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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Sedan Europeiska rådets möte i Lissabon år 2000 då målet att Europa ska bli 

”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 

ekonomi”1 sattes upp har offentlig upphandlings roll som ett viktigt instrument 

för att stimulera innovation betonats alltmer.23 

Den offentliga upphandlingens potential som innovationsfrämjande åtgärd på 

efterfrågesidan har uppmärksammats i flera sammanhang,4 inte minst p.g.a. sin 

storlek: offentlig upphandling omfattar ca 18 % av EU:s BNP.5 

I sitt meddelande om Inremarknadsakten6 pekade Europeiska kommissionen 

(”kommissionen”) ut moderniseringen av upphandlingsregelverket som en av 

tolv prioriterade åtgärder att vidtas före utgången av 2012, med syftet att öka 

flexibiliteten i kontraktstilldelningen7 samt att skapa bättre möjligheter att 

använda offentlig upphandling till stöd för politik på andra områden.8 I 

                                                 
1 Se kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett 

ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) {SEK (2005)433 } /* 

KOM/2005/0121 slutlig - COD 2005/0050. 

2 Rolfstam, Max, Public Procurement of Innovation, Mediatryck, Lund, 2008, s. 21 ff. 

3 Se t.ex. Kommissionens meddelande ”Mer forskning och innovation - Att investera i tillväxt 

och sysselsättning - En gemensam strategi” (KOM (2005) 488 slutlig, 12.10.2005), eller. 

Aho, Esko, Cornu, Jozef, Georghiou, Luke, Subirá, Antoni, Creating an Innovative 

Europe. Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed 

following the Hampton Court Summit. Luke Georghiou, Rapporteur, 2006. (EUR 22005 

ISBN 92-79-00964-8) 

4 Se t.ex. Rolfstam, Max, Public Technology as a Demand-side Innovation Policy Instrument - 

an Overview of Recent Literature and Events (DRUID Winter Conference 27-29 januari 

2005, Skoerping/ Aalborg, Danmark), samt Edler, Jacob & Georghiou, Luke, Public 

procurement and innovation – Resurrecting the demand side, Research Policy 36, s. 949-

963.  

5 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling 

(KOM(2011) 896 slutlig, 20.12.2011), s. 3. 

6 Kommissionens meddelande Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten 

och stärka förtroendet för inre marknaden (KOM(2011)0206 slutlig, 13.4.2011). 

7 Angående syftet att öka flexibiliteten: förslagen har fått skarp kritik av Arrowsmith som 

framhåller att det nya regelverket i själva verket är rigidare och mer komplext än det 

nuvarande, se Arrowsmith, Sue, Modernising the European Union's public procurement 

regime: a blueprint for real simplicity and flexibility, P.P.L.R. 2012, 3, 71-82. 

8 Kommissionens meddelande Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten 

och stärka förtroendet för inre marknaden (KOM(2011)0206 slutlig, 13.4.2011).s. 19 f. 
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december 2011 publicerade så kommissionen förslag på omarbetade och 

moderniserade direktiv på upphandlingsområdet.9 Ett flertal element 

utformade specifikt för att främja innovation har tagits med i förslagen till nya 

direktiv.10 Ett av dessa är ett nytt upphandlingsförfarande kallat 

innovationspartnerskap, vilket är menat att fungera som ”ett nytt 

specialförfarande för utveckling och efterföljande köp av nya, innovativa 

produkter, byggentreprenader och tjänster, förutsatt att de kan levereras enligt 

överenskomna kapacitetsnivåer och kostnader.”11  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att klargöra tillämpningsområdet för det i det nya 

direktivförslaget introducerade upphandlingsförfarandet innovations-

partnerskap, genom att analysera ordalydelsen i direktivförslagets art. 29.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer följande fråga att besvaras: 

 Under vilka omständigheter kan upphandlingsförfarandet innovations-

partnerskap tillämpas?  

 

1.3. Metod och material 

I den här uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden att tillämpas. Det är 

dock en aning problematiskt att hänvisa till ett användande av rättsdogmatisk 

metod utan att ge någon form av förklaring av vad man anser det innebära. 

Vad den rättsdogmatiska metoden innebär är föremål för diskussion, det finns 

                                                 
9 Se kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig 

upphandling (KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011), kommissionens förslag till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (KOM(2011)0895 slutlig, 20.12.2011) 

samt kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av 

koncessioner (KOM(2011)0897 slutlig, 20.12.2011). 

10 Se bl.a. skäl (2), (17) och (27) i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011). 

11 Se motiveringen, s. 10, i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om offentlig upphandling (KOM(2011)0896 slutlig, 20.12.2011). 
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enligt Sandgren flera överlappande uppfattningar om vad som kan sägas 

karaktärisera rättsdogmatiken.12 Peczenic framhåller att ett av rättsdogmatikens 

erkända mål är att framställa rättsordningen som ett koherent nätverk, vilket 

sker med hjälp av t.ex. argumentationsredskap i form av analogislut, 

motsatsslut och ändamålstolkning.13 Den rättsdogmatiska metoden är att 

fastställa innehållet i gällande, eller som i förevarande fall kommande, rätt 

med hjälp av rättskälleläran. Det viktiga är att finna en för ämnet och 

materialet lämplig metod, som accepteras av det övriga juristskrået. 

 

I varje enskilt fall bör det reflekteras över vilka rättskällor som är aktuella för 

det rättsområde som ska undersökas, och framförallt deras inbördes 

rangordning. Den här uppsatsen har ett EU-rättsligt fokus och således behöver 

andra rättskällor beaktas  än vid användandet av den traditionella svenska 

rättskälleläran. P.g.a. att uppsatsens ämne fokuserar på innehållet i en 

kommande rättsakt, har inte funnit mycket material att tillgå. Någon doktrin 

som hunnit behandla det specifika ämnet har inte hunnit skrivas. Eftersom 

förfarandet som analyseras är en nyhet i upphandlingsregelverket, och utgör en 

del av ett ännu inte antaget direktivförslag, finns följaktligen inte heller någon 

praxis rörande dess tillämpning. Det huvudsakliga materialet har hämtats ur 

floran av EU-publikationer samt artiklar ur juridiska tidsskrifter, i kombination 

med litteratur och artiklar från det innovationsteoretiska området. I termer av 

svenskt material har Innovationsupphandlingsutredningens betänkande SOU 

2010:56 Innovationsupphandling utgjort det mest omfattande verket. 

 

Det bör i det här sammanhanget understrykas att den reglering som analyseras 

inte är en antagen rättsakt, även om det finns starka indikationer på att den 

kommer att antas inom en snar framtid.14 Den kan således komma att ändras. 

                                                 
12 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr. 4-5, 

2005, s. 648-552.  

13 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning, 2005:3, s. 249 och 

259. 

14 Se avsnitt 3.3.  
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Den har vid tiden för uppsatsens författande inte funnits att tillgå i en svensk 

version, varför den engelskspråkiga versionen har använts.15  

 

1.4. Avgränsningar 

I uppsatsen kommer endast att behandla ett av de föreslagna direktiven: 

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

offentlig upphandling, d.v.s. förslaget till direktiv för den s.k. klassiska 

sektorn. 

Uppsatsen kommer, delvis av utrymmesskäl, inte att innebära någon djupare 

analys av hela det innovationsteoretiska spektrumet som kan vara intressant 

för frågeställningarna – istället har ett urval av de mest relevanta aspekterna 

fått göras. 

 

1.5. Terminologi 

I uppsatsen analyseras den förhandlade versionen av kommissionens förslag 

till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling, som 

publicerades den 12 juli 2013.16 Det kommer i uppsatsen att kallas för 

”direktivförslaget”. I de fall där den första versionen som publicerades den 20 

december 2011 åsyftas kommer begreppet ”det ursprungliga direktivförslaget” 

att användas. 

I den bestämmelse som analyseras i uppsatsen, direktivförslagets art. 29, 

används ”innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad” för att beteckna 

innovationspartnerskapets föremål – i uppsatsen kommer begreppet ”innovativ 

lösning” att användas för att beteckna detta. 

                                                 
15 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public 

procurement  Classical Directive) (First reading) - Approval of the final compromise text, 

document nr. 11745/13, publicerad 12.7.2013. 

16 Dokumentet går att hitta genom att söka i databasen över Europeiska rådets och rådets 

handlingar, http://www.consilium.europa.eu/documents?lang=en, och ange dokumentets 

nummer: 11745/13. 
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I en del av materialet används begreppet teknikupphandling för att beskriva 

det som idag kallas för innovationsupphandling. Begreppen anses ha nästan 

samma innebörd.17 När innehåll ur sådant material återges i uppsatsen kommer 

begreppet innovationsupphandling genomgående att användas. 

Begreppet innovationspartnerskap förekommer inte bara i form av det nya 

förfarandet i direktivförslagen – det finns också något som kallas för 

”Europeiskt innovationspartnerskap”. För att undvika förväxling av de snarlika 

begreppen följer här en kortfattad beskrivning av det senare. Europeiska 

innovationspartnerskap är enligt kommissionen ”ett nytt tillvägagångssätt när 

det gäller EU-forskning och EU–innovation”18 som går ut på att samla alla 

relevanta aktörer, såväl på EU-nivå som på nationell och regional nivå, och 

samordna insatser på områden som t.ex. forskning, investeringar, samordning 

av offentlig upphandling och uppmuntran av nödvändig lagstiftning.19 Ett 

Europeiskt innovationspartnerskap är en samordning av åtgärder på bred front, 

som förvisso kan innehålla element som offentlig upphandling men som inte 

är förknippad med det föreslagna upphandlingsförfarandet 

innovationspartnerskap.20 

 

2.  Innovationsteori och dess relation till upphandling 

Som konstateras i Innovationsupphandlingsutredningens betänkande21 (cit. 

SOU 2010:56) så finns det ingen helt etablerad eller entydig terminologi kring 

innovation och innovationsupphandling.22 I det här kapitlet kommer några för 

uppsatsens syfte centrala aspekter av innovationsteori att presenteras. Vidare 

behandlas relationen mellan innovationsteori och upphandling.  

                                                 
17 Se avsnitt 2.3.  

18 Kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin  

Innovationsunionen SEK(2010) 1161 /KOM/2010/0546 slutlig, s. 28. 

19 Kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin  

Innovationsunionen SEK(2010) 1161 /KOM/2010/0546 slutlig, s. 27 ff. 

20 För ytterligare information, se t.ex. Kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i 

Europa 2020-strategin Innovationsunionen SEK(2010) 1161 /KOM/2010/0546 slutlig, eller 

kommissionens hemsida om Europeiska innovationspartnerskap: 

 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip (Hämtad 21.12.2013.) 

21 SOU 2010:56 Innovationsupphandling [cit. SOU 2010:56]. 

22 SOU 2010:56, s. 57. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
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Följande avsnitt gör inte anspråk på att uttömmande redogöra för den mycket 

omfattande innovationsteoretiska litteraturen, inte heller är syftet med avsnittet 

att komma fram till en definition av begreppet innovation. Syftet är endast att 

beskriva de mest grundläggande dragen i innovationsteoretiska resonemang 

som kan vara av betydelse för förståelsen av framställningen i övrigt.  

2.1. Begreppet innovation  

Det finns flera sätt att definiera innovation. Ett av dessa är den i 

innovationslitteraturen ofta förekommande Schumpeterianska definitionen, 

som bl. a. har använts i studier om offentlig upphandling av innovation.23 

Enligt den innebär innovation ”nya kombinationer” av existerande kunskap 

och tillgångar som visar sig i form av introduktionen av en ny vara eller en ny 

produktionsmetod, inrättandet av en ny marknad, användandet av en ny källa 

av råmaterial eller nya sätt att organisera industrier.24 En snarlik definition har 

också föreslagits av Edquist: innovationer är nya skapelser av ekonomisk 

betydelse.25 Den här typen av definitioner gör åtskillnad mellan något som är 

nytt och kommersiellt gångbart å ena sidan (innovation), och något som ”bara” 

är nytt å den andra (invention). En innovation är inte att likställa med en 

invention, eftersom en invention inte (ännu) har nått någon framgång på 

marknaden.26 

Den här distinktionen mellan innovation och invention framhålls som viktig 

också av Innovationsupphandlingsutredningen. Enligt regeringens direktiv till 

utredningen (cit. dir. 2009:104) avses med innovation ”ett värdehöjande 

erbjudande som svarar mot en efterfrågan på en marknad”;27 det är ordet 

                                                 
23 Rolfstam, Max, Public Procurement of Innovations and the Role of Endogenous 

Institutions. 

24 Schumpeter, Josef,  The Theory of Economic Development, Cambridge, Mass: Harvard  

University Press, 1934, s. 65-68.  

25 Edquist, Charles, Systems of Innovation – Technologies, Institutions and Organizations, 

Pinter Publishers/Cassell Academic, London, 1997, s. 1. 

26 Fagerberg, Jan, Innovation – A guide to the literature. I Fagerberg, Jan, Mowery, David C., 

Nelson, Richard R. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, 

Oxford, 2005, s. 4-5. 

27 Dir. 2009:104 Förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling 

i Sverige, s. 4. 
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värdehöjande som utredningen framförallt tar fasta på.28 Det poängteras även 

att ”efterfråga” är ett relativt begrepp och att en innovationsupphandling i 

praktiken måste innebära att en kommande efterfrågan uppskattas.29 I 

utredningen används begreppet innovation med en presumtion om att den 

innovativa lösningen ”åtminstone i vissa aspekter kan förväntas uppfylla 

kriteriet av att vara ett värdehöjande alternativ”30 – alltså är en uppfinning som 

inte visat sig vara värdehöjande endast att betrakta som en invention.31 Det här 

kan enligt utredningen enklast mätas genom prismekanismer eftersom köpare 

är beredda att betala för en innovations värdehöjande egenskaper – dock 

betonas att allt efterfrågat nyskapande inte är innovation, exempelvis 

förändringar i design.32  

Den ovan beskrivna typen av definitioner av innovation har kritiserats för att 

de inte lyckas fånga upp de underliggande mekanismer som leder till 

innovation,33 d.v.s. de beskriver vad resultatet av innovation är utan att förklara 

hur innovation går till. Dosi föreslår att innovation är “sökandet efter, samt 

upptäckten, experimenterandet, utvecklandet, imiterandet och antagandet av 

nya produkter, nya produktionsprocesser och nya organisatoriska 

strukturer”.3435  

Innovationer kan alltså särskiljas från inventioner genom att innovationer s.a.s. 

bevisar sina värdehöjande egenskaper genom att kommersialiseras. Innovation 

kan också kategoriseras utifrån dess resultat – det talas om radikal respektive 

                                                 
28 SOU 2010:56, s. 57. 

29 SOU 2010:56, s. 58. 

30 SOU 2010:56, s. 58. 

31 SOU 2010:56, s. 57. 

32 SOU 2010:56, s. 57. 

33 Rolfstam, Max, Public Procurement of Innovation, Mediatryck, Lund, 2008, s. 14 f. 

34 Dosi, Giovanni, The nature of the innovation process, i Dosi, Giovanni, Freeman, 

Christopher, Nelson, Richard, Silverberg, Gerald & Soete, Luc (eds.), Technical Change 

and Economic Theory, Pinter, London, 1988, s. 222. 

35 Min översättning, den engelskspråkiga definitionen lyder: “the search for, and the 

discovery, experimentation, development, imitation, and adoption of new products, new 

production processes and new organizational set-ups”. 
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inkrementell innovation. En radikal innovation är något helt nytt medan en 

inkrementell innovation är en marginell, stegvis förbättring av något slag.36 

2.2. Innovationspolicy 

Innovationspolicy kan enligt Edquist förstås som av offentliga organisationer 

vidtagna åtgärder som påverkar innovationsprocesser, alltså utvecklingen samt 

diffusionen av innovationer.37 När man talar om innovationspolicy brukar man 

tala om åtgärder på antingen tillgångssidan eller efterfrågesidan – en 

uppdelning som beror på olika strömningar inom innovationsteori. 

Något förenklat kan sägas att innovationsteorier har delats in i s.k. 

”supply/push-teori” och ”demand/pull-teori”. Enligt supply/push-teori är 

innovation den grundläggande kraften bakom samhällelig och ekonomisk 

förändring,38 och innovationspolicyn borde fokuseras på att stödja 

tillgångssidan genom t.ex. finansiering av forskning.39 Enligt demand/pull-

teori å andra sidan utgör innovation vanligtvis ett svar på en efterfrågan, vilken 

agerar som en kraft som styr innovation i en viss riktning (t.ex. för att möta 

sociala behov)40 – följaktligen borde innovationspolicyn fokuseras på åtgärder 

som kan ”dra fram” innovation. Offentlig innovationsupphandling anses vara 

ett av de viktigare policyinstrumenten på efterfrågesidan.41 En i litteraturen 

utbredd uppfattning om dessa frågor idag synes vara att en kombination av 

åtgärder på båda sidor är det optimala för att stimulera innovation.42 

 

2.3. Innovation och offentlig upphandling 

                                                 
36 SOU 2010:56, s. 58 f. 

37 Se t.ex. Edquist, Charles, Design of innovation policy through diagnostic analysis: 

identification of systemic problems (or failures). Industrial and Corporate Change, 20(6), 

1725-1753. 

38 Schumpeter, Josef, The Theory of Economic Development, Cambridge: Harvard University 

Press, (1934). 

39 Demand-side Innovation Policies, OECD Publishing, 2011, s. 18. 

40 Demand-side Innovation Policies, OECD Publishing, 2011, s. 18f. 

41 Edler, Jacob & Georghiou, Luke, Public procurement and innovation – Resurrecting the 

demand side. Research Policy, 36, 949-963, s. 953. 

42 Demand-side Innovation Policies, OECD Publishing, 2011, s. 19. 



12 

 

Att en upphandlande myndighet beställer något som ännu inte existerar, och 

som följaktligen kräver ett visst utvecklingsarbete, är inget nytt fenomen. 

Fram till någon gång under 1990-talet har den här formen av offentlig 

upphandling varit känd som teknikupphandling.43 Sedan dess har en förändring 

i terminologin skett och begreppet innovationsupphandling har i stor 

utsträckning ersatt ”teknikupphandling”.44 Innovationsupphandlings-

utredningen framhåller att det inte finns någon vedertagen skillnad mellan 

begreppen,45 medan Edquist och Zabala-Iturriagagoitia anser att begreppsbytet 

reflekterar att konceptets innebörd har breddats till att generellt handla om att 

använda offentlig efterfrågan för att få till stånd innovation.46  

 

2.3.1. Innovationsvänlig upphandling eller innovationsupphandling? 

Offentlig upphandling kan användas på olika sätt för att främja innovation, 

därför framhåller Innovationsupphandlingsutredningen att det är viktigt att 

skilja på ”innovativa ansatser inom ramen för vanlig upphandling”, vilket 

kallas för innovationsvänlig upphandling, och upphandling av innovationer, 

alltså innovationsupphandling.47 

Vilken upphandling som helst kan med andra ord göras innovationsvänlig. 

I dir. 2009:104 beskrivs innovationsupphandling som ”upphandling av i förväg 

okända lösningar på ett definierat problem eller behov”, vilken kan utövas på 

flera olika sätt.48 Innovationsupphandlingsutredningen poängterar att begreppet 

innovationsupphandling inte är ett juridiskt begrepp, utan snarare en 

beteckning på en process som syftar till att möjliggöra att nya lösningar 

                                                 
43 Se SOU 2010:56, s. 66, samt Edquist, Charles & Zabala-Iturriagagoitia, Jon Mikel, Public 

Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy, 

41(10), 1757-1769., 2012, s. 3. 

44 SOU 2010:56, s. 66. 

45 SOU 2010:56, s. 66. 

46 Edquist, Charles & Zabala-Iturriagagoitia, Jon Mikel, Public Procurement for Innovation 

as mission-oriented innovation policy. Research Policy, 41(10), 1757-1769., 2012 s. 3. 

47 SOU 2010:56, s. 145. 

48 Dir. 2009:104, s. 4 f. 
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utvecklas.49 En annan i innovationslitteraturen ofta förekommande förklaring 

av begreppet är att en myndighet beställer något som inte existerar för tillfället 

men som förmodligen kan utvecklas inom en rimlig period.50  

 

2.3.2. Dimensioner av innovationsupphandling 

I innovationslitteraturen delas innovationsupphandling in i olika typer, som 

förenklat kan sägas utgå från vem det är som ska använda resultatet av 

innovationsupphandlingen samt vilken sorts innovation det är som ska 

upphandlas. 

2.3.2.1. Vem efterfrågar? 

Med utgångspunkt i vem det är som efterfrågar kan offentlig 

innovationsupphandling delas in i tre kategorier där man utgår från behovet 

som föranleder upphandlingen, nämligen: (a) upphandling för myndighetens 

eget behov, (b) upphandlingssamarbete samt (c) katalytisk upphandling.51 Den 

här terminologin används av t.ex. Innovationsupphandlingsutredningen i dess 

arbete.52 Terminologin är ursprungligen engelskspråkig – de svenska termer 

som används här är Innovationsupphandlingsutredningens översättningar.53  

Upphandling för myndighetens eget behov sker, som namnet antyder, när en 

myndighet har ett internt behov som utgångspunkt och det är myndigheten 

själv som kommer att använda resultatet av upphandlingen. Också 

upphandlingssamarbete är vad det låter som, ett samarbete där det finns flera 

parter på upphandlarsidan med ett gemensamt behov. Det kan röra sig om 

                                                 
49 SOU 2010:56, s. 62. 

50 Edquist, Charles & Hommen, Leif, Public technology procurement and innovation theory, i 

Edquist, Charles, Hommen, Leif & Tsipouri, Lena, (eds.), Public Technology Procurement 

and Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000., s. 4. 

51 För terminologins teoretiska grund se Edquist, Charles & Hommen, Leif, Public 

 technology procurement and innovation theory, i Edquist, Charles, Hommen, Leif & 

Tsipouri, Lena, (eds.), Public Technology Procurement and Innovation, Kluwer Academic 

Publishers, Boston, 2000. 

52 SOU 2010:56, s. 64 ff. 

53 Se SOU 2010:56, s. 64 ff. Termernas engelska motsvarigeheter är (a) direct procurement, 

(b) co-operative procurement och (c) catalytic procurement. 
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flera myndigheter eller en blandning av offentliga och privata aktörer, och 

resultatet av upphandlingen kommer att användas av myndigheten men också 

av andra. Vid en katalytisk upphandling är utgångspunkten för upphandlingen 

inte ett behov hos myndigheten, utan ett för myndigheten externt behov. 

Edquist och Hommen beskriver katalytisk upphandling som en process där 

den upphandlande myndigheten agerar som katalysator, koordinator och 

teknisk resurs i slutanvändarnas intresse.54 

 

2.3.2.2. Vad efterfrågas? 

Som beskrivits i avsnitt 2.1. ovan så kan innovationer delas in i kategorierna 

radikala och inkrementella innovationer. På samma sätt kan man göra en 

distinktion mellan upphandlingen av respektive typ av innovationer, baserat på 

vad resultatet av upphandlingen blir. Edquist et al. kallar kategorierna 

”creation-oriented procurement” för radikala innovationer och ”diffusion-

oriented procurement” för inkrementella innovationer – ”creation-oriented 

procurement”. I den här framställningen kommer följande begrepp att 

användas istället: ”skapandeinriktad” upphandling, motsvarande ”creation-

oriented”, och ”diffusionsinriktad” upphandling, motsvarande ”diffusion-

oriented”. 

 

3. EU och innovationsupphandling 

I mars 2010 publicerade kommissionen ett meddelande om den s.k. Europa 

2020-strategin,55 EU:s tillväxtstrategi. Där definieras prioriterade områden och 

överordnade mål som med hjälp av konkreta åtgärder ska uppnås före år 2020, 

och som ett led i strategin föreslår kommissionen sju huvudinitiativ ämnade att 

                                                 
54 Edquist, Charles & Hommen, Leif, Public technology procurement and innovation theory, i 

Edquist, Charles, Hommen, Leif & Tsipouri, Lena, (eds.), Public Technology Procurement 

and Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000, s. 16. 

55 Se kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för 

alla (KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010). 
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påskynda framstegen inom de prioriterade områdena.56 Offentlig upphandling 

lyfts i flera av huvudinitiativen fram som ett instrument att användas för att 

påverka utvecklingen inom olika områden, t.ex. för att stödja 

innovationsincitament och för att minska energi- och resursanvändning.57 

Ett av dessa huvudinitiativ är ”Innovationsunionen”,58 som är inriktat på 

strategisk användning av offentlig upphandling för att främja just innovation 

och forskning. I kommissionens meddelande om Innovationsunionen lyfts ett 

bristande sammanhang mellan offentlig upphandling och politiska 

målsättningar fram som en av orsakerna till att endast en liten del av offentlig 

upphandling i EU är inriktad på innovation.59 En central aspekt i initiativet är 

större fokus på politiska åtgärder på efterfrågesidan för att stimulera 

innovation,60 och det konstateras att det finns en ”enorm och förbisedd 

potential” för att med hjälp av offentlig upphandling främja innovation.61 

Kommissionen påpekade i grönboken om modernisering av EU:s politik för 

offentlig upphandling62 att myndigheters efterfrågan på t.ex. innovativa varor 

har möjligheter att långsiktigt påverka produktion och förbrukning,63 och det 

poängteras att offentlig upphandling av just innovativa lösningar är 

                                                 
56 Kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för 

alla (KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010), s. 5. 

57 Kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för 

alla (KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010), s. 16-18. 

58 Se kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin 

Innovationsunionen SEK(2010) 1161 /KOM/2010/0546 slutlig. 

59 Kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin 

Innovationsunionen SEK(2010) 1161 /KOM/2010/0546 slutlig, s. 20. 

60 Kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin 

Innovationsunionen SEK(2010) 1161 /KOM/2010/0546 slutlig, s. 19. 

61 Kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin 

Innovationsunionen SEK(2010) 1161 /KOM/2010/0546 slutlig, s. 19. 

62 Kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling 

med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)0015 slutlig, 

27.1.2011). 

63 Kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling 

med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)0015 slutlig, 

27.1.2011)., s. 35. 
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”avgörande för att förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet och effektivitet i 

en tid med budgetbegränsningar”.64 

3.1.  Syftet med EU:s upphandlingsregler  

Offentlig upphandling anses generellt sett inte vara ett ändamål i sig själv, utan 

ett medel för att uppnå andra policymål, enligt en utvärdering av EU:s 

upphandlingsreglering.65 Att använda offentlig upphandling som ett medel för 

att uppnå andra mål än effektiv användning av offentliga resurser är inget nytt 

i sig utan är något som förekommit under lång tid, t.ex. användes offentliga 

kontrakt för att påverka samhälleliga rättvisefrågor i bl.a. Storbritannien och 

Frankrike på 1800-talet.66  

De första EU-direktiven rörande offentlig upphandling67 kom under 1970-talet 

och hade till syfte att harmonisera de nationella förfarandena på området och 

därigenom komma till rätta med de handelshinder som de då uppdelade 

marknaderna för offentlig upphandling innebar, med det övergripande målet 

att trygga utvecklingen av effektiv konkurrens.68 Efterföljande generationer av 

upphandlingsdirektiv har inneburit en fördjupning och ett förtydligande av de 

tidigare målen om att avlägsna hinder för effektiv konkurrens, framförallt i 

kombination med fokus på förverkligandet av den inre marknaden.69  

Sammanfattningsvis kan sägas att EU:s reglering av offentlig upphandling 

under lång tid har haft till syfte att undanröja diskriminering och handelshinder 

för att ”åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt upphandlingsmarknad 

                                                 
64 Kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling 

med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)0015 slutlig, 

27.1.2011)., s. 45 f. 

65 Evaluation Report – Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation 

(SEC(2011)853 final, 27.6.2011). 

66 Se McCrudden, Christopher, Using public procurement to achieve social outcomes. Natural 

Resources Forum 28, 257–267, 2004, särskilt s. 258. 

67 Direktiv 71/305/EEC samt direktiv 77/62/EEC. 

68Evaluation Report – Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation 

(SEC(2011)853 final, 27.6.2011), s. 7 f. 

69Evaluation Report – Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation 

(SEC(2011)853 final, 27.6.2011), s. 8 f. 
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inom hela unionen.”70 Det nya direktivförslaget skiljer sig från tidigare direktiv 

när det kommer till ambitionerna med dess syfte, då det dessutom är ett 

”ekonomi- och industripolitiskt instrument” ämnat att underlätta 

genomförandet av Europa 2020-strategin.71 Direktivförslaget har två 

kompletterande mål: att öka effektiviteten i offentliga utgifter samt att ge 

upphandlare bättre möjligheter att använda offentlig upphandling för att uppnå 

gemensamma samhälleliga mål,72 vilket inbegriper bl.a. främjande av 

innovation.73 

Att fler målsättningar och syften samlas under upphandlingsreglernas vingar 

innebär förstås att målkonflikter kan uppstå. Det är en intressant diskussion 

och en aspekt väl värd att vara medveten om – den kommer dock inte att 

beröras i den här uppsatsen.74 

 

3.2. Förkommersiell upphandling – ett specialfall  

I kommissionens meddelande om förkommersiell upphandling75 beskrivs hur 

en upphandling av innovation kan genomföras utan att 

upphandlingsregelverket blir tillämpligt. Upphandlingen omfattar endast 

utvecklingsfasen; om myndigheten vill köpa de resulterande varorna efter den 

                                                 
70 Se mål C-380/98, University of Cambridge, mål C237/99, kommissionen mot Frankrike. 

Se även t.ex. Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av 

offentliga kontrakt, Jure förlag, Stockholm, 2012, s. 61, samt Rolfstam, Max, Public 

Procurement of Innovation, Mediatryck, Lund, 2008, s. 24.  

71 Se Kunzlik, Peter, From suspect practice to market-based instrument: policy alignment and 

the evolution of EU law's approach to "green" public procurement, P.P.L.R. 2013, 3, s. 97-

115. 

72 Skäl (2) i direktivförslaget. 

73 Kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling 

med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)0015 slutlig, 

27.1.2011)., s. 35. 

74 Angående målkonflikter se Hettne, Jörgen, Sustainable Public Procurement and the Single 

Market – Is There a Conflict of Interest?, EPPPL 1/2013, s. 31-41. 

75 Se kommissionens meddelande Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för 

att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (SEK(2007) 1668) KOM(2007) slutlig, 

4.12.2007. 
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förkommersiella upphandlingen måste detta göras genom ett konkurrensutsatt 

förfarande i enlighet med upphandlingsregelverket.76 

 

3.3. Det nya direktivförslaget 

Kommissionen publicerade i december 2011 förslagen till nya 

upphandlingsdirektiv. Förhandlingarna om direktivförslagens innehåll har 

dragit ut på tiden och har resulterat i en kompromiss med relativt omfattande 

förändringar jämfört med originaltexten. I juli 2013 träffades en 

överenskommelse mellan rådet och parlamentet, vilken också godkändes av 

Coreper (de ständiga representanternas kommitté).77 I skrivande stund har 

direktivförslagen inte ännu antagits; enligt de senaste uppgifterna ska 

omröstning om direktivförslagen ske i januari 2014.78 

 

4. Innovationspartnerskapets tillämpningsområde 

I detta kapitel ska art. 29, bestämmelsen om innovationspartnerskapet, 

analyseras avseende de gränser som dras upp för förfarandets 

tillämpningsområde. 

4.1. Art. 29 - Innovationspartnerskap 

I art. 24, ”val av förfaranden”, finns en uppräkning av de sex förfaranden som 

upphandlande myndigheter har att välja mellan när de ska genomföra en 

offentlig upphandling. När det gäller förhandlat förfarande under konkurrens 

och konkurrenspräglad dialog finns i artikeln en lista på situationer då dessa 

                                                 
76 Se kommissionens meddelande Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för 

att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (SEK(2007) 1668) KOM(2007) slutlig, 

4.12.2007. 

77 Se rådets pressmeddelande av den 17 juli 2013, Agreement on the reform of public 

procurement policy (11998/13). 

78 Se prognosen för omröstningen, samt övrig information om hur ärendet med 

direktivförslagen fortskrider, på 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0

438(COD)#foreCast (hämtad 5.1.2014). 
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förfaranden får tillämpas; likaså begränsas användningen av förhandlat 

förfarande utan offentliggörande till vissa specifika situationer genom en 

hänvisning till den uttömmande listan i art. 30. När det kommer till de övriga 

tre förfarandena, d.v.s. öppet förfarande, selektivt förfarande och 

innovationspartnerskap, ger art. 24 ingen vägledning utöver att upphandlande 

myndigheter får tillämpa dessa förfaranden i enlighet med bestämmelserna i 

direktivet. 

Reglerna om innovationspartnerskap finns i art. 29. Artikeln bjuder inte på 

några direkta regler om förfarandets tillämplighet, däremot beskrivs vilken typ 

av information som den upphandlande myndigheten ska inkludera i 

upphandlingsdokumenten samt vad innovationspartnerskapet ska syfta till: 

enligt art. 29.1 st. 2 ska den upphandlande myndigheten i 

upphandlingsdokumenten identifiera ett behov av en innovativ produkt, tjänst 

eller byggentreprenad som inte kan fyllas genom att inhandla produkter, 

tjänster eller byggentreprenad som redan finns tillgängliga på marknaden;79 

angående syftet med ett innovationspartnerskap står det i art. 29.2 st. 1 att 

innovationspartnerskapet ska syfta till utvecklingen av en innovativ produkt, 

tjänst eller byggentreprenad samt det efterföljande inköpet av resultatet, 

förutsatt att det motsvarar överenskomna prestandanivåer och kostnader.80 

Genom dessa två beskrivningar kan man ana konturerna av ett 

tillämpningsområde: förfarandet kan alltså tillämpas då den upphandlande 

myndigheten har identifierat ett behov av en innovativ lösning, och detta 

behov inte kan uppfyllas genom att köpa lösningar som redan finns 

tillgängliga på marknaden. Dessutom ska innovationspartnerskapet syfta både 

till utveckling av en innovativ lösning av något slag samt till ett efterföljande 

köp av lösningen. 

                                                 
79Min översättning. Texten på engelska lyder: ”In the procurement documents, the contracting 

authority shall identify the need for an innovative product, service or works that cannot be 

met by purchasing products, services or works already available on the market.”  

80 Min översättning. Texten på engelska lyder: ”The innovation partnership shall aim at the 

development of an innovative product, service or works and the subsequent purchase of the 

resulting supplies, services or works, provided that they correspond to the agreed 

performance levels and costs.” 
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Vad dessa begrepp innebär för förfarandets tillämplighet ska analyseras 

närmare i avsnitten nedan. 

4.2. Att identifiera ett behov 

Den upphandlande myndigheten ska, enligt art. 29.1 st. 2, i 

upphandlingsdokumenten identifiera ett behov av en innovativ lösning, samt 

ange vilka delar av beskrivningen som utgör krav som måste uppfyllas. Vidare 

krävs att den tillhandahållna informationen ska vara tillräckligt precis för att 

tillåta ekonomiska aktörer att identifiera den efterfrågade innovativa 

lösningens art och omfattning samt avgöra huruvida de vill ansöka om att 

delta i förfarandet. 

4.2.1. Identifikation av ett behov 

För att kunna identifiera och beskriva ett behov behöver någon slags 

behovsanalys genomföras, oavsett vilken sorts upphandling det är frågan om. 

För att en innovationsupphandling ska bli aktuell behöver behovsanalysen 

åtföljas av en marknadsanalys som inte lyckats identifiera några tillgängliga 

lösningar som motsvarar behoven.81 Uppfattningen av behov är subjektiv och 

påverkas av bl.a. kunskapsnivån hos den som ska genomföra en 

upphandling.82 Även om innovationsupphandling är en efterfrågestyrd 

process83 så kan denna efterfrågan väckas genom att en privat aktör är den 

som uppmärksammar en myndighet på ett behov till vilket den privata aktören 

tror sig ha en lösning – därför anser Innovationsupphandlingsutredningen att 

det inte bör finnas något krav på att behovet måste vara tydligt dokumenterat 

innan myndigheter kan ha diskussioner med innovatörer.84 Det är en 

ståndpunkt som stämmer väl överens med bilden av innovation som en 

ömsesidig lärandeprocess som kräver interaktion.85  

                                                 
81 Dir. 2009:104, s. 4. 

82 SOU 2010:56, s. 63. 

83 SOU 2010:56, s. 64 f. 

84 SOU 2010:56, s. 63. 

85 Lundvall, Bengt-Åke (Ed.), National Systems of innovation: Towards a theory of 

innovation and interactive learning, Pinter Publishers, London, 1992, s. 2. 
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Innan det blir aktuellt att inleda upphandlingsförfarandet ska processen alltså 

ha kommit så pass långt att den upphandlande myndigheten kan beskriva 

behovet med tillräcklig precision för att ekonomiska aktörer ska kunna avgöra 

den efterfråga lösningens art och omfattning. Innovation måste innehålla 

omfattande interaktion mellan användare och producenter eftersom 

myndigheten t.ex. inte är lika insatt, något som givetvis också är aktuellt när 

det kommer till att utforma ett ändamålsenligt förfrågningsunderlag för en 

innovationsupphandling. För att lyckas med den tämligen krävande uppgiften 

kan myndigheten genomföra preliminära marknadsundersökningar86 under 

förberedelserna av upphandlingen, och inom ramen för dessa t.ex. söka råd 

från marknadsaktörer, förutsatt att sådan rådgivning inte hindrar konkurrensen 

eller bryter mot principerna om icke-diskriminering och insyn. Om en 

anbudssökande eller anbudsgivare har varit involverad i förberedelserna av en 

viss upphandling, genom preliminära marknadsundersökningar eller på annat 

sätt, så ska den upphandlande myndigheten vidta åtgärder för att försäkra sig 

om att konkurrenshinder inte uppstår.87  

 

4.2.2. Behovet – vem efterfrågar? 

Behovet som den upphandlande myndigheten ska ha identifierat – behöver det 

vara ett behov hos myndigheten själv, eller kan det vara ett av myndigheten 

identifierat behov hos t.ex. en viss samhällsgrupp eller samhället i allmänhet? 

I art. 29.1 st. 2 finns ingenting som medför att behovet måste vara myndig-

hetens eget, där hänvisas endast till ”ett behov” av en innovativ lösning. 

Däremot ska, enligt art. 29.2 st. 1, innovationspartnerskapet syfta inte bara till 

utvecklingen av en innovativ lösning, utan också till ett efterföljande köp av 

resultatet. Vad innebär det för tillämpligheten av förfarandet att den 

upphandlande myndigheten ska ingå innovationspartnerskapet i syfte att köpa 

lösningen som utvecklats? Att ta en närmare titt på de i avsnitt 2.3.2.1. 

                                                 
86 Art. 39 i direktivförslaget. 

87 Art. 39a i direktivförslaget. 
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presenterade typerna av innovationsupphandling kan vara till hjälp för att 

besvara den frågan. 

Innovationsupphandling kan delas in i tre kategorier utifrån behovet som 

föranleder upphandlingen – upphandling för myndighetens eget behov, upp-

handlingssamarbete och katalytisk upphandling. I det följande ska den första 

och den sista av dessa typer av upphandling behandlas närmare. Det centrala i 

kategoriuppdelningen är den roll som en upphandlande myndighet har vid 

respektive typ av innovationsupphandling – sker upphandlingen för att 

tillfredsställa ett inre behov eller ett yttre behov? 

Den här indelningen är av intresse eftersom det i art. 29.2 st. 1 slås fast att 

innovationspartnerskapets syfte inte bara är utveckling av en innovativ 

lösning, utan också ett efterföljande köp av det som utvecklats. Att den första 

typen, upphandling för myndighetens eget behov, faller inom tillämpnings-

området för innovationspartnerskapet är tydligt – eftersom myndigheten är 

den avsedda slutanvändaren så är avsikten att köpa lösningen inte 

problematisk. När det däremot kommer till den tredje typen, katalytisk 

upphandling, är möjligheterna att tillämpa förfarandet inte nödvändigtvis lika 

självklara. 

Anledningen till att det tycks oklart huruvida innovationspartnerskapet går att 

tillämpa vid en katalytisk upphandling är att det inte är entydigt vad en 

katalytisk upphandling faktiskt innebär. I Innovationsupphandlings-

utredningens mening är katalytisk offentlig upphandling ”när en myndighet 

initierar eller genomför en upphandling av en innovation/produkt som man 

inte behöver för eget bruk utan som är avsedd endast för andra offentliga eller 

privata slutkunder” med avsikt att uppfylla myndighetens egna mål ”för 

slutanvändares räkning.”88 Katalytisk upphandling kallas där också för ”en 

process för att påverka utbud och efterfrågan.”89 Dessa definitioner avslöjar 

inte huruvida myndigheten ingår något avtal om köp som en del av 

upphandlingen. Som exempel på katalytisk upphandling där myndigheten inte 

erhåller något kan nämnas svenska NUTEK:s (numera Energimyndigheten) 

                                                 
88 SOU 2010:56, s. 185. 

89 SOU 2010:56, s. 185. 
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upphandlingar:90 ett exempel som även i internationella sammanhang nämns 

ofta eftersom det är svårt att hitta exempel på katalytisk upphandling.91 I dessa 

upphandlingar är det en av myndigheten samordnad beställargrupp som agerar 

som köpare, och inte myndigheten själv.92 (Att leverantörer är villiga att delta i 

en innovationsupphandling utan att garanteras något köp av resultatet, ibland 

utan att kompenseras alls, förklaras med att deltagandet sker av strategiska 

skäl93 – att vinna en sådan upphandling innebär kommersiella fördelar, ibland i 

form av utfästelser från beställargrupper om att köpa en viss volym.) Å andra 

sidan har det framhållits94 att det avgörande draget hos katalytisk upphandling 

är att en myndighet ofta själv framstår som köpare, trots att den ”riktiga” 

marknadspenetrationen senare sker genom privat efterfrågan.95 

Av beskrivningarna att döma kan en katalytisk upphandling ske både med och 

utan att myndigheten köper resultatet av innovationsupphandlingen. Om 

myndigheten inte ämnar köpa något alls, så kan man ifrågasätta huruvida 

upphandlingsregelverket över huvud taget är tillämpligt – det beror på om 

processen kan anses vara en upphandling i direktivförslagets mening. 

 

4.2.2.1. Köp respektive anskaffning 

I direktivförslaget har man valt att definiera begreppet ”upphandling”,96 vilket 

inte har gjorts i det nu gällande dir. 2004/18/EG. Anledningen till att en 

definition ansågs nödvändig är att offentliga åtgärder förekommer i alltmer 

                                                 
90 Rolfstam, Max, Understanding Public Procurement of Innovation: Definitions, Innovation 

types and Interaction modes, Social Science Research Network, 2012, s. 10. 

91 SOU 2010:56, s. 186. 

92 För en beskrivning av processen, samt exempel på genomförda katalytiska upphandlingar, 

se Energimyndighetens broschyr Energimyndighetens Teknikupphandlingar. (Hämtad 

28.12.2013.) 

93 Rolfstam, Max, Understanding Public Procurement of Innovation: Definitions, Innovation 

types and Interaction modes, Social Science Research Network, 2012, s. 8. 

94 Se bl.a. Edler, Jacob & Georghiou, Luke, Public procurement and innovation — 

Resurrecting the demand side, Research Policy 36, 949–963, samt Edquist, Charles & 

Zabala-Iturriagagoitia, Jon Mikel, Public Procurement for Innovation as Mission-oriented 

Innovation Policy, Research Policy. Vol. 41, Issue 10, pp. 1757-1769. 

95 Edler, Jacob & Georghiou, Luke, Public procurement and innovation — Resurrecting the 

demand side, Research Policy 36, 949–963, s. 954. 

96 Art. 1.2 i direktivförslaget. 
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varierande former, medan reglerna om offentlig upphandling inte är avsedda 

att täcka alla former av utbetalningar av offentliga medel.97 Upphandling i 

direktivförslagets mening är, enligt art. 1.2, ”anskaffning genom ett offentligt 

kontrakt”,98 Angående ordet anskaffning står det i skäl (3) i direktivförslaget 

att begreppet bör förstås i vid mening som att den upphandlande myndigheten 

erhåller fördelarna av de berörda byggentreprenaderna, varorna eller 

tjänsterna, utan att det nödvändigtvis innebär ett överlåtande av äganderätt till 

myndigheten. För att anskaffningen ska utgöra upphandling i 

direktivförslagets mening ska den ske genom ett offentligt kontrakt, ett 

begrepp som också definieras i direktivförslaget: enligt art. 2 (7) är ett 

offentligt kontrakt ”ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som slutits 

mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande 

myndigheter”.  

Enligt EU-domstolens praxis99 tillämpas direktivet oavsett om ett kontrakt är 

avsett för ett offentligt ändamål eller inte, tillämpligheten bestäms istället 

utifrån definitionen av upphandlande myndighet.100 Enligt samma praxis 

framhålls att myndigheten ändock ska åtnjuta ekonomiska fördelar av 

upphandlingen – det torde inte kunna sägas ske i en katalytisk process där den 

upphandlande myndigheten agerar enbart å andra slutanvändares vägnar. 

Slutligen kan noteras att Innovationspartnerskapet har fått kritik för att det kan 

användas för att förvrida konkurrens genom att den upphandlande myndig-

heten kan köpa den innovativa lösningen i vilken utsträckning som helst.101 I 

en förkommersiell upphandling t.ex. ska det i den sista fasen finnas minst två 

                                                 
97 Se skäl (3) i direktivförslaget. 

98 Min översättning, eftersom texten ändrats något under förhandlingarna och den 

förhandlade direktivförslagstexten inte funnits att tillgå på svenska. På engelska lyder frasen 

”the acquisition by means of a public contract”. 

99 Denna praxis är tillämplig på det nu gällande regelverket och det har i direktivförslaget 

gjorts en ändring i ordalydelsen i den relevanta artikeln, art. 1.2. Det understryks dock i skäl 

(3) i direktivförslaget att ändringen av ordalydelsen inte är menad att ändra direktivets 

tillämpningsområde jämfört med direktiv 2004/18/EC, utan är en kodifiering av praxis. Därför 

torde ifrågavarande praxis fortfarande vara giltig. 

100 Mannesmann Anlagenbau Austria AG v Strohal Rotationsdruck GmbH (C-44/96) [1998] 

E.C.R. I-73; [1998] 2 C.M.L.R. 805 at [31]-[35]; Commission v Germany (C-126/03) [2004] 

E.C.R. I-11197 at [18]. 

101 Apostol, Anca Ramona, Pre-commercial procurement in support of innovation: regulatory 

effectiveness?, P.P.L.R. 2012, 6, 213-225. 
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deltagande företag kvar för att försäkra sig om en konkurrensutsatt marknad – 

något sådant krav finns inte rörande innovationspartnerskap.  

 

4.3. Innovativ lösning 

I art. 29 finns ingen beskrivning av vad en innovativ lösning är, däremot finns 

begreppet ”innovation” med i direktivförslagets definitionskatalog, i art. 2 

(23a).102 Definitionen är till stor del likalydande med OECD:s definition av 

begreppet,103 det som skiljer dem åt är att det i direktivförslagets version har 

gjorts ett tillägg om syftet med innovation: 

 ”'innovation' means the implementation of a new or significantly 

improved good, service or process [...] inter alia with the purpose 

to help solving societal challenges or to support the Europe 2020 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth.”104 

I direktivförslagets mening är innovation alltså införandet eller genomförandet 

av en ny eller väsentligt förbättrad produkt, tjänst eller process. Var går 

gränsen för ”väsentlig” förbättring? Innovationsupphandlingsutredningen 

konstaterar att när den behandlar innovationer i samband med 

innovationsupphandling handlar det i praktiken om inkrementella 

innovationer, d.v.s. marginella förbättringar.105  

 

4.4. Tillgänglig på marknaden 

Behovet som nämns i art. 29.1 st. 2 ska inte kunna fyllas av lösningar som 

finns tillgängliga på marknaden. Som tidigare berörts gör Edquist et al. en 

                                                 
102 Definitionen fanns inte med i det ursprungliga direktivförslaget, utan lades till efter 

förslag från EP IMCO. Se Report on the proposal for a directive of the European 

Parliament and of the Council on public procurement (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 

2011/0438(COD)), A7-0007/2013, 11.1.2013.   

103 OECD/Statistical Office of the European Communities, Oslo Manual: Guidelines for 

Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The Measurement of Scientific 

and Technological Activities, OECD Publishing, Luxemburg, 2005, s. 46. 

104 Art. 2 (23a) i direktivförslaget. 

105 SOU 2010:56, s. 59. 
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distinktion mellan skapandeinriktad och diffusionsinriktad innovations-

upphandling.106 Den distinktionen blir intressant i ett resonemang rörande vad 

som kan sägas vara ”tillgängligt på marknaden” – har begreppet en specifik 

betydelse som innebär att lösningen måste ha kommersialiserats för att vara 

tillgänglig, vilket kan vara fallet inom andra rättsområden,107 eller räcker det 

med att lösningen existerar för att klassas som tillgänglig? För att konkretisera 

frågeställningen utgås här från tre olika fall: den innovativa lösningen som 

utgör svaret på det av myndigheten identifierade behovet (a) existerar inte över 

huvud taget, (b) existerar hos en innovatör men har inte ännu har börjat 

kommersialiseras, samt (c) finns etablerad men behöver anpassas i någon mån 

för att tillgodose behovet. 

I det första fallet skulle en innovationsupphandling vara skapandeinriktad, 

d.v.s. syfta till att skapa en ny lösning av något slag, och det råder således inga 

tvivel om att den eftersökta innovativa lösningen inte finns tillgänglig på 

marknaden; den typen av fall kan lämnas därhän i det här sammanhanget. 

I det andra fallet finns lösningen utvecklad men det har ännu inte s.a.s. ”testats 

mot marknaden” och kan således sägas befinna sig på inventionsstadiet.108 Den 

här lösningens ”tillgänglighet” kan diskuteras utifrån vad ”tillgänglig på 

marknaden” anses ha för innebörd – klart är i alla fall att lösningen ifråga 

skulle behöva kommersialiseras för att kunna klassas som innovation. Kan en 

myndighet i sådana fall ”upphandla diffusionsfasen” genom att tillämpa 

innovationspartnerskapet som en typ av diffusionsinriktad upphandling? 

Svaret på den frågan torde vara nej. Enligt art. 29.2 st. 1 ska ett 

innovationspartnerskap syfta inte bara till ett köp utan också till utvecklingen 

av en innovativ lösning. Att ett mått av utveckling behöver förekomma 

stämmer också överens med Edquists definition av diffusionsorienterad inno-

vationsupphandling – den förutsätter någon form av utveckling som kan 

                                                 
106 Se avsnitt 2.3.2.2. 

107 Jämför t. ex. med definitionen av begreppet i produktsäkerhetssammanhang – t.ex. 

Produktsäkerhetsutredningen ansåg att en produkt blir ”tillgänglig på marknaden” genom 

exempelvis försäljning, utlåning eller uthyrning eller erbjudande om sådan åtgärd, se SOU 

1994:150 Produktsäkerhet i offentlig verksamhet, s. 129. 

108 Se avsnitt 2.1. 
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klassas som innovation,109 endast diffusion av oförändrad teknologi når inte 

upp till det kravet.110 I den här typen av fall, där en upphandling endast skulle 

syfta till ett köp, torde innovationspartnerskap inte vara ett möjligt alternativ 

på grund av formuleringen om utveckling. Den upphandlande myndigheten 

kan istället använda sig av någon form av innovationsvänlig upphandling, 

d.v.s. en upphandlingsprocess där myndigheten ”aktivt beaktar möjligheten att 

det kan finnas produkter […] som är så utvecklade att de vid upphandling kan 

utgöra ett alternativ till etablerade produkter.”111 

Det tredje och sista fallet, en lösning som finns på marknaden men kräver 

anpassning eller utveckling, är typexemplet på det som Edquist åsyftar med 

diffusionsorienterad innovationsupphandling: nämligen en upphandlings-

process där en på marknaden mer eller mindre etablerad lösning behöver 

anpassas eller vidareutvecklas för att tillgodose köparens behov.112 Det är dock 

centralt att anpassningen eller utvecklingen är av sådan omfattning eller 

karaktär att den kan anses utgöra s.k. inkrementell innovation, alltså att den är 

värdehöjande på något sätt. Som Innovationsupphandlingsutredningen påpekat 

så är inte allt nyskapande att likställa med innovation, t.ex. en ny estetisk 

utformning som förvisso kan vara viktig för ett företags konkurrenskraft men 

som inte förändrar själva produkten.113 I det här sammanhanget kan det vara 

värt att notera att begreppet teknikupphandling möjligen i sällsynta fall har 

använts också för att beteckna upphandlingar som avsett lösningar som varit 

väletablerade på andra marknader men saknats på den svenska.114 Att använda 

innovationspartnerskapet för ett sådant ändamål torde dock vara uteslutet, 

eftersom inga utvecklings- eller anpassningsaktiviteter ingår.   

                                                 
109 Edquist, Charles & Hommen, Leif, Public technology procurement and innovation theory, 

i Edquist, Charles, Hommen, Leif & Tsipouri, Lena, (eds.), Public Technology 

Procurement and Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000, s. 15. 

110 Edquist, Charles & Hommen, Leif, Public technology procurement and innovation theory, 

i Edquist, Charles, Hommen, Leif & Tsipouri, Lena, (eds.), Public Technology 

Procurement and Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000, s. 40. 

111 SOU 2010:56, s.146. 

112 Edquist, Charles & Hommen, Leif, Public technology procurement and innovation theory, 

i Edquist, Charles, Hommen, Leif & Tsipouri, Lena, (eds.), Public Technology 

Procurement and Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000, s. 15. 

113 SOU 2010:56, s. 59. 

114 SOU 2010:56, s. 66. 
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5. Slutsatser och avslutande kommentarer 

För att uppfylla kravet om att definiera med precision behöver myndigheten få 

interagera med marknadsaktörer – något inte utgör ett hinder så länge 

myndigheten vidtar åtgärder för att försäkra sig om att konkurrenshinder inte 

uppstår vid en efterföljande upphandling.  

Beroende på vilken typ av katalytisk upphandling som myndigheten ägnar sig 

åt i det specifika fallet torde en bedömning behöva göras huruvida kontraktet 

utgör ett offentligt kontrakt i direktivets mening. Om myndigheten önskar att 

genomföra en katalytisk upphandling men inte ämnar köpa resultatet så torde 

upphandlingsreglerna inte vara tillämpliga, och det vore lämpligare att 

genomföra en förkommersiell upphandling. Om myndigheten på något sätt 

kan sägas åtnjuta de ekonomiska fördelarna av kontraktet så kan 

direktivförslaget fortfarande vara tillämpligt men frågan kvarstår huruvida 

innovationspartnerskapet går att tillämpa. Eftersom ett innovationspartnerskap 

ska syfta till ett köp, och inte en anskaffning, så tycks det inte möjligt att 

tillämpa förfarandet i de fall där myndigheten endast ”åtnjutit ekonomiska 

fördelar” utan att ha någon avsikt att genomföra ett köp.  

Det uttrycks i Innovationsupphandingsutredningen en önskan om att vidga 

synen på innovationsupphandling ”till att förutom okända lösningar även 

inbegripa lösningar som är oprövade och därmed inte helt kända.”115 Oavsett 

om sådana oprövade lösningar skulle vara att betrakta som lösningar som inte 

finns tillgängliga på marknaden så tycks kravet på att innovationspart-

nerskapet ska syfta till utveckling av en innovativ lösning innebära att de 

oprövade lösningarna inte går att upphandla genom att tillämpa förfarandet. 

Måhända anses möjligheterna att upphandla den typen av lösningar tillräckligt 

goda i och med de andra förfaranden som erbjuds. Den här typen av oprövade 

lösningar går att jämföra med, eller kan t.o.m. vara, resultatet av 

förkommersiell upphandling eftersom en sådan process endast avser 

                                                 
115 SOU 2010:56, s. 62. 
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utvecklingsfasen och inte kommersialiseringsfasen.116 Kommersialiseringen, 

d.v.s. diffusionen, sker genom ett ”vanligt” konkurrensutsatt upphandlings-

förfarande.  

För att innovationspartnerskapet ska vara tillämpligt ska syftet med 

upphandlingen vara både utveckling och ett följande köp av en innovativ 

lösning. Det innebär att upphandling av s.k. oprövade lösningar inte torde 

omfattas av innovationspartnerskapets tillämpningsområde, eftersom de inte 

behöver utvecklas trots att de inte ännu kommersialiserats. Också vissa typer 

av katalytisk upphandling, där myndigheten inte ämnar köpa resultatet av 

innovationsupphandlingen, synes falla utanför tillämpningsområdet. Att en 

myndighet har varit i kontakt med privata aktörer på marknaden under 

förberedelserna av en upphandling innebär inte att dessa aktörer behöver 

uteslutas, förutsatt att myndigheten vidtar åtgärder för att konkurrenshinder 

inte ska uppstår vid den efterföljande upphandlingen. 

Det är inte tydligt vad begreppet ”tillgänglig på marknaden” innebär i 

sammanhanget, eller om det har någon betydelse för förfarandets tillämplighet. 

På vissa rättsområden betyder begreppet att lösningen ifråga har nått någon 

grad av kommersialisering, och inte enbart ”existerar” – om så är fallet även 

rörande innovationspartnerskap framgår inte. Det som synes vara den 

avgörande faktorn är att innovationspartnerskapet ska syfta till utveckling av 

ett visst mått. 

Slutligen kan påpekas att ”innovationspartnerskap” eventuellt utgör ett 

olyckligt val av namn, då det lätt kan leda till begreppsförvirring på ett redan 

komplicerat område p.g.a. de Europeiska innovationspartnerskapen. Speciellt 

som Europeiskt innovationspartnerskap ofta benämns bara 

”innovationspartnerskap”.  

  

                                                 
116 Apostol, Anca Ramona, Pre-commercial procurement in support of innovation: regulatory 

effectiveness?, P.P.L.R. 2012, 6, 213-225, s. 216. 
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