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PPP Offentlig-privat samverkan (eng. Public-Private Partnership) 

SvJT Svensk Juristtidning 
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Sammanfattning 

Genom direktiv 2014/24/EU har det primära målet för EU:s reglering av offentliga kontrakt, att 

främja den inre marknaden, kompletterats med ytterligare målsättningar i former av effektivi-

tets- och samhällsmässiga hänsyn. Som ett led i arbetet med att stärka unionens konkurrenskraft 

på den globala marknaden genom ökad innovation har ett nytt förfarande introducerats i direk-

tivet: innovationspartnerskapet.  

Förfarandet syftar till att möjliggöra för upphandlande myndigheter att ingå kontrakt som avser 

FoU samt efterföljande anskaffning av en innovativ tjänst, vara eller bygg-entreprenad i en 

sammanhållen process. Det kan emellertid ifrågasättas om det nya förfarandet innebär någon 

verklig förändring vad gäller möjligheterna att upphandla innovation.  

Uppsatsen undersöker befintliga möjligheter att främja innovation i offentlig upphandling med 

fokus på den klassiska sektorn. Härvid dras en skiljelinje mellan innovationsfrämjande åtgärder 

under upphandlingsprocessen och utveckling av nya lösningar som föremål för det offentliga 

kontraktet.  

Vad gäller det förstnämnda framgår att upphandlingslagstiftningen redan nu tillåter innova-

tionsfrämjande åtgärder, bl.a. dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer samt 

användning av flexibla krav och förfaranden som möjliggör för leverantörer att lämna anbud 

med innovativa lösningar.  

Utveckling av nya lösningar är möjligt även i form av kontrakt för FoU-tjänster, vilka kan ut-

föras utanför LOU genom metoden förkommersiell upphandling. FoU-arbetet innebär emeller-

tid inte att upphandlande myndigheter får del av innovationen, varför resultatet av arbetet måste 

anskaffas genom ett efterföljande upphandlingsförfarande.  

Innovationspartnerskapet utgör ett tydligt alternativ för upphandling av både FoU och resultat 

i en sammanhållen process. Genom användning av förfarandet omfattas både upphandlingspro-

cessen och den efterföljande avtalsrelationen mellan upphandlande myndigheter och leveran-

törer av upphandlingsreglerna. Utredningen har emellertid visat att det rättsliga utrymmet för 

upphandling av innovation inte påverkas nämnvärt i förhållande till redan befintliga möjligheter 

att upphandla innovation. 

  



 

 

 

Summary 

With directive 2014/24/EU follows that the primary objective of EU legal regulation of public 

contracts, to ensure the internal market, has been supplemented by secondary objectives in 

terms of efficiency and social considerations. As part of the Union’s efforts to strengthen its 

competitiveness on the global market through innovation, a new procedure is introduced in the 

directive: the innovation partnership.  

The procedure aims to enable contracting authorities to conclude contracts relating to research 

and development and subsequent procurement of innovative services, goods or works in a cohe-

rent process. It can, however, be questioned whether the new procedure will lead to any real 

changes regarding the possibilities to procure innovation.  

The thesis examines the already available possibilities to foster innovation through public pro-

curement in the public sector. A dividing line is drawn between actions to promote innovation 

during the procurement process and the development of new solutions as the subject of the 

public contract. 

As regarding the former, it is shown that the regulation on public procurement already allows 

for various measures that promote innovation. Among the measures allowed are dialogue 

between contracting authorities and tenderers and the use of flexible criteria and award proce-

dures that allow tenderers to submit tenders with innovative solutions.  

Development of new solutions is possible in the form of contract R&D services, which may be 

procured irrespective of the swedish public procurement act (LOU) regulation through the pre-

commercial procurement method. The R&D work however does not mean that contracting aut-

horities get direct access to the results, which is why the results must be obtained through a 

subsequent tender.  

It is shown that the innovation partnership is an indisputable option for the procurement of both 

R&D and the results in a coherent process. By using the innovation partnership, both the pro-

curement process and the ensuing contractual relationship between contracting authorities and 

service providers or suppliers will be covered by the regulations. However, the study shows 

that the legal scope of procuring innovation, in comparison with the possibilities already avai-

lable, is not affected in a significant way. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Innovation har fått en framträdande roll under senare år i och med arbetet med att stärka EU:s 

konkurrenskraft och förbättra vår framtida levnadsstandard. Innovation har bl.a. gjorts till en 

central del i Europa 2020-strategin1 och EU-kommissionen har framhållit satsningar på inno-

vation som det bästa sättet att lösa stora samhällsmässiga problem, samtidigt som det beskrivs 

som en utmaning att finna ett strategiskt tillvägagångssätt för att uppnå målen.2 

Traditionell konkurrensutsättning av offentliga kontrakt sker vanligtvis genom att den upphand-

lande myndigheten eller enheten annonserar en upphandling av en specifik vara, tjänst eller 

entreprenad som definierats i förväg genom en mer eller mindre detaljerad kravspecifikation, 

varefter intresserade aktörer på marknaden får lämna anbud och delta i ett strukturerat upphand-

lingsförfarande.3 De krav på processen som uppställs av den upphandlingsrättsliga regleringen 

kan innebära svårigheter att genomföra en upphandling när lösningen på den upphandlande 

myndighetens eller enhetens behov inte är tillgänglig på marknaden. Vid upphandling av inno-

vation är det t.ex. svårt att i förväg definiera vad som ska upphandlas. 

En sedan tidigare tillgänglig möjlighet till upphandling av innovation är den s.k. förkommersi-

ella upphandlingen, vilken presenterades av EU-kommissionen i syfte att utgöra en alternativ 

metod för upphandling av FoU när upphandlingsföremålet inte finns tillgängligt på marknaden. 

Vid förkommersiell upphandling genomförs FoU-processen utanför upphandlingsdirektiven, 

varefter resultatet upphandlas genom ett separat förfarande.4  

I februari 2014 antogs tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling, vilka innehåller en mängd 

innovationsfrämjande nyheter.5 Som ett led i Europa 2020-strategin och för att både underlätta 

och bidra till ökad upphandling av innovationer har ett nytt förfarande, innovationspartner-

skapet, introducerats i de direktiv som reglerar upphandling inom den klassiska sektorn och 

försörjningssektorerna. Förfarandet ska, till skillnad från den förkommersiella upphandlingen 

                                                   
1 Se kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020 

slutlig), s. 5 ff. 
2 Se kommissionens meddelande Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin Innovationsunionen (KOM (2010) 

546 slutlig), s. 2. 
3 Se avsnitt 3.1 angående upphandlingsprocessen. 
4 Se kommissionens meddelande Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster 

av hög kvalitet i Europa (KOM(2007) 799 slutlig), s. 10. Se vidare avsnitt 4.1-4.2. 
5 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner, 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av di-

rektiv 2004/18/EG [cit. nya klassiska direktivet] samt 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma 

på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. 
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tillåta upphandlande myndigheter och enheter att ingå långsiktiga innovationspartnerskap för 

både utveckling och efterföljande köp av innovativa varor, tjänster eller byggentreprenader.6 

Det nya förfarandet synes ha införts mot bakgrund av att redan existerande förfaranden inte är 

lämpade för innovationsupphandling. Det är emellertid oklart huruvida förfarandet i praktiken 

innebär ett ökat mått av flexibilitet i förhållande till tidigare förfaranden genom ökade möjlig-

heter, om det innebär en reglering av redan möjliga åtgärder, eller om det är en kombination.7 

För svensk del har upphandlingens koppling till innovation varit i fokus för flera nationella 

utredningar. Den senaste utredningen, Innovationsupphandlingsutredningen, tillsattes år 2009 

för att undersöka förutsättningarna för en ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sve-

rige.8 Som en av slutsatserna kom utredningen fram till att all offentlig upphandling bör bli 

innovationsvänlig och att det var möjligt genom förfaranden som existerade redan vid tidpunk-

ten för utredningens uppdrag.9 Mot bakgrund av ovan nämnda möjligheter till förkommersiell 

upphandling presenterades ett förslag på en lag om förkommersiell upphandling, som inte har 

blivit föremål för lagstiftningsåtgärder. Regeringen arbetar emellertid löpande med att utveckla 

innovationspolitiken. Den nyligen upprättade Upphandlingsmyndigheten har bl.a. givits i upp-

drag att främja innovativa lösningar inom offentlig upphandling genom att öka upphandlande 

myndigheters kunskap om innovationsupphandling.10  

Trots ovanstående är det fortfarande en liten del av all offentlig upphandling som leder till 

innovationer. Ser man till Sverige som innovationsnation ur ett europeiskt perspektiv är landet 

bland de främsta, men har uppvisat tendenser till en avtagande innovationsgrad.11 Frågan är om 

möjligheten till upphandling genom innovationspartnerskap kommer att innebära någon skill-

nad för den offentliga upphandlingen.  

1.2 Syfte, övergripande frågeställning och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att belysa det nya förfarandets tillämpningsområde genom att klargöra om 

och på vilket sätt det kan leda till ökad innovation. Den övergripande frågeställningen som 

kommer att undersökas är hur det rättsliga utrymmet för upphandling av innovation, d.v.s. möj-

ligheter och förutsättningar enligt gällande rätt, påverkas genom förfarandets införande.  

                                                   
6 Se art. 31 i det nya klassiska direktivet. 
7 Se Arrowsmith, s. 1048 f. 
8 Se Dir. 2009:104 Förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige. 
9 Se SOU 2010:56, s. 145 ff. 
10 1-2 §§ förordningen med instruktion för Upphandlingsmyndigheten (2015:527). 
11 Se Research and innovation performance in Sweden: Country profile 2014, EU-kommissionen, tillgänglig via 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2014/countries/sweden.pdf, s. 1 f. Se även 

prop. 2008/09:50, s. 142. 
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För att besvara uppsatsens huvudfråga kommer de möjligheter som finns i dag att ta hänsyn till 

innovation i offentlig upphandling att utredas i syfte att definiera och problematisera den rätts-

liga bakgrund mot vilken innovationspartnerskapet har införts. Först därefter undersöks förfa-

randet. En aspekt som kommer att ges särskilt utrymme är dess annorlunda struktur. 

Frågan om varför det är angeläget att utreda hur det nya förfarandet påverkar upphandling av 

innovation kan besvaras delvis genom att se till innovationsupphandlingens ekonomiska bety-

delse. Offentlig upphandling i Sverige svarar för ungefär 16-22 procent av Sveriges BNP och 

utgör således en betydande del av ekonomin. Under oktober 2015 presenterade Konkurrensver-

ket tillsammans med Upphandlingsmyndigheten en rapport i vilken genomförda upphandlingar 

under år 2012 beräknas ha uppgått till drygt 625 miljarder kronor exklusive moms.12 Den po-

tentiella effekten av offentlig upphandling på innovationsområdet kan tydliggöras genom att 

jämföra den totala offentliga forskningsbudgeten om 35 miljarder kronor per år med de ekono-

miska medel som skulle gagna innovation om bara en tiondel av offentlig upphandling var in-

novationsrelaterad. Det framgår då att offentlig upphandling kan ha stor betydelse som instru-

ment för att främja innovation.13  

Fokus för uppsatsen ligger vid innovationsupphandling inom den klassiska sektorn och försörj-

ningssektorerna behandlas därför inte.14 Upphandling enligt LUFS kommer inte att undersökas, 

vilket innebär att eventuella problem vid innovationsupphandlingar på försvars- och säkerhets-

området faller utanför uppsatsens ramar.15 Eftersom uppsatsen i huvudsak fokuserar på LOU 

och kringliggande lagstiftning samt det EU-rättsliga regelverket kommer inte heller bestäm-

melserna i EES-avtalet och GPA-avtalet behandlas. Bestämmelserna i GPA-avtalet har emel-

lertid inarbetats i upphandlingsdirektiven, vilket innebär att upphandlande myndigheter indirekt 

kommer att följa även GPA-avtalets regler så länge bestämmelserna i upphandlingsdirektiven 

tillämpas korrekt.16 

 

                                                   
12 Se Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om upphandlingar som genomförts under 2014, Konkur-

rensverket och Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverkets rapportserie 2015:9, s. 14 och s. 103. År 2012 är 

det senaste året med fullständiga statistikuppgifter. 
13 Se Edquist, s. 5. 
14 Det nya förfarandet har emellertid införts även inom försörjningssektorerna, vilket innebär att det inte kan ute-

slutas att det som diskuteras är relevant även för försörjningssektorerna och vice versa. 
15 Det har inte införts något nytt förfarande för innovationsupphandling i LUFS, men de delar av uppsatsen som 

analyserar de redan befintliga möjligheterna till innovationsupphandling kan vara relevanta även vid upphand-

lingar på försvars- och säkerhetsområdet. De särskilda överväganden som kan krävas på grund av att försvarsupp-

handlingar präglas av starka intressen av sekretess och rör upphandlingsföremål av s.k. känslig karaktär behandlas 

emellertid inte i uppsatsen. 
16 Kretsen aktörer som inte får diskrimineras vidgas därmed från aktörer inom EU till att inkludera även aktörer 

från tredje land som är parter till GPA-avtalet. Se t.ex. skäl 17 och 18 i det nya klassiska direktivet. 
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De särskilda regler och förfaranden som gäller under tröskelvärdena kommer inte att behandlas 

eftersom det förutsätts att de flesta innovationsrelaterade offentliga upphandlingar som genom-

förs överstiger såväl de nationella tröskelvärdena för direktupphandling som EU:s tröskelvär-

den, bl.a. på grund av upphandlingarnas komplexitet och omfattning.17 Med anledning av dess 

särskilda konstruktion kommer inte heller specialförfarandet projekttävling att undersökas, trots 

att det i ett begränsat antal situationer kan leda till innovation.18 

Upphandling av PPP-projekt kommer inte att undersökas, eftersom PPP inte är en upphand-

lingsform, utan snarare avser organisatoriska aspekter, finansiering och riskfördelning vid of-

fentlig upphandling.19 Det sagda innebär även att effekten av olika entreprenadformer och kon-

cessionslösningar inte kommer att undersökas. 

Ytterligare en frågeställning som oundvikligen uppkommer vid upphandling av innovation är 

hur immaterialrättsliga aspekter ska behandlas. Hanteringen av immateriella rättigheter inom 

ramen för offentlig upphandling är emellertid en fråga som bör vara föremål för ett eget forsk-

ningsarbete och kommer endast att beröras översiktligt i syfte att synliggöra problematiken. 

Avslutningsvis bör nämnas att uppsatsen inte har någon ambition att redogöra för innovations-

teoretiska frågor i relation till offentlig upphandling. Frågan om hur offentlig upphandling på-

verkar innovation är emellertid populär och det har publicerats mycket material om offentlig 

upphandling av innovation och innovationspolicy utanför det rättsvetenskapliga området.20 

1.3 Metod och material 

Såväl rättsvetenskaparen som den praktiskt verksamme juristen använder den juridiska meto-

den, men det kan vara svårt att förklara vad en juridisk metod innehåller med tydlighet och 

precision.21 Vidare måste hänsyn tas till att det finns en mängd olika metoder tillgängliga för 

juristen och att tala om en juridisk metod är därför något missvisande.22  

För att utreda den valda frågeställningen för uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden 

användas. Den rättsdogmatiska metoden innebär i korthet att rättsreglerna appliceras på en fråga 

                                                   
17 Aktuella tröskelvärden återfinns i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013 av den 13 december 2013 

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG. För svensk del 

anges tröskelvärdena i särskilda tillkännagivanden, se tillkännagivandet (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig 

upphandling. 
18 Bl.a. utses det vinnande anbudet av en oberoende jury, se 14 kap. 7 § LOU. Förfarandet har inte riktats särskilt 

mot innovativa lösningar, utan avser snarare design, men kan t.ex. användas för anskaffning av arkitekttjänster. 
19 Sådana frågor kan emellertid vara avgörande för att offentliga investeringar ska kunna genomföras.  
20 Se t.ex. Lember m.fl., s. 13 ff. för en sammanfattning av den innovationsteoretiska debatten. 
21 Jfr Sandgren 2005, s. 648. Enligt Sandgren saknar de flesta rättsdogmatiska arbeten en fullständig förklaring av 

det dogmatiska i metoden. 
22 Se Korling & Zamboni, s. 17 f. 
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i syfte att klargöra vad som är gällande rätt, ofta med en konkret problemställning som utgångs-

punkt.23 Centralt i metoden är att rättskällorna24 rangordnas och tolkas i enlighet med den s.k. 

rättskälleläran.25 Den rättsdogmatiska metoden anses emellertid inte vara begränsad till en ob-

jektiv beskrivning av gällande rätt, utan kan även innefatta värderande eller normativa stånd-

punkter. Följaktligen kan rättsdogmatiken beskrivas som både deskriptiv och normativ.26 Vi-

dare anses rättsdogmatiken även kunna gå utanför gällande rätt för att finna ideala lösningar. 27 

En skillnad mellan rättsdogmatikern och praktikern har förklarats vara att den förstnämnde strä-

var efter ett resultat med generell räckvidd, istället för att lösa ett konkret fall (t.ex. en tvist). 28 

Till rättsdogmatikerns uppgifter hör därmed bl.a. att systematisera, utveckla begreppsappara-

ten, analysera argument och tänkbara lösningar, utforma principer samt granska rättsläget kri-

tiskt.29 

På grund av avsevärda luckor i de traditionella rättskällorna vad gäller upphandling av innova-

tioner krävs en mer pragmatisk hållning till rättskällebegreppet. Delar av det material som lig-

ger till grund för uppsatsens analys utgörs således av artiklar författade av praktiskt verksamma 

jurister, myndighetspublikationer och rapporter. Sådant material kan inte anses omfattas av det 

snäva rättskällebegreppet, men kan ändå vara till hjälp för att avgöra hur en rättsregel bör tolkas 

eller hur den tillämpas i praktiken. Sundstrand ställer sig inte främmande till att använda sådant 

material inom det upphandlingsrättsliga området, under förutsättning att den rättsliga grunden 

anges och att det inordnas i den hierarkiska struktur som följer av rättskälleläran.30 

1.3.1 EU-rättens påverkan 

EU-rätten och övrig internationell rätt har fått en allt större påverkan på svensk rätt och det kan 

vara svårt att se någon tydlig gräns mellan nationell rätt och EU-rätt, eftersom upphandlings-

lagstiftningen så som den ser ut i dag är resultatet av genomförandet av flera EU-direktiv.31 Ett 

alternativ är därför att se till helheten som en enda gemensam rättsordning.32  

                                                   
23 Se Kleineman, s. 21 ff. Se även Sandgren 2015, s. 43. 
24 Sedvanligt lag, förarbeten, praxis och doktrin. Se Kleineman, s. 21 och 28. Se även Sandgren 2015, s. 40. Se 

dock, för en vid tolkning av begreppet, Lavin, s. 119. Begreppet och dess innebörd är komplext och kan analyseras 

mot bakgrund av bl.a. dess semantiska betydelse, definitionen av gällande rätt och rättsbildningen. Se vidare  

Magnell.  
25 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 54 f. Warnling-Nerep påpekar att rättskällorna inte nödvändigtvis kan rangordnas, 

utan måste viktas beroende på både rättssystemet och det aktuella rättsområdet. 
26 Se Pezcenik, s. 249.  
27 Se t.ex. Jareborg, s. 1. 
28 Se Lavin, s. 118. 
29 Se Sandgren 2005, s. 652. 
30 Se Sundstrand 2012, s. 25. 
31 Se avsnitt 2.1.1. 
32 Se Warnling-Nerep, s. 27. 
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Oaktat hur man ser på frågan om europeiseringen av nationell rätt kan konstateras att EU-rätten 

måste vägas in när gällande rätt ska fastställas; i större eller i mindre utsträckning beroende på 

vilket rättsområde som ska behandlas. På området för offentlig upphandling kan hävdas att EU-

rätten bör få stort genomslag, dels på grund av rättsområdets drag av förvaltningsrätt, dels ef-

tersom de nationella reglerna om offentlig upphandling som konstaterats i stycket ovan bygger 

på EU-rätt.33 I uppsatsen kommer således både nationell rätt och EU-rätt att analyseras, vilket 

innebär att hänsyn måste tas till vissa skillnader mellan rättsområdena.  

EU-rätten är indelad i primärrätt (fördrag) och sekundärrätt. Sekundärrätten delas i sin tur in i 

bindande rättsakter (förordningar, direktiv samt olika beslut) respektive icke-bindande rättsak-

ter (yttranden och rekommendationer). Utöver de nämnda källorna tillämpas i regel ett flertal 

allmänna rättsprinciper som har utvecklats i EU-domstolens praxis och har en ställning mot-

svarande primärrätten.34 Vid tolkning av rättsregler som har sin grund inom EU-rätten måste 

hållas i minnet att EU-rätten under vissa förutsättningar ska ges direkt effekt, att den i fall av 

motstridiga rättsregler (s.k. normkollision) har företräde framför nationell rätt samt att natio-

nella rättsregler som bygger på bestämmelser i ett direktiv så långt möjligt ska tolkas direktiv-

konformt.35 EU-rätten kan därmed sägas vara överordnad den nationella rätten på flera sätt, 

vilket avspeglas i den fortsatta framställningen bl.a. genom att de EU-rättsliga bestämmelserna 

och EU-domstolens praxis kommer att ges stort utrymme i analysen.  

Det är en utbredd uppfattning att de EU-rättsliga bestämmelserna bör tolkas med fokus på 

språklig, systematisk och teleologisk tolkning utifrån den normhierarki som beskrivits ovan, 

varav i synnerhet den senare metoden har konstaterats föredras av EU-domstolen.36 Vidare ges 

allmänna rättsprinciper större utrymme vid tolkning av EU-rätten jämfört med svensk rätt och 

det måste tas hänsyn till hur de detaljerade regler som kommit till uttryck i sekundärrätten styrs 

av primärrättens bestämmelser, bl.a. reglerna om fri rörlighet, konkurrens och förbud mot dis-

kriminering, och de allmänna rättsprinciperna.37 Sådan hänsyn krävs i än högre grad för kon-

trakt som inte omfattas av de sekundärrättsliga upphandlingsdirektiven,38 men som omfattas av 

primärrätten, t.ex. på grund av ett bestämt gränsöverskridande intresse.39 En förklaring till de 

                                                   
33 Jfr Warnling-Nerep, s. 56.  
34 Se Hettne, s. 46. Se även Reichel, s. 126. 
35 För vidare läsning om EU-rättens förhållande till nationell rätt hänvisas till Bernitz & Kjellgren, s. 75 ff. 
36 Se t.ex. Bernitz m.fl., s. 65 ff., Hettne & Otken Eriksson, s. 168 ff. och Warnling-Nerep, s. 57. 
37 Se Bernitz 2012, s. 26. 
38 Som framgår i avsnitt 4.1.1 omfattas vissa upphandlingar av FoU-tjänster inte av direktiven. 
39 Sundstrand 2012, s. 25 ff.  
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allmänna rättsprincipernas betydelse är att EU-rätten på grund av fördragens ofullständiga eller 

ofta vaga och målinriktade reglering måste fyllas ut.40  

1.3.2 Något om materialet för uppsatsen 

Vad gäller materialet för uppsatsen kan kort nämnas att det nya klassiska direktivet och LOU 

kommer ges en framträdande position i analysen. I enlighet med den rättsdogmatiska metodens 

rättskällelära och med beaktande av EU-rättens påverkan kommer vad som uttrycks genom dem 

att ha företräde framför andra rättskällor. Även andra rättskällor måste emellertid användas ef-

tersom den uttryckliga regleringen sällan är fullständig. Härvid kommer förarbetena till bl.a. 

LOU i dess nuvarande och tidigare lydelser att användas i syfte att tolka den nationella rätten. 

Vid tolkning av EU-rätten finns däremot inte förarbeten motsvarande de svenska att tillgå. Istäl-

let kommer direktivens skäl att användas som de svenska lagförarbetena.41  

Det kan konstateras att praxis som behandlar förfarandet av naturliga skäl saknas, eftersom det 

inte har börjat tillämpas ännu. Både domar från EU-domstolen och svenska domstolar (HFD 

och kammarrätterna) kommer emellertid att användas i den mån de behandlar en fråga av in-

tresse för analysen. EU-domstolens domar intar en särställning när EU-rättens innehåll ska tol-

kas, dels med hänsyn till EU-domstolens formella behörighet som grundar sig i art. 19 FEU, 

dels som en konsekvens av EU-domstolens drivande roll i EU-rättens utveckling.42 I uppsatsen 

hänvisas även till Tribunalen. Tribunalens domar har inte ett lika högt prejudikatvärde som EU-

domstolen, men anses ändå ha en relativt stark ställning som rättskälla.43 

Även ämnets behandling i litteraturen är mycket begränsad, men enskilda frågor har ändå upp-

märksammats. För svensk del är Innovationsupphandlingsutredningens betänkande det mest 

omfattande verket på området. Det förslag till en lag om förkommersiell upphandling som pre-

senteras kommer inte att undersökas eftersom det inte har lett till lagstiftning, men betänkandet 

behandlar även övriga frågor om innovationsupphandling.44 Det har framhållits att doktrinen 

på många områden har en framträdande betydelse bland rättskällorna, eftersom det för mer 

komplicerade juridiska problem ofta är i första hand inom doktrinen som lösningar och rättslig 

vidareutveckling sker.45  

                                                   
40 Reichel, s. 126. Se även Hettne, s. 56 ff. samt Hettne & Otken Eriksson, s. 43 ff. För en mer ingående beskrivning 

av EU-rättens tolkningsmetoder och övriga aspekter av den EU-rättsliga metoden hänvisas till den senare fram-

ställningen i sin helhet.  
41 Jfr Bernitz 2000, s. 698.  
42 Se Reichel, s. 115 och s. 120. 
43 Se Hettne & Otken Eriksson, s. 56. 
44 SOU 2010:56. 
45 Se Bernitz m.fl., s. 30. 
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Det sagda får anses gälla för offentlig upphandling i allmänhet, och innovationsrelaterad upp-

handling i synnerhet. En större del av analysen kommer därför att göras med stöd av den juri-

diska doktrinen. Här förtjänar Sue Arrowsmiths utförliga verk The Law of Public and Utilities 

Procurement att lyftas fram särskilt.46 Utöver Arrowsmiths verk som är centralt hänvisas till ett 

flertal artiklar bl.a. i den internationella tidskriften Public Procurement Law Review (P.P.L.R). 

Företrädesvis EU-rättslig doktrin kommer att användas.47 När innovationsupphandling beskrivs 

används material som måste anses falla utanför rättskällorna eftersom det saknar rättslig aukto-

ritet. Sådant material används inte för att klargöra gällande rätt, utan i syfte att bidra till ämnets 

förståelse.48 

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med kapitel 1, i vilket ämnesvalet presenteras tillsammans med en problem-

formulering och avgränsning av frågeställningen, ett metodavsnitt samt förevarande disposi-

tion. 

Därefter följer ett allmänt kapitel om offentlig upphandling och innovation i syfte att ge läsaren 

en orientering på området: kapitel 2. Tidigt i kapitlet presenteras bakgrunden till EU:s upp-

handlingsregler och de allmänna rättsprinciper som är gemensamma för alla typer av offentlig 

upphandling, varefter framställningen koncentreras till innovationsupphandling. 

Kapitel 3 redogör för möjligheterna att främja innovation under processen för offentlig upp-

handling genom särskilda åtgärder samt de undantagsförfaranden i LOU som kan användas vid 

innovationsupphandling. 

Kapitel 4 behandlar innovation som föremål för kontraktet, d.v.s. upphandling av FoU-tjänster 

i syfte att utveckla nya lösningar. Särskilt fokus läggs vid den förkommersiella upphandlingen 

som genomförs utanför LOU.  

Kapitel 5 syftar till att undersöka det nya förfarandet: Innovationspartnerskapet. Förfarandet 

och dess olika delar beskrivs och analyseras mot bakgrund av det omgivande regelverket.  

Slutligen följer kapitel 6, i vilket uppsatsens slutsatser sammanfattas och redovisas i koncen-

trerad form. Kapitlet syftar i huvudsak till att besvara de frågor som ställts i kapitel 1.  

                                                   
46 Se Arrowsmith i källförteckningen för verkets fullständiga titel. 
47 Se Reichel, s. 128 f. angående en gemensam europeisk doktrin. 
48 Jfr dock Heuman, s. 772. angående användningen av s.k. hjälpvetenskap. Heuman nämner emellertid i första 

hand till juridiken närliggande vetenskaper som rättsekonomi och vittnespsykologi. Jfr även Gräns, s. 783f. och 

790 f. Gräns anser att synen på rättskällebegreppet i vid bemärkelse (sensu largo) under senare tid har ökat. 
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2. EU-rätten, LOU och innovationsupphandling 

2.1 EU:s upphandlingsregler och nationell lagstiftning 

Följande avsnitt innehåller en redogörelse över det mest väsentliga i upphandlingsregleringen 

på såväl EU-nivå som nationell nivå och syftar till att beskriva den rättsliga bakgrunden till 

EU:s upphandlingsdirektiv samt klargöra de ramar inom vilka all offentlig upphandling, även 

upphandling av innovation, måste genomföras.  

2.1.1 EU:s upphandlingsdirektiv och LOU 

EU:s upphandlingsdirektiv tillkom ursprungligen för att komplettera primärrättens grundläg-

gande friheter och säkerställa den inre marknaden. I huvudsak är det principen om likabehand-

ling i art. 18 FEUF som anses utgöra grunden för direktiven, men eftersom friheterna grundar 

sig på bestämmelsen kan direktiven anses härröra även från de fyra friheterna och de allmänna 

rättsprinciper som i sin tur följer av dem.49 Syftet med harmoniseringen genom upphandlings-

direktiven var ursprungligen, enligt EU-domstolens praxis, att säkerställa den fria rörligheten 

och åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt upphandlingsmarknad inom EU genom att 

hindra att konkurrensbegränsande åtgärder vidtas eller att upphandlande myndigheter låter 

ovidkommande intressen påverka upphandlingen.50 Av EU-kommissionens förslag till det nya 

klassiska direktivet framgår emellertid att upphandlingsreglerna har givits två kompletterande 

mål: att öka effektiviteten i offentliga utgifter för att säkra bästa möjliga upphandlingsresultat 

när det gäller att få valuta för pengarna (framför allt genom förenkling av reglerna och ökad 

flexibilitet) samt att ge upphandlare bättre möjligheter att använda offentlig upphandling till 

stöd för gemensamma samhälleliga mål.51 Främjande av innovation tillhör i första hand den 

senare målsättningen, men kan även vara relaterad till ökad effektivitet.52 

Upphandlingsdirektiven utgör inte en fullständig harmonisering av den offentliga upphand-

lingen. På områden som inte är fullständigt reglerade eller där det saknas specifika regler är det 

                                                   
49 Se t.ex. dom kommissionen mot Danmark (Stora Bältbron), mål C-243/89, EU:C:1993:257, p. 32-33 och dom 

EVN och Wienstrom, mål C-448/01, EU:C:2003:651, p. 47. Se även Sundstrand 2012, s. 60 och Sundstrand 2013, 

s. 28. 
50 Se t.ex. dom University of Cambridge, mål C-380/98, EU:C:2000:529, p. 16-17 och dom Stadt Halle, mål C-

26/03, EU:C:2005:5, p. 44. Se även Sundstrand 2012, s. 60 f. 
51 Se kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling 

(KOM(2011)895 slutlig), s. 2. 
52 Det kan konstateras att upphandlingsrättens primära syfte inte är att säkerställa en effektiv användning av of-

fentliga medel, men att det är en konsekvens av regleringen. Se Bergman m.fl., s. 38 ff. angående upphandlings-

regleringens ekonomiska motiv och konsekvenser. 
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således möjligt för EU:s medlemsstater att själva reglera förfarandet i den nationella rätten,53 

vilket för den klassiska sektorn har gjorts genom LOU. 

Avslutningsvis bör även rättsmedelsdirektiven nämnas, vilka kräver att medlemsstaterna till-

handahåller effektiva rättsmedel åt leverantörer vars intressen åsidosatts i en offentlig upphand-

ling som omfattas av direktiven.54 Möjligheten till bl.a. överprövning av en offentlig upphand-

ling och skadestånd regleras i 16 kap. LOU. 

2.1.2 Särskilt om de allmänna principerna för offentlig upphandling 

De allmänna rättsprinciperna har som nämndes i kapitel 1 en stark ställning inom EU-rätten.55 

Nedan följer en kortfattad redogörelse för de principer som är av störst vikt för offentlig upp-

handling. De tillhör den primärrättsliga regleringen, men har även tagits in i sekundärrätten 

genom att de angivits i både skälen och texten i upphandlingsdirektiven. Principerna är för 

svensk del tillämpliga på all offentlig upphandling, även sådan upphandling som inte omfattas 

av det direktivstyrda området, eftersom de skrivits in även i de upphandlingsrättsliga lagarna.56 

Principen om likabehandling är central och innebär ett förbud mot diskriminering av leveran-

törer och anbudsgivare eller anbudssökande. Av principen följer att lika fall i avsaknad av ob-

jektivt godtagbara skäl för särbehandling ska behandlas lika. Principen innebär emellertid även 

att olika fall ska behandlas olika.57 Exempelvis får ett anbud som inte är förenligt med förfråg-

ningsunderlaget i upphandlingen inte antas av den upphandlande myndigheten, eftersom en 

objektiv jämförelse mellan anbuden annars inte skulle vara möjlig.58 Principen om likabehand-

ling har stor inverkan på hur offentliga upphandlingar får genomföras och EU-domstolen har 

konstaterat att det är själva kärnan i upphandlingsdirektiven att säkerställa att principen iakt-

tas.59 

Principen om icke-diskriminering utgör ett förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. 

Den ska emellertid inte jämställas med den övergripande EU-rättsliga principen om icke-dis-

kriminering så som den kommer till uttryck genom förbudet mot diskriminering i art. 18 FEUF, 

utan anses vara ett utflöde ur principen om likabehandling.60 Principen om icke-diskriminering 

                                                   
53 Se Sundstrand 2012, s. 62. Se även Arrowsmith, s. 174 f. 
54 Direktiv 89/665, direktiv 92/13 och direktiv 2007/66 (vilket delvis ersätter de två förstnämnda direktiven). 
55 Se avsnitt 1.3.1. 
56 I LOU anges principerna i 1 kap. 9 §. 
57 Se t.ex. dom Fabricom, de förenade målen C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, p. 27. 
58 Se dom Stora Bältbron, C-243/89, EU:C:1993:257, p. 37.  
59 Se dom Michaniki, mål C-213/07, EU:C:2008:731, p. 45.  
60 Se dom Parking Brixen, mål C-458/03, EU:C:2005:605, p. 48. 
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innebär inom det upphandlingsrättsliga området att en upphandling inte får utformas så att ut-

ländska leverantörer hindras att delta, t.ex. genom krav som endast kan uppfyllas av leverantö-

rer i samma medlemsstat som den upphandlande myndigheten.61  

Principen om proportionalitet är framträdande inom EU-rätten och anses på upphandlingsom-

rådet innebära att alla åtgärder som vidtas av upphandlande myndigheter i samband med upp-

handling ska vara nödvändiga och lämpliga med hänsyn till deras syfte. Åtgärderna måste vara 

ägnade att säkerställa det eftersträvade syftet och får inte gå utöver vad som är nödvändigt. Det 

är t.ex. inte tillåtet att ställa krav som inte är relaterade till upphandlingsföremålet eller som är 

för detaljerade i förhållande till det mål som ska uppnås.62  

Principen om öppenhet, eller transparens, uppställer krav på att den upphandlande myndigheten 

ser till att upphandlingen genomförs med tillräcklig insyn. Dels är det en förutsättning för att 

marknaden ska vara öppen för konkurrens och för att det ska gå att kontrollera att förfarandena 

är opartiska, dels måste deltagande leverantörer, anbudsgivare eller anbudssökande kunna för-

stå den exakta innebörden av olika kriterier.63  

Slutligen ska även principen om ömsesidigt erkännande nämnas. Principen innebär ett krav på 

ömsesidigt erkännande av olika typer av officiella intyg och har sitt ursprung i ett välkänt av-

görande från EU-domstolen.64 En upphandlande myndighet måste således när den t.ex. kräver 

bevis på särskilda kvalifikationer för deltagande i en upphandling acceptera intyg och bevis 

från andra medlemsstater än den egna.  

Av ovanstående principer är det framförallt principerna om likabehandling och öppenhet samt 

delar av principen om proportionalitet som kommer att vara av störst intresse när möjligheterna 

till innovationsupphandling och olika typer av innovationsfrämjande åtgärder ska undersökas. 

Principernas innebörd har här inte beskrivits i detalj.65 Det finns istället anledning att åter-

komma till dem senare i framställningen. Utöver de allmänna rättsprinciper som presenterats 

ovan har föreslagits att primärrättens övergripande krav på konkurrens är en självständig prin-

cip och att konkurrensbegränsning ska bedömas på samma sätt som brott mot de allmänna rätts-

principerna.66 Upphandlingar ska alltid genomföras på ett sådant sätt att onödiga hinder för 

konkurrens undanröjs och det är förbjudet för upphandlande myndigheter att vidta åtgärder eller 

                                                   
61 Se dom Beentjes, mål C-31/87, EU:C:1988:422, p.30. 
62 Se t.ex. dom Concordia Bus Finland, mål C-513/99, EU:C:2002:495, p. 69. 
63 Se t.ex. dom EVN och Wienstrom, mål C-448/01, EU:C:2003:651, p. 58. 
64 Se dom Cassis de Dijon, mål C-120/78, EU:C:1979:42, p. 8. 
65 För en mer utförlig beskrivning av de allmänna rättsprinciperna hänvisas istället till Sundstrand 2012, s. 40 ff. 

och Arrowsmith, s. 613 ff. samt däri angivna fotnoter. 
66 Se Sánchez Graells 2015, s. 199 och Moldén, s. 613 f. 
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tillämpa reglerna på ett sådant sätt att konkurrensen begränsas. Det kan diskuteras huruvida 

principen om konkurrens är en självständig rättsprincip eller om den ska anses följa av de redan 

presenterade allmänna rättsprinciperna samt bestämmelserna om de fria rörligheterna i FEUF.67 

Principen har emellertid kommit till uttryck i sekundärrätten genom art. 18 i det nya klassiska 

direktivet och kommer att föras in i LOU.68 

De allmänna rättsprincipernas påverkan på konkurrensen i offentlig upphandling är inte enbart 

positiv utan kan även i vissa fall begränsa upphandlande myndigheters möjligheter att genom-

föra en upphandling med önskat resultat. Ett exempel är att principen om likabehandling har 

ansetts hindra upphandlande myndigheter att vidta åtgärder som särskilt gynnar små och me-

delstora företag (s.k. SME),69 vilket kan vara fallet även vad gäller åtgärder som främjar inno-

vation.70 

2.2 Innovation i offentlig upphandling 

Innan uppsatsens huvudfråga angrips är det nödvändigt att förklara vad som menas med inno-

vationsupphandling och vad begreppet innovation innebär, eftersom det krävs en tydlig teore-

tisk utgångspunkt. Ämnet är abstrakt och måste konkretiseras inom ramen för den offentliga 

upphandlingen.  

2.2.1 Definitioner och innovationsteori 

Enligt den s.k. Oslomanualen definieras en innovation som: 

[T]he implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a 

new marketing method, or a new organisational method inbusiness [sic] practices, workplace orga-

nisation or external relations.71  

En viktig del i begreppet enligt OECD:s definition, utöver ett nyhetsvärde, är att produkten eller 

processen ska vara implementerad. Det är således inte tillräckligt att själva FoU-processen har 

genomförts. Resultatet måste ha introducerats på en marknad och spridits till allmänheten.72 

                                                   
67 Se art. 26 FEUF, vari det anges att ”Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet 

för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen”, samt art. 28-29 

och 45-66 FEUF. 
68 Se SOU 2014:51, s. 435. 
69 Se dom kommissionen mot Italien, mål C-360/89, EU:C:1992:235, p. 11-14. Se även Sundstrand 2012, s. 44 f.  
70 Jfr avsnitt 3.4. 
71 Se Oslomanualen, s. 46. 
72 Se a.a., s. 47. Se även Edquist, s. 15. Edquist konstaterar att introduktion och spridning i offentlig verksamhet 

ska likställas med introduktion och spridning på marknaden. 
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Av definitionen framgår vidare att en innovation inte nödvändigtvis behöver vara en produkt-

innovation. Utvecklingen mot att upphandlande myndigheter i allt högre grad anlägger ett hel-

hetsperspektiv på sin verksamhet och sina behov innebär att såväl innovativa tjänster som nya 

processer och arbetssätt kan komma ifråga för upphandling. Ett praktiskt exempel på ett sådant 

helhetsperspektiv är att inom den offentliga sjukvården upphandla tjänsten ”antal genomförda 

undersökningar” med relevant utrustning inkluderad istället för att köpa in enbart utrustningen 

genom en traditionell varuupphandling.73  

Innovation inom offentlig upphandling kan klassificeras på olika sätt beroende på vilka egen-

skaper som står i fokus. Vad gäller användning av innovationen kan skiljas mellan direkt och 

katalytisk innovationsupphandling, där det förstnämnda innebär att den upphandlande myndig-

heten kommer att vara användare av innovationen och att upphandlingen genomförs mot bak-

grund av i första hand den upphandlande myndighetens behov och det senare innebär att den 

upphandlande myndigheten inte kommer att vara innovationens slutanvändare, utan agerar t.ex. 

genom att delfinansiera upphandlingen.74 Vanligtvis görs även skillnad på radikala och inkre-

mentella innovationer, varvid uppdelningen tar sikte på innovationshöjden.75 Slutligen bör även 

uppmärksammas att innovationer kan utvecklas på olika sätt, antingen i en sluten process hos 

en organisation eller inom en verksamhet, eller i samarbete mellan olika aktörer.76  

Om en upphandlande myndighet har ett behov som inte kan tillgodoses genom marknadens 

befintliga lösningar kan den genom att uppmärksamma marknaden på sitt behov och genomföra 

en direkt innovationsupphandling se till att en ny lösning utvecklas.77 Det har framhållits att all 

innovationsrelaterad upphandling innehåller någon grad av samarbete mellan upphandlande 

myndigheter och leverantörer, antingen genom hela upphandlingsprocessen eller inom delar av 

den.78 Möjligheten till interaktion mellan parterna och flexibilitet under såväl upphandlingsför-

farandet som i den efterföljande avtalsrelationen kan således konstateras vara av stor betydelse.  

                                                   
73 Se t.ex. informationsskriften ”Innovationsupphandling. Erfarenheter av ett målmedvetet innovationsarbete med 

innovationsupphandling som strategiskt verktyg” som tagits fram av Karolinska universitetssjukhuset och Ernst 

& Young i syfte att beskriva den innovationsmetodik som använts inom försörjningsprogrammet för medicintek-

nisk utrustning till sjukhuset Nya Karolinska Solna, september 2015, s. 20 f. 
74 Begreppen användes även av Innovationsupphandlingsutredningen, se SOU 2010:51, s. 185. 
75 En radikal innovation har stor innovationshöjd och är helt ny i förhållande till tidigare existerande produkter 

eller processer, medan inkrementella innovationer har lägre innovationshöjd och alltså innebär mindre steg i för-

hållande till tidigare existerande lösningar. Se SOU 2010:51, s. 58 f. Se även Edquist, s. 25. 
76 Se Edquist, s. 25. 
77 S.k. efterfrågestyrd innovation, att jämföra med innovation som uppkommer på initiativ av marknaden. Se 

Edquist, s. 24. Se även Dir. 2009:104 Förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling 

i Sverige, s. 4. 
78 Se Edquist, s. 26 f. 
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2.2.2 Innovationsupphandling  

Inledningsvis bör nämnas att innovationsupphandling inte är en särskild typ av offentlig upp-

handling, utan snarare ses som ett samlingsbegrepp för offentlig upphandling som på olika sätt 

avser främjande eller anskaffning av innovativa lösningar. Det kan beskrivas som ”upphandling 

av i förväg okända lösningar på ett definierat problem eller behov för vilka det ibland ännu inte 

har etablerats någon marknad”.79  

Den tidigare nämnda Innovationsupphandlingsutredningens uppdrag omfattade såväl förkom-

mersiell upphandling som möjligheterna till innovativa ansatser vid kommersiell upphand-

ling,80 vilket ansågs vara en viktig aspekt eftersom det möjliggjorde hänsyn även till innovat-

ioner inom ramen för upphandlingslagstiftningen. Utredningen kallade sådan upphandling för 

innovationsvänlig upphandling och beskrev det som ”upphandlingsprocesser som tillåter varor 

eller tjänster som i någon mening kan betecknas som innovationer att vara med i konkurren-

sen”.81 Konkret innebär det att den upphandlande myndigheten vid upphandlingen tar hänsyn 

till förekomsten av produkter som antingen baseras på nya innovationer som redan finns på 

marknaden eller som är så utvecklade att de vid upphandling kan utgöra ett alternativ till eta-

blerade produkter och anpassar upphandlingen, genom t.ex. urvals- eller tilldelningskriterier så 

att utveckling och innovation främjas.82 

Inom ramen för uppsatsen kommer innovationsupphandling att delas upp i: 

 Innovationsfrämjande, eller innovationsvänlig, upphandling, där den upphandlande 

myndigheten möjliggör för deltagande leverantörer att inkludera innovativa lösningar i 

anbuden, samt 

 anskaffning av FoU-tjänster, eller upphandling av nya lösningar (innovationer). 

Möjligheten att använda särskilda förfaranden för ökad flexibilitet kommer att behandlas i sam-

band med den förstnämnda kategorin, men förfarandena kan användas även vid den senare ty-

pen av offentliga upphandlingar. 

Vad gäller det senare kan anskaffning av FoU-tjänster i syfte att utveckla innovationer göras 

antingen genom offentlig upphandling av ett tjänstekontrakt, vilket definieras i 2 kap. 18 § LOU 

                                                   
79 Se Dir.2009:104 Förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige, s. 4. 

Innovationsupphandlingsutredningen utvidgade emellertid begreppet till att omfatta även oprövade lösningar, se 

SOU 2010:56, s. 62. 
80 Se Dir. 2009:104 Förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige, s. 8. 
81 Se SOU 2010:56, s. 140 f. 
82 Se a.st. 
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som ett kontrakt som gäller utförande av tjänster och som inte utgör ett byggentreprenadkon-

trakt eller ett varukontrakt,83 eller utan tillämpning av LOU enligt ett särskilt undantag för FoU-

tjänster. Det s.k. forskningsundantaget kommer att behandlas senare i framställningen tillsam-

mans med metoden förkommersiell upphandling.84 

Ur ett innovationsteoretiskt perspektiv anses upphandling av FoU-tjänster och användning av 

förkommersiell upphandling inte utgöra upphandling av innovation eftersom det inte innebär 

att slutresultatet introduceras på en marknad, vilket, som framgått ovan, är en förutsättning en-

ligt Oslomanualens definition.85 Det har emellertid påpekats i litteraturen att EU-rätten inne-

håller ett flertal kopplingar mellan FoU och innovation, vilka har förstärkts i det nya klassiska 

direktivet genom bl.a. dess definition av innovation och det nya förfarandet.86  

Innovation och innovationsupphandling som juridiska begrepp kan således sägas vara mer om-

fattande än deras innovationsteoretiska betydelse. Det kan även konstateras att begreppet är 

vidare än offentlig upphandling, eftersom det innefattar även åtgärder som inte omfattas av 

bestämmelserna om offentlig upphandling.87 

  

                                                   
83 FoU-tjänster återfinns i bilaga 2 till LOU under kategori 8 i förteckningen över tjänstekontrakt (A-tjänster). 
84 Se avsnitt 4.1. 
85 Se Edquist, s. 29 f. 
86 Se Butler, s. 351 ff. Angående definitionen i det nya klassiska direktivet, se avsnitt 5.1. 
87 Se SOU 2010:56, s. 62. 
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3. Innovationsfrämjande åtgärder  

3.1 Inledning – upphandlingsprocessen 

Förevarande kapitel syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas under upphandlings-

processen i syfte att främja innovation. Inledningsvis bör därför något sägas om själva proces-

sen och de åtgärder som kan vidtas oavsett val av förfarande.  

Den inledande delen av upphandlingsprocessen är i regel en förberedelsefas under vilken den 

upphandlande myndigheten analyserar den aktuella situationen. I förberedelserna kan ingå bl.a. 

en behovsanalys, varigenom den upphandlande myndigheten definierar sitt behov, en mark-

nadsanalys, i syfte att undersöka om marknaden kan tillgodose det definierade behovet, samt 

en investeringsanalys.88 Först därefter görs valet av upphandlingsförfarande.  

Upphandlingslagstiftningen innehåller flera olika förfaranden som under olika omständigheter 

är tillgängliga för upphandlande myndigheter när varor, tjänster eller entreprenader ska anskaf-

fas och det finns inget förfarande i LOU som är särskilt anpassat för innovationsupphandling. 89 

Upphandlande myndigheters val av upphandlingsförfarande måste göras mot bakgrund av bl.a. 

upphandlingens art och omfattning. Enligt 4 kap. 1 § LOU ska ett öppet eller selektivt förfa-

rande tillämpas som huvudregel, men under vissa förutsättningar är det möjligt att istället an-

vända konkurrenspräglad dialog eller förhandlat förfarande.90  

Sedan förfarande har valts ska upphandlingen som huvudregel annonseras i enlighet med 7 kap. 

1 § LOU.91 I samband med annonsen utarbetas även ett förfrågningsunderlag innehållande in-

formation om upphandlingen. Förfrågningsunderlaget utgör enligt 2 kap. 18 § LOU underlag 

för anbuden och ska tillhandahållas anbudssökande eller anbudsgivare. Normalt innehåller för-

frågningsunderlaget en kravspecifikation (bestående av urvalskriterier och tilldelningskriterier) 

samt kommersiella och administrativa villkor.92 

Efter en kontroll av leverantörers lämplighet och eventuell begränsning av antalet anbudssö-

kande enligt 11 kap. LOU ska kontrakt i enlighet med 12 kap. 1 § LOU tilldelas efter en be-

dömning av vilket anbud som antingen är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller som innehåller 

                                                   
88 Se SOU 2011:73, s. 358 f. 
89 Möjliga förfaranden är: öppet förfarande, selektivt förfarande, förenklat förfarande, urvalsförfarande, projekt-

tävling, direktupphandling samt konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med eller utan annonsering. 

En uttömmande redogörelse för samtliga förfaranden och under vilka förutsättningar de får tillämpas är av utrym-

messkäl inte möjlig. Istället hänvisas till upphandlingsrättslig litteratur, se t.ex. Sundstrand 2013, s. 128 ff. 
90 Se avsnitt 3.2 om undantagsförfaranden.  
91 För upphandlingar som överstiger tröskelvärdena ska annonsering göras i EU:s databas Tenders Electronic Daily 

(TED), se Sundstrand 2013, s. 167 f. 
92 Se Sundstrand 2013, s. 143. 
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det lägsta priset. Enligt 12 kap. 2 § LOU måste kriterier som syftar till att finna det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet viktas inbördes, eller anges i fallande prioritetsordning, vilket anses 

vara en konkretisering av principen om öppenhet. Leverantörer måste få kännedom om vad 

upphandlande myndigheter tillmäter störst betydelse och utvärderingen ska vara förutsebar.93 

Som kommer att framgå i de närmast följande avsnitten är det möjligt att främja innovation 

under processens olika steg. Som en utgångspunkt kan konstateras att upphandlande myndig-

heter anses vara fria att själva utforma sina upphandlingar, så länge det görs i enlighet med 1 

kap. 9 § LOU. Huvudsaken är att leverantörerna behandlas likvärdigt samt att upphandlingen 

genomförs på ett öppet sätt.94 

3.1.1 Dialog med marknaden 

Nära samarbete mellan upphandlande myndigheter och leverantörer anses vara ett viktigt mo-

ment i upphandlingsprocessen för att främja innovation.95 Upphandlande myndigheter tillåts i 

varierande utsträckning föra en dialog med marknaden. Det bör skiljas mellan dialog och för-

handlingar innan upphandlingen inleds, förhandlingar under förfarandet, men innan slutliga 

anbud lämnats in samt förhandlingar om innehållet i inlämnade anbud, d.v.s. förhandlingar 

efter anbudsinlämning.  

Dialog med presumtiva leverantörer eller anbudsgivare innan upphandlingen påbörjas är ett sätt 

att uppmärksamma aktörerna på marknaden på den upphandlande myndighetens behov, men 

kan även vara till nytta för den upphandlande myndigheten under behovsanalysen. Genom att 

kommunicera med leverantörskollektivet innan upphandlingen påbörjas kan en upphandlande 

myndighet få kännedom om vilka lösningar som erbjuds på marknaden och vilka lösningar som 

måste utvecklas eller anpassas. Dialogen kan emellertid även syfta till att undersöka det tänkta 

projektets genomförbarhet eller leverantörernas förmåga att leverera kostnadseffektivt och en-

ligt tidsplanen.96 

Åtgärder innan upphandling regleras inte i LOU eftersom upphandlingsreglerna är förfarande-

regler och i princip endast gäller från det att upphandlingen påbörjats.97 Med offentlig upphand-

ling avses enligt definitionen i 2 kap. 13 § LOU endast ”åtgärder som vidtas av en upphandlande 

                                                   
93 Se Rosén Andersson m.fl., s. 556. 
94 Se HFD 2012 ref. 48, RÅ 2002 ref. 50 och RÅ 2010 ref. 78. Se även Sundstrand 2013, s. 187 f. 
95 Se Steinicke, Michael, The Public Procurement Rules and Innovation, i EU Public Procurement – Modernisat-

ion, Growth & Innovation, Ølykke, Skovgaard Grith (red.), Risvig Hansen, Carina (red.), Tvarnø, Christina D. 

(red.), DJØF Publishing, Köpenhamn 2012, s. 260 (cit. Steinicke). Steinicke anser att det är den viktigaste faktorn. 
96 Se Voda Pantilimon, Oana & Justice, Shirley, Stretching the limits for innovative and sustainable public pro-

curement, i Tátrai, Tunde & Piga, Gustavo, Public Procurement Policy, Taylor & Francis 2015 (e-bok), s. 120 f. 
97 Se Sundstrand 2012, s. 61. 
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myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller 

byggentreprenader”. För att ett kontrakt ska omfattas av upphandlingsreglerna krävs enligt 2 

kap. 10 § LOU att det är skriftligt, innehåller ekonomiska villkor (är ömsesidigt förpliktande), 

är egenhändigt undertecknat av parterna (leverantör/-er och upphandlande myndighet/-er), samt 

att det avser vissa typer av prestationer (utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller 

tillhandahållande av tjänster). Omständigheterna är kumulativa, d.v.s. de måste samtliga före-

ligga för att det ska vara fråga om ett upphandlingspliktigt kontrakt.  

En följd av att ett ingånget kontrakt omfattas av definitionen är bl.a. att någon av lagens upp-

handlingsformer måste tillämpas för tilldelning av kontraktet, så länge det inte av någon anled-

ning får direktupphandlas eller är undantaget från lagens tillämpningsområde.98 Huruvida en 

åtgärd uppfyller rekvisiten i 2 kap. 10 § LOU måste bedömas i varje enskilt fall.  

Frågan om vid vilken tidpunkt upphandlingen ska anses påbörjad och vilka åtgärder som om-

fattas av regleringen har behandlats i flera domar från EU-domstolen. Redan den upphandlande 

myndighetens val av upphandlingsförfarande innebär att upphandlingen ska anses påbörjad och 

det första beslut som kan överprövas är beslutet om den upphandlande myndigheten ska ge-

nomföra en upphandling enligt något av de förfaranden som erbjuds, eller om den upphand-

lande myndigheten ska direktupphandla.99 Som exempel på sådana åtgärder som inte är till-

räckliga för att en upphandling ska anses vara påbörjad anger EU-domstolen i Stadt Halle just 

förstudier inför ett kontrakt eller åtgärder som är rent förberedande och ryms inom ramen för 

den upphandlande myndighetens interna överväganden.100  

En potentiell risk vid dialog innan upphandlingsförfarandet har påbörjats är emellertid att kon-

takten mellan upphandlande myndigheter och leverantörer anses påverka konkurrensförutsätt-

ningarna under upphandlingen genom s.k. konsultjäv eller i liknande situationer. Frågan regle-

ras inte särskilt i LOU, utan har i praxis bedömts enligt 1 kap. 9 § och de allmänna rättsprinci-

perna.101 

Domen Fabricom är central och kan ge ledning vid bedömningen.102 Bakgrunden till tvisten 

var en bestämmelse i belgisk lagstiftning som omöjliggjorde deltagande i en efterföljande upp-

                                                   
98 Jfr avsnitt 4.1. 
99 Se dom kommissionen mot Frankrike, mål C-337/98, EU:C:2000:543, p. 36-37 och dom Stadt Halle, mål C-

26/03, EU:C:2005:5, p. 33. 
100 Se dom Stadt Halle, EU:C:2005:5, mål C-26/03, p. 35. 
101 Se t.ex. Kammarrättens i Sundsvalls dom den 20 december 2011 i mål nr 2458-11, Kammarrättens i Stockholm 

dom den 11 februari 2010 i mål nr 6986-09 och Kammarrättens i Jönköping dom den 31 oktober 2013 i mål nr 

3484-12. 
102 Dom Fabricom, de förenade målen C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127. 
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handlingsprocess när en leverantör, eller någon närstående till denne, samverkat med den upp-

handlande myndigheten under det förberedande arbetet med upphandlingen. Den aktuella be-

stämmelsen tog sikte särskilt på forskning, experiment, analys eller utveckling. 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att en person som har haft ansvar för förberedande 

arbete avseende en offentlig upphandling inte nödvändigtvis befinner sig i samma situation när 

det gäller deltagande i upphandlingsförfarandet som en person som inte har utfört ett sådant 

arbete.103 Deltagande i förberedelserna kan dels innebära en fördel när anbudet ska formuleras, 

eftersom information om upphandlingen kan ha erhållits genom det förberedande arbetet, dels 

en risk för intressekonflikt, eftersom villkoren för upphandlingen kan ha påverkats. Situationen 

är därmed enligt EU-domstolen sådan att principen om likabehandling inte medför krav på li-

kabehandling i förhållande till övriga anbudsgivare som inte har deltagit i det förberedande 

arbetet.104 Ett kategoriskt förbud mot deltagande strider emellertid mot principen om proport-

ionalitet, eftersom det kan leda till uteslutning av anbudsgivare även om deras medverkan inte 

innebär någon risk för påverkad konkurrens. Anbudsgivare måste ges möjlighet att visa att nå-

gon konkurrensfördel eller intressekonflikt i det konkreta fallet inte har uppstått.105  

Genom Fabricom kan konstateras att principen om likabehandling verkar i två riktningar. En 

anbudsgivare får inte delta i kommande upphandling om deltagande i förberedelserna medför 

att konkurrensen påverkas, men får inte heller uteslutas om deltagandet i förberedelserna inte 

påverkat upphandlingen.106 Det får således inte i förväg uppställas något hinder mot att en le-

verantör som har deltagit i förberedelsearbetet och genom dialog medverkat till att upphand-

lande myndigheter kan fastställa sitt behov eller marknadens utbud av lösningar deltar i en ef-

terföljande upphandling.  

3.1.2 Kravspecifikationen 

Upphandlande myndigheter kan även påverka upphandlingens innehåll och öka förutsättning-

arna för ett innovativt resultat genom anpassning av de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. 

Här är funktionsupphandlingar särskilt intressanta, d.v.s. upphandlingar under vilka den upp-

handlande myndigheten beskriver upphandlingsföremålet genom att i större utsträckning ange 

krav på den funktion som ska fyllas, än på vilket sätt det ska göras. Funktionsupphandlingar 

har tidigare använts vid t.ex. upphandling av IT-system.107  

                                                   
103 Se a.a., p. 28. 
104 Se a.a., p. 29-31. 
105 Se a.a., p. 33-35. 
106 I doktrinen har det kallats för typiska respektive atypiska brott mot principen om likabehandling, se Treumer 

2007, s. 100 f.  
107 Se Rosén Andersson m.fl., s. 343. 
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Den upphandlande myndighetens möjlighet att ange att andra kriterier än rent ekonomiska som 

ska tillämpas vid utvärderingen av inkomna anbud när principen om det ekonomiskt mest för-

delaktiga anbudet ska ligga till grund för utvärderingen har behandlats i domen Concordia Bus 

Finland.108 EU-domstolen anger uttryckligen att valet att utvärdera anbud enligt principen om 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte ska förstås som att endast kriterier av ekonomisk 

art får användas, eftersom det inte kan uteslutas att andra faktorer kan påverka ett anbuds värde 

för den upphandlande myndigheten.109 En förutsättning för att sådana kriterier ska få användas 

är emellertid att de är kopplade till kontraktsföremålet, inte ger myndigheten en obegränsad 

valfrihet, uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling samt 

är förenliga med alla grundläggande principer inom EU-rätten (särskilt principen om icke-dis-

kriminering).110 

Kraven som ställs kan vara relevanta vid olika tidpunkter i upphandlingen. Dels är det möjligt 

att ställa krav på innovation som tekniska specifikationer för kontraktsföremålet, dels kan krav 

som påverkar leverantörskvalificeringen, urvalskriterier, ställas. Slutligen kan upphandlande 

myndigheter ta hänsyn till innovation genom att ställa krav i form av tilldelningskriterier, vilka 

används vid anbudsutvärderingen.111 Vad gäller det senare kan jämföras med sociala krav, vilka 

anses vara mindre bra att ställa i form av tilldelningskriterier eftersom sådana kriterier som 

framgått ovan ska viktas mot andra krav.112 

Enligt EU-domstolen gäller att alla krav som används i offentlig upphandling måste vara för-

enliga med principen om proportionalitet samt ha ett samband med kontraktsföremålet.113 HFD 

har uttalat att krav i princip ska godtas så länge de inte framstår som godtyckliga eller osakliga 

och inte strider mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU eller unionsrätten.114 Det 

kan motiveras med att den upphandlande myndigheten som ska förvärva de varor eller tjänster 

som är föremål för upphandlingen bör avgöra vad som är den bästa lösningen.115  

Möjligheten att använda tekniska specifikationer regleras genom 6 kap. 1-3§§ LOU. I 6 kap. 3 

§ LOU föreskrivs att den upphandlande myndigheten får ange de tekniska specifikationerna, 

                                                   
108 Se dom Concordia Bus Finland, mål C-513/99, EU:C:2002:495. Domen rör miljökrav, men de principer som 

behandlas får anses vara generellt tillämpliga. 
109 Se a.a., p. 55. 
110 Se a.a., p. 64. 
111 Se dom Beentjes, mål C-31/87, EU:C:1988:422, p. 15 angående uppdelningen urvals- och tilldelningskriterier. 
112 Se Sundstrand 2015, s. 272 f. Sundstrand menar att det är svårt att ställa vissa sociala krav mot t.ex. leverans-

snabbhet och att värderingen i princip blir omöjlig. Liknande resonemang kan sannolikt föras om krav på innova-

tion. 
113 Se dom Contse m.fl., mål C-234/03, EU:C:2005:644, p. 25 och p. 49.  
114 Se RÅ 2010 ref. 78. Se även RÅ 2002 ref. 50.  
115 Det anses inte vara rättstillämpningens uppgift att avgöra vad som är den bästa och mest funktionella lösningen, 

se t.ex. Kammarrättens i Sundsvall dom den 4 november 2013 i mål nr 2545-13. Jfr Falk, s. 40. 
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som enligt 6 kap. 1 § LOU måste ingå i annonsen, förfrågningsunderlaget eller kompletterande 

handlingar, i form av prestanda- eller funktionskrav. En förutsättning för att få använda sådana 

krav är emellertid att de är utformade på ett sådant sätt att kontraktsföremålet framgår tydligt. 

Beskrivningen ska bl.a. möjliggöra en bedömning av om leverantörernas anbud motsvarar det 

ändamål som avses med upphandlingen.116  

Kravet på tydlighet kan kopplas till 1 kap. 9 § LOU och de allmänna rättsprinciperna. Prestanda- 

eller funktionskrav i en upphandling måste vara utformade så att anbudsgivare kan bilda sig en 

uppfattning om upphandlingsföremålet och lämna anbud. Tydligt angivna krav är en förutsätt-

ning även för att den upphandlande myndigheten ska kunna utvärdera inkomna anbud.117 Kri-

terier ska anges i förväg och vara formulerade så att anbudsgivare kan tolka kriterierna på 

samma sätt, vilket följer av principerna om likabehandling och öppenhet.118 För utformning av 

krav i upphandlingar gäller vidare att det måste gå att på ett objektivt sätt mäta och utvärdera 

om kraven uppfylls av leverantörerna, vilket begränsar utformningen av funktionskraven.119  

3.1.3 Likvärdiga lösningar och alternativa anbud 

När tekniska specifikationer har fastställts och angivits i form av antingen prestanda- eller 

funktionskrav, eller genom att i förekommande fall hänvisa till en standard, är frågan vilka 

anbud som kan antas. Att anbud som uppfyller kraven kan antas är naturligt, men i vissa fall är  

det även möjligt att anta anbud som inte helt motsvarar de krav som uppställts i förfrågnings-

underlaget. Av 6 kap. 9 § LOU framgår att upphandlande myndigheter om den ska anta det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet får tillåta att anbudsgivare lämnar alternativa anbud, 

d.v.s. anbud som inte motsvarar beskrivningen av kontraktsföremålet.120 Under förutsättning 

att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som ska antas, samt att möjligheten att 

lämna alternativa anbud anges i förfrågningsunderlaget tillsammans med vissa minimikrav som 

de alternativa anbuden måste uppfylla kan alternativa anbud i sig vara ett effektivt sätt att främja 

innovation.121 Det är emellertid inte klart i vilken mån minimikraven för de alternativa anbuden 

tillåts vara öppet utformade i meningen att de möjliggör innovativa lösningar. Syftet med alter-

nativa anbud tyder på att det bör vara tillåtet att ange mindre precisa minimikrav, men det har 

även hävdats att principen om öppenhet och likabehandling kräver att minimikraven är konkreta 

                                                   
116 Jfr Forsberg, s. 234. 
117 Se Rosén Andersson m.fl., s. 343 f. 
118 Se t.ex. dom EVN och Wienstrom, mål C-448/01, EU:C:2003:651, p. 56-57. 
119 Se a.a., p. 49-52. 
120 Jfr användningen av sidoanbud i entreprenadupphandlingar. 
121 Se Arrowsmith, s. 798 f. Se även Sundstrand 2013, s. 165. 
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och relaterade till den upphandlande myndighetens behov på samma sätt som gäller för kraven 

på de ursprungliga anbuden.122 

Upphandlande myndigheter måste vid hänvisning till en standard (EU-standard eller nationell) 

beakta anbud som baseras på likvärdiga lösningar.123 Till skillnad från alternativa anbud anses 

likvärdiga lösningar uppfylla de krav som uppställts för de ursprungliga anbuden och det har 

därför föreslagits att likvärdiga lösningar aldrig ska bedömas som alternativa anbud.124 Med ett 

sådant resonemang är det än mer angeläget för upphandlande myndigheter att använda funkt-

ionskrav, eftersom en ökad användning av funktionskrav leder till att fler anbud kan ses som 

likvärdiga och därmed inte behöver granskas enligt den särskilda ordning som gäller för alter-

nativa anbud. 

Under förutsättning att kraven utformas i enlighet med vad som framkommit ovan bör upp-

handlande myndigheter ha stor frihet att främja innovativa anbud genom funktionskrav. 

3.2 Undantagsförfaranden  

Som nämnts ovan ska upphandlande myndigheter som huvudregel använda ett öppet eller  

selektivt förfarande.125 Vid särskilt komplicerade upphandlingar och i vissa undantagsfall finns 

emellertid möjlighet att använda något av de mer flexibla förfarandena; konkurrenspräglad  

dialog eller förhandlat förfarande.  

Både det förhandlade förfarandet och den konkurrenspräglade dialogen kan enligt 4 kap. 4 § 

LOU respektive 4 kap. 14 § LOU genomföras i flera faser, vilket möjliggör ökad interaktion 

mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. 

3.2.1 Konkurrenspräglad dialog 

Konkurrenspräglad dialog definieras i 2 kap. 9b § LOU som ett förfarande som varje leverantör 

kan begära att få delta i och där upphandlande myndigheter för en dialog med de anbudssökande 

som har bjudits in att delta i förfarandet. Det har beskrivits som ett mellanting mellan det för-

handlade förfarandet samt det öppna och selektiva förfarandet.126 Dialogen ska enligt 4 kap. 14 

§ LOU inledas efter kvalificering av anbudssökandena och dess syfte ska vara att identifiera 

och bestämma hur den upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses.  

                                                   
122 Se generaladvokat Alberts förslag till avgörande i dom Traunfellner, mål C-421/01, EU:C:2003:230, p. 42 och 

p. 65-66. Se även Arrowsmith, s. 799. 
123 Se skäl 29 i direktiv 2004/18/EG [cit. äldre klassiska direktivet]. Skyldigheten anses ytterst följa av FEUF, se 

Arrowsmith, s. 799. 
124 Se Arrowsmith, s. 800. Se även Sundstrand 2013, s. 165. 
125 Se avsnitt 3.1. 
126 Se Sundstrand 2013, s. 137. 
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Förfarandets innovationspotential framhölls särskilt i förarbetena vari det angavs att upphand-

ling genom konkurrenspräglad dialog kan stimulera framväxten av ny teknik eftersom möjlig-

heten att beakta tekniska innovationer ökar när upphandlande myndigheter kan diskutera och 

väga unika lösningar mot varandra under processen. Vidare angavs att förfarandet genom möj-

ligheten att diskutera anbudsgivares individuella lösningar redan i dialogfasen kan leda till ökad 

kompetens och erfarenhet hos upphandlande myndigheter.127 

För att upphandlande myndigheter ska få använda sig av förfarandet krävs enligt 4 kap. 10 § 

LOU att det rör sig om ett särskilt komplicerat kontrakt som inte kan tilldelas med ett öppet 

eller selektivt förfarande. Avgörande för bedömningen är enligt 4 kap. 11 § LOU om det inte 

rimligen kan krävas av en upphandlande myndighet att den ska kunna definiera prestanda- eller 

funktionskrav enligt 6 kap. 3 § eller ange ett projekts rättsliga eller finansiella utformning. Det 

måste alltså vara fråga om så komplicerade upphandlingar att upphandlande myndigheter inte 

utan att föra en dialog med marknaden kan avgöra vad som ska upphandlas eller på vilket sätt 

det ska göras.  

Med uttrycket rimligen menas enligt förarbetena att det inte är en upphandlande myndighets 

egen uppfattning om huruvida ett kontrakt är särskilt komplicerat som är avgörande, utan att 

det ska göras en objektiv bedömning. Som exempel på särskilt komplicerade kontrakt angavs 

större projekt för transportinfrastruktur, stora datanät eller projekt som innebär komplicerade 

finansieringsupplägg. Även frågan om en upphandlande myndighet söker lösningar som kräver 

utveckling av ny och okänd teknik kan påverka bedömningen. Det framhölls emellertid även 

att vad som är särskilt komplicerade kontrakt måste avgöras från fall till fall.128 Att en upphand-

ling utformats som en funktionsupphandling129 bör därmed inte regelmässigt kunna föranleda 

användning av ett undantagsförfarande.130 Av praxis framgår att konkurrenspräglad dialog inte 

får användas när utbudet av aktuella produkter är väl känt av upphandlande myndigheter och 

det således är möjligt att ange prestanda- och funktionskrav utifrån marknadskännedom, även 

om föremålet för upphandlingen är av komplicerad teknisk art eller utgörs av produkter på en 

marknad med snabb teknisk utveckling.131  

                                                   
127 Se prop. 2009/10:180, s. 228. 
128 Se a.a., s. 232. Frågan överlämnades för avgörande genom rättstillämpningen. 
129 Se avsnitt 3.1.2. 
130 Jfr Konkurrensverkets yttrande av den 10 oktober 2012, Dnr 507/2012, s. 6. Uttalandet tar sikte på förhandlat 

förfarande med föregående annonsering, men grunden i 4 kap. 2 § 2 p. LOU tar sikte på i huvudsak samma pro-

blematik som grunderna för användning av konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 11 § LOU: svårigheter att utarbeta 

ett tillfredsställande förfrågningsunderlag. 
131 Se t.ex. Kammarrättens i Göteborg dom den 15 mars 2013 i mål nr 7024--7026-12. Den upphandlande myn-

digheten hävdade utan framgång att det trots marknadsanalyser och dialoger med leverantörer hade visat sig omöj-

ligt att ta fram en kravspecifikation som kunde definiera prestanda- eller funktionskrav. Avgörande för domstolens 
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3.2.2 Förhandlat förfarande med föregående annonsering 

Det förhandlade förfarandet med föregående annonsering kan användas under de förutsätt-

ningar som anges i 4 kap. 2 § LOU, t.ex. om det inte är möjligt att ange ett totalpris i förväg 

eller om det inte går att utarbeta ett tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för att det ska vara 

möjligt att välja det bästa anbudet i ett öppet eller selektivt förfarande. 

Förhandling ska enligt 4 kap. 3 § LOU ta sikte på lämnade anbud och får omfatta samtliga 

aspekter av anbuden, men begränsas av de allmänna rättsprinciperna. Det är t.ex. inte tillåtet att 

förhandla om obligatoriska krav och förhandlingen får inte innebära att anbudsgivarna särbe-

handlas. Avgörande för bedömningen anses vara hur kommunikationen utförs och vad den in-

nefattar.132 Enligt HFD kan en specifik begäran medföra att den upphandlande myndigheten 

indirekt ger anbudsgivaren information om övriga anbudsgivares förutsättningar i upphand-

lingen, vilket strider mot likabehandlingsprincipen.133 Meddelanden om på vilket sätt den upp-

handlande myndigheten önskar att anbuden förändras strider således sannolikt mot likabehand-

lingsprincipen om informationen är tillräckligt specifik. En mer långtgående tolkning av avgö-

randet är att upphandlande myndigheter över huvud taget inte får lämna information till an-

budsgivare om hur de önskar att anbuden ska justeras. 

3.2.3 Skillnaden mellan förfarandena 

En avgörande skillnad mellan det förhandlade förfarandet och den konkurrenspräglade dialogen är 

att den senare möjliggör dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer innan inläm-

nande av slutliga anbud, men inte tillåter förhandling om innehållet i anbuden. Eftersom ett för-

handlat förfarande tillåter förhandling efter inlämnandet av anbud har därför framhållits att det är 

ett mer flexibelt alternativ än konkurrenspräglad dialog vid komplexa upphandlingar.134 Som fram-

gått ovan tar det tidigare förfarandet emellertid sikte enbart på innehållet i lämnade anbud, me-

dan det senare fokuserar på att avgöra vilka olika lösningar som kan komma ifråga för upp-

handlingen. Dialogen får härvid enligt 4 kap. 13 § LOU avse alla aspekter av kontraktet och de 

                                                   
bedömning synes ha varit att andra upphandlande myndigheter vid upphandling av liknande produkter genomgå-

ende använde öppna eller selektiva förfaranden. 
132 Se Rosén Andersson m.fl., s. 250 ff. Jfr dock dom Fabricom, de förenade målen C-21/03 och C-34/03, 

EU:C:2005:127, p. 31. Likabehandlingsprincipen kräver att olika situationer behandlas olika, vilket innebär att 

anbudsgivare med olika förutsättningar i vissa fall kan, eller bör, särbehandlas. Se avsnitt 3.1.2. 
133 Se HFD:s dom den 9 november 2015 i mål nr 6309-14. Domen rörde en begäran om att priset i ett anbud 

justeras, vilket i och för sig anses tillåtet. Se även Kammarrättens i Göteborg dom den 25 juni 2009 i mål nr 3513–

3518-09.  
134 Se Falk, s. 196. 
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lösningar som diskuteras utgör grunden för de anbud som ska inges. Syftet med den konkur-

renspräglade dialogen är just att upphandlande myndigheter ska ha möjlighet att identifiera och 

definiera hur behoven bäst kan tillgodoses när det inte står klart från början.135  

3.3 Väsentliga förändringar  

En fråga som uppkommer vid användning av såväl något av de undantagsförfaranden som be-

skrivits ovan som ett öppet eller selektivt förfarande är i vilken utsträckning det är möjligt att 

ta hänsyn till teknisk utveckling eller innovation sedan upphandlingen påbörjats. Förändringar 

av kraven i upphandlingen kan härvid göras antingen genom att upphandlande myndigheter 

agerar ensidigt, eller genom förhandling med anbudssökanden eller anbudsgivare.136 Möjlig-

heten att förändra villkor under upphandlingen begränsas emellertid av att väsentliga föränd-

ringar under upphandlingsprocessen som regel inte är tillåtna.137  

Vad som anses utgöra väsentliga förändringar är inte reglerat i vare sig LOU eller det äldre 

klassiska direktivet, utan framgår av EU-domstolens praxis. Avgörande för bedömningen av 

om förändringar är väsentliga är om de uppvisar betydande skillnader i förhållande till tidigare 

villkor och på grund av det tyder på en avsikt från parternas sida att omförhandla de väsentliga 

villkoren.138  

Det har uppmärksammats i kommentaren till LOU att möjligheten att dela in ett förhandlat 

förfarande i successiva steg innebär att en teknisk lösning för föremålet för upphandlingen kan 

bestämmas i en inledande fas, innan t.ex. priset behandlas.139 EU-domstolen har konstaterat att 

det i samband med förhandlingar är möjligt att i viss utsträckning beakta teknisk utveckling 

som sker under förfarandets gång.140  

Förhandlingar under ett förhandlat förfarande kan emellertid inte genomföras i syfte att åtgärda 

brister i förfrågningsunderlaget eller ändra föremålet för upphandlingen. Sådana ändringar an-

ses utgöra väsentliga förändringar och har i praxis ansetts utgöra skäl för överprövning.141  

                                                   
135 Se prop. 2009/10:180, s. 233. 
136 Se Sundstrand 2012, s. 288. 
137 Se a.a., s. 285. 
138 Se dom kommissionen mot Frankrike, mål C-337/98, EU:C:2000:543, p. 44 och 46. Se även Sundstrand 2012, 

s. 286. Angående ändringar i ett upphandlat kontrakt, se avsnitt 4.3. 
139 Se Rosén Andersson m.fl., s. 252 f. 
140 Se dom kommissionen mot Frankrike, mål C-337/98, EU:C:2000:543, p. 51. 
141 Se t.ex. Kammarrättens i Göteborg dom den 6 maj 2014 i mål nr 558-14. Se även Sundstrand 2012, s. 285 och 

Rosén Andersson m.fl., s. 252 f. 
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3.4 Sammanfattning  

Ovan har framgått att det finns flera möjligheter att främja innovation i offentlig upphandling. 

De begränsas emellertid av den övergripande principen om konkurrens och de allmänna rätts-

principerna, främst principerna om likabehandling och öppenhet.  

En särskild svårighet vid åtgärder i syfte att främja innovation är att krav som ställs i upphand-

lingen måste vara proportionerliga, kopplade till föremålet för upphandlingen och anges i för-

väg, innan den innovativa lösningen har utvecklats. Vidare är det inte möjligt att vidta åtgärder 

under upphandlingen som innebär väsentliga förändringar. Treumer har uttryckt att regleringen 

av offentlig upphandling går extremt långt142 i sin strävan efter att upprätthålla principerna om 

likabehandling och öppenhet. Han anser att reglerna som följer av det äldre klassiska direktivet 

är så rigida att de omöjliggör en pragmatisk och flexibel hållning, vilket hämmar samarbete 

mellan upphandlande myndigheter och leverantörer samt leder till minskad innovation, men 

konstaterar även att ökad flexibilitet skulle göra det enklare för upphandlande myndigheter att 

diskriminera leverantörer.143  

Av undersökningen har sammanfattningsvis framgått att regelverket möjliggör flexibilitet, men 

det kan konstateras att det finns en viss konflikt mellan behovet av flexibilitet under upphand-

lingsförfarandet och upphandlingsreglernas bakomliggande syfte att hindra åtgärder som kan 

påverka den fria konkurrensen. Ett alternativ till att främja innovation genom åtgärder i sam-

band med upphandlingen är att upphandlande myndigheter låter själva innovationsprocessen 

vara föremål för det offentliga kontraktet, eller annorlunda uttryckt, att den offentliga upphand-

lingen tar sikte på utvecklingen av nya lösningar. I nästa kapitel kommer därför tillgängliga 

möjligheter för upphandling av FoU-tjänster och resultaten av FoU-arbetet att undersökas. 

  

                                                   
142 Direktöversättning av Treumers uttryck extremely far. 
143 Se Treumer 2012, s. 138.  
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4. Innovation som kontraktsföremål 

4.1 Upphandling av forskning och utveckling 

Syftet med förevarande avsnitt är att redogöra för upphandling nya lösningar genom offentlig 

upphandling av FoU-tjänster, vilket kan göras genom s.k. förkommersiell upphandling. Grun-

den för den förkommersiella upphandlingen är att alla typer av kontrakt inte omfattas av LOU 

och att kontrakt om FoU-tjänster därför under vissa förutsättningar kan tilldelas utan ett formellt 

upphandlingsförfarande. Inledningsvis klargörs när den upphandlande myndigheten inte behö-

ver tillämpa de förfaranderegler som följer av LOU, varefter upphandling av FoU-tjänster och 

resultaten behandlas.  

4.1.1 Det s.k. forskningsundantaget 

Som konstaterats tidigare gäller att endast åtgärder som vidtas av den upphandlande myndig-

heten efter påbörjad upphandling och innan upphandlingen har avslutats omfattas av upphand-

lingsregleringen. Vidare måste ett offentligt kontrakt uppfylla vissa kriterier för att omfattas av 

bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen.144 Det kan emellertid konstateras att sådan upp-

handling inte är oreglerad i de fall en bedömning resulterar i att LOU inte blir tillämplig. För 

situationer då det rör sig om en upphandling med ett bestämt gränsöverskridande intresse gäller 

regleringen i EU:s primärrätt och de allmänna rättsprinciperna. Dessutom kan andra lagar eller 

regler, som t.ex. EU:s statsstödsregler komma att bli tillämpliga beroende på kontraktets parter 

och villkor.145 

Flera kontrakt som rör FoU har uttryckligen undantagits från LOU genom regeln i 1 kap. 6 § 

LOU om att vissa typer av kontrakt inte omfattas av lagen. 1 kap. 6 § 6 p. LOU motsvarar art. 

16(f) i det äldre klassiska direktivet och föreskriver att vissa kontrakt om FoU-tjänster ska vara 

undantagna från upphandlingsskyldigheten. Syftet med undantaget för FoU-tjänster är att tjäns-

ter som kan gynna samhället i stort ska undantas från skyldigheten att tillämpa LOU.  

Undantagets omfattning har begränsats genom att det enligt sin ordalydelse inte gäller för tjäns-

ter vars resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet i den egna verksamheten och 

som betalas av den upphandlande myndigheten. För att upphandlingen ska vara undantagen är 

det enligt kommentaren till LOU således tillräckligt att resultatet av FoU-arbetet delas mellan 

den upphandlande myndigheten och leverantören, eller tredje part, eller att en mindre del av 

                                                   
144 Se avsnitt 3.1.1. 
145 Jfr SOU 2010:56, s. 149. Jfr även Sundstrand 2012, s. 33 och Arrowsmith, s. 422. Vidare om statsstödsproble-

matiken, se avsnitt 4.1.2. 
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ersättningen härrör från någon annan än den upphandlande myndigheten. Det anges emellertid 

vara svårt att svara generellt på frågan huruvida undantaget är tillämpligt, både vad gäller kravet 

på att resultatet inte får komma endast den upphandlande myndigheten till del och kravet på 

finansiering av andra än den upphandlande myndigheten.146  

Som exempel på tillämpningen av det första kravet anges att upphandlingen bör vara undanta-

gen om resultatet kan användas i forskning eller på den privata marknaden, medan en brand-

myndighets upphandling av nya material till skyddskläder till den egna personalen sannolikt 

inte omfattas av undantaget.147  

Det framgår inte huruvida det är resultatets karaktär eller det bakomliggande syftet med forsk-

ningssamarbetet, d.v.s. om avsikten är att tillgodose ett specifikt behov hos den upphandlande 

myndigheten, som är avgörande för bedömningen av om resultatet kommer andra eller endast 

den upphandlande myndigheten till del. I exemplet ovan synes det senare beaktas. Nord anser 

att undantaget ”bör kunna tolkas så att sådana uppdrag vars resultat inte endast tillkommer en 

upphandlande myndighet i den egna verksamheten inte i tillräcklig omfattning kan sägas inne-

bära att den upphandlande myndigheten förvärvat något för egen räkning” och anger i likhet 

med exemplet ovan att en myndighets köp av en forskningsrapport skulle kunna omfattas av 

undantaget om myndigheten inte begär exklusiv rätt till resultatet av forskningsarbetet utan 

istället delar det med forskningssamhället.148 Det är inte klart om det krävs en aktiv handling 

från myndighetens sida, eller om det är tillräckligt att exklusiv rätt till resultatet inte har förbe-

hållits. Det anges emellertid att myndigheten ska säkerställa att rapporten kommer forsknings-

samhället till del, vilket tyder på att det är det första alternativet som avses.  

Vad gäller delning av resultat och medfinansiering kan noteras att det inte bör vara tillräckligt 

med fiktiv delning av resultatet eller att myndigheten låter en obetydlig del av ersättningen 

komma från någon annan i syfte att upphandlingen ska undantas från direktivets tillämpnings-

område. EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen konstaterat att åtgärder som visserligen är 

formellt tillåtna, men som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att kringgå upphand-

lingslagstiftningen, inte accepteras eftersom de riskerar att hindra förverkligandet av upphand-

lingsreglernas mål. Det ska således göras en genomlysning av omständigheterna kring förfa-

randet när det prövas huruvida upphandlingsreglerna är tillämpliga.149  

                                                   
146 Se Rosén Andersson m.fl., s. 71. 
147 Se a.st.  
148 Se Nord, Eskil, Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 1 kap. 6 §, Karnov 2015–10–01. 
149 Se dom Hamburg, mål C-480/06, EU:C:2009:357, p 48. Domen behandlar inte forskningsundantaget, men 

torde ge uttryck för en generell princip. EU-domstolen gör en bedömning av om de åtgärder som vidtagits av den 
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Vidare har EU-domstolen framhållit att undantag från upphandlingsdirektiven ska tolkas re-

striktivt.150 Motsvarande gäller således även vid tillämpningen av LOU.151 

Undantagets ordalydelse, särskilt med beaktande av den skillnad som framgår vid en jämförelse 

mellan LOU och direktivtexten, har vållat tolkningssvårigheter och givit upphov till menings-

skiljaktigheter i doktrinen. I direktivet anges att den tillhandahållna tjänsten betalas helt och 

hållet av den upphandlande myndigheten. I LOU krävs emellertid endast att den tillhandahållna 

tjänsten ska betalas av myndigheten.152 Ulfsdotter Forsell menar vidare att båda förutsättning-

arna (resultat och finansiering) ska uppfyllas för att ett kontrakt ska undantas,153 medan upp-

fattningen i kommentaren till LOU är att det räcker med en av dem. Även Arrowsmith och  

Steinicke företräder den senare uppfattningen.154 I förarbetena till ÄLOU framgår att direktivet 

tolkades enligt det senare alternativet när bestämmelsen skulle genomföras i nationell rätt.155  

Det kan konstateras att det är enklare att avgöra vilka kontrakt som klart faller utanför undan-

taget, eftersom bestämmelsen oavsett hur den tolkas innebär att ren kontraktsforskning måste 

tilldelas i form av en tjänsteupphandling. Arrowsmith anger som exempel på ett sådant kontrakt 

forskning som utförs i syfte att utveckla produkter som ska användas inom specialistsjukvården 

vid ett offentligt sjukhus och som betalas uteslutande av myndigheten, vilket är jämförbart med 

lagkommentarens exempel ovan.156 

4.1.2 Statsstödsproblematiken 

EU:s regler om statligt stöd syftar till att undvika att det offentliga genom stöd till aktörer på 

marknaden påverkar konkurrensen och är således kanske snarare av konkurrensrättslig än upp-

handlingsrättslig karaktär. Medan det upphandlingsrättsliga regelverket reglerar det offentligas 

funktion av beställare eller inköpare anses statsstödsreglerna i första hand ta sikte på det offent-

liga i egenskap av investerare eller kreditgivare. Reglerna aktualiseras emellertid även i sam-

band med offentlig upphandling och kan vara av särskilt intresse vid såväl förkommersiell upp-

handling som upphandling enligt direktiven.157  

                                                   
upphandlande myndigheten utgör ett ”konstlat upplägg” i syfte att kringgå reglerna om offentlig upphandling. Jfr 

även dom Mödling, mål C-29/04, EU:C:2005:670, p. 40-42. 
150 Se t.ex. mål C-26/03 Stadt Halle, EU:C:2005:5, p. 46. Undantagens restriktiva tillämpning framhålls i förarbe-

tena till 1 kap. 6 § LOU, se prop. 2006/07:128, s. 291. 
151 Det kan noteras att ovanstående problematik uppmärksammas i skäl 35 i det nya klassiska direktivet.  
152 Se Rosén Andersson m.fl., s. 71. 
153 Se Ulfsdotter Forssell, Anna, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. 6 §, Lexino 2013-05-01. 
154 Se Arrowsmith, s. 421f och Steinicke, s. 267. 
155 Se prop. 1992/93:88, s. 95.  
156 Se Arrowsmith, s. 422. 
157 Se Indén, s. 61. Jfr Arrowsmith, s. 302 och s. 422. 
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Som utgångspunkt gäller enligt art. 107(1) FEUF att stöd ”som ges av en medlemsstat eller med 

hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida kon-

kurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion” är oförenligt med den inre mark-

naden om det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Frågan om vilken typ av åtgärder som 

utgör stöd anges inte i uttryckligen i fördragets bestämmelser, men har behandlats i EU-dom-

stolens praxis och ska avgöras efter en objektiv bedömning av åtgärden och dess verkningar. 

Den upphandlande myndighetens syfte med åtgärden är således inte av någon betydelse.158 Det 

innebär bl.a. att det inte enbart är bidrag till privata aktörer som omfattas av statsstödsreglerna. 

Även investeringar eller köp av varor eller tjänster kan anses utgöra statligt stöd om det inte 

görs öppet och enligt objektiva kriterier. Stödbegreppet har således en vidsträckt innebörd.  

Att offentlig upphandling av ett kontrakt innebär att ett avtal med ömsesidiga förpliktelser ingås 

mellan det offentliga och det privata utesluter därmed inte att det kan vara fråga om statligt 

stöd.159 EU-domstolen har konstaterat att det vid bedömningen kan tas hänsyn till om den pri-

vata aktören får en fördel som den annars inte hade fått på den öppna marknaden, eller om den 

offentliga aktören agerar ekonomiskt rationellt.160 Stödet anses härvid kunna utgå på flera sätt: 

antingen genom att frågan ovan om marknadsmässighet besvaras nekande, t.ex. på grund av att 

ersättningen från den upphandlande myndigheten överstiger motprestationens marknadsvärde, 

vid förändring av avtalsvillkoren till fördel för en privat part, eller när en upphandlande myn-

dighets anskaffning inte svarar mot ett verkligt behov. Slutligen har föreslagits att hänsyn av 

policykaraktär i vissa fall kan leda till att stöd anses utgå.161 Vid offentlig upphandling i enlighet 

med upphandlingsdirektiven, oavsett val av förfarande, föreligger en presumtion om att upp-

handlingen inte utgör statligt stöd eftersom genomförandet är icke-diskriminerande, öppet och 

konkurrensutsatt. Om en upphandling inte omfattas av regleringen gäller presumtionen i de 

flesta fall när den genomförs på ett sätt som är jämförbart med något av de föreskrivna förfa-

randena, men om en annan metod väljs måste en bedömning av om kraven uppfylls göras mot 

bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet.162  

 

 

                                                   
158 Se t.ex. dom Ladbroke Racing, mål C-83/98, EU:C:2000:248, p. 25. 
159 Se dom BAI, mål T-14/96, EU:T:1999:12, p. 71. 
160 Se t.ex. dom La Poste, mål C-39/94, EU:C:1996:285, p. 60. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 371 och  

Arrowsmith, s. 303. 
161 Se Arrowsmith, s. 303. 
162 Se Arrowsmith, s. 309 ff. 
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Upphandling av FoU-tjänster genom användning av det s.k. forskningsundantaget innebär så-

ledes i sig en risk att förfarandet anses utgöra statligt stöd. Trots att ett misstänkt otillåtet statligt 

stöd efter en bedömning av EU-kommissionen kan medges innehåller art. 108(3) FEUF ett för-

bud mot att vidta åtgärder innan kommissionens granskning, vilket innebär att en åtgärd som 

utgör statligt stöd inte får genomföras förrän kommissionen har godkänt den i ett slutligt beslut. 

4.1.3 Kommissionens meddelande om förkommersiell upphandling 

I syfte att göra EU:s medlemsstater uppmärksamma på de möjligheter som förkommersiell upp-

handling ger, vilka vid tidpunkten för meddelandet ansågs underutnyttjade, publicerade EU-

kommissionen år 2007 ett meddelande om förkommersiell upphandling.163 Med förkommersi-

ell upphandling menas enligt kommissionen ”en metod för upphandling av FoU-tjänster föru-

tom dem som uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen verk-

samhet under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten 

och som inte utgör statligt stöd”. EU-kommissionens meddelande tar således sikte på att säker-

ställa att upphandling som genomförs enligt forskningsundantaget är förenlig med EU-rätten.  

Den förkommersiella upphandlingen ska enligt kommissionen enbart omfatta FoU-tjänster och 

innebära delning av risker och förtjänster mellan leverantör och upphandlande myndighet. Det 

ska vidare vara fråga om en stegvis utveckling under konkurrens, d.v.s. med minst två delta-

gande leverantörer, under vilken det är möjligt att successivt eliminera deltagarna. Vidare ska 

FoU-fasen hållas åtskild från det efterföljande kommersiella införandet av arbetets resultat.164 

Det är således inte möjligt att tilldela ett kontrakt som omfattar resultatet av FoU-fasen genom 

en förkommersiell upphandling. 

Kommissionen anger att om delningen av risker och fördelar inte sker på marknadsvillkor, och 

om det pris som erläggs för tjänsterna ligger över marknadspriset, kommer en förkommersiell 

upphandling normalt att uppfattas som statligt stöd. Särskilt fördelningen av, och ersättningen 

för, IPR anges som en viktig del i bedömningen.165 Sådant stöd måste som framgått ovan an-

mälas till kommissionen för bedömning i enlighet med artiklarna 107-108 i FEUF. 

 

                                                   
163 KOM(2007)799. 
164 Se KOM(2007)799, s. 6 ff. 
165 Se KOM(2007)799, s. 7. 
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4.2 Efterföljande anskaffning av resultatet 

Som visats ovan leder en förkommersiell upphandling inte till att den upphandlande myndig-

heten får direkt tillgång till resultatet av arbetet, varför en separat anskaffning måste göras även 

om FoU-tjänsten har konkurrensutsatts. En inledande fråga är om den upphandlande myndig-

heten kan få tillgång till resultatet utan att genomföra en ny upphandling, t.ex. genom att an-

vända något av undantagen där ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller di-

rektupphandling är tillåtet.  

Utöver det särskilda undantaget för prototyper i 4 kap. 7 § 1p. LOU, som sannolikt inte möjlig-

gör upphandling av innovation eftersom det inte kan användas vid färdiga produkter,166 är det 

enligt 4 kap. 5 § 2p. LOU möjligt att använda ett förhandlat förfarande om det av tekniska skäl 

inte finns någon konkurrens, eller om resultatet skyddas av ensamrätt.  

Undantaget synes vara tillämpligt för det fall endast en leverantör efter den förkommersiella 

upphandlingen förfogar över relevant IPR. Det följer emellertid av EU-domstolens praxis att 

det faktum att en leverantör av något skäl har ensamrätt till en lösning inte i sig är tillräckligt 

för direktupphandling. Den upphandlande myndigheten ska istället formulera kraven i upp-

handlingen som funktionskrav eller med ett visst resultat i sikte och måste acceptera andra, 

likvärdiga, anbud. Direktupphandling får bara ske om den upphandlande myndigheten kan visa 

att inga alternativ finns tillgängliga. I situationer då IPR har gjorts tillgängligt för övriga aktörer 

på marknaden, t.ex. genom licenser, anses undantaget inte kunna åberopas.167 

Som huvudregel får därför anses gälla att det inte är möjligt att upphandla resultatet av en för-

kommersiell upphandling genom användning av förhandlat förfarande utan föregående annon-

sering eller direktupphandling, varför en ny upphandling måste genomföras enligt något av de 

övriga förfaranden som anges i LOU. 

4.2.1 Neutralisering av konkurrensfördelar 

Deltagare i en föregående förkommersiell upphandling kan anses ha ett övertag i förhållande 

till övriga aktörer på marknaden, bl.a. mot bakgrund av de erfarenheter som förvärvats under 

den förkommersiella upphandlingen, och en fråga huruvida deras medverkan i en efterföljande 

upphandling skulle strida mot LOU uppkommer därför. 

                                                   
166 Se Apostol, s. 213. 
167 Se t.ex. dom, kommissionen mot Italien, mål C-385/02, EU:C:2004:522, p. 19-22. Domen rörde emellertid 

ensamrätt på grund av tekniska skäl. Se även Arrowsmith, s. 1069 f. 
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Som nämnts tidigare om deltagande i dialog och förberedande arbete regleras sådana situationer 

inte genom någon särskild bestämmelse i LOU, varför en bedömning måste göras utifrån 1 kap. 

9 § LOU och de allmänna rättsprinciperna. Frågan huruvida det krävs neutralisering av konkur-

rensfördelar hos en leverantör med ett befintligt kontrakt har besvarats nekande i ett kammar-

rättsavgörande,168 men vad gäller tidigare deltagande i en förkommersiell upphandling har rätts-

läget inte klarlagts i praxis. I likhet med vad som anförts tidigare kan bedömningen sannolikt 

göras med ledning av de principer som framgår av domen Fabricom.169 Uppfattningarna i dokt-

rinen om hur den förkommersiella upphandlingen påverkar deltagandet i en efterföljande of-

fentlig upphandling är emellertid inte samstämmiga.  

Apostol anser att upphandlande myndigheter varken är skyldiga att utesluta leverantörer som 

har deltagit i en förkommersiell upphandling eller att neutralisera naturliga konkurrensfördelar, 

vilket gäller för kunskaper som förvärvats i den förkommersiella upphandlingen.170 Även In-

novationsupphandlingsutredningen bedömde att de allmänna rättsprinciperna inte utesluter att 

deltagare i en förkommersiell upphandling deltar i en efterföljande offentlig upphandling, men 

noterade att det kräver att relationerna innan upphandlingen inleds dokumenteras.171 Steinicke 

anser emellertid att FoU-arbetet i en förkommersiell upphandling ställer så höga krav på sam-

verkan mellan upphandlande myndigheter och deltagare att deltagande i en efterföljande upp-

handling försvåras avsevärt. Hans uppfattning är att FoU-arbetet medför så stora konkurrens-

fördelar i form av påverkan på upphandlingsföremålet att det inte är möjligt att uppnå en neutral 

konkurrens.172 

4.2.2 Upphandling av både FoU och resultat i en sammanhållen process 

En fråga som uppkommer i sammanhanget, viktig bl.a. med beaktande av att arbetet för delta-

garna i en FoU-upphandling medför både tidsåtgång och kostnader utan att de är garanterade 

tilldelning av kontrakt vid en separat upphandling av resultatet, är om det är möjligt att genom-

föra en upphandling som omfattar både FoU samt det eventuella resultatet av FoU-arbetet Frå-

gan om det är möjligt att kombinera tilldelning av både utveckling och resultat i ett samman-

hållet förfarande har inte behandlats i någon större utsträckning vare sig i praxis eller i doktri-

nen. I kommentaren till LOU har konstaterats att tilldelning genom ett förfarande är möjlig med 

                                                   
168 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 28 april 2015 i mål nr 5995-14. 
169 Se avsnitt 3.1.1. 
170 Se Apostol, s. 224. Det är emellertid inte tillåtet att använda kriterier som ger tidigare leverantörer fördelar och 

all relevant information om kontraktsföremålet som inte skyddas av IPR måste hållas tillgänglig. 
171 Se SOU 2010:56, s. 157 f.  
172 Se Steinicke, s. 268. Jfr Konkurrensverkets remissyttrande av den 6 december 2010 avseende betänkandet 

Innovationsupphandling, SOU 2010:56, Dnr. 516/2010, s. 2. Konkurrensverket delade utredningens bedömning, 

men påpekade att risken för att konkurrensen i en efterföljande upphandling påverkas ökar vid mer ingående sam-

arbete och att kraven på upphandlande myndigheter att kunna visa att några fördelar inte uppkommit blir högre. 



 

34 

 

nuvarande reglering, men det framgår inte hur ett sådant förfarande ska struktureras.173 Här 

föreligger i princip två alternativ. Antingen kan två separata kontrakt tilldelas, eller så kan båda 

faserna tilldelas genom ett kontrakt. 

Som framgått ovan174 har det aktuella undantaget för FoU-tjänster begränsats till att gälla endast 

under vissa förutsättningar, vilket kan hindra kombinerade kontrakt. Vidare finns det en risk att 

ett sådant kontrakt, för det fall det rör sig om produktutveckling, anses utgöra ett varukontrakt 

istället för ett tjänstekontrakt och att undantaget därmed inte får användas. Av 2 kap. 18 och 21 

§§ LOU framgår att ett tjänstekontrakt ska definieras i förhållande till vad som anses utgöra ett 

varukontrakt och att en överviktsprincip ska tillämpas för att avgöra frågan huruvida en upp-

handling av både utveckling och köp ska klassificeras som ett tjänste- eller varukontrakt. Om 

värdet av produkterna överstiger värdet av den föregående FoU-tjänsten ska upphandlingen 

således ses som en varuupphandling.175 

Även vid upphandling i enlighet med upphandlingsreglerna uppstår svårigheter. EU-domstolen 

har i ett avgörande som rörde upphandling i enlighet med det äldre klassiska direktivets be-

stämmelser om konkurrenspräglad dialog konstaterat att nationell lagstiftning enligt vilken det 

föreskrivs ett sammanhållet förfarande för samtidig tilldelning av både ett kontrakt i vilket den 

upphandlande myndighetens behov och design av genomförandekontraktet fastställs och ett ef-

terföljande kontrakt för genomförandet strider mot EU-rätten. I domen framgår det att EU-

domstolen anser att den konkurrenspräglade dialogen är ett förfarande för tilldelning av ett och 

samma kontrakt.176 Mot bakgrund av domskälen och syftet med upphandlingsdirektiven gäller 

det sannolikt även vid upphandling genom något av de övriga förfaranden som föreskrivs ge-

nom direktiven.  

Butler anser att EU-domstolens bedömning är tekniskt inkorrekt, eftersom det under vissa för-

utsättningar är möjligt att tilldela två eller fler separata kontrakt med endast ett förfarande (t.ex. 

vid tilldelning av ramavtal).177 Tilldelning av ramavtal och efterföljande avrop kan emellertid 

inte jämföras med tilldelning av två kontrakt där det ena syftar till förberedande arbete och det 

andra syftar till genomförande, eftersom de har olika syften. Avgörande för EU-domstolens 

bedömning var att de två formerna av kontrakt hade olika föremål och att det med hänsyn till 

                                                   
173 Se Rosén Andersson m.fl., s. 71 och s. 269. 
174 Se avsnitt 4.1.1. 
175 Se Rosén Andersson m.fl., s. 199. Se även Arrowsmith, 442 f. Jfr Steinicke, s. 268.  
176 Se dom kommissionen mot Frankrike, mål C-299/08, EU:C:2009:769, p. 37. 
177 Se Butler, s. 375. Se även Knibbe, s. 93. 
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principerna om likabehandling och öppenhet måste säkerställas att kontraktsföremålet och till-

delningskriterierna under alla omständigheter kan fastställas redan när förfarandet inleds.178 Vid 

upphandling av både en FoU-tjänst och efterföljande resultat torde det föreligga ännu större 

skillnader mellan kontraktsföremålen, vilket innebär att utrymmet för tilldelning av två kontrakt 

i ett och samma förfarande sannolikt är mindre än i det exempel som behandlas i EU-domsto-

lens avgörande. Vidare följer av övrig praxis från EU-domstolen att ett kontrakt, med hänvis-

ning till bl.a. principerna om likabehandling och öppenhet, inte får tilldelas enligt kriterier som 

uppställts för ett annat kontrakt.179  

Det återstående alternativet är således att tilldela ett kontrakt som omfattar båda faserna. En 

möjlighet skulle t.ex. kunna vara att tilldela ett kontrakt för FoU där ett senare förvärv av resul-

tatet anges i form av en optionsklausul,180 men det är tveksamt om det är möjligt med hänsyn 

till de allmänna rättsprinciperna så som de kommit till uttryck i EU-domstolens praxis. Det har 

emellertid hävdats i doktrinen att upphandlingsrätten inte uppställer något principiellt hinder 

mot att tilldela ett offentligt kontrakt vars föremål är ”utveckling och leverans”.181 Under för-

utsättning att det klart framgår av annonsen och förfrågningsunderlaget att kontraktet innefattar 

båda delarna samt de kriterier som uppställs är kopplade till kontraktsföremålet skulle det såle-

des vara tillåtet.182 Som konstaterats ovan medför upphandling av föremål som ännu inte ut-

vecklats emellertid särskilda svårigheter när upphandlingens förenlighet med de allmänna rätts-

principerna ska bedömas.183  

4.3 Ändringar under kontraktstiden 

FoU-processen är förenad med ett flertal risker för såväl upphandlande myndigheter som leve-

rantörer, t.ex. vad gäller förutsättningarna för att utveckla en innovativ lösning.184 Det är tänk-

bart att villkor därför behöver omförhandlas, t.ex. på grund av ökade kostnader. Andra situat-

ioner då det kan uppstå behov av förändringar är om en leverantör blir insolvent eller försätts i 

konkurs, eller om leverantören vill överlåta antingen kontraktet eller eventuell IPR. Vidare föl-

jer det av processens natur att samtliga förutsättningar inte kan vara kända på förhand. En fråga 

som uppkommer vid upphandling av FoU-tjänster är därför vilka möjligheter det finns att göra 

förändringar i det upphandlade kontraktet.  

                                                   
178 Se dom kommissionen mot Frankrike, mål C-299/08, EU:C:2009:769, p. 41 och 43. 
179 Se dom kommissionen mot Frankrike, mål C-340/02, EU:C:2004:623, p. 36. 
180 Jfr Sundstrand 2013, s. 204. 
181 Se Arrowsmith, s. 1050.  
182 Jfr Konkurrensverkets yttrande av den 12 januari 2012, Dnr 812/2011, s. 7 angående s.k. partnering i entrepre-

nadupphandlingar. 
183 Se även avsnitt 3.4 
184 Se SOU 2010:56, s. 116 ff.  
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Till skillnad från privaträttsliga förhållanden som präglas av en avtalsfrihet, vilket i regel möj-

liggör omförhandling av avtalsvillkoren vid ändrade förutsättningar, är möjligheterna till änd-

ringar i offentliga upphandlingar begränsade. Huvudregeln är att väsentliga förändringar av 

villkoren i ett offentligt kontrakt inte är tillåtna, eftersom det anses strida mot de allmänna rätts-

principerna och ska ses som upphandling av ett nytt kontrakt.185 En utgångspunkt är därför att 

åtgärder som innebär sådana förändringar i princip medför att upphandlande myndigheter vid 

ändrade förutsättningar måste konkurrensutsätta kontraktet på nytt.186  

Här bör särskilt de kriterier som framgår av domen Pressetext nämnas. Ändringar i ett kontrakt 

kan enligt EU-domstolen vara betydande om det införs villkor som skulle ha gjort det möjligt 

att godkänna andra anbudsgivare eller anbud än de ursprungliga om de hade förekommit i det 

ursprungliga upphandlingsförfarandet, som medför att kontraktets tillämpningsområde ut-

sträcks väsentligt så att det omfattar tjänster som inte ursprungligen avsågs, eller som medför 

att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den anbudsgivare som tilldelats kon-

traktet på ett sätt som inte föreskrevs i det ursprungliga kontraktet.187 Av den bakomliggande 

tvisten i domen följer även att byte av kontraktspart som inte utgör endast en intern omorgani-

sation innebär ändring av ett väsentligt villkor.188 Av övrig praxis från EU-domstolen framgår 

vidare att ändringar av ett kontrakt även anses vara betydande om anbudsgivarna hade kunnat 

lämna väsentligen annorlunda anbud om ändringen hade varit ursprunglig eller om en grund 

som utgjort ett avgörande skäl för att kontraktet tilldelades förändras.189 

4.4 Problematiken 

Sammanfattningsvis kan konstateras att upphandling av FoU-tjänster kan göras antingen i form 

av en traditionell tjänsteupphandling, eller genom att det särskilda undantaget för upphandling 

utanför LOU utnyttjas. I det förstnämnda fallet måste upphandlingen göras i enlighet med något 

av de förfaranden som anges i LOU, medan det i det senare fallet inte uppställs något sådant 

krav. För det fall upphandlingen genomförs utanför LOU krävs emellertid att upphandlingen är 

                                                   
185 Som visats ovan omfattas väsentliga förändringar under förfarandet av liknande begränsningar, se avsnitt 3.3. 

Bedömningen av vad som ska anses utgöra väsentliga förändringar i ett tilldelat kontrakt görs på i huvudsak samma 

sätt, se dom Pressetext, mål C-454/06, EU:C:2008:351, p. 34. 
186 Se t.ex. dom Vallonska bussarna, mål C-87/94, EU:C:1996:161, p. 56. Se även Sundstrand 2012, s. 285. 
187 Se dom Pressetext, mål C-454/06, EU:C:2008:351, p. 35-37. 
188 Se a.a., p. 47. Det kan noteras att partsbyte numera regleras i det nya klassiska direktivet, se t.ex. art. 72(1)(d)(ii) 

som tillåter byte av konktraktspart under vissa förutsättningar. För vidare läsning om partsbyte efter avslutad up-

phandling, särskilt vid insolvens, se Treumer 2014, s. 21 ff. 
189 Se dom Succhi di Frutta, mål C-496/99, EU:C:2004:236, p. 116 och dom Wall, mål C-91/08, EU:C:2010:182, 

p. 39.  
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förenlig med primärrättens bestämmelser om fri rörlighet och konkurrens samt EU:s statsstöds-

regler.  

Oavsett om en upphandling av nya lösningar genomförs utanför LOU eller med något av de 

förfaranden som föreskrivs i lagen måste upphandlande myndigheter ta ställning till hur resul-

tatet ska anskaffas. Det finns inget uttryckligt hinder mot att både utveckling och leverans kom-

bineras i ett sammanhållet förfarande, men som framgått ovan kan det vara förenat med osä-

kerhet och innebära särskilda svårigheter med anledning av de olika fasernas skilda karaktär.  
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5. Innovationspartnerskap – det nya förfarandet 

5.1 Syfte och förutsättningar för tillämpning 

Det nya förfarandet innovationspartnerskap är en av flera åtgärder i det nya klassiska direktivet 

som införts i syfte att främja innovation. I skälen anges att upphandlande myndigheter bör ha 

tillträde till ett särskilt upphandlingsförfarande för kontrakt som omfattas av direktiven om det 

finns ett behov av att utveckla en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och därefter köpa 

denna vara, tjänst eller byggentreprenad, och behovet inte kan uppfyllas med lösningar som 

redan tillhandahålls på marknaden.190 Ett argument för innovationspartnerskapet är att ett för-

farande som möjliggör upphandling av resultatet från en föregående utvecklingsfas utan krav 

på ny konkurrensutsättning leder till ökade incitament för leverantörer att delta i FoU-arbete.191  

Till skillnad från de undantagsförfaranden som har behandlats ovan192 saknas en tydlig beskriv-

ning av under vilka förutsättningar en upphandlande myndighet får använda sig av förfarandet. 

Det följer emellertid av direktivets ordalydelse att det måste vara fråga om ”utvecklingen av en 

innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och därpå följande inköp av dessa varor, tjänster 

eller byggentreprenader, under förutsättning att de motsvarar de prestandanivåer och maxkost-

nader som överenskommits mellan de upphandlande myndigheterna och deltagarna”.193 Kon-

traktsföremålet ska således utgöras av både utveckling och inköp. 

Genom det nya klassiska direktivet kan konstateras att innovationsbegreppet givits en legalde-

finition, vilket tidigare saknats. Innovation definieras i art. 2(1)22 som ”genomförande av en 

ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, som inbegriper men inte begränsar sig 

till produktions-, byggnads- eller anläggningsprocesser, en ny marknadsföringsmetod eller en 

ny organisationsmetod inom affärspraxis, arbetsplatsorganisation eller yttre förbindelser bland 

annat i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar eller stödja Europa 2020-strategin för 

smart och hållbar tillväxt för alla.” Definitionen omfattar såväl varor och tjänster som processer 

och metoder, men uppställer ett krav på antingen nyhet eller väsentlig förbättring. Det får antas 

att det som åsyftas är att en innovation ska skilja sig i tillräckligt hög grad från vad som tidigare 

funnits tillgängligt på marknaden, vilket kan jämföras med såväl den förståelse av begreppet 

som legat till grund för Innovationsupphandlingsutredningens betänkande som OECD:s defi-

nition.194 Genomförandeutredningen har med artikelns ordalydelse som utgångspunkt dragit 

                                                   
190 Se skäl 49 i det nya klassiska direktivet. 
191 Se Arrowsmith, s. 1047.  
192 Se avsnitt 3.2. 
193 Se art. 31(2) i det nya klassiska direktivet. 
194 Se avsnitt 2.2. 
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slutsatsen att kravet på innovationsgrad varierar för de beskrivna innovationerna på ett sådant 

sätt att väsentlighetskravet endast gäller för varor, tjänster och processer, medan det för de mer 

konkreta exemplen endast ställs krav på nyhet.195 Frågan är om en sådan skillnad är avsedd, 

eftersom de mer konkreta exempel som anges närmast verkar vara en precisering eller exemp-

lifiering av vilka typer av innovationer som åsyftas.  

Definitionen kan emellertid kritiseras för att det är oklart vad kravet på väsentlig förbättring 

relaterar till. Ledning anses till viss del kunna hämtas från direktivets skäl, vari det anges att 

innovationer kan förbättra effektiviteten och kvaliteten på offentliga tjänster samtidigt som man 

försöker lösa viktiga samhällsproblem samt att det bidrar till att uppnå bästa möjliga värde för 

offentliga medel och till en mer övergripande ekonomisk, miljömässig och samhällelig nytta.196  

Definitionen har inte inkluderats i det senaste förslaget till den kommande lagen om offentlig 

upphandling och det finns därför skäl att utgå från att lagtexten kommer att sakna en definition 

av innovation när direktivet ska genomföras i svensk rätt.197 Det är tänkbart att det kommer att 

medföra svårigheter vid bedömningen av huruvida det föreligger sådana förutsättningar som 

möjliggör användningen av förfarandet. Samtidigt kan invändas mot definitionen i direktivet 

att den otydliga formuleringen inte kommer att vara till ledning för rättstillämpningen.198  

Kravet på innovation har tolkats i doktrinen som att förfarandet inte kan tillämpas vid anskaff-

ning av s.k. off-the-shelf-produkter (produkter som redan finns på marknaden) och produkter 

som inte anpassats efter den upphandlande myndighetens behov på något sätt. Det skulle härvid 

räcka med att det finns en enda leverantör som kan erbjuda det den upphandlande myndigheten 

söker för att innovationspartnerskapet inte ska få tillämpas. Förfarandet kan således inte använ-

das i syfte att öka befintlig konkurrens eller säkerställa en svag tillgång på marknaden. Det 

anses emellertid kunna användas även när det finns befintliga produkter som uppfyller en upp-

handlande myndighets minimikrav, om den upphandlande myndigheten önskar att kraven upp-

fylls på ett bättre eller billigare sätt.199 

Mot bakgrund av förfarandets ändamål kommer dess tillämplighet vara beroende av en bedöm-

ning i två led där den upphandlande myndigheten i det första ledet behöver identifiera behovet 

av en innovativ lösning, varefter utbudet av befintliga lösningar på marknaden undersöks. 200 

                                                   
195 Se SOU 2014:51, s. 103. 
196 Se skäl 47 i det nya klassiska direktivet. Se även Andrecka, Innovation partnership in the new public  

procurement regime, s. 49. 
197 Se regeringens lagrådsremiss Nytt regelverk om upphandling, 4 juni 2015. 
198 Jfr Ds 2014:25, s. 297. Definitionen anses inte bidra till något klargörande av begreppet i förhållande till normalt 

språkbruk. 
199 Se Arrowsmith, s. 1051 f. 
200 Se SOU 2014:51, s. 111 ff. 
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Definitionen av föremålet för upphandlingen är således en central del i processen. Informat-

ionen som lämnas av den upphandlande myndigheten måste vara tillräcklig för att intresserade 

leverantörer ska förstå vad upphandlingen handlar om. I linje härmed anges i art. 31(1) bl.a. att 

behovet av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad ska anges i upphandlingsdokumen-

ten. Den upphandlande myndigheten ska ange vilka delar av beskrivningen som fastställer de 

minimikrav som ska uppfyllas av alla anbud och informationen måste vara tillräckligt precis 

för att leverantörerna ska kunna bedöma den begärda lösningens art och räckvidd. 

Beskrivningen av upphandlingsföremålet har i doktrinen identifierats som särskilt problema-

tisk.201 Om den upphandlande myndigheten inte definierar sitt behov tillräckligt brett finns en 

risk att åtgärder som vidtas innan eller under det fortsatta innovationssamarbetet anses innebära 

väsentliga förändringar i förhållande till kontraktet.202 

5.2 Innovationspartnerskapets struktur 

Innovationspartnerskapet skiljer sig från övriga förfaranden bl.a. genom dess uppbyggnad. För-

farandet kan delas in i en tilldelningsfas (behovsidentifiering och annonsering, val av leveran-

törer, eventuell förhandling samt tilldelning av kontrakt), en innovationsfas och en genomfö-

randefas.203 Enligt art. 31(1) i det nya klassiska direktivet får innovationspartnerskapet inrättas 

med flera partner som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tanken är att 

flera leverantörer ska kunna tilldelas kontrakt om innovationspartnerskap parallellt, varefter 

leverantörerna sedan kan elimineras successivt under innovationsarbetets gång tills endast en 

leverantör eller ett fåtal leverantörer kvarstår. Av art. 31(5) framgår att även förhandlingar un-

der förfarandet för tilldelning kan vara uppdelade i successiva steg i syfte att minska antalet 

anbud som ska förhandlas. Av skälen framgår att förfarandets tilldelningsfas ska baseras på de 

regler som tillämpas på det förhandlade förfarandet under konkurrens.204 

5.2.1 Urvalskriterier och begränsning av antalet anbudssökande 

Vad gäller urvalskriterier för anbudssökande föreskrivs genom art. 31(6) att upphandlande 

myndigheter ska tillämpa kriterier för de anbudssökandes kapacitet på FoU-området och deras 

förmåga att utveckla och genomföra innovativa lösningar. Endast de leverantörer som uppfyller 

kriterierna och bjuds in att delta kan enligt artikelns ordalydelse komma ifråga för forsknings- 

och innovationsprojekt. De särskilda kriterier som anges i artikeln innebär att de urvalskriterier 

                                                   
201 Se Andrecka, Innovation partnership in the new public procurement regime, s. 54. 
202 Det finns därför en risk för överprövning Jfr avsnitt 4.3. 
203 Se Gomes, s. 212. 
204 Se skäl 49 i det nya klassiska direktivet. 
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som anges i art. 58(1), som gäller alla förfaranden, för innovationspartnerskapets del har kom-

pletterats med mer innovationsspecifika urvalskriterier (eller åtminstone preciserats till sitt in-

nehåll).205 Det är oklart huruvida artikeln innebär ett obligatoriskt krav för upphandlande myn-

digheter att använda urvalskriterier som tar sikte på innovationskapacitet, eller om det endast 

är en möjlighet.206 Enligt Sundstrand är det valfritt att använda urvalskriterier, vilket tyder på 

det senare.207  

Det har noterats att tidiga förslag till det nya klassiska direktivet även innehöll krav på innovat-

ionserfarenhet.208 Sådana urvalskriterier saknas i den slutgiltiga versionen, vilket måste anses 

positivt för förfarandets användbarhet eftersom ett krav på erfarenhet kan hindra nystartade 

företag att delta i upphandlingar.209 Parterna som väljs ut för innovationspartnerskap måste 

emellertid enligt art. 31(1) bedriva separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Leverantö-

rer som inte har sådan verksamhet separerad från sin övriga verksamhet kan enligt direktivets 

ordalydelse inte delta i förfarandet. Exempelvis konsult- och andra tjänsteföretag samt mindre 

företag som saknar resurser att bedriva flera verksamheter parallellt riskerar således fortfarande 

att missgynnas. Kravet kan ifrågasättas mot bakgrund av EU:s satsningar på små och medel-

stora företags deltagande i upphandling i syfte att främja innovation.210  

Upphandlande myndigheters möjlighet att begränsa antalet anbudssökande är reglerad genom 

art. 65(2) i det nya klassiska direktivet som föreskriver att anbudssökandena inte får vara färre 

än tre. Det kan diskuteras hur kravet på minst tre anbudssökande förhåller sig till möjligheten 

enligt art. 31(1) att inrätta partnerskap med endast en leverantör. I Genomförandeutredningens 

betänkande framhålls att en upphandlande myndighet som önskar upprätta innovationspartner-

skap med endast en leverantör inte kan begränsa antalet anbudssökande, utan är tvungen att 

först inleda förfarandet med flera sökanden och därefter försöka minska antalet genom en till-

lämpning av bestämmelserna om förhandling i successiva steg.211 En konstruktion där förfaran-

det visserligen utnyttjas formellt korrekt, men blir att se närmast som en skenmanöver i syfte 

                                                   
205 Urvalskriterier kan enligt art. 58(1) i det nya klassiska direktivet avse behörighet att utöva viss yrkesverksamhet, 

ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Krav på innovationskapacitet måste 

anses höra till den senare typen av urvalskriterier.  
206 Se Arrowsmith, s. 1054.  
207 Se Sundstrand 2013, s. 152. Se dock Telles & Butler, s. 164. Författarna menar att artikeln ska tolkas så att 

upphandlande myndigheter måste ställa krav på innovationskapacitet. Jfr även Arrowsmith, s. 1054.  
208 Se kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling 

(KOM(2011)895 slutlig), s. 60. Se även Gomes, s. 217. 
209 Se Gomes, s. 217. Se även Arrowsmith, s. 1054. 
210 Jfr Kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en 

effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)15 slutlig), s. 28 f. Kommissionen anger bl.a. att de små 

och medelstora företagen har potential att skapa innovation och att deras tillträde till upphandlingsmarknaderna 

därför bör underlättas. 
211 Se SOU 2014:51, s. 121. 
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att ingå samarbete med en på förhand utvald leverantör, måste emellertid anses strida mot såväl 

principen om likabehandling som principen om öppenhet.212 Vidare bör uppmärksammas att 

det upphandlade partnerskapets sårbarhet ökar om bara en partner väljs ut för samarbete. Om 

det senare under innovationsprocessen visar sig att en ensam leverantör som valts ut för samar-

betet av någon anledning inte klarar av att utveckla eller leverera innovationen, t.ex. på grund 

av insolvens, ställs den upphandlande myndigheten inför en svår situation eftersom möjlighet-

erna till byte av kontraktspart efter avslutad upphandling är begränsade.213 

Det är tänkbart att det kan finnas situationer då det är möjligt att bjuda in färre än tre anbuds-

sökande, t.ex. när det är för få anbudssökande som uppfyller kraven för att få delta. Enligt art. 

65(2) i det nya klassiska direktivet måste upphandlande myndigheter bjuda in tillräckligt många 

anbudssökande för att verklig konkurrens ska föreligga. Kraven är desamma som vid upphand-

ling med förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog. EU-domstolen har härvid kon-

staterat att frågan måste avgöras mot bakgrund av det kontrakt upphandlingen avser och vad 

som kännetecknar upphandlingen samt att verklig konkurrens under vissa förutsättningar kan 

föreligga även om antalet deltagare i upphandlingen understiger det lägsta antal som föreskrivs 

av direktivet.214 En lösning där bestämmelsen tolkas enligt sin ordalydelse och innebär ett ka-

tegoriskt förbud mot fortsatt upphandling om antalet anbudssökande understiger minimiantalet 

skulle visserligen ligga i linje med EU-rättens konkurrensfrämjande syfte, men riskerar att 

hindra upphandlande myndigheter från att tillgodose sina behov av innovation.215 

5.2.2 Tilldelning av kontrakt 

Sedan urvalet av anbudsgivare har genomförts ska tilldelningsfasen avslutas genom att en eller 

flera leverantörer tilldelas kontrakt baserat på de vinnande anbuden. Enligt art. 31(1) i det nya 

klassiska direktivet ska det enda kriteriet för tilldelning av kontrakt vara det anbud som har det 

bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

I likhet med det förhandlade förfarandet ska enligt art. 31(3) förhandlingar föras om såväl ur-

sprungliga som efterföljande anbud (men inte slutliga anbud). Det har framförts i doktrinen att 

avsaknaden av ett uttryckligt undantag från förhandling innebär att förhandling är obligato-

riskt,216 vilket mot bakgrund av innovationspartnerskapets komplexitet inte är en orimlig upp-

fattning. För det fall förhandling är en obligatorisk del av förfarandet är det märkligt att det inte 

                                                   
212 Jfr skäl 49 i det nya klassiska direktivet. 
213 Se avsnitt 4.3.  
214 Se dom Hochtief, mål C-138/08, EU:C:2009:627, p. 41-43 och 52-53. 
215 Jfr a.a., p. 43. 
216 Se Arrowsmith, s. 1055. 
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har uppställts något krav på slutliga anbud, vilket har gjorts genom art. 29 och art. 30 för det 

förhandlade förfarandet respektive den konkurrenspräglade dialogen. Det har därför föreslagits 

att en skyldighet att bestämma en tidpunkt för inlämnande av slutliga anbud istället följer av de 

allmänna rättsprinciperna om likabehandling och öppenhet.217  

En viktig fråga är vid vilken tidpunkt kontraktet ska tilldelas. Om indelningen som presentera-

des i början av avsnittet ska följas är frågan om tilldelning av kontraktet sker innan eller under 

genomförandefasen (som inbegriper innovationsarbetet och eventuellt efterföljande köp av re-

sultatet). Genomförandeutredningen har i lagförslaget presenterat en paragraf som beskriver 

förfarandets struktur, varit det anges att det är resultatet av innovationspartnerskapet som an-

skaffas genom kontraktstilldelningen och att innovationspartnerskapet är en del av tilldelnings-

fasen. Med ett sådant resonemang följer att tilldelning sker först sedan produkten har utvecklats, 

d.v.s. när genomförandefasen har påbörjats.218 En sådan tolkning av innovationspartnerskapets 

struktur bör ifrågasättas, bl.a. mot bakgrund av förfarandets syfte att möjliggöra att både FoU 

och resultat är föremål för kontraktet. Den samstämmiga uppfattningen i den juridiska littera-

turen är att tilldelning sker innan genomförandet av innovationssamarbetet har påbörjats och att 

det är själva innovationspartnerskapet som utgör kontraktsföremål.219  

5.2.3 Genomförande i successiva steg 

Som nämnts ovan ska innovationspartnerskapet enligt direktivets bestämmelser vara uppdelat 

i successiva steg som följer innovationsprocessen, men som även kan innefatta produktionsfa-

sen.220 Den upphandlande myndigheten ska efter varje steg ha möjlighet att avsluta innovat-

ionspartnerskapet eller minska antalet samarbetspartners. En förutsättning för att det ska vara 

möjligt är emellertid att sådana möjligheter och villkor har angivits i upphandlingsdokumen-

ten.221  

Vidare framgår att innovationspartnerskapet ska ha mellanliggande mål som partnerna ska upp-

fylla, d.v.s. olika delmål under arbetets gång, med utbetalning av ersättningen i form av lämp-

liga delbetalningar.  

                                                   
217 Se a.a., s. 1055 f. 
218 Se SOU 2014:51, s. 377. 
219 Se t.ex. Arrowsmith, s. 1057, Andrecka, Innovation partnership in the new public procurement regime, s. 54 

och Gomes, s. 212. Se även Telles & Butler, s. 161 ff. Den nämnda diskrepansen mellan Genomförandeutredning-

ens tolkning av förfarandet och den rådande uppfattningen i utländsk litteratur har även uppmärksammats av re-

geringen, som synes frångå utredningens tolkning till förmån för den senare. Se regeringens lagrådsremiss, Nytt 

regelverk om upphandling, 4 juni 2015, s. 473. 
220 Se art. 31(3) i det nya klassiska direktivet. 
221 Se art. 31(2) i det nya klassiska direktivet. Det bör noteras att utnyttjande av möjligheten att utesluta leverantörer 

efter tilldelning av kontrakt inte får användas så att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids, se skäl 49 

i det nya klassiska direktivet. 
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Till skillnad från förfarandet konkurrenspräglad dialog som enligt 4 kap. 21 § LOU får inne-

hålla ersättning till deltagarna är ersättningen under genomförandefasen vid innovationspart-

nerskap obligatorisk. Utvecklingskostnaderna ska således bäras av de upphandlande myndig-

heterna.222 

Direktivet föreskriver inte hur eller på vilket sätt uppdelningen i olika steg ska ske. Det är tänk-

bart att de olika stegen i genomförandefasen ska motsvara de beskrivna faserna i den förkom-

mersiella upphandlingen, men det framgår inte klart av vare sig direktiven eller bakomliggande 

rättsakter om syftet med innovationspartnerskapet är att ge den upphandlande myndigheter ett 

identiskt alternativ till den förkommersiella upphandlingen.223 Oaktat förhållandet till den för-

kommersiella upphandlingen framgår att uppdelningen motiveras genom kopplingen till de 

olika faserna i forsknings- och innovationsprocessen.224  

Genomförandeutredningen har föreslagit att utformningen av de olika faserna bör kunna anpas-

sas till upphandlande myndigheters behov i den aktuella upphandlingen.225 Här är det emellertid 

tänkbart att förfarandet anpassas även till deltagande leverantörer. Friheten vad gäller utform-

ningen av genomförandefasen medför stor flexibilitet för både upphandlande myndigheter och 

den eller de leverantörer som har valts ut för partnerskapet. Det är därmed möjligt att skräddarsy 

genomförandet efter önskad grad av samarbete.226  

5.3 Särskilda avvägningar  

5.3.1 Skydd för presenterade lösningar 

Både förfarandets uppdelning i flera faser och möjligheten till förhandling kräver att upphand-

lande myndigheter säkerställer att de innovativa lösningar som presenteras i upphandlingen 

skyddas. I likhet med den konkurrenspräglade dialogen riskerar förfarandets flexibilitet att leda 

till s.k. cherry picking. d.v.s. att upphandlande myndigheter väljer ut delar av de olika lösningar 

som anbudsgivare föreslagit innan eller under upphandlingsförfarandet och delar dem med 

                                                   
222 Se Telles & Butler, s. 151f. Jfr Arrowsmith, s. 1058. Enligt Arrowsmith måste ersättningen emellertid inte utgå 

i samband med uppfyllandet av varje delmål. Det är således möjligt att i syfte att öka incitamenten för innovation 

bestämma att ersättningen ska utgå först vid leverans. 
223 Se Apostol, s. 221 f. Se även Andrecka, Innovation partnership in the new public procurement regime, s. 59. 
224 Jfr SOU 2014:51, s. 106. Det kan emellertid konstateras att möjligheten att genomföra en förkommersiell upp-

handling utanför regelverket enligt skäl 47 i det nya klassiska direktivet fortfarande ska kunna utnyttjas. 
225 Se a.a., s. 117 ff. 
226 Jfr Gomes, s. 211. Gomes går emellertid längre och konstaterar att utformningen av de olika stegen måste göras 

genom samverkan mellan upphandlande myndigheter och leverantörer (”The setting of successive phases must be 

done through real co-operation between the private operator that normally has the relevant skills and the 

contracting authority with the need”). 
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samtliga deltagare inför infordrandet av ett slutligt anbud. Det ligger givetvis i den upphand-

lande myndighetens intresse att så bra anbud som möjligt sett till bl.a. innovationshöjd, lämnas 

i upphandlingen, men cherry picking anses kunna strida mot såväl principen om likabehandling 

som anbudssekretessen.227  

Vetskapen om att deltagande i upphandlingen innebär krav på att dela med sig av egna lös-

ningar, kanske okända för marknaden, kan innebära att anbudsgivare helt avhåller sig från att 

delta. Det är således av vikt att presenterade lösningar skyddas. Art. 31(4) i det nya klassiska 

direktivet hindrar härvid att lösningar utan samtycke delas med andra deltagare, men synes inte 

uttryckligen hindra att lösningar delas efter samtycke.228  

5.3.2 Hanteringen av immateriella rättigheter 

Upphandling av innovation förväntas i regel leda till skyddsvärda upptäckter. Eftersom en stor 

del av kontraktets värde sannolikt ligger i resulterande IPR, åtminstone under utvecklingsfasen, 

är det nödvändigt att hanteringen av IPR regleras när innovationsprocessen ska genomföras 

efter tilldelning av kontrakt. Problematiken kring hanteringen av resulterande IPR i kontrakt 

som inbegriper FoU-arbete bör utgöra en särskild avvägning oberoende valet av upphandlings-

förfarande och det kan därför konstateras att den inte är unik för innovationspartnerskapet. Till 

skillnad från övriga förfaranden kräver innovationspartnerskapet emellertid att fördelningen re-

gleras. 

Det nya klassiska direktivet föreskriver härvid i art. 31(6) att det ska fastställas i upphandlings-

dokumenten vilka arrangemang för immateriell äganderätt som den upphandlande myndig-

heten kommer att tillämpa. Det ska således anges i kontraktsvillkoren hur resulterande IPR ska 

hanteras. Det framgår emellertid inte hur sådana villkor är avsedda att vara utformade, vilket 

innebär att upphandlande myndigheter har möjlighet att avgöra i vilken utsträckning IPR ska 

fördelas mellan parterna.229  

Viss ledning för hur IPR kan fördelas ges av art. 42(1), som reglerar tekniska specifikationer. 

Av artikeln framgår det att det är tillåtet att uppställa krav på att deltagare ska överföra IPR till 

den upphandlande myndigheten. Vad gäller fördelningen av IPR har en upphandlande myndig-

het emellertid i praktiken tre alternativ. Som framgår ovan är det första alternativet är att even-

                                                   
227 Se t.ex. Sundstrand 2013, s. 138. 
228 Se Andrecka, Innovation partnership and its predecessors, s. 151. Jfr Arrowsmith & Treumer, s. 64 f. som 

behandlar konkurrenspräglad dialog. Författarna för en diskussion om att mot ersättning, eller som obligatorisk 

förutsättning för deltagande, kräva att deltagande leverantörer frivilligt delar med sig av sina lösningar. 
229 Se Andrecka, Innovation partnership in the new public procurement regime, s. 59. 
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tuell IPR övergår till den upphandlande myndigheten. Ett annat alternativ är att deltagande le-

verantörer tillåts behålla ensamrätten till sina resultat. Slutligen kan föreskrivas att eventuell 

IPR ska tillfalla både den upphandlande myndigheten och deltagande leverantörer. 

Det är tänkbart att det finns situationer då den upphandlande myndigheten behöver få tillgång 

till relevant IPR för att kunna utnyttja resultatet av forskningen. Som en konsekvens kan emel-

lertid förväntas att incitamenten för deltagande leverantörer att utveckla innovativa lösningar 

minskar, eftersom de inte får behålla hela värdet. En förutsättning är således att deltagande 

leverantörer kompenseras ekonomiskt. Det kan i sin tur leda till en risk att den upphandlande 

myndigheten anses betala för mycket, dels på grund av svårigheterna att beräkna värdet, dels 

eftersom det kan visa sig att den upphandlande myndigheten endast får begränsad nytta av IPR.  

Det är sannolikt leverantörerna som har störst nytta av resulterande IPR i sin näringsverksam-

het. Att låta deltagande leverantörer behålla samtliga rättigheter bör därmed innebära att inci-

tamenten för leverantörerna att utveckla innovativa lösningar ökar.230 Samtidigt medför en så-

dan lösning en ökad risk för inlåsningseffekter genom att den upphandlande myndigheten blir 

beroende av den utvalda leverantören även efter genomförd upphandling, t.ex. för att upphand-

ling av efterföljande varor eller tjänster på grund av IPR endast kan göras av den ursprungliga 

leverantören.231 Att i ett sådant läge upphandla från den ursprungliga leverantören utan förnyad 

konkurrensutsättning kan vara förenat med en risk för överprövning.232 

 

  

                                                   
230 Jfr Gomes, s. 217. 
231 Jfr Wessman, s. 107 ff. 
232 Se t.ex. Kammarrättens i Stockholm dom den 14 september 2010 i mål nr 6784-09. Ett av Stockholms läns 

sjukvårdsområde upphandlat tilläggsavtal till ett tidigare upphandlat kontrakt avseende journalsystemet TakeCare 

bedömdes utgöra en otillåten direktupphandling och kammarrätten beslutade därför att upphandlingen skulle göras 

om. 
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6. Sammanfattande slutsatser 

6.1 Möjligheter till innovationsupphandling 

Innovationspartnerskapet är ett led i de satsningar på innovation som EU har genomfört i syfte 

att stärka unionens konkurrenskraft på den internationella marknaden, vilket framgår bl.a. av 

att förfarandet har relaterats till Europa 2020-strategin. Som läts förstå i uppsatsens inledning 

har emellertid förfarandets nödvändighet ifrågasatts. Utredningen har därför, i syfte att veder-

lägga eller bekräfta påståendet om att förfarandet saknar betydelse, bestått av att undersöka 

redan befintliga möjligheter till innovationsupphandling samt hur införandet av en möjlighet 

att tilldela kontrakt avseende innovationspartnerskap påverkar den offentliga upphandlingen. 

Av utredningen har framgått att innovationsupphandling inte är en särskild form av upphand-

ling och att innovation därför kan vara relaterad till offentlig upphandling på olika sätt. Följande 

avsnitt syftar till att mot bakgrund av vad som har framkommit i kapitel 3 och 4 redogöra för 

slutsatserna vad avser befintliga möjligheter till innovationsupphandling. En uppdelning har 

gjorts mellan innovationsfrämjande åtgärder inom upphandlingsprocessen och offentlig upp-

handling där själva kontraktet tar sikte på utveckling av nya lösningar. 

6.1.1 Innovationsfrämjande åtgärder under upphandlingsprocessen 

Av de allmänna rättsprinciperna följer krav på öppenhet, tydlighet, proportionalitet och likabe-

handling av anbudssökande och leverantörer i all offentlig upphandling. En svårighet med att 

främja innovation i offentlig upphandling är att både kontraktsföremål och tilldelningskriterier 

måste beskrivas tydligt och precist redan vid annonseringen av en upphandling, samtidigt som 

möjligheterna att göra anpassningar av kraven under upphandlingen är begränsade.  

Av utredningen i kapitel 3 följer emellertid att all offentlig upphandling i varierande utsträck-

ning kan anpassas för att främja innovation. Särskilt kravspecifikationen kan genom använd-

ning av funktionskrav utnyttjas för att göra det möjligt för anbudsgivare att lämna anbud som 

innehåller innovativa lösningar. Genom möjligheten att involvera leverantörer redan innan upp-

handlingen inleds i form av dialog eller marknadsanalyser kan upphandlande myndigheter dess-

utom dra nytta av marknadens kunskap om vilka olika lösningar som finns tillgängliga och ta 

hjälp av presumtiva anbudsgivare och leverantörer för att utforma kraven i upphandlingen. Av 

EU-rättens krav på likabehandling och konkurrens samt domen Fabricom följer att det måste 

prövas i varje enskilt fall huruvida en anbudsgivares deltagande i förberedande arbete riskerar 

att snedvrida konkurrensen. 
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Mot bakgrund av att upphandlande myndigheter har möjlighet att använda såväl det förhand-

lade förfarandet med annonsering som den konkurrenspräglade dialogen för att främja innovat-

ion kan ifrågasättas om det finns behov av ett nytt förfarande. De befintliga förfarandena medför 

ökad flexibilitet i förhållande till det öppna eller selektiva förfarandet och är avsedda att använ-

das i särskilt komplicerade upphandlingar. I synnerhet den konkurrenspräglade dialogen syftar 

till att underlätta upphandling när en upphandlande myndighet inte kan avgöra hur dess behov 

bäst ska uppfyllas utan att kommunicera med leverantörskollektivet, eftersom det under dialog-

fasen är möjligt att diskutera och jämföra olika lösningar innan anbud lämnas, men även det 

förhandlade förfarandet har visats möjliggöra hänsyn till innovation. Båda förfarandena är likt 

innovationspartnerskapet möjliga att indela i flera steg i syfte att successivt eliminera antalet 

lösningar som ska diskuteras respektive anbud som ska förhandlas. 

6.1.2 Upphandling av FoU-tjänster 

Vid upphandling enligt det s.k. forskningsundantaget dras en skiljelinje mellan upphandlande 

myndigheters anskaffning av FoU-tjänster i syfte att utveckla en ny lösning och den efterföl-

jande offentliga upphandling som krävs om upphandlande myndigheter önskar komma i åtnju-

tande av resultaten av FoU-tjänsterna. Upphandling av FoU-tjänster utanför upphandlingslag-

stiftningen måste vara förenlig med primärrättens bestämmelser och medför i sig en risk för 

brott mot reglerna om statligt stöd, eftersom den inte omfattas av presumtionen om att offentlig 

upphandling enligt upphandlingsdirektiven inte utgör stöd. Om upphandlingen genomförs i en-

lighet med EU-kommissionens meddelande om förkommersiell upphandling, d.v.s. under kon-

kurrens samt med ersättning för deltagarnas prestationer motsvarande marknadsvärdet bör den 

emellertid vara tillåten. 

Även om upphandling av FoU-tjänster genomförs på ett sådant sätt att den är förenlig med EU-

rätten måste efterföljande anskaffning av resultaten genomföras i enlighet med något av de för-

faranden som föreskrivs i LOU, vilket har visats medföra flera svårigheter. Bl.a. innebär prin-

cipen om likabehandling att upphandlande myndigheter inte får lämna några garantier till leve-

rantörer av FoU-tjänster att tilldelas kontrakt i en efterföljande upphandling.  

Av de olika uppfattningarna i doktrinen framgår att det mot bakgrund av Fabricom är osäkert 

huruvida deltagande leverantörer kan tillåtas att utan begränsningar delta i en efterföljande upp-

handling av resultatet. Leverantörer som har deltagit i en förkommersiell upphandling har ett 

kunskapsövertag i förhållande till anbudsgivare i en efterföljande upphandling och det kan ar-

gumenteras för att det omöjliggör en opåverkad konkurrens.  
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Det finns emellertid inget hinder mot att genomföra en ny upphandling som tar sikte på resul-

tatet av FoU-arbetet och som anförts ovan skulle ett absolut hinder mot deltagande sannolikt 

strida mot principen om proportionalitet. 

Det finns inte heller något principiellt hinder mot att genomföra en upphandling som omfattar 

både en FoU-fas och efterföljande anskaffning av resultatet. Av EU-domstolens avgöranden 

följer att det inte är möjligt att upphandla flera kontrakt genom samma förfarande, varför det 

måste göras i ett kontrakt. Att tilldela ett kontrakt som innefattar flera faser bör emellertid vara 

tillåtet så länge kraven i upphandlingen uppfyller de krav på tydlighet och koppling till kon-

traktsföremålet som följer av de allmänna rättsprinciperna, men det är tveksamt om det går att 

utforma sådana krav med tillräcklig precision. Det finns därför en risk att en sådan upphandling 

blir föremål för överprövning. 

6.2 Innovationspartnerskap – reglering av tilldelning och genomförande 

I likhet med övriga undantagsförfaranden är innovationspartnerskapet endast möjligt att till-

lämpa i särskilda situationer. Det saknas en tydlig beskrivning av under vilka förutsättningar en 

upphandlande myndighet får använda sig av förfarandet, men av dess definition av kontrakts-

föremålet följer att det endast kan användas vid behov av innovation. Innovationspartnerskapet 

medför inte heller någon lättnad från kraven på att kontraktsföremålet måste definieras och att 

alla krav i upphandlingen ska anges i förväg samt vara proportionerliga, tydliga och relaterade 

till kontraktsföremålet. Det nya klassiska direktivet anger särskilt i art. 31(1) att upphandlande 

myndigheter måste identifiera behovet av en innovativ lösning och fastställa de minimikrav 

som ska uppfyllas av varje anbud. 

Det kan således konstateras att förfarandet inte medför ökade möjligheter att ta hänsyn till in-

novation i tilldelningsfasen, vilket inte heller är dess huvudsakliga syfte eftersom innovations-

processen påbörjas efter tilldelning av kontraktet. Genom att uttryckligen möjliggöra upphand-

ling av hela innovationsprocessen i ett sammanhållet förfarande bidrar införandet av förfarandet 

emellertid till minskad osäkerhet i frågan om det är möjligt att kombinera de båda faserna. 

Åtminstone undviks problematiken vid samma leverantörs deltagande i både upphandling av 

FoU-tjänster och efterföljande upphandling av resultatet. Det bör leda till minskade transakt-

ionskostnader och en ökad benägenhet att genomföra innovationsupphandlingar. 

En nyhet i förhållande till befintliga förfaranden är att innovationspartnerskapet reglerar avtals-

relationen mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Förfarandet föreskriver att sam-

arbetet ska genomföras i successiva steg med obligatorisk ersättning för arbetet under innovat-
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ionsprocessen. Därmed kompenseras deltagande leverantörer för det nedlagda arbetet både ge-

nom delbetalningar under processen och genom en möjlighet att omsätta resultaten utan förnyad 

konkurrensutsättning, vilket måste anses öka incitamenten för deltagande i innovationsupp-

handlingar. 

6.3 Slutsatser 

Följande avsnitt syftar till att besvara frågan som ställdes i uppsatsens inledande avsnitt: Innebär 

det nya förfarandet att det rättsliga utrymmet för upphandling av innovation påverkas?  

Mot bakgrund av det som framkommit ovan angående redan befintliga möjligheter till innovat-

ionsfrämjande åtgärder och de olika alternativ som finns att upphandla nya lösningar är slutsat-

sen att förfarandet inte påverkar möjligheterna att främja innovation under upphandlingspro-

cessen i någon större utsträckning. Vidare är det redan möjligt att på olika sätt upphandla både 

FoU-tjänster och de resultat som utvecklats.  

Eftersom förfarandet undanröjer delar av den osäkerhet som föreligger vid upphandling av nya 

lösningar kan emellertid väntas att dess införande i praktiken kommer att leda till ökad inno-

vation. Ett mer säkert rättsläge ökar sannolikt benägenheten att delta i innovationsupphand-

lingar.  

Sammanfattningsvis har således framgått genom undersökningen att det nya förfarandet utgör 

ett alternativ till befintliga möjligheter för upphandling av nya lösningar samtidigt som det un-

danröjer en del av den rättsliga osäkerhet som finns i dag vid innovationsupphandling. Förfa-

randet kan därmed förväntas leda till ökad innovation, men det har inte visats att det rättsliga 

utrymmet för upphandling av innovation utvidgas nämnvärt. 
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