någon verksamhetsrisk övergår till den privata enheten kan innovations-

partnerskapet emellertid inte karaktäriseras som OPS. Mot bakgrund av det sagda bör 

därför varje upphandling analyseras mot den ersättningsmodell som upphandlande 

myndighet väljer.227 Följden blir att även ett innovationspartnerskap måste ses mot 

bakgrund av hur själva ersättningen för innovationen, och dit tillhörande arbete, utges 

för att kunna karaktäriseras som OPS.  

Syftet bakom att införa innovationspartnerskap har från EU-lagstiftaren inte varit 

att ge upphandlande myndigheter möjlighet att överföra risker från det offentliga till 

en privat enhet.228 Genom att se till ändamålet med innovationspartnerskap handlar 

det i stället om att skapa fler arbetstillfällen och framför allt ge små och medelstora 

företag möjligheter till bättre affärer. Själva grunden för hela partnerskapet indikerar 

därmed att ändamålet inte är att öka möjligheterna till att ingå OPS. Snarare framstår 

metoden som ett politiskt verktyg för arbetsmarknadspolitiska framgångar, vilket 

																																																								
225 Kommissionens meddelande om Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 
(KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010), s. 12. 
226 Se kommissionens meddelande om Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 
(KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010), s. 14 ff. 
227 Kammarrätten i Stockholms dom av den 12 juni 2013 (mål nr 7629-12). 
228 Syftet bakom innovationspartnerskap framgår av artikel 31.2 i direktiv 2014/24/EU och artikel 49.2 
i direktiv 2014/25/EU. Se även prop. 2015/16:195, s. 505 ff. 
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tyder på att innovationspartnerskap inte alls har de förutsättningar som krävs för att 

definieras som OPS. 

 

5.1.1	Ekonomisk	risk	inom	innovationspartnerskap	
Svaret på frågan om när ett innovationspartnerskap anses vara ingånget är inte 

självklar. Å ena sidan kan flera leverantörer tilldelas ett kontrakt innan arbetet med 

innovationen påbörjats. Å andra sidan ingås ett kontrakt när själva innovationen 

mynnar ut i en färdig lösning som upphandlande myndighet köper. Effekten blir att 

flera potentiella partnerskap ingås med flera privata enheter, utan att någon innovation 

utvecklats.229 Först därefter uppstår vad som faktiskt kan bli föremål för upphandling, 

själva innovationen.  

Vidare är det viktigt att själva strukturen på partnerskapet måste spegla den 

inledande fasen av hela innovationspartnerskapet. Med det menas att partnerskapet 

måste motsvara den förväntade innovationen, risk föreligger annars att innovationen 

exempelvis är ett förklätt statsstöd. 230  Sådana krav skulle kunna tyda på att 

upphandlande myndighet måste ha relativt klart för sig hur den tänker organisera 

samarbetet med de privata enheterna redan innan innovationspartnerskapet ingås. 

Annars kan upphandlande myndighet eventuellt ingå partnerskap i syfte att ge den 

privata enheten en god affär. Organiseringen kan i enlighet härmed röra den 

finansiella lösningen och liknande. 

När strukturen för innovationspartnerskapet utformas kan detta liknas vid ett 

tjänstekontrakt. Vad som däremot kännetecknar själva innovationen som senare 

resulterar i ett köp är mindre klart.231 Som påpekades i kap. 3.2 utgör tjänstekontrakt 

inte OPS om inte den ekonomiska risken överförs till den privata enheten. 

Innovationspartnerskap torde i vart fall i den inledande delen av partnerskapet därmed 

inte utgöra OPS. 

Det måste finnas någon form av ekonomiskt incitament till att ingå 

innovationspartnerskap. Innovationen kan riskera att mynna ut i en produkt som inte 

är bättre än de som redan finns på marknaden, vilket i sin tur kan innebära att den 

upphandlande myndigheten inte köper innovationen. När det handlar om den 

ekonomiska risken är innovationspartnern bärare av den såtillvida att den innovation 

																																																								
229 Lagrådsremiss, Nytt regelverk om upphandling, s. 473. 
230 SOU 2014:51 Nya regler om upphandling, s. 115 ff. 
231 SOU 2014:51, s. 117. 
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som framställs, inte nödvändigtvis är bättre än de lösningar som redan finns på 

marknaden. Möjligtvis pågår även utveckling av en liknande innovation någon 

annanstans av en annan part.232 Den privata enheten bär således en typ av ekonomisk 

risk såtillvida att innovationer är kostsamt och att det inte nödvändigtvis uppstår ett 

efterföljande köp från upphandlande myndighet. Fråga uppstår då om den ekonomiska 

risken innebär att OPS har uppstått redan i den inledande strukturella fasen av 

innovationspartnerskapet. Troligtvis innebär den privata enhetens kostnader för 

innovationer att de likställs med sådana kostnader som en leverantör inom exempelvis 

byggbranschen har för projekterande av en entreprenad. Det vill säga kostnader som 

måste ingå i anbudet och därmed inte kopplat till själva verksamheten.  

Emellertid finns röster som menar att upphandlande myndigheter inom ramen för 

ett innovationspartnerskap måste utge ersättning i mellanliggande delmål. Utifrån 

delmålen kan upphandlande myndighet därefter bestämma om partnerskapet ska 

fortgå eller avslutas. 233  En sådan lösning kan bekräfta uppfattningen att den 

ekonomiska risken kvarstår hos den upphandlande myndigheten eftersom den i en 

sådan konstruktion står för kostnadstäckningen. Då utgör innovationspartnerskap inte 

OPS. 

 

5.2	Konkurrenshotande	innovationer	
Fråga uppstår om vilka leverantörer som är intresserade av att investera i nya 

innovationer om de inte ges några garantier för att den upphandlande myndigheten 

kommer välja just dem som samarbetspartners. Vidare ska poängteras att EU-

lagstiftaren uppenbarligen identifierat en risk för missbruk av partnerskaps-

modellen.234 Inte minst genom att nya upphandlingsdirektiven anger att innovations-

partnerskap är otillåtet om konkurrensen hotas.235 

En möjlig slutsats härmed är att om innovationen redan finns kan den 

upphandlande myndigheten inte kalla samarbetet för innovationspartnerskap enbart 

för att undkomma upphandlingsreglerna. Vidare torde ett innovationspartnerskap 

förutsätta att själva partnerskapet har ett samband med innovationen, för att 

																																																								
232 Arrowsmith 2014, s. 1048. 
233  Gomes Cerqueira, Pedro, The innovative innovation partnerships under the 2014 Public 
Procurement Directive, P.P.L.R. 2014, 4, s. 211-218. Lösningen med mellanliggande mål framgår även 
av artikel 31.2 i direktiv 2014/24/EU. 
234 Gomes Cerqueira, s. 211-218. 
235 Se skäl 49 i direktiv 2014/24/EU. 
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överensstämma med upphandlingsregelverket. Upphandlande myndighet riskerar 

annars att agera i strid med principen om icke-diskriminering.236 När en upphandling 

sker får en upphandlande myndighet inte ha så stor valfrihet att den handlar i strid 

med de allmänna principerna. Synsättet bör även gälla innovationspartnerskap. Ett 

inledande av innovationspartnerskap får således inte utformas så att vissa leverantörer 

riskerar att diskrimineras och inte heller får sådana krav ställas som är 

oproportionerliga mot den innovation som ska tas fram. Proportionalitet skulle i det 

här fallet kunna innebära att leverantörerna ska ha faktisk möjlighet att uppfylla de 

krav som ställs på den blivande innovationen. Om innovationspartnerskapet hotar att 

snedvrida konkurrensen är partnerskapet automatiskt otillåtet. 

 

5.3	Sammanfattning	
Kapitlet har visat att EU-lagstiftaren både lyssnat på och analyserat marknaden. 

Insikten om att det finns samarbeten där både den offentliga som privata parten har 

mycket att lära av varandra har bidragit till en lagstadgad samarbetsform för nya 

innovationer. Fråga uppstår dock om när ett innovationspartnerskap uppkommer. Den 

förda analysen har visat att det i enlighet med vad som tidigare redovisats inte är 

självklart vid vilken tidpunkt som ett partnerskap går att fastslå. Den mest sannolika 

slutsatsen är emellertid att ett innovationspartnerskap uppstår mellan valet att inleda 

ett förfarande med innovationspartnerskap och att en faktisk innovation upphandlas. 

 För att OPS ska föreligga måste särskilt den ekonomiska risken flyttas över från 

upphandlande myndighet till den privata enheten. I ett innovationspartnerskap är det 

svårt att avgöra när den ekonomiska risken de facto övergår från den upphandlande 

myndigheten till den privata enheten. Rättare sagt är det snarare utmanande att avgöra 

vad den ekonomiska risken över huvud taget utgörs av inom ett innovations-

partnerskap. Särskilt med tanke på att de inledande faserna, när den privata enheten 

troligtvis investerar i en innovation, ej utgör OPS eftersom det rent strukturellt är att 

anse som ett tjänstekontrakt. Övriga risker inom partnerskapet utgörs mest sannolikt 

av sådana kostnader som normalt förknippas med projektering av en upphandling. 

Överföring av sådan verksamhetsrisk som definierar OPS uppstår därmed inte. 

																																																								
236 Dom Concordia Bus Finlandia, C-513/99, EU:C:2002:495, punkt 69. 
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6.	Sammanfattning	och	slutsatser	

Uppsatsen har syftat till att analysera både rättsliga förutsättningar som gränser för 

OPS inom rättsområdet offentlig upphandling. Med andra ord söka fastställa gällande 

rätt för vilka begränsningar och möjligheter som finns när upphandlande myndigheter 

väljer att ingå olika typer av samarbeten med privata enheter. Inom EU finns inget 

övergripande kodifierat regelverk för OPS, även om ett nytt direktiv gällande 

koncessioner har antagits. Just koncessioner utgör enligt den förda analysen OPS, 

men endast en del av hela paraplybegreppet. Enkelt uttryckt har alltså en viss typ av 

OPS reglerats, medan andra lämnats till primärrätten – och framför allt EU-domstolen 

– att sätta gränserna för.  

 Syftet med kapitlet är att sammanfatta och presentera de slutsatser som går att dra 

utifrån analysen. För att kunna besvara den övergripande frågeställningen 

utkristalliserades tre underfrågor som hjälp för att fastställa förutsättningarna och 

gränserna. Respektive frågeställning sammanfattas i separata avsnitt. 

 

6.1	När	uppstår	OPS	och	hur	måste	samarbetet	ske?	
Eftersom OPS tillhör både ett icke-kodifierat och odefinierat begrepp inom den 

unionsrättsliga regleringen för offentlig upphandling är frågan när OPS uppstår av 

betydelse för rättstillämpningen. Om rättstillämpningen inte vet när OPS har uppstått, 

kan tillämpligheten av upphandlingslagstiftningen inte heller fastställas. Som 

uppsatsen tidigare poängterat är de allmänna rättsprinciperna av enorm betydelse för 

offentlig upphandling och så även för den juridiska bedömningen av OPS. 

 Formen för OPS kan beskrivas som en varierat komplicerad organisatorisk 

struktur. Det går bland annat att se OPS-konstellationer i form av koncessioner, vilka 

sedan tidigare varit föremål för reglering, men som genom de nya upphandlings-

direktiven förtydligas. Tidigare omfattades endast byggkoncessioner av 

upphandlingslagstiftningen, men från och med att harmoniseringen färdigställs i 

medlemsstaterna inbegrips även tjänstekoncessioner. Inte endast koncessioner utgör 

emellertid OPS, utan varje samarbete som upphandlande myndigheter ingår med 

privata enheter måste ses mot bakgrund av den finansiella lösning som valts. Med 

finansiell lösning innefattas framför allt när den ekonomiska risken anses ha övergått 

från den upphandlande myndigheten till den privata enheten. Det vill säga att om den 

upphandlande myndigheten på något sätt erbjuder den privata enheten kostnads-
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täckning, då närmar sig samarbetet gränserna för tjänstekontrakt. I en sådan situation 

har ingen ekonomisk risk övergått. Som analysen visade i kap. 3.2 kan tjänstekontrakt 

inte utgöra OPS om inte den ekonomiska risken överförs. Några krav på hur 

omfattande den ekonomiska risken måste vara finns däremot inte. Vidare måste den 

upphandlande myndigheten ha valt en konkret partner för att OPS ska kunna uppstå, 

endast en idé om att ingå OPS med en privat enhet är därför inte tillräckligt. 

 Slutligen bör påpekas att OPS inte får ta sådan form att den utgör statsstöd 

eftersom det skulle motverka hela syftet bakom offentlig upphandling: en inre 

marknad utan korruption och med fri konkurrens. Om upphandlande myndighet ingår 

OPS som mynnar ut i en anläggning som endast ett fåtal personer har möjlighet att 

bruka, då närmar det sig otillåtet statsstöd. Särskilt bör själva den affärsmässiga 

strukturen analyseras, men även verksamheten i stort för att avgöra om upphandlingen 

utgör otillåtet statsstöd. 

 

6.1.1	Formen	för	samarbetet	
Koncessioner hjälper att formulera i vilken form själva samarbetet måste ske för att 

utgöra OPS. Men som avgörandet Acoset visat kan OPS uppstå redan vid valet av 

samarbetspartner, utan att själva föremålet för samarbetet är klarlagt. Däremot bör 

förutsättas att den som ska utföra sysslorna som samarbetet avser, på förhand är 

avklarat för att OPS ska uppstå redan vid valet av samarbetspartner. Om en 

samarbetspartner ska ingå som delägare till IOPP, men inte utföra den verksamhet 

som bolaget syftar till, torde alltså OPS ej ha uppstått vid själva bildandet av bolaget. 

Efterföljande uppgifter är grundläggande för att avgöra om OPS föreligger. 

Avslutningsvis ska påpekas att det är svårt att reglera OPS mer än vad som redan 

har gjorts. Gränserna för vad som egentligen utgör OPS är så pass otydliga och 

utmanande att fastställa. Ett första steg är att det nu kommer ett direktiv för 

koncessioner. OPS är däremot inte enbart koncessioner. När de rättsliga gränserna och 

förutsättningarna ska klargöras måste därför hela samarbetet analyseras. Koncessioner 

som vägledning för de rättsliga gränserna och förutsättningarna kan dock tjäna ett 

stort syfte när ett samarbete analyseras. 

Upprätthållande av en inre fungerande marknad är själva målet med offentlig 

upphandling. Inga åtgärder som kan riskera att snedvrida konkurrensen eller hota den 

inre marknaden får vidtas. Hur upphandlande myndigheter definierar upphandlingen 
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är därmed irrelevant. Om OPS tar sig formen av en upphandling ska det 

upphandlingsrättsliga regelverket följas, det vill säga om upphandlande myndigheter 

vänder sig till marknaden för köp av tjänster eller varor. Ökad konkurrens innebär en 

mer effektiv inre marknad. Det offentliga får inte ingå samarbeten på ett sådant sätt att 

konkurrensen åsidosätts. Att ingå ett samarbete med en privat enhet utan föregående 

upphandling kan vara sådana konkurrenshotande handlingar som står i direkt strid 

med syftet. 

Det mest sannolika svaret på frågeställningen är alltså att OPS aldrig kan uppstå 

om inte den ekonomiska risken överförs från upphandlande myndighet till den privata 

enheten. Konstellationerna inom vilka risken överförs är däremot dynamiska och 

varje enskilt samarbete måste utifrån en helhetsbedömning analyseras var för sig för 

att kunna fastställa om OPS föreligger. Slutligen kan OPS aldrig uppstå om inte 

upphandlande myndighet har en konkret part att ingå ett samarbete med. 

 

6.2	Till	vilken	gräns	får	den	privata	enheten	bestämma?	
Svaret på frågan torde vara att privata enheter får vara med och bestämma föremålet 

för upphandlingen endast när upphandlande myndigheter inte på förhand vet vad som 

ska upphandlas. För att leverantören ska kunna vara med förutsätts dessutom att 

upphandlande myndighet valt vissa typer av upphandlingsförfaranden. 

 Så kallad konkurrenspräglad dialog får användas av myndigheter när kontraktet 

framstår som särskilt komplicerat. Kravet på vad som är särskilt komplicerat utgörs av 

en objektiv måttstock. Syftet är inte att upphandlande myndighet subjektivt ska 

avgöra vad som är komplicerat för att därmed kunna tillämpa förfarandet. I en sådan 

situation skulle upphandlande myndigheter fritt kunna använda konkurrenspräglad 

dialog. Viktigt att komma ihåg är att konkurrenspräglad dialog är ett undantags-

förfarande, vilket betyder att det endast får användas när de övriga förfarandena inte 

är tillämpliga. Bakgrunden är att upphandlingstypen erbjuder en mer flexibel upp-

handling än övriga förfaranden. 

Praxis har visserligen visat att det finns vissa möjligheter för privata enheter att 

vara med i förberedande arbete utan att det ska påverka möjligheten att senare lämna 

anbud i upphandlingen. Emellertid förutsätter det att den person som varit kopplad till 

förberedande arbete visar att den inte uppnått en konkurrensfördel. Värt att poängtera 

är dock att någon OPS högst sannolikt inte har uppstått redan under det förberedande 
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arbetet eftersom ingen ekonomisk risk har överförts. Med andra ord kan personen i 

fråga hypotetiskt sett ha medbestämmandemakt, men det sker inte inom ramen för 

OPS. Samma sak gäller de så kallade funktionsupphandlingarna där upphandlande 

myndighet upphandlar en lösning. Privata enheter ges makt såtillvida att 

utformningen av föremålet för upphandlingen ligger hos dem. Däremot övergår ingen 

ekonomisk eller övrig verksamhetsmässig risk och därför kan funktionsupphandling 

inte definieras som OPS. Medbestämmandemakten sker således även i det fallet 

utanför omfattningen för OPS. Samma slutsats kan dras gällande avtal med optioner. 

Slutsatsen är således att endast när upphandlande myndighet valt konkurrens-

präglad dialog som upphandlingsförfarande finns en reell möjlighet för den privata 

enheten att ha faktisk medbestämmandemakt inom OPS. Som tidigare poängterats 

förutsätter det att upphandlingen är särskilt komplicerad, vilket kan handla om 

komplexa finansiella lösningar där den ekonomiska risken förs över till en privat 

enhet. 

 

6.2.1	OPS	och	medföljande	risker	
När en privat enhet ingår samarbeten med upphandlande myndigheter är det förenat 

med vissa risker. Sådana risker utgår normalt från det faktum att en offentlig uppgift 

har lämnats över till en privat enhet som inom gränserna för sin verksamhet styr 

föremålet för upphandlingen. Frågan avser alltså den privata enhetens 

medbestämmanderätt såtillvida att den har sitt sätt att organisera verksamheten. OPS 

kan i sådana sammanhang innebära att avtalsrelationerna blir långvariga och svåra att 

omförhandla. I värsta fall måste det offentliga gå in och ta över misslyckade OPS, 

vilket kan innebära stora kostnader för samhället. Att tala om ett totalt risk-

överförande från upphandlande myndighet till privat enhet är alltså ej för handen. I 

slutänden bär upphandlande myndighet alltid risken. Om samarbetet däremot fortgår 

hos den privata enheten kan denne bli ansvarig för felaktigt utförd offentlig 

serviceverksamhet. En privat enhet kan emellertid endast vara ansvarig för offentlig 

serviceverksamhet så länge avtalsrelationen med upphandlande myndighet pågår. 

 

6.3	Utgör	innovationspartnerskap	OPS?	
Uppsatsens tredje frågeställning rörde huruvida innovationspartnerskap utgör OPS. 

Eftersom förfarandet ännu inte är genomfört i svensk lagstiftning fokuserade 
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uppsatsen kortfattat på frågan. Analysen har bland annat visat att innovations-

partnerskapet i allra högsta grad är ett politiskt verktyg för EU:s framtida fortlevnad. I 

vart fall går att utläsa en önskan om ökade samarbeten mellan upphandlande 

myndigheter och det privata näringslivet. I enlighet med Europa 2020-strategin har 

EU intagit ett förhållningssätt att partnerskap mellan det offentliga och det privata kan 

vara vägen till ekonomiskt välstånd inom unionen. Offentligt-privat ska inte vara ett 

motsatsförhållande, utan två parter som verkar mot gemensamma mål. För det 

offentliga ingår exempelvis målet att sysselsättningen ökar, för det privata ingår målet 

att öka affärerna. Små och medelstora företag har särskild potential att gynnas. 

 Emellertid har analysen visat att en möjlig konsekvens är att innovations-

partnerskapet snarare definieras som tjänstekontrakt. Om så är fallet kan innovations-

partnerskap inte utgöra OPS. Den enda ekonomiska risk som går att utläsa ur 

samarbetsformen är den risk som för den privata enheten är kopplad till normala 

risker för en upphandling. Om upphandlande myndighet däremot väljer en 

organisatorisk struktur som medför att verksamhetsrisken övergår till den privata 

enheten, då kan samarbetet mycket väl vara OPS. I dagsläget är emellertid frågan om 

vilka finansiella lösningar upphandlande myndigheter kommer välja rent hypotetisk. 

Den mest sannolika slutsatsen är därför att innovationspartnerskap inte utgör OPS. 

 För leverantörer som lämnar anbud inom exempelvis upphandlingar av 

entreprenader ingår givetvis de omkostnader som uppstår för material och arbete i 

själva anbudspriset. Att i ett innovationspartnerskap ta höjd för att utvecklingen av en 

innovation kräver finansiering av material och forskare, innebär alltså inte att den 

ekonomiska risken övergår till den privata enheten. Ersättningen som upphandlande 

myndighet utger ska inkludera de omkostnader den privata enheten har. Sådana 

kostnader handlar om grundläggande företagsekonomi och är inte en förutsättning för 

att OPS ska föreligga. För att jämföra med OPS-formen koncessioner där intäkterna är 

helt beroende av tredje person, finns ingen motsvarande risk inom innovations-

partnerskapet. Den risk som privata enheter upplever är snarare om upphandlande 

myndighet förväntas välja dennes anbud, vilket är en risk varje leverantör tar i alla 

upphandlingar. Det sagda bekräftar uppfattningen om att innovationspartnerskapet 

sannolikt inte utgör OPS. Märk väl att eftersom det pågår ett enormt förändringsarbete 

på upphandlingsområdet kan sådana frågor snart komma att bli mer bestämt 

besvarade, särskilt genom EU-domstolen och den fortgående forskningen.	  
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7.	Konsekvens	och	rättsföljd		

Offentlig verksamhet innefattar makt. Inte minst genom att staten kan lagstifta och 

beskatta, men även genom att bedriva verksamheter som mer eller mindre påverkar 

enskilda. I en OPS-situation ges det offentliga möjlighet att överlåta delar av den 

makten till det privata näringslivet. Sådan maktförskjutning bidrar även till att i 

betydlig grad uppluckra de gränser som existerat mellan offentlig och privat 

verksamhet. Maktförskjutningen bör därför inte ske oreglerat. Kapitlet syftar till att ge 

en avslutande reflektion av analysen, särskilt med fokus på de lege ferenda. 

Analysen har konstaterat att koncessioner utgör en typ av OPS. När ett samarbete 

däremot går utanför koncessionens lagstadgade struktur är gränserna mer oklara. 

Lagstiftning kan bidra till att definiera ett visst område, men det finns alltid en risk att 

definitionen utelämnar en mängd situationer. EU har en tradition av att lagstifta 

detaljerat och precist. Sverige å sin sida har en tradition av öppen lagstiftning som 

genom praxis, förarbeten och doktrin täpper igen eventuella luckor. Fråga uppstår 

vilken funktion en legaldefinition av OPS skulle ha. I skrivande stund pågår arbetet 

med att genomföra koncessionsdirektivet i svensk lagstiftning. Är det nödvändigt? 

Utan att närmare utreda politiska meningsskiljaktigheter kan konstateras att 

ökade samarbetsmöjligheter mellan det offentliga och privata klyver opinionen. OPS 

kan framstå som enda ekonomiskt rimliga alternativet till att tillhandahålla en 

kommunal angelägenhet. OPS kan också innebära att privata enheter tillåts förvalta 

skattemedel från de offentliga finanserna. Parallellt med sådana frågeställningar 

ställer medborgarna högre krav på att det offentliga ska underlätta framkomligheten. I 

takt med pågående urbanisering uppkommer även krav på att bygga ut befintlig 

infrastruktur. Risken för intressekollisioner inom ramen för OPS är påtaglig. 

Om det varken finns en legaldefinition eller tillämpligt regelverk för OPS förlitar 

sig rättstillämpningen på de allmänna rättsprinciperna. Detaljrikedomen skiljer sig 

markant mellan direktiven och de allmänna rättsprinciperna som har en mer 

målinriktad karaktär. Mot den bakgrunden bör inte krävas av varje upphandlande 

myndighet att ha så pass hög kännedom att de själva ska rättstillämpa enbart utifrån 

de viktigaste principerna. Häri ligger den direkta faran när det kommer till OPS och 

avsaknaden av tydliga gränser. Ett odefinierat område övervältrar ett stort ansvar på 

den enskilda upphandlande myndigheten att avgöra inom vilka ramar samarbeten kan 

tänkas ske. Upphandlande myndigheter förutsätts själva avgöra gränserna och därmed 
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förutsättningarna när de rör sig på ett område som inte omfattas av legaldefinitionen 

för koncessioner. Det är ett stort upphandlingsrättsligt ansvar.  

Upphandlande myndigheter ska dock inte välja OPS för att slippa besväret att 

göra sin läxa. Offentlig makt kan inte vind för våg lämnas över till näringslivet enbart 

på grund av att upphandlande myndighet inte bemödat sig att sätta sig in i ett särskilt 

problemområde. Upphandlingsregelverket syftar till att realisera de unionspolitiska 

målen om en samlad gemenskap med lika förutsättningar avseende konkurrens och 

likabehandling. Samtidigt finns en uttalad strategi att öka utbytet mellan offentligt och 

privat genom bland annat offentlig upphandling. Bör då ett byråkratiskt och 

administrativt tungt rättsområde sätta hinder för ingående av OPS? Möjligtvis 

försvinner näringslivets incitament till samarbeten om en legaldefinition inrättas, med 

hänsyn till att ett redan komplicerat regelverk blir än mer detaljerat. Röster har höjts 

om att offentlig upphandling omyndigförklarar de upphandlande myndigheterna och 

inskränker deras självbestämmande. Eventuellt handlar det om att offentlig 

upphandling och särskilt regleringen kring OPS måste hitta en balans mellan mål och 

medel. Att låta reglera OPS kan däremot knappast innebära att incitament för 

samarbeten inskränks. Snarare möjliggörs att privata enheter på lika villkor kan ingå 

affärsförhållanden med offentlig verksamhet. I dagsläget rör sig OPS i limbo mellan 

den snävt detaljerade EU-lagstiftningen och den öppna svenska. Behovet av 

förtydligande praxis är påtagligt. 

Offentlig upphandling är ett dynamiskt rättsområde influerat av europeisk politik, 

EU-domstolens delvis politiserade förhållningssätt och de sociala mål som 

kännetecknar samarbetet EU. Institutionerna har insett vikten av att offentlig 

verksamhet samarbetar med det privata näringslivet. Ur ett marknadsekonomiskt 

perspektiv innebär det att sysselsättningsmål realiseras och därmed ökat socialt 

välstånd. Problematiskt nog har både gränser och förutsättningar för OPS överlämnats 

i de rättstillämpande institutionernas försorg. Om samarbeten mellan offentlig 

verksamhet och näringslivet ska bidra till att höja den europeiska standarden måste 

lagstiftningen tydliggöras. Risken för ett rättsligt haveri är uppenbar. Antal 

samarbeten stegrar för att förverkliga de politiska målen, men den rättsliga kunskapen 

står stilla. OPS handlar i grund och botten om balans mellan offentlig makt och 

näringslivets möjlighet att förvalta den. Tydligare lagstiftning kan klargöra hur 

balansen ska upprätthållas. 

	



	
56	

	 	



	
57	

8.	Källförteckning	

	

Litteratur	
	

Adrell, Roland, Moldén, Robert, Juridik i kommunala bolag, 1 u., Norstedts Juridik,  

Stockholm, 2014 [cit. Adrell & Moldén]. 

Arrowsmith, Sue, Public Private Partnerships and the European Procurement Rules:  

EU Policies in Conflict?, Common Market Law Review, 2000, nr 37, s. 709-737 

[cit. Arrowsmith, Public Private Partnerships]. 

Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the  

EU and UK, vol. 1, 3 u., Sweet & Maxwell, London, 2014 [cit. Arrowsmith, 

2014]. 

Arrowsmith, Sue, Treumer, Steen, Competitive dialogue in EU law: a critical review,  

Arrowsmith, Sue, Treumer, Steen (red.), Competitive Dialogue in EU 

Procurement, Cambridge University Press, Cambridge, 2012 [cit. Arrowsmith & 

Treumer]. 

Battista, Jasmin, The Respect of State Aid Rules in PPPs, EPPPL 2007, nr 2, s. 70-79. 

Bergman, Mats, Indén, Tobias, Lundberg, Sofia, Madell, Tom, Offentlig upphandling:  

på rätt sätt och till rätt pris, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2011 [cit. Madell 

m.fl.]. 

Bergström, Maria, Privatoffentliga partnerskap, direkt effekt och det funktionella  

statsbegreppet: privata aktörer med tidsbegränsat offentligt ansvar, ERT 2008, 

nr 3, s. 665-680 [cit. Bergström]. 

Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi i dag?, JT 2009-10,  

nr 3, s. 477-501. 

Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Vogel, Hans- 

Heinrich, Warnling-Nerep, Wiweka, Finna rätt: Juristens källmaterial och 

arbetsmetoder, 12 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012 [cit. Bernitz m.fl.].  

Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 u., Norstedts  

Juridik, Stockholm, 2007 [cit. Bohlin & Warnling-Nerep]. 

Bovis, Christopher, EU Public Procurement Law [Elektronisk resurs], 2 u., Edward  

Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2012. 

Bovis, Christopher, Reforming the public sector in the EU: the new public 



	
58	

procurement regime, Amicus Curiae – Journal of the Society for Advanced Legal 

Studies, 2005, nr 60, s. 4-11. 

Bovis, Christopher, Risk and Public-Private Partnerships, EPPPL 2012, nr 1,  

s. 44-56 [cit. Bovis, Risk,]. 

Brown, Adrian, Selection of the private participant in a public-private partnership  

which is entrusted with a public service concession: Acoset (Case C-196/08), 

P.P.L.R. 2010, 2, NA45-49. 

Brux, de, Julie & Marty, Frédéric, IPPP: Risks and Opportunities, An Economic  

Perspective, EPPPL 2014, nr 2, s. 113-125. 

Burnett, Michael, The New Rules for Competitive Dialogue and the Competitive  

Procedure with Negotiation in Directive 2014/24 – What Might They Mean for 

PPP?, EPPPL 2015, nr 2, s. 62-71.  

Gomes Cerqueira, Pedro, The innovative innovation partnerships under the 2014  

Public Procurement Directive, P.P.L.R. 2014, 4, s. 211-218 [cit. Gomes 

Cerqueira]. 

Hellner, Jan, Rättsteori – en introduktion, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm 1994  

[cit. Hellner]. 

Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel – allmänna rättsprinciper i EU:s  

domstol (ak.avh.), Norstedts Juridik, Stockholm, 2008. 

Indén, Tobias, IPPP – The Long-Term Perspective Information, Due Diligence and  

General Principles, EPPPL 2011, nr 3, s. 120-136. 

Indén, Tobias & Naundrup Olesen, Karsten, Offentlig-privat samarbejde, 1 u., Jurist-  

og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, 2012 [cit. Indén & Naundrup 

Olesen]. 

Koldinská, Kristina, EU-compatible Interpretation of the Natoinal Law with some  

Constitutional Reservations – Case of the Czech Republic, Neergaard, Ulla, 

Nielsen, Ruth & Roseberry, Lynn (red.), European Legal Method – Paradoxes 

and Revitalisation, DJØF Publishing, Köpenhamn, 2011. 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 5 u., I.B.A. Institutet för Bank- och  

Affärsjuridik AB, Uppsala, 2006 [cit. Lehrberg]. 

Madell, Tom, Mellan offentligt självbestämmande och konkurrensneutralitet mellan  

marknadsaktörerna, Bekkedal, Tarjei, Madell, Tom & Neergaard, Ulla (red.), 

Den nordiska välfärden och marknaden: Nordiska erfarenheter av tjänster av 



	
59	

allmänt intresse i en EU- rättslig kontext, Skrifter från juridiska institutionen vid 

Umeå universitet, Nr 23, Iustus Förlag, Uppsala, 2011. 

Madell, Tom, Konkurrenspräglad dialog – ett alternativt vid offentlig-privata  

partnerskap?, Edström, Örjan (red.), Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, 

Uppsala, 2007. 

Madell, Tom & Indén, Tobias Offentlig-privat samverkan: rättsliga förutsättningar  

och utmaningar, Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, Nr 22, 

Iustus Förlag, Uppsala 2010 [cit. Madell & Indén]. 

Mehta, Jayant, State Aid and Procurement in PPPs – Two Faces of a Single Coin?,  

EPPPL 2007, nr 3, s 141-152. 

Mörth, Ulrika, Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller  

deliberation?, Mörth, Ulrika & Sahlin-Andersson, Kerstin (red.), Privatoffentliga 

partnerskap: styrning utan hierarkier och tvång?, 1 u., SNS förlag, Stockholm, 

2006. 

Nilsson, Jan-Eric, Nya vägar för infrastruktur: offentlig-privat samverkan, 1 u., SNS  

förlag, Stockholm, 2009 [cit. Nilsson]. 

Reichel, Jane, God förvaltning i EU och i Sverige (ak.avh.), 1 u., Jure Förlag AB,  

Stockholm, 2006. 

Reichel, Jane, European Legal Method from a Swedish Perspective – Rights,  

Compensation and the Role of the Courts, s. 245-278, i Neergaard, Ulla, Nielsen, 

Ruth & Roseberry, Lynn (red.), European Legal Method – Paradoxes and 

Revitalisation, DJØF Publishing, Köpenhamn, 2011. 

Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk  

metodlära, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013 [cit. Reichel, EU-rättslig 

metod]. 

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, nr 4/5, s. 648-656. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och  

argumentation, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015 [cit. Sandgren, Rätts-

vetenskap för uppsatsförfattare]. 

Savvides, Demetris, The Effectiveness of the Competitive Dialogue Procedure under  

the EU Consolidated Public Procurement Directive (2004/18/EC) as an Award 

Procedure for Public Private Partnerships, EPPPL 2011, nr 1, s. 23-37. 

Sluijs, van der, Jessica, Soft law-reglering av försäkringsrätten, JT 2010-2011, s. 296- 

326, på s. 298 [cit. Sluijs, van der]. 



	
60	

Steiner, Josephine & Woods, Lorna, EU Law, 10 u., Oxford University Press, Oxford,  

2009 [cit. Steiner & Woods]. 

Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, 2 u., Studentlitteratur  

AB, Lund, 2013 [cit. Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion].  

Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga  

kontrakt (ak.avh.), 1 u., Jure Förlag AB, Stockholm, 2012 [cit. Sundstrand, 

Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt]. 

Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion,  

Juridisk Publikation 2014, s. 211-226. 

Sällfors, Kristoffer, Nytt direktiv om koncessioner – förtydligande, förändring,  

förbättring?, ERT 2014, 3, s. 477-488. 

Tridimas, Takis, The General Principles of EU Law, 2 u., Oxford University Press,  

Oxford, 2006. 

Tvarno, D., Christina, Public-private partnerships from a Danish perspective,  

P.P.L.R. 2006, 3, NA98-108. 

Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015 [cit.  

Warnling-Nerep]. 

 

 

Offentligt	tryck	
 

EU-rättsligt	material	

Fördrag 
Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). 

 

Direktiv 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om  

samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om  

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, 

varor och tjänster. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om  

tilldelning av koncessioner. 



	
61	

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om  

offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om  

upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. 

 

Kommissionen  

Kommissionens beslut nr 264/2002 av den 2 oktober 2002 om London Underground  

Public Private Partnership, (C(2002)3578fin, 02.10.2002). 

Kommissionens grönbok om tjänster i allmänhetens intresse (KOM(2003)270 slutlig,  

21.5.2003). 

Kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig  

upphandling och koncessioner (KOM(2004)0327 slutlig, 30.4.2004). 

European Commission Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive  

(CC(2005)04 final, 5.10.2005). 

Kommissionens meddelande om offentlig-privata partnerskap och EG:s lagstiftning  

om offentlig upphandling och koncessioner (KOM(2005)0569 slutlig, 

15.11.2005). 

Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig  

upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap 

(IOPP) (KOM(2007)6661 slutlig, 05.02.2008). 

Kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt  

för alla (KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010). 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Grönbok om  

offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och 

koncessioner (KOM(2004) 327 slutlig, 20.5.2005). 

 

Svenskt	material	

Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1969:29    Idrott åt alla. 

SOU 2010:56    Innovationsupphandling. 



	
62	

SOU 2014:51    Nya regler om upphandling. 

 

Departementsserien (Ds) 

Ds 2000:65     Alternativ finansiering genom partnerskap. 

Ds 2003:30     Om entreprenad inom hälso- och sjukvården. 

 

Propositioner 
Prop. 1990/91:117   Om en ny kommunallag. 

Prop. 1993/94:39    Arlandabanan. 

Prop. 1998/99:107  En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse 

och underhållning. 

Prop. 2008/09:29  Lag om valfrihetssystem. 

Prop. 2008:/09:35  Framtidens resor och transporter – infrastruktur för 

hållbar tillväxt. 

Prop. 2009/10:180  Nya rättsmedel på upphandlingsområdet. 

Prop. 2012/13:25    Investeringar för ett stark och hållbart transportsystem. 

Prop. 2015/16:195   Nytt regelverk om upphandling. 
 

Remisser 
Lagrådsremiss    Nytt regelverk om upphandling. 

 

 

Domstolar	
	

EU	

EU-domstolen 

Dom De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mot Höga myndigheten,  

C-30/59, EU:C:1961:2. 

Dom Costa mot E.N.E.L, C-6/64, EU:C:1964:66. 

Dom Cassis de Dijon, C-120/78, EU:C:1979:42. 

Dom CILFIT, C-283/81, EU:C:1982:335. 

Dom Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422. 

Dom Foster m.fl. mot British Gas, C-188/89, EU:C:1990:313. 



	
63	

Dom kommissionen mot Danmark (Stora Bältbron), C-243/89, EU:C:1993:257. 

Dom SFEI m.fl., C-39/94, EU:C:1996:285. 

Dom Teckal, C-107/98, EU:C:1999:562. 

Dom Unitron Scandinavia och 3-S, C-275/98, EU:C:1999:567. 

Dom Teleaustria och Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669. 

Dom Universale-Bau m.fl., C-470/99, EU:C:2002:746. 

Dom kommissionen mot Sverige, C-478/99, EU:C:2002:281. 

Dom Concordia Bus Finlandia, C-513/99, EU:C:2002:495. 

Dom Fabricom, de förenade målen, C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127. 

Dom Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5. 

Dom Contse, C-234/03, EU:C:2005:644. 

Dom Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605. 

Dom kommissionen mot Österrike, C-29/04, ECLI:EU:C:2005:670. 

Dom ANAV, C-410/04, EU:C:2006:237. 

Dom kommissionen mot Italien, C-382/05, EU:C:2007:445. 

Dom Varec vs État belge, C-450/06, EU:C:2008:91. 

Dom kommissionen mot Spanien, C423/07, EU:C:2010:211. 

Dom Club Hotel Loutraki, de förenade målen C-145/08 och C-149/08,  

EU:C:2010:247. 

Dom Acoset, C-196/08, EU:C:2009:628. 

Dom Eurawasser, C-206/08, EU:C:2009:540. 

Dom Serrantoni and Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808. 

Dom Helmut Müller, C-451/08, EU:C:2010:168. 

Dom Privater Rettungsdienst under Krankentransport Stadler, C-274/09,  

EU:C:2011:130. 

Dom Fish Legal och Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853. 

 

Tribunalen 
Dom av den 28 januari 1999, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mot Kommissionen,  

T-14/96, EU:T:1999:12. 

 

 

 



	
64	

Generaladvokaten 
Generaladvokat Fennellys förslag till avgörande i dom Teleaustria och Telefonadress,  

C-324/98, EU:C:2000:270. 

 

Sverige	

Högsta domstolen 
NJA 2013 s. 762. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen 
HFD 2013 ref. 31. 

 

Kammarrätten 
Kammarrätten i Stockholms dom av den 2 november 2010 (mål nr 6986-09). 
Kammarrätten i Göteborgs dom av den 23 maj 2011 (mål nr 6515-10). 

Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 mars 2013 (mål nr 7024-7026-12). 

Kammarrätten i Stockholms dom av den 12 juni 2013 (mål nr 7629-12). 

Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 4 november 2013 (mål nr 2545-13). 

Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 11 augusti 2015 (mål nr 1229-15). 

Kammarrätten i Jönköpings dom av den 25 november 2015 (mål nr 639-15). 

Kammarrätten i Jönköpings dom av den 1 maj 2016 (mål nr 3506-14). 
 

	

Myndigheter	
 

Konkurrensverket 
Konkurrensverkets promemoria av den 24 oktober 2008, ”OPS Offentlig-privat  

samverkan”. 

Konkurrensverkets yttrande av den 10 oktober 2012 (dnr 507/2012). 

Edquist, Charles, Offentlig upphandling och innovation, Uppdragsforskningsrapport  

2014:5 för Konkurrensverket, Stockholm, 2014. 

 

Nämnden för offentlig upphandling 
NOU:s yttrande av den 21 mars 2001 (dnr 2000/0339-22). 



	
65	

Riksrevisionen 
Riksrevisionens granskningsrapport av den 11 april 2016, ”Erfarenheter av OPS- 

lösningen med Arlandabanan”, dnr 3.1.1-2015-0500. 

 

Verket för förvaltningsutveckling 

Hellström, Lars (uppdragsansvarig), Förstudie om funktionsupphandling – Förslag på  

affärsmodell, strategi och handlingsplan för att vidareutveckla de statliga 

ramavtalen på IT-området, förstudie för Verket för förvaltningsutveckling. 

 

OECD 

Recommendation	of	the	Council	on	Principles	for	Public	Governance	of	Public-	

Private	Partnerships,	2012,	tillgänglig	via:	

http://www.oecd.org/governance/oecd-recommendation-public-

privatepartnerships.htm, lydelse 2016-07-27. 

 

Brittiska myndigheter 
Butcher, Louise, London Underground PPP: background, House of Commons  

Library Standard Note 1307, of January 16th 2012, tillgänglig via: 

www.parliament.uk/briefing-papers/sn01307.pdf, lydelse 2016-07-27. 

House of Lords, Select Committee on Economic Affairs, 1st Report of Session 2009- 

10, Private Finance Projects and off balance sheet debt, of March 17th 2010, 

tillgängligt via: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldeconaf/63/63i.pdf, 

lydelse 2016-07-27. 

	

Övriga 

The	Canadian	Council	for	Public-Private	Partnerships	(utg.),	Knowledge	Centre,		

Definitions	&	Models,	tillgängligt	via:	

http://www.pppcouncil.ca/web/Knowledge_Centre/What_are_P3s_/Definitions_

Models/web/P3_Knowledge_Centre/About_P3s/Definitions_Models.aspx?hkey=

79b9874d-4498-46b1-929f-37ce461ab4bc, lydelse 2016-05-12.	

 




