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Summary!

Public procurement of innovative goods, services and works leads to better use of public 
funds, that solutions to societal problems can be developed, and overall economic growth 
by generating new ideas and translating them into innovative products and services. 
Against this background, Directive 2014/24/EU introduces several novelties designed to 
allow for strategic use of public procurement to stimulate innovation. One of these 
novelties is a new award procedure – the innovation partnership. The purpose of this 
thesis is to examine how the new innovation partnership affects the possibilities to 
procure innovations.  
 
The thesis examines the possibilities of procuring an innovation in accordance with 
applicable law. Firstly, the thesis examines when and how the special award procedures, 
the competitive dialogue and the negotiated procedure with prior notice, can be used to 
procure an innovation. The competitive dialogue appears to be particularly well suited 
for this purpose. An alternative method for authorities that want to procure an innovation 
is to use the pre-commercial procurement (PCP). Through a PCP the authorities can 
procure a research and development service, which aims at the development of an 
innovative solution, outside the scope of the public procurement legislation. However, 
the result from the PCP has to be acquired through a separate public procurement.  
 
The innovation partnership gives authorities an opportunity to procure both the 
development of an innovative solution, and the subsequent purchase of the resulting 
product, in a single tendering process. Further, the innovation partnership is the first 
award procedure that governs both the award of a contract and the contractual 
relationship for the awarded innovation partnership contract. The thesis examines the 
different phases of an innovation partnership: the selection and award phase, the 
developmental phase and the purchase phase.  
 
The thesis’ analysis considers inter alia how the innovation partnership relates to the 
possibilities provided in the applicable law for procuring an innovation. It is clear that 
the innovation partnership solves the problems, which resulted from the absence of a 
legal link between the PCP and the commercial procurement. However, the Directive’s 
provisions on innovation partnerships can be criticised in some respects, since they 
establish high demands but provides poor guidance on how the authorities in practice 
should live up to these demands. The innovation partnership should not be seen as the 
sole procurement procedure that can be used for procuring innovations. For example, if 
the authority seeks an innovation in a short time frame, with a lower degree of innovation, 
it may be more appropriate to apply one of the award procedures competitive dialogue 
or negotiated procedure with prior notice.   
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Sammanfattning!

Offentlig upphandling av innovativa varor, tjänster och byggentreprenader leder till 
bättre användning av offentliga medel, att lösningar på samhällsproblem kan utvecklas 
och ekonomisk tillväxt i stort genom att ge upphov till nya idéer och omsätta dem i 
innovativa varor och tjänster. Mot bakgrund härav införs i direktiv 2014/24/EU flera 
nyheter som syftar till att möjliggöra en strategisk användning av offentlig upphandling 
för att stimulera innovation. En av dessa nyheter är att ett nytt upphandlingsförfarande – 
innovationspartnerskap. Syftet med denna uppsats är att utreda vad det nya 
innovationspartnerskapet innebär för möjligheterna att upphandla innovationer.  
 
I uppsatsen utreds möjligheterna att upphandla en innovation enligt gällande rätt. Först 
behandlas när och hur undantagsförfarandena konkurrenspräglad dialog och förhandlat 
förfarande med föregående annonsering kan användas för att upphandla en innovation. 
Särskilt konkurrenspräglad dialog framstår som väl lämpad för detta ändamål. Ett 
alternativ för myndigheter som vill upphandla en innovation är att använda modellen 
förkommersiell upphandling. Genom en förkommersiell upphandling kan myndigheter 
upphandla en forsknings- och utvecklingstjänst som syftar till att utveckla en innovativ 
lösning utanför upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde. Resultatet av den 
förkommersiella upphandlingen måste dock anskaffas genom en separat offentlig 
upphandling.  
 
Innovationspartnerskapet ger myndigheter en möjlighet att upphandla både utvecklingen 
av en innovativ lösning och efterföljande inköp av den produkt som framtas genom ett 
anbudsförfarande. Innovationspartnerskapet är vidare det första upphandlingsförfarandet 
som reglerar både tilldelningen av ett kontrakt samt den den kontraktuella relationen för 
det innovationspartnerskapsavtal som tilldelats. I uppsatsen behandlas vidare 
innovationspartnerskapets olika faser: tilldelnings- och urvalsfasen, utvecklingsfasen 
samt inköpsfasen.  
 
I uppsatsens analysdel behandlas bl.a. hur innovationspartnerskapet förhåller sig till de 
möjligheter som gällande rätt tillhandahåller för att upphandla en innovation. Klart är att 
innovationspartnerskapet som utgångspunkt läker de problem som uppstod till följd av 
avsaknaden av juridisk koppling mellan den förkommersiella och efterkommersiella 
upphandlingen. Direktivets bestämmelser om innovationspartnerskap kan dock kritiseras 
i vissa hänseenden då det uppställer höga krav men ger lite ledning om hur myndigheter 
ska leva upp till dessa krav i praktiken. Innovationspartnerskapet bör heller inte ses som 
det enda upphandlingsförfarandet som kan tillämpas för att upphandla en innovation. Om 
myndigheten exempelvis söker en innovation på kort sikt med en lägre innovationsgrad 
kan det vara lämpligare att tillämpa något av förfarandena konkurrenspräglad dialog eller 
förhandlat förfarande med föregående annonsering.  
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1! Inledning!!

1.1! Bakgrund!

Det är nog få, om någon, som förknippar rättsområdet offentlig upphandling – som styr 
processen då offentlig sektor anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader – med 
orden innovation eller flexibilitet. Upphandlingslagstiftningen kan snarare beskrivas som 
ett tungrott och stelbent regelverk som lämpar sig bäst för inköp av standardiserade varor 
och tjänster, och ytterst syftar till att garantera att kontrakt tilldelas i rättvis och öppen 
konkurrens.  
 
Med innovationsupphandling avses en upphandling där myndigheten vill köpa in en vara 
eller tjänst som inte existerar när upphandlingen inleds.1 Det följer naturligt att en 
upphandling av en innovativ vara eller tjänst ställer helt andra krav på 
upphandlingsprocessen än ett inköp av en standardiserad vara eller tjänst, bl.a. i fråga om 
möjligheterna till kommunikation och interaktivt lärande mellan parterna under 
upphandlingsprocessen. En innovationsupphandling aktualiserar även särskilda problem 
som inte uppkommer vid en ”vanlig” upphandling. Ett exempel är hur myndigheten på 
förhand ska kunna beskriva ett innovativt upphandlingsföremål med den precision som 
upphandlingslagstiftningen kräver.  
 
Innovationsupphandlingar, eller i vart fall upphandlingar med inslag av innovativa 
moment, är emellertid ingen nyhet, särskilt inte för svensk del. Sverige var länge ett 
ledande land på området och perioden mellan åren 1900 – 1970 brukar omnämnas som 
teknikupphandlingens2 guldålder. I slutet av 1900-talet skedde dock en kraftig nedgång 
av upphandlingar med inslag av innovationsmoment.3 Tydlig empiri saknas men det 
mesta talar för att det sker få upphandlingar av innovativa varor och tjänster i dagens 
Sverige.4 
 
Begreppet innovationsupphandling är nu återigen högaktuellt till följd av de åtgärder som 
vidtagits av Europeiska unionen (EU) för att öka innovationsintensiteten inom unionen. 
I den tillväxtstrategi – Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla5 – 
som antogs år 2010 gavs innovation en central roll. I ett meddelande där kommissionen 

                                                
1 Notera dock att det saknas en enhetlig begreppsbildning av termen innovationsupphandling. I 
denna uppsats avses dock upphandling av en produkt som inte existerar på marknaden då 
upphandlingen inleds. Begreppen innovationsupphandling och innovation diskuteras vidare 
utförligt uppsatsens tredje kapitel.  
2 Begreppet teknikupphandling är en äldre beteckning som i allt väsentligt korrelerar mot 
begreppet innovationsupphandling.  
3 Se SOU 2010:56 s. 77 ff. 
4 Jfr. Lundvall & von Utfall Danielsson 2014, s. 34.  
5 Kommissionens meddelande av den 3 mars 2010, Europa 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 slutlig. Härifrån Europa 2020-strategin.  
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broderade ut ett av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin – innovationsunionen 
– framförs exempelvis att Europas konkurrenskraft, förmåga att skapa arbetstillfällen och 
”på det hela taget vår framtida levnadsstandard”6 är beroende av förmågan att stimulera 
innovation inom bl.a. varor och tjänster. Innovation framhålls även som det bästa sättet 
att lösa kontinuerligt växande och kritiska samhällsproblem som klimatförändringar, 
hälsa och en åldrade befolkning.7  
 
Även offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin och 
framhålls som en åtgärd som måste nyttjas fullt ut för att främja innovation.8 Mot 
bakgrund av Europa 2020-strategin och den centrala roll offentlig upphandling givits häri 
antogs det en rad nya upphandlingsdirektiv år 2014. Av intresse för denna uppsats är 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (härifrån 2014 års 
upphandlingsdirektiv). I preambeln till 2014 års upphandlingsdirektiv föreskrivs att 
myndigheter bör utnyttja offentlig upphandling på bästa sätt för att strategiskt stimulera 
innovation. Vidare anges att köp av innovativa varor, tjänster och byggentreprenader 
”bidrar till bästa möjliga värde för offentliga medel samt till mer övergripande 
ekonomisk, miljömässig och samhällelig nytta genom att ge upphov till nya idéer, 
omsätta dem i innovativa varor och tjänster och därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt”.9 
 
2014 års upphandlingsdirektiv innehåller flera nyheter som syftar till att öka 
myndigheternas möjligheter att främja innovation. En av dessa nyheter är ett nytt 
upphandlingsförfarande som skräddarsytts för att användas vid 
innovationsupphandlingar – innovationspartnerskap.10 Innovationspartnerskapet har 
beskrivits som ”direktivets viktigaste nyhet”11 och är intressant inte minst mot bakgrund 
av de fördelar som upphandlingar av innovativa varor, tjänster och byggentreprenader 
för med sig. Innovationspartnerskapet är vidare en spännande nyhet då det är det första 
upphandlingsförfarandet som inte enbart reglerar tilldelningen av ett offentligt kontrakt 
utan även avtalsrelationen inom det innovationspartnerskapsavtal som tilldelats. 

1.2! Syfte!och!frågeställningar!

Syftet med denna uppsats att utreda vad det nya innovationspartnerskapet innebär för 
möjligheterna att upphandla innovationer. Tre frågeställningar kommer besvaras i 
uppsatsen för att bäst uppfylla detta syfte. För att kunna analysera vad 
innovationspartnerskapets innebär för rättsläget måste det först utredas vilka möjligheter 
                                                
6 Kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010, Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin Innovationsunionen, KOM(2010) 546 slutlig SEK (2010) 1161, s. 2. 
7 Se Kom (2010) 545 slutlig, s. 2 ff.  
8 KOM (2010) 2020 slutlig, s. 13. 
9 Beaktandesats 47 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
10 Se art. 31 i 2014 års upphandlingsdirektiv.   
11 Butler & Telles 2014, s. 161.  
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som finns för att upphandla en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad enligt 
gällande rätt. Med gällande rätt avses lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster (härifrån 2004 års upphandlingsdirektiv). För att möjliggöra en adekvat och 
aktuell jämförelse mellan nuvarande metoder och innovationspartnerskapet kommer 
även 2014 års upphandlingsdirektivs påverkan på dagens metoder att beaktas i den mån 
det bedöms vara relevant för framställningen. Den första frågeställningen lyder: 
    

i.! Vilka metoder kan en myndighet tillämpa för att upphandla en innovation enligt 
gällande rätt och hur påverkas rättsläget i denna del genom 2014 års 
upphandlingsdirektiv? 

 
Den andra frågeställningen tar direkt sikte på huvudföremålet för uppsatsen - 
innovationspartnerskapet. Med hänsyn till att innovationspartnerskapet är nytt och inte 
behandlats i någon nämnvärd omfattning i den svenska rättsvetenskapen föreligger, 
enligt min mening, ett rättsvetenskapligt intresse av att utförligt behandla 
bestämmelserna om innovationspartnerskap. Innovationspartnerskapet kommer dock 
inte att enbart behandlas som en isolerad metod för att upphandla innovationer utan det 
kommer även analyseras hur innovationspartnerskapet förhåller sig till de nuvarande, och 
genom 2014 års upphandlingsdirektiv uppdaterade, metoder som framkommit under 
besvarandet av den första frågeställningen. Den andra frågeställningen lyder: 

 
ii.! Vad innebär innovationspartnerskapet och hur förhåller det sig till de befintliga 

och genom 2014 års upphandlingsdirektiv uppdaterade metoder som kan 
tillämpas för att upphandla en innovation?     

 
Som framkommit ovan är ett av syftena med införandet av 2014 års upphandlingsdirektiv 
att öka antalet upphandlingar av innovativa varor, tjänster och byggentreprenader. 
Avslutningsvis kommer därför mot bakgrund av vad som framkommit vid besvarandet 
av de två första frågeställningarna, och utredningen i övrigt, att analyseras om 2014 års 
upphandlingsdirektiv, och innovationspartnerskapet i synnerhet, kan tänkas uppfylla 
detta syfte och leda till fler innovationsupphandlingar. Den tredje frågeställningen lyder:  

 
iii.)Kommer 2014 års upphandlingsdirektiv och särskilt innovationspartnerskapet att 

leda till att det upphandlas fler innovationer i framtiden?  

1.3! Metod!och!material!

Eftersom syftet är att utreda gällande rätt kommer rättsdogmatiskt metod att tillämpas i 
denna uppsats, låt vara att det för svensk del rör sig om framtida gällande rätt i stor 
utsträckning. Den rättsdogmatiska metoden innebär att de allmänt accepterade 
rättskällorna – lagar, praxis, förarbeten och doktrin – tillämpas för att lösa ett rättsligt 
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problem.12 Genom att applicera dessa allmänt accepterade rättskällor på ett rättsligt 
problem uppnås vad Jareborg beskriver som ”en vetenskaplig rekonstruktion av 
rättssystem.”13 Metoden innebär alltså att utredningen utgår från ett domarperspektiv 
genom att samma rättskällor som en domstol hade tillämpat används. Då rättsdogmatisk 
metod tillämpas har författaren att beakta att rättskällorna besitter olika dignitet vilket i 
sin tur skapar en inbördes hierarki mellan rättskällorna. Peczeniks uppdelning av 
rättskällorna illustrerar väl denna hierarkiska ordning där han anger att nationell lagtext 
ska beaktas, rättspraxis och förarbeten bör beaktas och slutligen att doktrin får beaktas 
då rättsläget utreds.14   
 
Nationell lagtext är den rättskälla med högst dignitet och ska som bekant beaktas. Som 
Kleineman beskriver är lagtext nämligen den enda rättskällan som har formell 
auktoritet.15 Den för arbetet viktigaste lagen är utan tvivel LOU. Det metodproblem som 
uppstår på grund av att en ny LOU kommer antas inom en snar framtid och 
huvudföremålet för uppsatsen, innovationspartnerskapet, kommer att införlivas först i 
nya LOU behandlas nedan.   
 
Rättspraxis är som bekant en av två rättskällor som bör beaktas. Det finns en relativt 
rikhaltig rättspraxis inom rättsområdet offentlig upphandling, i vart fall från 
kammarrätterna. Som framgått har det emellertid genomförts få 
innovationsupphandlingar under senare tid varför den rättspraxis som finns på området i 
allmänhet endast berör ämnet indirekt. Det finns däremot flera domar som berör olika 
aspekter av den upphandlingslagstiftning som kommer behandlas. Den andra rättskällan 
som bör beaktas är lagförarbeten. Förarbeten är av stor betydelse för att uttolka rätten 
och har enligt Kleineman givits en närmast ”självständig auktoritet” i domstolspraxis.16 
LOU:s lagförarbeten kommer följaktligen att beaktas i denna uppsats. Vad gäller den nya 
LOU som ännu inte antagits har en SOU17 publicerats och en lagrådsremiss18 överlämnats 
till lagrådet som också yttrat sig över lagförslaget19. Dessa förarbeten kommer givetvis 
användas i uppsatsen, särskilt då innovationspartnerskapet behandlas. Vilket 
rättskällevärde som ska tillmätas förarbeten till en lag som ännu inte antagits kan 
diskuteras men en rimlig ståndpunkt är i vart fall att den är lägre än vad som gäller för 
förarbeten i allmänhet. En sådan ståndpunkt är motiverad då det inte kan uteslutas att 
ändringar kan komma företas innan lagen slutligt antas.   

                                                
12 Kleineman 2013, s. 21 & 28; Jareborg 2004, s. 8. 
13 Jareborg 2004, s. 4.  
14 Peczenik 1995, s. 35 f.   
15 Kleineman 2013, s. 28 & 32.  
16 Kleineman 2013, s. 32. Man kan i och för sig ifrågasätta om en rättskälla som inte besitter 
formell auktoritet kan ge en annan rättskälla ”självständig” auktoritet. Under alla omständigheter 
är förarbeten i vart fall en viktig rättskälla.  
17 SOU 2014:51. 
18 Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015. 
19 Lagrådets remissyttrande 12 februari 2016 om regeringens lagrådsremiss Nytt regelverk om 
upphandling, 4 juni 2015. 
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Den fjärde och sista allmänt accepterade rättskällan är doktrin. Doktrin är förvisso den 
rättskälla med lägst dignitet men kan ändå vara rättsskapande genom den inre logik i de 
argument som förs fram av författaren (eller författarna).20 Den doktrin som kommer 
användas kommer inte uteslutande vara svensk utan även EU-rättsliga verk och artiklar 
kommer användas.  
 
Metoden kommer även innehålla inslag av EU-rättslig metod. Med EU-rättslig metod 
avses det tillvägagångssätt som används för att hantera EU-rättsliga källor.21 Att EU-
rättsliga källor beaktas i denna uppsats beror på att de delar av LOU som behandlas i 
uppsatsen bygger på EU-direktiv. Med andra ord är stora delar av LOU en införlivning 
av EU-direktiv, i synnerhet 2004 års upphandlingsdirektiv. Då gällande rätt utreds med 
utgångspunkt i LOU måste detta alltså ske med beaktande av att EU-direktiven vid 
eventuella skillnader äger företräde framför LOU enligt principen om EU-rättens 
företräde.22 Även EU-rättslig praxis från EU-domstolen (och tribunalen) ska och kommer 
tillämpas i denna uppsats. EU-rättspraxis är nämligen bindande och direkt tillämplig i 
Sverige och bidrar bl.a. till att klargöra hur upphandlingsdirektivens (och indirekt LOU:s) 
bestämmelser ska tolkas.23  
 
Utöver EU-lagstiftning (dvs. direktiv) och rättspraxis kommer även meddelanden och 
vägledning från kommissionen att användas i denna uppsats. Sådana instrument är inte 
bindande men bör beaktas då de har en påtaglig normerande verkan i praktiken.24 
Exempelvis rättsfiguren förkommersiell upphandling som kommer behandlas är en 
modell framtagen av EU-kommissionen genom ett sådant meddelande.  
 
Som framkommit har det på EU-nivå antagits flera nya upphandlingsdirektiv varav 
särskilt 2014 års upphandlingsdirektiv är av intresse för denna uppsats. 2014 års 
upphandlingsdirektiv ersätter 2004 års upphandlingsdirektiv vilket som bekant de delar 
av LOU som behandlas i uppsatsen bygger på. 2014 års upphandlingsdirektiv skulle ha 
införlivats i svensk lagstiftning senast den 18 april 2016.25 Samma datum upphörde även 
2004 års upphandlingsdirektiv att gälla.26 Den svenska lagstiftaren ligger dock efter i 
införlivandeprocessen och en ny LOU förväntas inte träda i kraft förrän tidigast den 1 
januari 2017.27 Så snart en ny upphandlingslagstiftning träder i kraft riskerar uppsatsen 

                                                
20 Kleineman, 2013, s. 33.  
21 Reichel 2013, s. 109.  
22 Mål C-6/64 Costa mot E.N.E.L. Se även Pedersen 2013, s. 15. 
23 Reichel 2013, s. 115 ff.  
24 Reichel 2013, s. 128.  
25 Art. 90 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
26 Se art. 91 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
27 Den nya lagen var först tänkt att träda i kraft den 18 april 2016 vilket också var det datum då 
införlivandetiden av det bakomliggande upphandlingsdirektivet förlöpte. En lagrådsremiss, Nytt 
regelverk om upphandling, överlämnades till lagrådet den 4 juni 2015 men då det kom att dröja till 
februari efterkommande år innan lagrådets remissvar publicerades så har det nya lagförslaget legat 
på is. Se http://anbud24.se/ardalan-shekarabi-nya-lou-kommer-forst-2017/ hämtad 2016-05-18.  
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att bli obsolet i de delar där gällande rätt utreds. Således kommer i de avsnitt där gällande 
rätt utreds 2014 års upphandlingsdirektiv att beaktas till den del det bedöms vara relevant 
för framställningen, något som även följer av principen om EU-rättens företräde. 
Eftersom uppsatsen riktar sig till svenska läsare kommer emellertid framställningen utgå 
från LOU.  
 
Vad gäller innovationspartnerskapet är upphandlingsförfarandet nytt och finns därför inte 
i nuvarande LOU. Eftersom en ny lagstiftning som införlivar innovationspartnerskapet 
inte har antagits kommer av logiska skäl framställningen i dessa delar utgå från 2014 års 
upphandlingsdirektiv. För att uppsatsen ska kunna bidra till den svenska 
rättsutvecklingen kommer dock det liggande lagförslaget att beaktas. Av samma 
anledning kommer löpande hänvisning ske till lagförslagets bestämmelser om 
innovationspartnerskap. Det kan dock redan nu understrykas att lagförslaget i princip är 
en spegling av bestämmelserna om innovationspartnerskap i 2014 års 
upphandlingsdirektiv.   

1.4! Avgränsningar!

Uppsatsen riktar sig mot läsare som är väl pålästa inom rättsområdet offentlig 
upphandling. Framställningen avser därför inte på ett heltäckande sätt behandla samtliga 
delar av den upphandlingslagstiftningen som är tillämplig vid en 
innovationsupphandling. Fokus kommer ligga på förfarandena, särskilt 
undantagsförfarande och i synnerhet innovationspartnerskapet (se vidare strax nedan). 
En sådan ordning innebär att exempelvis uteslutningsgrunderna (se kap. 10 LOU) och 
överprövningsinstitutet (se 16 kap. LOU) inte kommer behandlas i uppsatsen.  
 
Inte heller kommer uppsatsen behandla alla typer av innovationsupphandlingar som i 
olika sammanhang anses falla under begreppet. Som kommer utvecklas nedan används 
termen innovationsupphandling som ett samlat begrepp för en process som syftar till att 
möjliggöra att nya lösningar utvecklas. Inom begreppet innovationsupphandling hänförs 
därför ofta upphandlingar som är utvecklingsfrämjande eller innovationsvänliga. Att en 
upphandling är utvecklingsfrämjande/innovationsvänlig innebär att åtgärder vidtas vid 
en reguljär upphandling för att innovativa varor, tjänster eller byggentreprenader ska 
kunna konkurrera i upphandlingen. Med andra ord kräver inte upphandlingsföremålet 
innovation utan det som slutligt upphandlas kan lika gärna vara en befintlig vara, tjänst 
eller byggentreprenad. Sådana typer av innovationsupphandlingar behandlas inte i denna 
uppsats utan upphandlingsföremålet ska vara en innovativ vara, tjänst eller 
byggentreprenad. En sådan avgränsning kan möjligen beskrivas som en utgångspunkt 
snarare än en avgränsning men är likväl motiverad då huvudföremålet för uppsatsen, 
innovationspartnerskap, endast kan användas då det rör sig om en upphandling av en 
innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad.  
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Vad gäller innovationsupphandlingar där innovationsprocessen sker utanför LOU:s 
tillämpningsområde kommer enbart modellen förkommersiell upphandling att behandlas 
då detta är motiverat med hänsyn till dess släktskap med innovationspartnerskapet. Alltså 
kommer inte åtgärder som visserligen främjar innovation såsom bidrag till 
innovationsforskning eller icke-bindande utfästelser om att myndigheten kommer 
upphandla innovativa varor eller tjänster i framtiden att behandlas i denna uppsats. Inte 
heller kommer offentlig-privat samverkan att behandlas då det är en typ av associations- 
eller kontraktsrättsligt samarbete snarare än en form av upphandling. Inte heller 
behandlas det särpräglade upphandlingsförfarandet projekttävling som visserligen kan 
beskrivas som ett instrument för att upphandla innovationer.  
 
Vad gäller de förfaranden som kan tillämpas för att upphandla en innovation inom ramen 
för LOU kommer tyngdpunkten ligga på undantagsförfarandena förhandlat förfarande 
med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Detta eftersom de möjliggör 
interaktivt lärande under upphandlingsprocessen. Möjligheterna att upphandla en 
innovation med tillämpning av öppet eller selektivt förfarande behandlas därför inte i 
någon nämnvärd omfattning.   
 
Vidare utgår uppsatsen från att det rör sig om en upphandling inom det direktivstyrda 
området (dvs. över tröskelvärdena). Slutligen ska noteras att enbart 
upphandlingslagstiftningen som gäller för den s.k. klassiska sektorn kommer behandlas. 
Regelverket för upphandling inom försörjningssektorerna samt försvars- och 
säkerhetsområdet behandlas följaktligen inte i denna uppsats.28  

1.5! Forskningsläge!

Till den del uppsatsen utreder gällande rätt, i första hand undantagsförfarandena 
konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering, kan 
konstateras att förfarandena som sådana behandlas relativt utförligt i doktrin, förarbeten 
och rättspraxis. Vad gäller föremålet för denna uppsats – dvs. hur och om dessa 
förfaranden kan användas för att upphandla en innovation – är forskningsläget dock 
skralare. Rättsfiguren förkommersiell upphandling är en metod framtagen av EU-
kommissionen där meddelandet härom är den huvudsakliga rättskällan. Rättsfiguren 
förkommersiell upphandling behandlas även utförligt i 
innovationsupphandlingsutredningen.  
 
Vad gäller det nya förfarandet innovationspartnerskap så behandlas det i 
genomförandeutredningen (SOU 2014:51) samt i regerings lagrådsremiss Nytt regelverk 
om upphandling av den 4 juni 2015. I den förra mer utförligt än den senare men inget av 
lagförarbetena behandlar innovationspartnerskapet lika utförligt som i denna uppsats. I 

                                                
28Jfr. Sundstrand 2013, s. 40 f. 
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svensk doktrin har förfarandet inte heller hunnit mer än nämnas. I den EU-rättsliga 
doktrinen har förfarandet behandlats i viss utsträckning.  
 
Det bör även nämnas att ämnet innovationsupphandling behandlats i en tidigare 
examensuppsats som skrivits vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Inom ramen 
för denna uppsats behandlar författaren innovationspartnerskapet i viss utsträckning.29 

1.6! Disposition!

I kapitel två presenteras de för uppsatsen centrala begreppen innovation och 
innovationsupphandling.  
 
I kapitel tre behandlas möjligheterna att upphandla en innovation enligt gällande rätt. 
Först behandlas möjligheterna att upphandla en innovation inom ramen för LOU med 
användning av något av lagens undantagsförfaranden (avsnitt 3.1). Sedan behandlas hur 
myndigheten först kan upphandla en innovativ lösning utanför LOU:s 
tillämpningsområde med tillämpning av modellen förkommersiell upphandling och 
sedermera köpa in resultatet genom ett separat upphandlingsförfarande (avsnitt 3.2).  
 
I kapitel fyra behandlas utförligt det nya upphandlingsförfarandet 
innovationspartnerskap. Framställningen tar särskilt sikte på innovationspartnerskapets 
särdrag i förhållande till övriga upphandlingsförfaranden. I kapitel fem besvaras de 
inledande frågeställningarna genom en analys och avslutningsvis presenteras de 
sammanfattande slutsatserna.  
 

                                                
29 Innovationsupphandlingar – Offentlig upphandling som innovationsinstrument av Maximilian 
Krackhardt, 2016-05-18.   



 13 

2! Begreppsbildning! –! innovation! och!

innovationsupphandling!

I detta kapitel kommer de för uppsatsen centrala begreppen innovationsupphandling och 
innovation att behandlas i.30 Som kommer framgå rör det sig om abstrakta begrepp som 
innehåller både inslag av juridik och innovationsforskning.    
 
Som antytts ovan är innovationsupphandling varken ett rent juridiskt eller sammanhållet 
begrepp. Begreppet innovationsupphandling används snarare som en övergripande 
beteckning på en upphandlingsprocess som syftar till att möjliggöra att nya lösningar 
utvecklas.31 Av samma anledning kan en splittring skönjas i hur begreppet används. I 
innovationsupphandlingsutredningen gjorde utredningen en uppdelning mellan dels 
innovationsupphandling och dels innovationsvänlig upphandling. Med 
innovationsvänlig upphandling avsåg utredningen upphandlingsprocesser som tillät 
innovationer att vara med i konkurrensen men inte nödvändigtvis krävde innovation. 
Innovationsupphandling användes å sin sida som en beteckning för när myndigheten först 
”köper” en ny lösning (exv. genom att upphandla en forsknings- och utvecklingstjänst) 
på ett problem som ett första steg och som ett andra steg köper in en vara eller tjänst 
baserat på den lösning som framtagits.32 Hur en myndighet kan upphandla forskning och 
utveckling (FoU) kommer utvecklas nedan men i denna del bör det understrykas att en 
sådan typ av upphandling syftar till att myndigheten upphandlar en tjänst som går ut på 
att utveckla innovativa lösningar. Vid en upphandling av FoU ingår däremot inte något 
inköp av de produkter som framtas under FoU-tjänsten.33   
 
Upphandlingsmyndigheten och Vinnova34 å andra sidan bryter ner begreppet 
innovationsupphandling i tre underkategorier. Utvecklingsfrämjande upphandling (vilket 
i princip motsvarar innovationsvänlig upphandling), upphandling av nya lösningar – 
varvid avses direkt anskaffning av en innovativ vara eller tjänst inom ramen för LOU – 
och anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster.35  
 
I innovationsforskningen används ytterligare en begreppsbildning där 
innovationsupphandling av Edquist definieras som ”när en upphandlande 
myndighet/enhet lägger en order för uppfyllande av vissa funktioner inom en rimlig 
tidsperiod, genom att leverera en ny produkt (vara, tjänst eller system) som inte existerar 
vid tidpunkten för ordern.”36 En sådan definition ger för handen att någon form av 
innovation är nödvändig innan produkterna kan levereras. Vidare måste det ingå i 
kontraktet att ett visst antal produkter ska levereras och betalas av myndigheten (eller en 
                                                
30 Läsaren rekommenderas att någonstans i bakhuvudet ha med sig vad som framförts i kapitel 1 
om innovationsidéns framväxt inom rättsområdet offentlig upphandling och de fördelar som köp 
av innovativa produkter innebär. 
31 SOU 2010:56 s. 62.  
32 SOU 2010:56 s. 145 f.  
33 Se avsnitt 3.2.1. 
34 Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att 
förbättra förutsättningarna för innovation.  
35 Upphandlingsmyndigheten m.fl., s. 12. 
36 Edquist 2014, s. 24.  
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beställargrupp). En innovationsupphandling förutsätter alltså – vilket Edquist framhäver 
– att det måste vara en fråga om en kommersialisering av produkterna för att det ska 
kunna anses röra sig om innovationer.37 Definitionen bygger på den s.k. Oslomanualen38, 
som framtagits av Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling (OECD), i 
vilken det anges att det krävs att en produkt är kommersialiserad eller på annat sätt 
uppnått stor spridning i samhället innan det kan anses vara en innovation. Innan 
kommersialisering och spridning skett anses nyskapelsen vara en prototyp och ingen 
innovation.39 En sådan definition ger för handen att upphandling av FoU inte faller under 
begreppet innovationsupphandling då en sådan förkommersiell upphandling inte får 
innefatta att den lösning som utvecklas kommersialiseras eller sprids.40  
 
Edquist klassificerar vidare begreppet innovationsupphandling i tre dimensioner med 
respektive underkategorier. Den första dimensionen tar sikte på vem som är 
slutanvändaren av innovationen och består av två kategorier, direkt 
innovationsupphandling41 och katalytisk innovationsupphandling42.43 Den andra 
dimensionen utgår från graden av innovationshöjd hos upphandlingsföremålet och 
inrymmer två kategorier: radikala och inkrementella innovationer. Radikala innovationer 
är innovationer med en mycket hög innovationshöjd som är helt nya för världen.44 
Inkrementella innovationer är marginella förbättringar med en lägre innovationshöjd. Att 
en produkt är ny innebär dock inte nödvändigtvis att den är ny i radikal mening. Det kan 
exempelvis vara så att produkten är inkrementellt ny eller befintliga produkter används 
inom nya områden.45 Den tredje dimensionen tar slutligen sikte på att en 
innovationsupphandling kan karaktäriseras av olika grader av samarbete och interaktivt 
lärande mellan upphandlare och leverantörer. Att sådant samarbete och interaktivt 
lärande är möjligt är enligt Edquist direkt avgörande för att en innovationsupphandling 
ska bli lyckad, bl.a. för att parterna ska kunna förstå varandra.46 
 
Begreppet innovation blir oavsett vilken av de olika begreppsbildningarna som tillämpas 
direkt avgörande för om en upphandling kan sägas utgöra en innovationsupphandling i 
legal mening. I 2014 års upphandlingsdirektiv definieras, för första gången, begreppet i 
art. 2.1.22 som: 

innovation: genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, som 
inbegriper men inte begränsar sig till produktions-, byggnads- eller anläggningsprocesser, en ny 

                                                
37 Edquist 2014, s. 15 f. & s. 24.  
38 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting innovation data innehåller den mest 
vedertagna definitionen av begreppet innovation bl.a. innovationsupphandlingsutredningen 
hänvisade till Oslomanualens definition i sitt slutbetänkande, SOU 2010:56 s. 58. 
39 Oslomanualen, s. 46 ff.) 
40 Se avsnitt 3.2.1.  
41 Direkt offentlig innovationsupphandling är en upphandling där den upphandlande myndighet 
också är slutanvändaren av resultatet. Att myndigheten är slutanvändare hindrar dock inte 
nödvändigtvis att produkten sprids till andra användare.    
42 Katalytisk innovationsupphandling är en upphandling där slutanvändarna är andra än den 
myndighet som genomför upphandlingen. Slutanvändarna är istället en beställargrupp som kan 
bestå av såväl privata som offentliga aktörer. Upphandlande myndighet fungerar vid en katalytisk 
innovationsupphandling som ”katalysator, delfinansiär och kunskapsresurs till nytta för 
(slut)användarna”.  
43 Edquist 2014, s. 25 f.  
44 Edquist 2014, s. 26.  
45 Edquist 2014, s. 26. 
46 Edquist 2014, s. 26 f. & s. 40 ff.  
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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. 

Inledningsvis framgår av bestämmelsen att innovationer kan vara både produkter (varor 
och tjänster) och processer. Produktinnovationer tar sikte på vad som produceras och kan 
vara både materiella varor eller immateriella tjänster. Processinnovationer tar sikte på 
hur produkterna framställs och kan som framgår ovan vara teknologiska, 
marknadsföringsmässiga eller organisatoriska.47 Centralt i definitionen är vidare de 
inledande orden genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad; den efterföljande 
delen av bestämmelsen är som framgår enbart en icke-uttömmande exemplifieringen av 
vad som kan utgöra en innovation. Innovationen behöver heller inte fylla något av de 
syften som anges i bestämmelsen (lösa samhällsutmaningar eller stödja Europa 2020-
strategin) vilket följer av terminologin bland annat i syfte att. En vara som i princip enbart 
ämnar fylla kommersiella syften kan alltså likväl vara en innovation.  
 
Begreppet genomförande är centralt då det anger målet med de innovativa åtgärderna 
som vidtas i den bemärkelse att de kan inbegripa, men inte begränsas till, forskning och 
experimentell utveckling.48 Utifrån en tolkning av den engelska språkversionen av 
direktivet där begreppet ”implementation” används och då bestämmelsen i övrigt 
uppvisar betydande likheter med OECD:s definition bör genomförande tolkas som att en 
produkt är en innovation då den introduceras på marknaden och en process då den faktiskt 
börjar tillämpas av leverantören.49 Med andra ord kan en produkt som framtagits men 
ännu inte introducerats på marknaden eller uppnått spridning omfattas av definitionen.50  
 
Vad gäller upphandling av FoU (dvs. upphandling av en tjänst) har ovan framkommit att 
sådana upphandlingar faller under bl.a. innovationsupphandlingsutredningens men inte 
innovationsforskningens definition av innovationsupphandling. Butler har dock framfört 
att det är osäkert huruvida upphandlingar av FoU-tjänster kan anses falla under begreppet 
i 2014 års upphandlingsdirektiv. Den tolkning som gjorts ovan talar visserligen emot men 
bl.a. i 2014 års upphandlingsdirektivs preambel51 så hänvisas till den modell för 
upphandling av FoU-tjänster som kallas förkommersiell upphandling i vilken sådana 
tjänster omnämns som innovativa.52  
 
Vilken innovationshöjd som krävs för att falla under begreppet väsentligt förbättrat är 
vidare långt ifrån klarlagt. Enligt Arrowsmith står det klart att i de fall myndigheten söker 
marginella förbättringar av vad som redan finns tillgängligt på marknaden så är kravet 
inte uppfyllt. Vad som är väsentligt blir dock, vilket Arrowsmith också påtalar, 

                                                
47 Jfr. Edquist 2014, s. 15 f.  
48 Bernal Blay 2014, s. 5.  
49 Jfr. Oslomanualen 2005, s. 47.  
50 Bernal Bley 2014, s. 5.  
51 Beaktandesats 47 i 2014 års upphandlingsdirektiv.   
52 Se Butler 2014, s. 349 ff. Metoden förkommersiell upphandling behandlas vidare utförligt i 
avsnitt 3.2.1.  
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nödvändigtvis en fråga om gradskillnader och det föreligger en viss osäkerhet kring hur 
väsentlighetskravet ska förstås.53 I denna del har Andrecka anfört att vad som är en 
väsentlig förbättring borde kunna tolkas utifrån beaktandesats 47 i 2014 års 
upphandlingsdirektiv i vilket det anges att köp av innovativa varor och tjänster bör bidra 
till att uppnå bästa möjliga värde för offentliga medel såväl som övergripande 
ekonomisk, miljömässig och samhällelig nytta.54    
 
Sist men inte minst bör det noteras att någon definition av begreppet innovation inte lär 
införas i nya LOU. Enligt regeringen är skälet härtill att definitionen i 2014 års 
upphandlingsdirektiv inte bidrar till något egentligt belysande av ordet innovation i 
relation till vanligt språk samt att vad som omfattas av begreppet inte kan bestämmas 
med önskvärd precision.55 Enligt min mening kan det dock ifrågasättas om inte 
definitionen i vart fall borde införas. Den svenska rättsutvecklingen kring begreppet 
kommer under alla omständigheter ha att följa den rättsutveckling som kommer ske på 
EU-nivå. Om inte annat av enkelhetsskäl, och till viss del för att undvika att det utvecklas 
en egen tolkning i Sverige, är min åsikt att definitionen borde införas i nya LOU. 
 
I nästa kapitel behandlas hur en myndighet kan upphandla en innovation enligt gällande 
rätt. Mot bakgrund av det som framförts kommer begreppet innovation användas då det 
rör sig om inköp av en produkt som inte genomförts, dvs. upphandlingsföremålet kan 
vara helt okänd då upphandlingen inleds eller existera men får då i sådana fall inte ha 
introducerats på marknaden eller ha uppnått spridning på densamma. Med 
innovationsupphandling kommer vidare avses upphandlingar där upphandlingen tar sikte 
på att genomföra eller implementera en sådan produkt, dvs. ”skapa” en innovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Arrowsmith 2014, s. 1051.  
54 Andrecka 2015, s. 49.  
55 Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, s. 469 f.  
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3! Innovationsupphandling!enligt!

gällande!rätt!

I detta kapitel behandlas möjligheterna att upphandla en innovation enligt gällande rätt. 
I det första avsnittet behandlas möjligheterna att genomföra en innovationsupphandling 
inom ramen för LOU. I nästa avsnitt behandlas en metod där myndigheten först kan 
upphandla en FoU-tjänst som tar sikte på att utveckla en innovativ lösning utanför LOU:s 
tillämpningsområde genom att använda modellen förkommersiell upphandling. Vill 
myndigheten köpa in resultatet av den förkommersiella upphandling måste detta ske 
genom en separat upphandling. I respektive avsnitt behandlas även hur 2014 års 
upphandlingsdirektiv påverkar rättsläget i de delar som bedöms relevanta för 
framställningen.      

3.1! Innovationsupphandling!inom!ramen!för!LOU!!

I detta avsnitt behandlas hur en innovationsupphandling kan genomföras inom ramen för 
LOU. Tyngdpunkten kommer ligga på hur undantagsförfarandena konkurrenspräglad 
dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering kan användas som metoder 
för att upphandla en innovation. Avslutningsvis behandlas hur 2014 års 
upphandlingsdirektiv påverkar rättsläget i relevanta delar.   

3.1.1! Föregående!dialog!med!marknaden!

Innan de undantagsförfaranden som under vissa förutsättningar kan tillämpas för att 
upphandla en innovativ produkt behandlas bör möjligheterna att innan 
upphandlingsförfarandet inleds föra en dialog med marknaden kort nämnas. En sådan 
föregående marknadsdialog kan tjäna till att informera potentiella anbudsgivare om att 
myndigheten avser upphandla en innovativ vara eller tjänst men även ge myndigheten en 
förståelse för vad marknaden kan erbjuda vilket kan vara till hjälp bl.a. vid utformningen 
av förfrågningsunderlaget. I innovationsupphandlingsutredningen lyfts särskilt 
möjligheterna till förhandsannonsering fram som ett sätt att föra en dialog med 
marknaden innan upphandlingsprocessen inleds, se 7 kap. 2 § LOU.56 Om potentiella 
anbudsgivare ges en framträdande roll i förberedelserna och är med och formulerar eller 
i vart fall påverkar förfrågningsunderlaget uppstår dock risker för att otillbörliga 
konkurrensfördelar kan uppstå vilket kan hindra att de leverantörer som påverkat 
förfrågningsunderlaget deltar i upphandlingen. Problemet med otillbörliga fördelar 
behandlas utförligt nedan i avsnitt 3.2.2.  
 

                                                
56 SOU 2010:56 s. 184 f.  
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I vissa fall kan en föregående dialog vara tillräckligt underlag för att en 
innovationsupphandling ska kunna genomföras med tillämpning av öppet eller selektivt 
förfarande. Ingen förhandling får emellertid ske om de anbud som lämnats under ett öppet 
eller selektivt förfarande. Det är därför av större intresse för myndigheten att i sådana 
situationer i första hand kunna tillämpa förhandlat förfarande med föregående 
annonsering. Under förhandlat förfarande med föregående annonsering tillåts nämligen 
myndigheten förhandla med leverantörerna om de anbud som lämnats. Det ges således 
en möjlighet till ytterligare interaktivt lärande under själva upphandlingsförfarandet. Att 
någon av dessa tre förfaranden kan tillämpas bygger – som kommer framgå – emellertid 
på att upphandlingsföremålet kan specificeras med den grad av precision som LOU 
kräver. Kan inte en sådan precision åstadkommas kan myndigheten istället tillämpa 
konkurrenspräglad dialog som inte kräver en lika utförlig beskrivning av 
upphandlingsföremålet. Mot denna bakgrund behandlas i tur och ordning när och hur 
undantagsförfarandena förhandlat förfarande med föregående annonsering och 
konkurrenspräglad dialog kan tillämpas vid en innovationsupphandling. 

3.1.2! Förhandlat!förfarande!med!föregående!annonsering!!

Förhandlat förfarande med föregående annonsering får enbart tillämpas då någon av de 
förutsättningar som anges i 4 kap. 2 § är uppfyllda.57 Av intresse i nu aktuell kontext är 
primärt den föreskrift som anger att förfarandet får tillämpas om upphandlingsföremålet 
är av sådant slag eller förenat med sådana risker att det inte går att ange något totalpris i 
förväg, se 4 kap. 2 § 2 p. Som exempel på sådana upphandlingsföremål anges i 2004 års 
upphandlingsdirektivs beaktandesats 31 ”större integrerade projekt för 
transportinfrastruktur, stora datanät eller projekt som omfattar komplicerad 
strukturerad finansiering vars ekonomiska och rättsliga uppläggning inte kan fastställas 
i förväg”. Enligt Rosén Anderson m.fl. bör även större och komplicerade IT-
upphandlingar kunna falla under bestämmelsen.58 I innovationsupphandlingsutredningen 
angavs vidare angående möjligheterna att tillämpa det förhandlade förfarandet att det ”får 
användas i princip endast för upphandling av vissa tjänster, t.ex. finansiella tjänster och 
intellektuella tjänster”.59 Tillämpningsområdet tycks följaktligen vara relativt snävt.  
 
Upphandling inleds på sedvanligt sätt genom annonsering60 och leverantörsprövning i 
förhållande till uteslutningsgrunderna61 samt kvalificeringskraven. Vad gäller eventuella 
kvalificeringskrav uppställer sådana krav den lägsta nivå av ekonomisk samt teknisk och 
yrkesmässig kapacitet som myndigheten anser vara nödvändig för att leverantören ska 
kunna fullgöra det kontrakt som upphandlas. Kraven måste vara absoluta i den mening 
att leverantörer som uppfyller kraven anses ha tillräcklig kapacitet för att kunna fullgöra 

                                                
57 Se 4 kap. 2 § LOU.  
58 Zeteo lagkommentar, 4 kap. 2 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling, Rosén Andersson 
m.fl., 2016-05-18. 
59 SOU 2010:56 s. 160 f.  
60 Se 7 kap. LOU och upphandlingsförordning (2011:1040).  
61 Se 10 kap. LOU.  
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kontraktet medans de leverantörer som inte uppfyller kraven ska uteslutas. Vilka krav 
som kan uppställas framgår av 11 kap. LOU men även inom ramen för dessa 
bestämmelser måste kvalificeringskraven vara proportionerliga i förhållande till vad som 
är nödvändigt för att genomföra det aktuella kontraktet.62 Myndigheten kan i denna del 
välja att begränsa antalet kvalificerade anbudssökande som ska bjudas in att delta i 
upphandlingen. Vill myndigheten begränsa antalet kvalificerade anbudssökanden som 
kommer bjudas in ska det framgå av annonsen.63 Som lägst ska anges att tre 
anbudssökande kommer bjudas in att delta i förfarandet. Om antalet kvalificerade 
anbudssökande visar sig understiga det antal myndigheten uppställt behöver emellertid 
inte upphandlingen avbrytas men något urval görs då givetvis inte.64 Eftersom det inte 
finns några anbud att ta ställning till i detta skede kommer bedömningen ta sikte på 
leverantörernas ekonomiska och tekniska kapacitet.65 I denna del blir dock prövningen 
med nödvändighet relativ och inte absolut som kvalificeringskraven i den första delen av 
prövningen.  
 
Efter urvalet är avklarat ska en inbjudan att lämna anbud samtidigt skickas till de utvalda 
anbudsgivarna tillsammans med ett förfrågningsunderlag.66 Förfrågningsunderlaget 
utgör det viktigaste dokumentet i en upphandling och fastställer dess ram.67 I 
förfrågningsunderlaget ska myndigheten bl.a. ange vilken tilldelningsgrund och 
tilldelningskriterier (se strax nedan) som kommer tillämpas samt vilka avtalsvillkor som 
kommer gälla under avtalstiden.68 Det framgår i av rättspraxis att höga krav ställs på 
förfrågningsunderlagets utformning. I RÅ 2002 ref. 50 uttalande Regeringsrätten i denna 
del att ”ett förfrågningsunderlag ska vara så klart och tydligt utformat att en leverantör 
på grundval av detta kan avgöra vad den upphandlande myndigheten tillmäter betydelse 
vid upphandlingen.”   
 
Två aspekter av förfrågningsunderlaget bör framhållas särskilt: kravspecifikationen och 
tilldelningskriterierna. Kravspecifikationen innehåller alla de krav som ställs på 
upphandlingsföremålet och utformas normalt som en teknisk beskrivning och/eller en 
uppdragsbeskrivning. Myndigheten har relativt stor frihet i vilka krav som ställs på 
kontraktsföremålet, den yttersta gränsen stipuleras dock av de grundläggande 
principerna.69 Vad gäller den tekniska beskrivningen bör vid en innovationsupphandling 
det huvudsakligen bli aktuellt att beskriva kontraktsföremålet i termer av funktions- eller 

                                                
62 Falk & Pedersen 2004, s. 61.  
63 Se 11 kap. 3 § LOU.  
64 Bergman m.fl. 2011, s. 118. En annan sak är att myndigheten kan välja att avbryta 
upphandlingen i sådana fall då det anses utgöra sakligt skäl för avbrytande. Se mål C-27/98 
Fracasso och Leitschutz och RÅ 2008 ref. 35.   
65 Karnov lagkommentar, Lexino, 11 kap. 3 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 
Ulfsdotter Forsell 2016-05-18. 
66 Se 8 kap. 10 § LOU.  
67 Se 2 kap. 8 § LOU. Se även Pedersen 2013, s. 79.  
68 Pedersen 2013, s. 80 ff.  
69 Se bl.a. RÅ 2010 ref. 78 där Regeringsrätten uttalade att kraven måste ha koppling till 
kontraktsföremålet och får inte framstå som godtyckliga eller uppenbart oskäliga.  
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prestandakrav i syfte att öppna upp för innovativa lösningar och inte låsa 
upphandlingsföremålet genom krav på specifik teknik eller tekniska detaljer, se 6 kap. 3 
§ LOU.70 Kraven måste emellertid vara utformade så att föremålet för upphandlingen 
klart framgår samt i övrigt leva upp till de krav som följer av de grundläggande 
principerna, särskilt transparensprincipen vilket innebär bl.a. att kraven ska ha samband 
med kontraktsföremålet och vara möjliga att kontrollera.71  
 
I förfrågningsunderlaget ska även tilldelningskriterierna och tilldelningsgrund anges. 
Tilldelningsgrunderna är två till antalet: lägst pris och ekonomiskt mest fördelaktigt. 
Tilldelningsgrunden lägsta pris är relativt okontroversiell och innebär likt namnet 
förtäljer att det anbud med lägst pris – som givetvis måste uppfylla de krav som ställts på 
kontraktsföremålet – ska antas.72 Vill myndigheten beakta fler aspekter än priset får 
istället tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktigt tillämpas. Vilket anbud som är 
mest ekonomiskt fördelaktigt bedöms på grundval av tilldelningskriterier som ska framgå 
av förfrågningsunderlaget. Tilldelningskriterierna ska vara precist utformade vilket 
framgår av bl.a. EU-domstolens domskäl i mål C-19/00 SIAC Construction. I målet 
angav EU-domstolen att likabehandlingsprincipen innebär en skyldighet att möjliggöra 
insyn i syfte att kontrollera att principen efterlevs. I synnerhet tilldelningskriterierna ska 
därför formuleras på ett sådant sätt att alla rimligt informerad och normalt omsorgsfulla 
anbudsgivare kan tolka kriterierna på samma sätt.73 Av kammarrättspraxis tycks dock 
följa att möjligheten till förhandlingar under upphandlingsförfarandet kan minska kraven 
på tydlighet i någon utsträckning då leverantörerna ges möjlighet att ställa frågor under 
förhandlingarna.74 Myndigheten har stor frihet vid valet av tilldelningskriterier förutsatt 
att de lever upp till kravet på precision, ytterst har koppling till kontraktsföremålet samt 
är objektiva, kontrollerbara och jämförbara.75 Huvudregeln är vidare att 
tilldelningskriterierna ska rangordnas inbördes i förhållande till den vikt som 
myndigheten tillskriver respektive krav (s.k. viktning) vilket innebär att en 
utvärderingsmodell ska framgå av förfrågningsunderlaget.76 
 
Efter anbuden inkommit inleds förhandlingarna. Utgångspunkten är att förhandlingen får 
omfatta alla aspekter av anbuden, även priset.77 Friheten begränsas dock av att 
förhandlingarna ska utgå från de anbud som respektive anbudsgivare lämnat och syfta 

                                                
70 Ett illustrativt exempel på ett funktionskrav är exempelvis om polismyndigheten har ett behov 
av en bil som kan köra 0-100 på under 5 sekunder så istället för att upphandla en bil med en motor 
med 150 hk så upphandlas funktionen dvs. en bil som kan köra 0-100 på under 5 sekunder. 
71 Zeteo lagkommentar, 6 kap. 3 § lag (2007:91) om offentlig upphandling, Rosén Andersson 
m.fl., 2016-05-18. 
72 Se 12 kap. 1 § LOU.  
73 Mål C-19/00 SIAC Construction, p. 41 – 42. Se även RÅ 2002 ref. 50  
74 Se Kammarrätten i Göteborg mål nr. 6432-6434-13 och mål nr. 6437-6438-13 s. 5 f.  
75 Zeteo lagkommentar, 12 kap. 1 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling, Rosén Andersson 
m.fl., 2016-05-18.  
76 Se Bergman m.fl. 2011, s. 152 – 192 för en utförlig behandling av olika utvärderingsmodeller 
som kan tillämpas.  
77 Kammarrätten i Göteborg mål nr. 926-09 s. 4; Pedersen 2013, s. 54.  
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till att anpassa dem till de krav som myndigheten uppställt i annonsen och 
förfrågningsunderlaget och få fram den bästa lösningen. Förhandlingarna får därför inte 
syfta till att åtgärda brister i förfrågningsunderlaget eller ändra upphandlingsföremålet.78 
Förhandlingen kan dock fylla flera funktioner, bl.a. hjälpa myndigheten att förfina kraven 
och villkoren då myndigheten erhåller en bättre förståelse för vad marknaden kan 
erbjuda. Omvänt kan de också hjälpa deltagarna att få en bättre förståelse för 
myndighetens prioriteringar och krav samt ändra anbuden härefter.79 
 
Möjligheterna att utifrån förhandlingarna ändra eller komplettera förfrågningsunderlaget 
är dock begränsade. Anledning härtill är att ändringar som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för upphandlingen är otillåtna.80 Förhandlingarna får därför i princip 
inte leda till att nya krav eller alternativ tillförs eller att ursprungliga krav stryks.81 Vidare 
får inte heller egenskaper som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget värderas, varför 
de tilldelningskriterier som uppställts i princip inte kan ändras.82 Att de krav och 
tilldelningskriterier som uppställs inte får bli föremål för förhandling skapar vissa 
problem vid en innovationsupphandling. För det första kommer det då en okänd lösning 
upphandlas (låt vara att det är en fråga om gradskillnader men i vart fall inte 
marknadsintroducerad, se avsnitt 2.2) det ofta råda osäkerhet kring hur kraven kommer 
slå mot pris, kvalitet och riskfördelning vilket inte kommer framgå förrän anbuden 
lämnas.83 För det andra kan teknisk utveckling ske under processen varför det kan vara 
aktuellt att skärpa kraven på upphandlingsföremålet och/eller tillmäta andra egenskaper 
betydelse i utvärderingen. Exempelvis om lösningen visar sig kunna uppfylla ytterligare 
en funktion än den som angivits i förfrågningsunderlaget. Det bör även understrykas att 
förbudet mot väsentliga förändringar gäller även under uppfyllandetiden av det kontrakt 
som tilldelats varför även möjligheterna att beakta teknisk utveckling som sker under 
kontraktets löptid är kraftigt beskurna.84 Myndigheten har även att garantera 
likabehandling av anbudsgivarna under förhandlingen vilket bl.a. innebär att gynnande 
information inte får utelämnas enbart till vissa anbudsgivare.85  
 
Vid en innovationsupphandling kan det vidare vara aktuellt att utnyttja den möjlighet 
som LOU ger att föreskriva att förhandlingarna ska genomföras i successiva steg för att 
begränsa antalet anbud som ska förhandlas. Avser myndigheten genomföra 

                                                
78 Zeteo lagkommentar, 4 kap. 3 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling, Rosén Andersson 
m.fl., 2016-05-18. 
79 Arrowsmith 2014, s. 1007 f.  
80 Se bl.a. Kammarrätten i Göteborg mål nr. 558-14 s. 4.  
81 Bergman m.fl. 2011, s. 78; Karnov lagkommentar, Lexino, 1 kap. 9 § lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling, Ulfsdotter Forsell 2016-05-18. 
82 Karnov lagkommentar, Lexino, 1 kap. 9 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling, Ulfsdotter 
Forsell 2016-05-18.  
83 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/innovation-och-
upphandling/innovationsupphandling-steg-for-steg/upphandlingsstrategi/val-av-forfarande-eller-
metod/forhandlat-forfarande-med-eller-utan-foregaende-annonsering 2016-05-18.   
84 Se mål C-454/06 Pressetext fr.a. p. 34 - 38.  
85 Art. 30.3 i 2004 års upphandlingsdirektiv.  



 22 

förhandlingsprocessen på ett sådant vis måste det anges i förväg tillsammans med de 
tilldelningskriterier som kommer användas för att begränsa antalet anbud som 
förhandlas.86 En sådan ordning ger myndigheten flexibilitet i utformandet av 
upphandlingen och förhindrar att myndigheten måste genomföra hela processen med 
samtliga anbudsgivare.87 Vid en innovationsupphandling kan myndigheten således tillåta 
flera anbudsgivare att inkomma med anbud utan att behöva riskera att processen måste 
fullgöras med samtliga anbudsgivare.  
 
Då förhandlingen avslutats ska tilldelning ske enligt vad som angivits i 
förfrågningsunderlaget. Även om tilldelningsgrunden lägsta pris i och för sig kan 
tillämpas bör detta undvikas vid en innovationsupphandling till förmån för 
tilldelningsgrunden ekonomisk mest fördelaktigt. Lägsta pris borde nämligen i allmänhet 
vara lämplig tilldelningsgrund primärt då det rör sig om upphandling av standardiserade 
produkter som kan preciseras utförligt i förfrågningsunderlaget. Tilldelningskriterierna 
ska som påtalats ha angivits i förfrågningsunderlaget och får i princip inte ha blivit 
föremål för förändringar under förhandlingarna.  

3.1.3! Konkurrenspräglad!dialog!

I likhet med förhandlat förfarande med föregående annonsering är konkurrenspräglad 
dialog ett undantagsförfarande och får enbart tillämpas då det rör sig om tilldelning av 
ett kontrakt som objektivt sett är så komplicerat att det inte går att upphandla via öppet 
eller selektivt förfarande.88 Ett kontrakt kan vara särskilt komplicerat på grund av 
tekniska, rättsliga eller finansiella skäl.89 Med teknisk komplexitet avses att det inte 
rimligen kan krävas att myndigheten ska kunna definiera de prestanda- eller 
funktionskrav som kan tillgodose myndighetens behov (se strax ovan). Enligt Pedersen 
finns två typfall av teknisk komplexitet. För det första då myndigheten inte kan definiera 
den tekniska lösningen som kan användas för att åstadkomma den funktion myndigheten 
önskar upphandla. För det andra då det inte på förhand går att avgöra vilken av flera 
tänkbara lösningar som bäst kan tillgodose myndighetens behov.90  
 
Rättslig eller finansiell komplexitet föreligger om myndigheten inte kan ange den 
rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt. Enligt förarbetena framgår vidare 
att frågan om ett kontrakt är särskilt komplicerat ska bedömas med utgångspunkt i att 
förfarandet är tänkt att tillämpas i sådana situationer där den upphandlande myndigheten 
vet vilka resultat den önskar uppnå men inte kan avgöra hur detta resultat ska uppnås.91  
 

                                                
86 Se 4 kap. 4 § LOU.   
87 Jfr. beaktandesats 41 i 2004 års upphandlingsdirektiv.  
88 Se 4 kap. 10 § LOU. Se även Karnov lagkommentar, Lexino, 4 kap. 10 § lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling, Ulfsdotter Forsell, 2016-05-18.  
89 Se 4 kap. 10-11 §§ LOU. 
90 Pedersen 2013, s. 60.  
91 Prop. 2009/10:180 s. 232.  
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Till skillnad från förhandlat förfarande med föregående annonsering behöver 
myndigheten inte upprätta ett förfrågningsunderlag då anbudsgivarna bjuds in att delta i 
dialogen. I stället ska myndigheten i annonsen eller i ett beskrivande dokument ange 
framförallt sina behov och krav, minimikrav på leverantörernas tekniska och ekonomiska 
kapacitet, kriterier för inbjudan till dialog samt tilldelningskriterier.92 Då det beskrivande 
dokumentet inte behöver innehålla någon kravspecifikation så behöver följaktligen inte 
själva kontraktsföremålet vara lika preciserat som vid förhandlat förfarandet (eller övriga 
upphandlingsförfaranden).93 
 
Utöver det att det beskrivande dokumentet inte behöver innehålla en lika specificerad 
beskrivning av kontraktsföremålet som övriga förfaranden är även den dialogfas som 
inleds efter det att ett urval gjorts fördelaktig vid en innovationsupphandling. Av 
förarbetena framgår i denna del:  

Genom att leverantörerna använder dialogfasen för att presentera sina egna individuella 
lösningar, kan förfarandet antas leda till ökad kompetens och erfarenhet hos upphandlande 
myndigheter. Dialogen ökar också möjligheten att beakta t.ex. tekniska innovationer när 
den upphandlande myndigheten fortlöpande kan diskutera och väga unika lösningar mot 
varandra. Det är således sannolikt att upphandling genom konkurrenspräglad dialog kan 
stimulera framväxten av ny teknik och design av hög kvalitet.94  

Under dialogfasen tillåts således myndigheten att föra en långtgående dialog med 
deltagarna innan myndigheten har bestämt sig för exakt vad man önskar upphandla och 
innan det finns några anbud.95 Syftet med dialogen är att identifiera och definiera hur 
myndighetens behov bäst kan tillgodoses.96 Dialogen förs enskilt med varje leverantör 
om dennes innovativa lösning.97 Samtliga aspekter av den innovativa 
produkten/lösningen får diskuteras, dvs. inte bara lösningens tekniska utformning utan 
även andra aspekter såsom priser, paketlösningar och hantering av risker och fördelar 
(exv. immateriella rättigheter).98 I jämförelse med förhandlat förfarande med föregående 
annonsering kan således sägas att dialogen är mer långtgående än förhandlingarna. Även 
under dialogen måste dock givetvis de grundläggande principerna beaktas, bl.a. gäller 
samma principiella förbud mot att dialogen leder till väsentliga förändringar av 
kontraktsföremålet och anbudsgivarna ska erhålla samma information. För att tillse att 
principen om likabehandling inte kränks under dialogen och för att skydda deltagarna 
mot att myndigheten spelar ut deltagarna mot varandra eller fritt plockar de bästa delarna 
ur deras lösningsförslag omfattas lösningsförslagen och annan konfidentiell information 
som deltagarna lämnar under dialogen av sekretess. Deltagarna kan dock samtycka till 
att sekretessbelagd information utlämnas.99  

                                                
92 4 kap. 12 §, 8 kap. 10 § LOU.   
93 Bergman m.fl. 2011, s. 117 f; Arrowsmith 2014, s. 888.  
94 Prop. 2009/10:180 s. 228.  
95 Se Bergman m.fl. 2011, s. 119. 
96 4 kap. 13 § LOU.  
97 Bergman m.fl. 2011, s. 119 f. 
98 Pedersen 2013, s. 55.  
99 19 kap. 3 § OSL; Bergman m.fl., 2011 s. 119.  
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Dialogfasen pågår till dess att myndigheten anser att fullgoda lösningar har identifierats. 
Myndigheten ska då avsluta dialogen och underrätta deltagarna om beslutet.100 
Upphandlingen går då in i den avslutande anbudsfasen. Under anbudsfasen ska 
deltagarna, på grundval av den eller de lösningar som lagts fram och preciserats under 
dialogen, lämna slutliga anbud. Anbuden måste vidare uppfylla de villkor och faktorer 
som är nödvändiga för projektets genomförande.101 Utgångspunkten är att anbudsgivarna 
ska lämna anbud på grundval av sin lösning (eller lösningar) men anbud kan även lämnas 
på lösningar som presenterats av andra deltagare under förutsättning att den senare 
samtycker till att lösningen lämnas ut.102 Under anbudsfasen är möjligheterna till 
kommunikation mellan parterna mycket begränsad i det att deltagarna enbart får 
uppmanas att klarlägga och precisera anbuden samt bekräfta de finansiella åtaganden 
eller andra villkor som anges i det vinnande anbudet.103 Anbuden ska sedan kontrolleras 
mot de krav som uppställts och de anbud som uppfyller kraven ska utvärderas enligt vad 
som angivits i annonsen eller i det beskrivande dokumentet och det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet ska antas.104  
 
Upphandlande myndighet får även besluta om att betalning eller tävlingspriser ska utgå 
till deltagarna i dialogen.105 Upphandlande myndighet beslutar om, när och under vilka 
förutsättningar betalning eller priser ska utgå. Enligt Pedersen bör dock med hänsyn till 
transparensprincipen information om eventuella priser eller betalning lämnas redan i 
annonsen eller i det beskrivande dokumentet.106  

3.1.4! 2014!års!upphandlingsdirektiv!

Den sannolikt viktigaste effekten av 2014 års upphandlingsdirektiv i nu aktuell kontext 
är att förutsättningarna för att använda upphandlingsförfarandena konkurrenspräglad 
dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering utvidgas. Av intresse i 
denna del är att art. 26.4 i 2014 års upphandlingsdirektiv föreskriver att förfarandena får 
användas då myndigheten upphandlar varor, tjänster eller byggentreprenader som 
inbegriper innovativa lösningar. Vad som utgör innovativa lösningar får tolkas i enlighet 
med direktivets art. 2.1.22 som behandlats ovan.107 Motiven bakom denna utvidgning är 
att öka flexibiliteten vid valet av upphandlingsförfarande.108     
 

                                                
100 Se 4 kap. 15 § LOU. Se även Karnov lagkommentar, Lexino, 4 kap. 15 § lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling, Ulfsdotter Forsell, 2016-05-18. 
101 Se 4 kap. 16 § LOU.  
102 Pedersen, 2013 s. 56.  
103 Se 4 kap. 17 – 20 §§ LOU.  
104 4 kap. 18 – 19 §§ LOU.  
105 Se 4 kap. 21 § LOU. 
106 Pedersen 2013, s. 57.  
107 Arrowsmith 2014, s. 880. Se avsnitt 2.2.  
108 Beaktandesats 42 i 2014 års upphandlingsdirektiv. 
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Vad gäller förhandlat förfarande med föregående annonsering (som i 2014 års 
upphandlingsdirektiv men sannolikt inte i nya LOU byter namn till förhandlat förfarande 
under konkurrens) anges vidare uttryckligen att det ska framgå av 
upphandlingsdokumenten vilka delar av beskrivningen som utgör minimikrav och måste 
uppfyllas av samtliga anbudsgivare. Vidare anges att minimikraven samt 
tilldelningskriterierna inte får vara föremål för förhandling.109 Man kan vidare 
argumentera för att kraven på precision i beskrivningen av upphandlingsföremålet höjs 
genom 2014 års upphandlingsdirektiv.110 Det framgår nämligen att ”den information som 
lämnas [i upphandlingsdokumenten] ska vara tillräckligt precis för att de ekonomiska 
aktörerna ska kunna bedöma upphandlingens art och räckvidd och besluta om de ska 
ansöka om att få delta i förfarandet”.111  

3.2! Upphandling!av!innovativa!lösningar!och!
efterföljande!inköp!av!resultatet!

Ett alternativ till att genomföra en innovationsupphandling inom ramen för LOU med 
tillämpning av något av undantagsförfarandena – där vilket framgått upphandlingen 
direkt tar sikte på inköp av en innovativ produkt – är att upphandla en innovation i två 
steg. Myndigheten upphandlar då i ett första steg utvecklingen av en innovativ lösning. 
En sådan upphandling görs enligt modellen förkommersiell upphandling utanför LOU:s 
tillämpningsområde genom att utnyttja det s.k. FoU-undantaget. Resultatet av FoU-
tjänsten får sedermera köpas in genom en separat kommersiell upphandling. Att först 
upphandla en innovativ lösning och sedermera köpa in resultatet är ett alternativ som ger 
myndigheten möjlighet att mer aktivt främja tillskapandet av innovationer genom att 
finansiera och således stimulera framtagandet av innovativa lösningar särskilt.    

3.2.1! Förkommersiell!upphandling!

Inledningsvis bör noteras att en förkommersiell upphandling inte är något egentligt 
upphandlingsförfarande och enligt den terminologi som presenterats i föregående kapitel 
inte heller en innovationsupphandling.112 Med förkommersiell upphandling avses en 
modell som är framtagen av, och bygger på ett meddelande från, EU-kommissionen som 
anger hur myndigheter kan köpa in FoU-tjänster utan att inköpet faller under 
upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde men samtidigt inte strider mot 
fördragsrätten.113 Som redan påtalats rör det sig om tilldelning av ett kontrakt om att 
utföra en FoU-tjänst som omfattar utveckling av nya lösningar på ett problem eller behov 

                                                
109 Se Art. 29.1 & 29.3 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även Regeringens lagrådsremiss 4 juni 
2015, 6 kap. 7 § s. 36.  
110 Se Arrowsmith 2014, s. 981 f.  
111 Art. 29.1 i 2014 års upphandlingsdirektiv. 
112 Se avsnitt 2.2.  
113 Kommissionens meddelande av den 14 december Förkommersiell upphandling: Att driva på 
innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa, Kom 2007(799) slutlig, 
SEK(2007) 1668.  
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som myndigheten identifierat. Upphandlingen tar således inte sikte på inköp av produkter 
utan istället på att utveckla innovativa lösningar. 
 
Att en förkommersiell upphandling inte faller inom LOU:s tillämpningsområde beror på 
att metoden förutsätter att myndigheten inte reserverar alla FoU-resultat för egen 
användning samt att risker och fördelar i övrigt delas mellan myndigheten och 
leverantörerna. Att LOU inte är tillämplig på en sådan typ av upphandling framgår av det 
s.k. FoU-undantaget som återfinns i 1 kap. 6 § LOU114. De grundläggande principerna115 
måste dock respekteras och förfarandet får inte strida mot statsstödsreglerna i art. 107 – 
108 FEUF, se vidare nedan.116  
 
I det följande presenteras kommissionens modell för förkommersiell upphandling vilken 
som bekant syftar till att garantera att upphandlingen faller utanför LOU men samtidigt 
inte strider mot fördragsrätten. Innan själva upphandlingen påbörjas bör framhävas att 
myndigheten är skyldig att i enlighet med transparensprincipen annonsera att en 
förkommersiell upphandling kommer genomföras. I urvalet av anbudsgivarna får vidare 
inte diskriminering av anbudsgivare från andra länder eller regioner förekomma och 
urvalet av anbudsgivare ska göras på objektiva och proportionerliga grunder.117     
 
För att undantaget ska vara tillämpligt måste det som bekant röra sig om en FoU-tjänst. 
Den förkommersiella upphandlingen omfattar därför enbart FoU-fasen av det som 
kommissionen beskriver som en ”typisk livscykel för produktinnovation”, se figur 1. 
Lösningen ska utvecklas i tre separata faser. I den första fasen utforskas lösningar på 
problemet, i den andra fasen utvecklas prototyper och i den tredje fasen utvecklas en 
begränsad serie testprodukter i syfte att testa lösningen för avsedd användning. Efter det 
att produkterna testats påbörjas den kommersiella utvecklingen av produkterna och den 
förkommersiella fasen övergår till den kommersiella fasen (som kan omfatta exv. 
serietillverkning av slutprodukten eller leverans för att återfå det belopp som investerats 
i FoU-verksamheten). Den kommersiella fasen får emellertid aldrig ingå i en 
förkommersiell upphandling.118 Vill myndigheten köpa in resultatet av FoU-tjänsten som 
utvecklats får det ske genom en separat upphandling av produkterna, se avsnitt 3.1.2.   

                                                
114 ”Denna lag gäller inte för kontrakt som avser […] forsknings- och utvecklingstjänster, med 
undantag för sådana vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet i den egna 
verksamheten och betalas av myndigheten […]”  
115 Jfr. avsnitt 2.1.3. 
116 Kom 2007 (799) slutlig s. 1 ff.  
117 Jfr SOU 2010:56 s. 205 ff.  
118 Kom (2007) 799 slutlig s. 2 f.  
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   Figur 1. 
Utvecklingen ska enligt kommissionens modell ske under konkurrens.119 Myndigheten 
ska därför bjuda in flera leverantörer att delta i den förkommersiella upphandlingen för 
att bedriva separat utveckling av olika lösningar. Efter varje etapp är avslutad ska 
myndigheten utvärdera resultaten av respektive etapp och göra ett urval av vilka 
leverantörer som ska få fortsätta till nästa fas. För att garantera konkurrens på marknaden 
efter det att den förkommersiella upphandlingen avslutats krävs dock att minst två 
deltagare behålls till sista fasen.120 Transparens- och likabehandlingsprincipen bör vidare 
kräva att villkoren för utvärderingen anges på förhand.   
 
Som redan nämnts är det karaktäristiskt för en förkommersiell upphandling att risker och 
fördelar ska delas mellan myndigheten och deltagarna.121 De fördelar och resultat som 
den förkommersiella upphandlingen leder till får alltså inte enbart tillfalla den 
upphandlande myndigheten. Vidare ska leverantörerna bära delar av riskerna genom att 
själva bekosta delar av FoU-verksamheten. Att fördelarna delas innebär vidare att 
eventuella immateriella rättigheter (exv. patent) som uppkommer under upphandlingen 
ska kvarstanna hos leverantören då upphandlingen avslutas. För att en sådan ordning inte 
ska riskera att hämma konkurrensen vid framtida upphandlingar bör myndigheten enligt 
EU-kommissionen överväga att uppställa krav om att de leverantörer som deltar i den 
förkommersiella upphandlingen licensierar immateriella rättigheter till tredje part på 
marknadsvillkor. Myndigheten kan även kräva en gratislicens för intern användning av 
FoU-resultaten.122 Hur risker och fördelar (inklusive immateriella rättigheter) ska 
fördelas under upphandlingen bör framgå av annonsen eller förfrågningsunderlaget för 
att leva upp till de krav som följer av transparensprincipen.123  
 
Reglerna om statsstöd återfinns i i art. 107 – 108 FEUF som anger att stöd som faller 
under beteckningen statligt stöd som utgångspunkt är oförenligt med den inre marknaden 
och är därför otillåtet. Statligt stöd anses föreligga när stat, kommun eller landsting stöttar 
en viss verksamhet med offentliga medel och detta snedvrider eller hotar snedvrida 
konkurrensen och det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Sådant stöd måste 
                                                
119 Kom (2007) 799 slutlig s. 8 f.  
120 Kom (2007) 799 slutlig s. 9.  
121 Kom (2007) 799 slutlig s. 3.  
122 Kom (2007) 799 slutlig s. 7.  
123 Apostol 2012, s. 216 f.  
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godkännas av kommissionen på förhand eller falla under något av de blockundantag som 
anges i fördraget för att vara tillåtet.124 För att inte den ersättning som utgår för FoU-
tjänsten ska stå i strid med statsstödsreglerna måste riskerna och fördelarna fördelas på 
marknadsvillkor och den ersättning som utgår får inte överskrida marknadspris för 
tjänsten.125 Då deltagarna i den förkommersiella upphandlingen erhåller marknadsmässig 
ersättning anses inte deltagarna erhålla någon otillbörlig fördel varför inte heller 
konkurrensen anses snedvridas.126  
 
Slutligen bör även nämnas att innovationsupphandlingsutredningen lade fram ett förslag 
om införande av en svensk lag om förkommersiell upphandling i sitt slutbetänkande år 
2010.127 Någon lag om förekommersiell upphandling kom dock aldrig att antas. 
Lagförslaget byggde på, och överensstämde i stora drag med, kommissionens modell 
men kan sägas ge en mer detaljerad bild av hur en förkommersiell upphandling kan 
genomföras. Bland annat angavs uttryckligen att förhandlingar bör förekomma i alla 
delar av upphandlingen om i princip allt så länge de grundläggande principerna inte 
kränks.128 Det kan vidare tilläggas att det inte finns något som utesluter att en 
förkommersiell upphandling genomförs inom ramen för LOU med tillämpning av 
förhandlat förfarande med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog om 
förutsättningarna för att kunna tillämpas något av förfarandena är uppfyllda enligt 
ovan.129  

3.2.2! Kommersiell!upphandling!

Om den förkommersiella upphandlingen visat sig framgångsrik och myndigheten vill 
köpa in resultatet av den förkommersiella upphandlingen har myndigheten att genomföra 
en efterföljande separat, kommersiell, upphandling.130 Denna upphandling kommer ta 
sikte på en specificerad produkt, dvs. den produkt som framtagits och testats under den 
förkommersiella upphandlingen. Förfrågningsunderlaget kan då utformas med 
utgångspunkt i de resultaten som uppmätts i den avslutande testfasen.   
 
Utgångspunkten är att den kommersiella upphandlingen måste konkurrensutsättas och 
upphandlingslagstiftningen tillämpas i sin helhet.131 Emellertid kommer finalisten (eller 

                                                
124 Se vidare avsnitt 4.6 där statsstödsreglerna behandlas mer utförligt.  
125 Se Kom (2007) 799 s. 7 & Apostol 2012, s. 217 f. för en redogörelse för hur ersättningen kan 
beräknas  för att anses marknadsmässig.  
126 Kom (2007) 799 slutlig s. 7 f.; Apostol 2012, s. 217. 
127 SOU 2010:56 se fr.a. s. 39 ff., s. 171 ff., 197 ff.  
128 Se SOU 2010:56 s. 205 – 218.  
129 Jfr. SOU 2014:51 s. 100 ff. Se ovan avsnitt 3.1.  
130 Jfr. Kom (2007)799 slutlig, s. 4.  
131 I teorin finns visserligen en möjlighet att direktupphandla produkten genom att åberopa 
ensamrättsundantaget och upphandla produkten genom ett förhandlat förfarande utan 
föregegående annonsering, se 4 kap. 5 § 2 p. LOU. Undantaget ska dock tillämpas mycket 
restriktivt och enbart innehav av en immateriell rättighet innebär inte ensamrättsundantaget är 
uppfyllt. Mot denna bakgrund behandlas inte möjligheterna att direktupphandla lösningen vidare i 
denna uppsats, se Apostol 2012, s. 221 ff.  
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finalisterna) från den förkommersiella upphandlingen ha en avsevärt mycket bättre chans 
att ”vinna” upphandlingen än övriga leverantörer. För det första kommer finalisterna 
nämligen ha erhållit betydande sakkunskap om upphandlingsföremålet och eventuellt 
även immateriella äganderättigheter. För det andra kommer finalisten kunna lämna anbud 
med lägre pris än övriga leverantörer eftersom myndigheten erhållit en rätt till fri 
användning av de immateriella rättigheter som uppstått under den förkommersiella 
upphandlingen.132 Som kommer framgå innebär dessa fördelar att det finns en betydande 
risk för att likabehandlingsprincipen, som bl.a. syftar till att utveckla en effektiv 
konkurrens, kränks till följd av finalisternas deltagande i den kommersiella 
upphandlingen.133 Det har framkommit att dessa fördelar ofta uppfattats av myndigheter 
som en anledning att utesluta finalisterna från att delta i den kommersiella 
upphandlingen.134  
 
I rättspraxis har frågan om tidigare deltagande i en förkommersiell upphandling inte 
prövats specifikt men det tycks råda enighet i doktrinen om att den allmänna praxis som 
utvecklats kring tidigare deltagande är tillämplig även i sådana situationer.135 Ledande 
på området är EU-domstolens dom i förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom. I 
fallet prövade EU-domstolen en belgisk lag som föreskrev en skyldighet för 
upphandlande myndighet att utesluta anbudsgivare som deltagit i förberedande arbete 
med avseende på upphandlingsföremålet.136 Enligt domstolen kunde den anbudsgivare 
som utfört förberedande arbete härigenom ha erhållit en otillbörlig konkurrensfördel 
gentemot övriga anbudsgivare som kunde riskera att snedvrida konkurrensen i 
upphandlingen. En otillbörlig konkurrensfördel kunde föreligga av två skäl. För det första 
kunde en sådan anbudsgivare besitta ett informationsövertag gentemot övriga 
anbudsgivare till följd av att ha deltagit i det förberedande arbetet. Informationsövertaget 
kunde medföra att en sådan anbudsgivare kunde formulera bättre anbud än övriga 
anbudsgivare. För det andra kunde anbudsgivaren befinna sig i en intressekonflikt genom 
att ha påverkat villkoren för upphandlingen på ett för den leverantören gynnsamt sätt i 
det förberedande arbetet, även om någon sådan avsikt inte funnits.137 En sådan 
anbudsgivare befann sig därför enligt domstolen inte i samma situation som övriga 
anbudsgivare varför likabehandlingsprincipen inte krävde att anbudsgivare som deltagit 
i förberedande arbete behandlades på samma sätt som övriga anbudsgivare.138  
 
Den belgiska lagen gick emellertid, enligt EU-domstolen, längre än vad som vad som var 
nödvändigt för att upprätthålla likabehandlingsprincipen genom att automatiskt kräva att 
anbudsgivare som deltagit i förberedande arbete uteslöts.139 Med andra ord stred den 

                                                
132 Apostol 2012, s. 8.  
133 Andrecka 2015, s. 4.  
134 Izsak & Edler 2011, s. 18. 
135 Se b.la. SOU 2010:56 s. 153; Andrecka 2015, s. 52; Apostol 2012, s. 222 f.   
136 Förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom  p. 12 & p. 25.  
137 Förenade målen C-21/03 och C-34/03  p. 29 & 30.  
138 Förenade målen C-21/03 och C-34/03  p. 31.  
139 Förenade målen C-21/03 och C-34/03  p. 34 – 35.  
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belgiska lagen mot proportionalitetsprincipen. Enligt domstolen skulle istället en 
anbudsgivare som deltagit i förberedande arbete ges en möjlighet att i det enskilda fallet 
visa att någon otillbörlig fördel inte förelåg.140 Domstolen klargjorde dock inte i målet 
om det föreligger en skyldighet för myndigheten att utesluta leverantörer i sådana 
situationer där det föreligger en risk för att konkurrensen snedvrids eller det inte visas av 
anbudsgivaren att en sådan risk inte föreligger.  
 
Tribunalen bekräftade i efterföljande praxis att en föregående kontraktuell relation 
mellan upphandlande myndighet och en viss leverantör inte medför en skyldighet för 
upphandlande myndighet att fullständigt neutralisera alla fördelar som den 
anbudsgivaren åtnjuter.141 Av domen framgår att likabehandlingsprincipen i sådana 
situationer visserligen bör skyddas i största möjliga utsträckning. Eventuella fördelar bör 
därför neutraliseras men enbart i den utsträckning det kan ske på ett sätt som är enkelt att 
genomföra, ekonomiskt acceptabelt och inte kränker anbudsgivarens rättigheter (exv. 
immateriella äganderättigheter).142   
 
Likabehandlingsprincipens betydelse då en anbudsgivare utfört förberedande arbete med 
avseende på kontraktsföremålet har även prövats i svensk hovrättspraxis. Bland annat i 
ett avgörande från kammarrätten i Stockholm där domstolen hade att pröva om 
likabehandlingsprincipen utgjorde ett hinder mot att en konsult som deltagit i 
framtagandet av förfrågningsunderlaget tilläts delta i upphandlingen. Kammarrätten 
ansåg att det följde av Fabricom att det förelåg en stark presumtion om otillbörliga 
konkurrensfördelar i sådana situationer. Presumtionen medförde enligt kammarrätten att 
det åvilade upphandlande myndighet (och anbudsgivaren) att visa att principen om 
likabehandling inte åsidosatts i upphandlingen.143   
 
Sammanfattnings tycks tillsynes inte likabehandlingsprincipen uppställa något 
principiellt hinder mot att finalister från den förkommersiella upphandlingen deltar i den 
kommersiella upphandlingen. Emellertid framgår tydligt att otillbörliga 
konkurrensfördelar kan föreligga och att finalisterna från den förkommersiella 
upphandling därför kan behöva uteslutas från den kommersiella upphandlingen.  
 
 
 

                                                
140 Förenade målen C-21/03 och C-34/03   p. 36.  
141 Mål T-345/03 Evropaïki Dynamiki mot Kommissionen, p. 71 & 73 
142 Mål T-345/03 Evropaïki Dynamiki mot Kommissionen, p. 71, 73 & p. 76.  
143 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 6986-09 s. 7. Se även Kammarrätten i Sundsvall mål nr. 
2458-11 där kammarrätten inte ansåg att ett förfrågningsunderlag som skickats in av en befintlig 
leverantör och i stora delar legat till grund för förfrågningsunderlaget som användes i 
upphandlingen stred mot likabehandlingsprincipen då bl.a. övriga leverantörer getts tillräckligt 
lång tid för att kunna lämna lika konkurrenskraftiga anbud.  
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3.2.3! Upphandling!av!båda!faser!genom!ett!

anbudsförfarande?!

Med hänsyn till de problem som uppstår då myndigheten ska köpa in den lösning som 
framtagits genom en kommersiell upphandling är det relevant att behandla om LOU 
tillåter att FoU-tjänst och efterföljande inköp upphandlas genom ett anbudsförfarande. 
Utgångspunkten är att en sådan upphandling skulle innebära att det kontrakt som 
upphandlas innehåller två separata delar, en FoU-tjänst samt ett köpekontrakt avseende 
resultatet av FoU-tjänsten. Ett sådant kontrakt skulle vara att anse som ett s.k. blandat 
kontrakt och då värdet av det efterföljande inköpet i allmänhet kan antas överskrida 
värdet av FoU-tjänsten kommer LOU vara tillämplig för hela kontraktet (trots att FoU-
tjänster som bekant under vissa förutsättningar faller utanför lagens 
tillämpningsområde).144 För att den ordning som förkommersiell upphandling tillåter 
avseende stegvis utveckling med möjlighet att avsluta vissa kontrakt löpande krävs 
vidare att något av förfarandena konkurrenspräglad dialog eller förhandlat förfarande 
med föregående annonsering kan tillämpas. Enligt Arrowsmith torde i allmänhet 
förfarandena vara tillämpliga vid en upphandling av nu aktuell karaktär, se ovan avsnitt 
3.1.145 
 
Enligt Arrowsmith torde dock likabehandlings- och öppenhetsprincipen kunna hindra att 
ett sådant kontrakt som beskrivits tilldelas genom ett anbudsförfarande. Enligt 
Arrowsmith kan man för det första argumentera för att dessa principer kränks när det inte 
finns en sådan tillräcklig säkerhet om föremålet för det avtal som ska ingås för att 
myndigheten ska kunna identifiera vilket av anbuden som är det mest ekonomiskt 
fördelaktiga för upphandlingen i sin helhet.146 För det andra kommer en upphandling av 
sådan karaktär ursprungligen ta sikte på FoU-tjänsten och det efterföljande inköpet 
närmast vara att anse som en option. Enligt Arrowsmith kan därför ifrågasättas om inte 
det efterföljande inköpet kan anses utgöra tilldelning av ett nytt kontrakt (dvs. utanför 
upphandlingen och således en otillåten direktupphandling) då det efterföljande köpet inte 
lever upp till de krav på transparens och precision som krävs vid optionsvillkor av sådan 
karaktär.  
 
Det blir dock i båda fallen en fråga om grader om upphandlingen kan anses leva upp till 
de krav som uppställs av likabehandlings- och transparensprincipen varför en bedömning 
får göras i det enskilda fallet.147 Arrowsmiths resonemang utmynnar därför i att 2004 års 
upphandlingsdirektiv (och således LOU) inte principiellt utesluter att en FoU-tjänst och 
efterföljande inköp upphandlas genom ett anbudsförfarande, så länge det inte innebär att 
de grundläggande principerna kränks. Även Rosén Andersson m.fl. menar att LOU 

                                                
144 Se 2 kap. 18 & 21 §§ LOU. Se även Arrowsmith 2014, s. 1049. 
145 Se Arrowsmith 2014, s. 1049. 
146 Arrowsmith 2014, s. 584 ff., & s. 1049 f. Jfr. även avsnitt 4.6 där betydelsen av sådana 
bakåtblickande tilldelningskriterier diskuteras.  
147 Arrowsmith 2014, s. 584 ff. & s. 1049.  
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tillåter att en FoU-tjänst och efterföljande inköp upphandlas genom ett anbudsförfarande 
såtillvida det framgår av förfrågningsunderlaget. Någon närmare redogörelse för hur en 
sådan upphandling ska struktureras för att inte strida mot de grundläggande principerna 
ges emellertid inte.148 

3.2.4! 2014!års!upphandlingsdirektiv!

Av 2014 års upphandlingsdirektivs preambel framgår att den modell för förkommersiell 
upphandling som redogjorts för ovan fortsatt ska kunna användas.149 Vad gäller den 
efterföljande kommersiella upphandlingen kodifieras stora delar av den praxis som 
redogjorts för ovan om föregående deltagande. Notera att inte heller denna bestämmelse 
direkt tar sikte på tidigare deltagande i en förkommersiell upphandling men 
bestämmelsen bör i vart fall kunna anses som analogt tillämplig. Av 2014 års 
upphandlingsdirektivs art. 41 föreskrivs alltså att upphandlande myndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att konkurrensen inte snedvrids till följd av att en 
anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i förberedelserna deltar i 
upphandlingen.150 Exempelvis ska all relevant information som den anbudsgivare eller 
anbudssökande erhållit under förberedelsearbetet lämnas till övriga deltagare. 
Uteslutning får vidare enbart ske om det inte finns något annat sätt att garantera att 
principen om likabehandling efterlevs. Vidare framgår att innan uteslutning kan ske så 
ska en anbudsgivare eller anbudssökande som riskerar att uteslutas ges möjlighet att 
bevisa att det inte finns någon risk för att konkurrensen snedvrids.  
 

                                                
148 Zeteo lagkommentar, 1 kap. 2014 års direktiv lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 
Rosén Andersson m.fl., 2016-05-18.  
149 Se beaktandesats 47 i 2014 års upphandlingsdirektiv. En sådan ordning bygger givetvis på att 
även 2014 års upphandlingsdirektiv undantar FoU-tjänster från direktivets tillämpningsområde  
vilket framgår av art. 14 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Låt vara att det anges att enbart vissa 
FoU-tjänster, som ska uppfylla förutsättningarna, medför att 2014 års upphandlingsdirektiv ska 
tillämpas se art. 14 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även Regeringens lagrådsremiss 4 juni 
2015, 2 kap. 2 § s. 19.   
150 Se regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 4 kap. 9 § s. 29.  
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4! Innovationspartnerskapet!

4.1! Inledning!och!bakgrund!

Läsaren är redan väl införstådd med att innovationspartnerskapet är ett nytt 
upphandlingsförfarande som införs i 2014 års upphandlingsdirektiv. Det rör sig om ett 
obligatoriskt upphandlingsförfarande som måste införlivas i medlemsstaternas nationella 
lagstiftning.151 Som kommer framgå är innovationspartnerskapet ett förfarande som är 
skräddarsytt för att tillämpas vid innovationsupphandlingar som inbegriper FoU. Att det 
införs ett nytt förfarande avsett att användas vid innovationsupphandlingar av sådan 
karaktär har sin förklaring i EU:s målsättning om att höja innovationsintensitet inom 
unionen och den strategiska funktion offentlig upphandling är tänk att fylla för att uppnå 
denna målsättning.152    
 
Av preambeln till 2014 års upphandlingsdirektiv framgår att EU-lagstiftaren noterat att 
det kan finnas ett behov av att utveckla en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad 
och därefter köpa in denna vara, tjänst eller byggentreprenad, och det behovet inte kan 
tillfredsställas med lösningar som redan finns tillgängliga på marknaden. Finns ett sådant 
behov så bör myndigheten kunna ingå långsiktiga partnerskap för utveckling och 
efterföljande köp av innovativa varor, tjänster och byggentreprenader utan att det behövs 
ett separat upphandlingsförfarande.153 En sådan beskrivning tycks ge för handen att EU-
lagstiftarens avsikt är att öka upphandlande myndigheters flexibilitet genom att 
möjliggöra arrangemang som tidigare inte var tillåtna. Som behandlats ovan menar dock 
Arrowsmith att det var tillåtet redan enligt 2004 års upphandlingsdirektiv att upphandla 
en FoU-tjänst och efterföljande inköp genom ett anbudsförfarande.154 Arrowsmith har 
därför både ifrågasatt om det verkligen var motiverat att införa ett nytt 
upphandlingsförfarande och att innovationspartnerskapet under alla omständigheter bör 
ses som ett förfarande vars regler uttryckligen och detaljerat anger hur sådana 
arrangemang som var tillåtna även enligt 2004 års upphandlingsdirektiv ska 
genomföras.155  
 
Under alla omständigheter tar innovationspartnerskapet sikte på att sammanfoga den 
förkommersiella fasen och den kommersiella fasen genom att tillåta att båda upphandlas 
genom ett anbudsförfarande. Förfarandet är därför inget typiskt upphandlingsförfarande 
utan som framgår av namnet rör det sig om ett långsiktigt partnerskap där myndigheten 

                                                
151 ”Medlemsstaterna ska [min kursivering] föreskriva att de upphandlande myndigheterna får 
tillämpa innovationspartnerskap […]” art. 26.3 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
152 Se avsnitt 1.1.  
153 Se beaktandesats 49 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Jfr. avsnitt 3.1.   
154 Se avsnitt 3.2.3.  
155 Arrowsmith 2014, s. 1049 f.  
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i nära samarbete med leverantörerna tillåts utveckla innovativa lösningar och köpa in den 
produkt som framtas.156 
 
Innovationspartnerskapsförfarandet består av tre faser. En inledande urvals- och 
tilldelningsfas som syftar till att välja ut de leverantörer som myndigheten ska ingå 
innovationspartnerskap med. I fas två inleds innovationsprocessen där deltagarna, i 
samarbete med myndigheten, individuellt utvecklar innovativa lösningar. I fas tre köper, 
under vissa förutsättningar, myndigheten in de produkter som framtagits under fas två.157 
Med andra ord tilldelas ett partnerskapskontrakt i slutskedet av fas ett som sedan uppfylls 
under fas två och tre.158 
 
Mot denna bakgrund behandlas i det följande först när förfarandet 
innovationspartnerskap kan användas, sedermera i kronologisk ordning partnerskapets 
olika faser. Avslutningsvis behandlas frågorna om hur immateriella rättigheter ska 
hanteras vid ett innovationspartnerskap samt innovationspartnerskapets påverkan på 
konkurrensen. Framställningen utgår från bestämmelserna i 2014 års 
upphandlingsdirektiv men beaktar i relevanta delar det lagförslag som överlämnades av 
regeringen till lagrådet den 4 juni 2015. Hänvisning sker vidare löpande till 
lagrådsremissens lagförslag för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig framställningen i 
en svensk kontext. 

4.2! När!förfarandet!får!användas!

Som framgått är innovationspartnerskapet ett förfarande som är skräddarsytt för att 
tillämpas vid innovationsupphandlingar som omfattar utveckling av innovativa 
lösningar. Att förfarandet är skräddarsytt för detta ändamål framgår även av de 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en myndighet ska få tillämpa förfarandet. 
Förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att innovationspartnerskapet ska kunna 
tillämpas framgår inte explicit – till skillnad mot konkurrenspräglad dialog och 
förhandlat förfarande med föregående annonsering159 – utan får utläsas ur samma artikel 
som förfarandets procedurregler. I det svenska lagförslaget bryts emellertid 
förutsättningarna ut i en egen paragraf.160 Av 2014 års upphandlingsdirektivs art. 31.1 2 
st. framgår således att upphandlande myndighet i upphandlingsdokumenten ska: 

Identifiera behovet av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad som inte kan tillgodoses 
genom inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som redan finns tillgängliga på 
marknaden.  

                                                
156 Cerqueira Gomes 2014, s. 212.  
157 Cerquiera Gomes 2014, s. 212 ff.   
158 Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, s. 473.  
159 Jfr. art. 26 2014 års upphandlingsdirektiv.   
160 Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 32 § s. 41. Att förutsättningarna bryts ut i en 
egen paragraf får dock snarare ses som mer kosmetiskt än praktiskt skillnad. Låt vara att 
förutsättningarna kan utläsas tydligare i, kommande, LOU än i 2014 års upphandlingsdirektiv.   
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Av bestämmelsen framgår att bedömningen om ett innovationspartnerskap kan upprättas 
måste göras i två led. I det första ledet har myndigheten att subjektivt identifiera behovet 
av en innovativ lösning (behovsprövning) och i det andra ledet får prövas hur den 
identifierade lösningens innovationsgrad förhåller sig till det utbud som redan existerar 
på marknaden (marknadsanalys).161 I första ledet ska myndigheten identifiera inte bara 
själva upphandlingsbehovet utan även redogöra för hur myndigheten önskar tillgodose 
detta behov genom en innovativ lösning. Vad som är en innovativ lösning får tolkas mot 
bakgrund av 2014 års upphandlingsdirektivs art. 2.1.22.162 Begreppet har behandlats 
ovan men i denna del bör det framhållas att det måste röra sig om en produkt som är ny 
eller väsentligt förbättrad. Vad som avses med väsentligt förbättrad är emellertid inte 
klarlagt.163 Enligt genomförandeutredningen är det nödvändigt att lämna ett 
skönsmässigt utrymme åt myndigheten vid prövningen av om upphandlingsföremålet är 
innovativt.164    
 
I det andra ledet får myndigheten genom en marknadsanalys pröva om de minimikrav på 
den innovativa lösningen som uppställts i föregående led kan uppfyllas av produkter som 
redan finns tillgängliga på marknaden. Genomförandeutredningen kritiserar avsaknaden 
av närmare uttalanden om hur en sådan marknadsanalys ska genomföras då den får direkt 
betydelse för hur den i första ledet identifierade innovativa lösningen förhåller sig till 
utbudet som redan finns tillgängligt på marknaden. Enligt utredningens bedömning bör 
det dock inte krävas någon detaljerad analys av samtliga relevanta marknader utan det 
får från fall till fall avgöras vilka insatser som är rimliga.165 Att de funktionella 
minimikrav som identifierats kan uppfyllas av produkter som finns tillgängliga på 
marknaden behöver dock enligt Arrowsmith inte utesluta att ett innovationspartnerskap 
får upprättas då behovet kan bestå i att myndigheten söker produkter som möter kraven 
på ett väsentligt bättre sätt, exv. billigare eller med högre kvalitet.166 Enligt Arrowsmith 
bör vidare art. 31.2 i 2014 års upphandlingsdirektiv – som anger att 
innovationspartnerskap ska syfta till utvecklingen av en innovativ vara, tjänst eller 
byggentreprenad och därpå följande inköp av dessa varor, tjänster eller byggentreprenad 
– läsas som en förutsättning.167 Myndighetens avsikt då förfarandet inleds ska alltså vara 
både att utveckla och köpa in produkten om utvecklingen visar sig framgångsrik.168   

                                                
161 SOU 2014:51 s. 111.  
162 SOU 2014:51 s. 111 f.  
163 Se avsnitt 3.3. 
164 SOU 2014:51 s. 112.  
165 SOU 2014:51 s. 112 ff. 
166 Arrowsmith 2014, s. 1051.  
167 Arrowsmith 2014, s. 1051. Se även Se Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 40 § s. 
42.  
168 Arrowsmith 2014, s. 1051.  
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4.3! Urval!och!tilldelning!av!kontrakt!

Som utgångspunkt bygger de regler som gäller under urvals- och tilldelningsfasen på de 
förfaranderegler som tillämpas vid ett förhandlat förfarande med föregående 
annonsering.169 Som kommer framgå finns dock vissa regler som enbart gäller vid 
tilldelning av ett innovationspartnerskap.  

4.3.1! Annonsering,!upphandlingsdokument,!urval!m.m.!

Urvalsprocessen inleds, likt övriga förfaranden, genom att en annons inlämnas och 
publiceras. Utgångspunkten är att de allmänna reglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv 
är tillämpliga, dock får förhandsmeddelande om upphandling aldrig användas som 
anbudsinfordran utan anbudsinfordran ska ske genom ett meddelande om 
upphandling.170 Samtliga leverantörer som önskar delta i förfarandet får därefter lämna 
in de uppgifter som krävs för att göra ett kvalitativt urval.    
 
Vid ett innovationspartnerskap ska upphandlingsföremålet beskrivas i 
upphandlingsdokumenten genom att myndigheten identifierar behovet av en innovativ 
vara, tjänst eller byggentreprenad som inte kan tillgodoses av befintliga varor, tjänster 
eller byggentreprenader. Av beskrivningen ska även framgå vilka minimikrav som 
myndigheten anser måste vara uppfyllda av samtliga anbud. Vad gäller graden av 
precision ska informationen vara tillräckligt precis för att anbudssökanden ska kunna 
bedöma den begärda lösningens art och räckvidd och kunna ligga till grund för beslutet 
om de ska ansöka om att delta i förfarandet.171 Det bör noteras att myndigheten måste 
vara varsam i hur upphandlingsföremålet beskrivs då en allt för snäv eller precis 
beskrivning riskerar att begränsa utrymmet för innovation och ytterst att de lösningar 
som framtas under utvecklingsprocessen går längre än eller utanför 
upphandlingsföremålet (se vidare nedan avsnitt 4.4.2).172 Enligt Arrowsmith bör vidare 
för att beskrivningen ska kunna fylla sitt syfte – dvs. ligga till grund för beslutet om att 
ansöka om att delta i förfarandet – beskrivningen av upphandlingsföremålet behöva 
publiceras i annonsen eller då leverantörernas ansökningar om att delta bekräftas av 
myndigheten.173  
 
Från det att meddelande om upphandling avsänts ska intressenterna ges minst 30 dagar 
att inkomma med anbudssökningar. De anbudssökningar som inkommit ska sedan 

                                                
169 Se beaktandesats 49 i 2014 års upphandlingsdirektiv. 
170 Som framgår av art. 48.2 i 2014 års upphandlingsdirektiv kan vid selektivt förfarande och 
förhandlat förfaranden under konkurrens (med föregående annonsering) en upphandlande 
myndighet under den centrala nivån (dvs. alla myndigheter som inte är centrala statliga 
myndigheter) använda förhandsmeddelande som anbudsinfordran. 
171 Se art. 31.1 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 
kap. 34 § s. 41.  
172 Se Andrecka 2015, s. 55.  
173 Arrowsmith 2014, s. 982.  
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kontrolleras mot utslutningsgrunderna och de kvalificeringskrav som uppställts av 
myndigheten.174 I fråga om kvalificeringskraven gäller vid tilldelning av 
innovationspartnerskap, i förhållande till övriga förfaranden, en särskild bestämmelse. I 
2014 års upphandlingsdirektiv framgår nämligen av art. 31.6:  

Vid urvalet av anbudssökande ska de upphandlande myndigheterna särskilt tillämpa kriterier för 
de anbudssökandes kapacitet på FoU-området och när det gäller att utveckla och genomföra 
innovativa lösningar.175  

Av bestämmelsen följer att utgångspunkten är att direktivets allmänna bestämmelser om 
kvalificeringskrav är tillämpliga vid sidan av art. 31.6. Vad gäller förhållandet till de 
allmänna kvalificeringskraven som kan uppställas enligt direktivet har bestämmelsen i 
doktrin och förarbetena till nya LOU tolkats som att det rör sig om ett klargörande, 
snarare än ett tvång, om att särskilda kvalificeringskrav måste kunna uppställas som tar 
sikte på leverantörs kapacitet i innovationshänseende utan att det anses 
diskriminerande.176 Cerquiera Gomes menar vidare att en sådan särreglering utgör ett 
steg framåt genom att erkänna att innovationsupphandlingar av nu aktuell art kräver 
andra kvalifikationskrav än upphandlingar i allmänhet på grund av behovet av 
specialiserad kunskap inom framtagandet av innovationer.177 
 
I kommissionens ursprungliga direktivförslag angavs även att kvalificeringskraven 
kunde ta sikte på tidigare erfarenhet av innovationsprocesser.178 Detta ströks dock i den 
slutliga direktivtexten då det noterats att en sådan bestämmelse skulle riskera att försvåra 
deltagandet för ”start-ups” som anses utgöra viktiga aktörer på innovationsområdet.179 I 
denna del bör tilläggas att ett av syftena bakom 2014 års upphandlingsdirektiv är att öka 
små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar. Anledningen härtill 
är att små och medelstora företag anses ha potential att skapa innovation, arbetstillfällen 
och tillväxt.180        
 
Upphandlande myndighet kan vidare att på förhand begränsa antalet anbudssökande som 
kommer bjudas in att delta i förfarandet. Detta ska i förekommande fall anges i 

                                                
174 Se art. 57-58 i 2014 års upphandlingsdirektiv. 
175 Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 33 § s. 41.  
176 Cerquiera Gomes 2014, s. 212 fotnot 14; Arrowsmith 2014, s. 1054; Regeringens lagrådsremiss 
4 juni 2015, s. 471. Se även kommissionens ursprungliga direktivförslag där terminologin som 
användes var ”ägna särskild uppmärksamhet åt […]” Kommissionens förslag till direktiv om 
offentlig upphandling av den 20 december 2011 KOM(2011) 896 slutlig SEK(2011) 1585, s. 60.  
177 Cerquiera Gomes 2014, s. 212 fotnot 14.  
178 KOM (2011) 896 slutlig s. s. 60. 
179 Cerquiera Gomes 2014, s. 212 fotnot 14.  
180 Se bl.a. beaktandesats 124 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Med små och medelstora företag 
(”SME:s”) avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Se 
Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora bolag, delgivet med nr K(2003) 1422.    
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upphandlingsdokumenten och i övrigt ske enligt samma villkor som angivits ovan om 
förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog.181 

4.3.2! Tilldelning!av!kontrakt!!

Urvalsprocessen utmynnar i att en eller flera anbudssökanden bjuds in att lämna anbud 
med forsknings- och innovationsprojekt. Anbud får vidare enbart lämnas av de 
leverantörer som bjudits in att delta i förfarandet enligt ovan.182 Utgångspunkten är att 
myndigheten – i likhet med vad som gäller förfarandena förhandlat förfarande med 
föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog – har en betydande frihet vid 
utformningen av tilldelningsprocessen.183   
 
Under tilldelningsfasen är myndigheten skyldig att förhandla med anbudsgivarna om det 
ursprungliga och alla efterföljande anbud till och med det slutliga anbudet.184 
Förhandlingarna förs enskilt med anbudsgivarna (under sekretess, se strax nedan) och 
utgångspunkten är att samtliga aspekter av kontraktet får diskuteras under 
förhandlingarna med undantag för minimikraven och tilldelningskriterierna. Syftet med 
förhandlingarna ska vidare vara att förbättra innehållet i anbuden.185 Förhandlingarna får 
dock givetvis inte genomföras på ett sätt som strider mot de grundläggande principerna. 
I denna del anges uttryckligen i 2014 års upphandlingsdirektivs artikel 31.4 att 
myndigheten ska garantera likabehandling av samtliga anbudsgivare. I samma 
bestämmelse anges även att myndigheten inte får lämna ut gynnande information till 
vissa deltagare. Behovet av att ange detta uttryckligen kan visserligen ifrågasättas då en 
sådan skyldighet givetvis gäller enligt likabehandlingsprincipen oaktat uttrycklig 
reglering. I det svenska lagförslaget tycks av denna anledningen en sådan påminnelse 
inte komma att införlivas i lagtexten. I bestämmelsen anges slutligen att i de fall 
förhandlingarna leder till förändringar av de tekniska specifikationerna eller andra 
upphandlingsdokument så ska kvarvarande anbudsgivare informeras skriftligen härom 
och ges möjlighet att inkomma med nya anbud.186  
 
Möjligheterna att ändra upphandlingsdokumenten och kravspecifikationerna utifrån 
förhandlingarna lär dock vara begränsade i praktiken. För det första anges som bekant 
uttryckligen att varken minimikraven eller tilldelningskriterierna får ändras under 
upphandlingsprocessen. För det andra föreskrivs att myndigheten inte får röja till övriga 
deltagare sådan information som den erhållit under förhandlingen och som förklarats vara 
konfidentiell av uppgiftslämnaren om inte uppgiftslämnaren uttryckligen samtycker till 
                                                
181 Se art. 31.1 i 2014 års upphandlingsdirektiv. 
182 Se art. 31.4 & 31.6 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 
2015, 6 kap. 31 § s. 41.    
183 Arrowsmith  2014, s. 1055.  
184 Art. 31.3 & 29.4 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 
2015, 6 kap. 36 § s. 42.  
185 Art. 31.3 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
186 Se art. 31.4 2 st. i 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 
2015, 6 kap. 35 § s. 42.   
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att uppgiften utlämnas.187 Enligt Andrecka ska bestämmelsen läsas i konjunktion med 
den sekretessbestämmelse som tar sikte på utvecklingsfasen där det även anges att 
lösningsförslag omfattas av sekretess vilket skulle innebära att inte enbart information 
som deltagare ”stämplat” som konfidentiell utan även lösningsförslag omfattas av 
sekretess. Möjligheterna att ändra kravspecifikationen eller upphandlingsdokumenten i 
de fall samtycke inte mottagits torde därför vara begränsade då sådana ändringar kan 
innebära att konfidentiell information eller lösningsförslag som lämnats röjs.188      
 
Myndigheten har även möjlighet att i samma ordning som anförts om förfarandena 
konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande föreskriva att förhandlingarna ska 
genomföras i successiva steg i syfte att minska antalet anbud som ska förhandlas. Som 
bekant ska detta anges i förväg tillsammans med de tilldelningskriterier som kommer 
tillämpas för att minska antalet anbudssökanden.189   
 
Vad som gäller då myndigheten avser avsluta förhandlingarna och tilldela ett 
innovationspartnerskap till en eller flera anbudsgivare är osäkert. Till skillnad mot övriga 
undantagsförfaranden föreskrivs nämligen ingen uttrycklig skyldighet för myndigheten 
att informera anbudsgivarna om att förhandlingarna ska avslutas och fastställa en 
gemensam tidsfrist för att inkomma med slutliga anbud.190 Arrowsmith menar dock att 
en sådan skyldighet gäller även vid tilldelning av innovationspartnerskap enligt 
transparens- och likabehandlingsprincipen.191 Att svaret är oklart illustreras av att 
lagrådet men inte regeringen föreslagit att ett motsvarande krav ska gälla vid tilldelningen 
av ett innovationspartnerskapsavtal.192   
 

I likhet med förfarandet konkurrenspräglad dialog föreskrivs att den enda 
tilldelningsgrunden som får tillämpas är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. En 
sådan ordning anses motiverad eftersom detta är det lämpligaste sättet att jämföra anbud 
som rör innovativa lösningar.193 Vilka kriterier som ska användas och hur det ska viktas 
får avgöras mot bakgrund av upphandlingsföremålet. I allmänhet kan dock hänvisas till 
vad som framförts ovan om tilldelningsgrunden bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet där det angivits att myndigheten har stor frihet så länge tilldelningskriterierna har 
koppling till kontraktsföremålet samt är objektiva, kontrollerbara och jämförbara.194   
 

                                                
187 Se art. 21 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
188 Andrecka 2015, s. 57. För svensk del torde frågan om bestämmelserna ska läsas i konjunktion 
vara utan betydelse då uppgifterna kommer träffas av sekretess enligt 19 kap. 3 § OSL.  
189 Art. 31.5 i 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även regeringens lagrådsremiss, 4 juni 2015, 6 
kap. 37 § s. 42.  
190 Jfr. art. 29.7 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
191 Arrowsmith 2014, s. 1055 ff.  
192 Lagrådets remissyttrande 12 februari 2012 om regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, s. 89 f.    
193 Art. 31.1 4 st. i 2014 års upphandlingsdirektiv; beaktandesats 49 i 2014 års 
upphandlingsdirektiv. Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 39 § s. 42. 
194 Se kap. 3. 
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Partnerskapskontrakt kan tilldelas en eller flera partner som måste bedriva separat FoU-
verksamhet.195 Att tilldela partnerskapskontrakt till flera partner är fördelaktigt av flera 
skäl. För det första kan flera lösningar utforskas (partnerna utvecklar då olika lösningar 
individuellt). För det andra skapas någon grad av konkurrens under 
utvecklingsprocessen. För det tredje garanteras även konkurrens på den framtida 
marknaden i de fall flera partner är med i den etapp där varorna tillverkas eller tjänsterna 
tillhandahålls.196 Fördelarna med att tilldela flera innovationspartnerskap understryks 
även i 2014 års upphandlingsdirektivs beaktandesats 49 som anger att upprättande av 
innovationspartnerskap med flera partner kan bidra till att undvika konkurrenshämmande 
effekter.197  
 
Vad som avses med separat FoU-verksamhet är delvis oklart, inte minst då det saknas en 
definition av FoU i 2014 års upphandlingsdirektiv. Klart är att FoU-verksamheten inte 
får vara en del av den löpande produktionen men enligt regeringen bör inte ett nära 
samband mellan de två utesluta att kravet är uppfyllt. Vidare menar regeringen att det 
inte borde krävas att utvalda anbudsgivare bedriver separat FoU-verksamhet innan 
partnerskapet inleds.198   
 
Då en eller flera anbudsgivare valts ut i den ordning som angivits ovan avslutas själva 
upphandlingsförfarandet och kontrakt om innovationspartnerskap tilldelas utvalda 
anbudsgivare.199 En parantes är att enligt genomförandeutredningen så pågår själva 
upphandlingsförfarandet fram tills det att partner lämnar in slutliga anbud om den 
färdigutvecklade produkten och först då sker alltså en tilldelning av kontrakt.200 
Genomförandeutredningen ståndpunkt var alltså direkt felaktig i denna del vilket också 
rättades i regeringens lagrådsremiss. 

4.4! Genomförandet!av!innovationspartnerskapet!!

Som framgått pågår själva upphandlingsförfarandet enbart fram till dess att 
innovationspartnerskapsavtal tilldelas. 2014 års upphandlingsdirektiv reglerar dock inte 
bara själva tilldelningen av kontraktet utan även utvecklingsprocessen och det 
efterföljande inköpet. Med andra ord kan innovationspartnerskapet sägas skapa 
upphandlingshistoria genom att utgöra det första förfarandet som inte bara reglerar 
upphandlingsförfarandet i sig utan även den kontraktuella strukturen av det avtal som 
ingås.201  
 

                                                
195 Art. 31.1 3 st. i 2014 års upphandlingsdirektiv. Se även Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 
6 kap. 38 § s. 42.  
196 Se Arrowsmith 2014, s. 1058. 
197 Se vidare avsnitt 4.6.  
198 Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, s. 472.  
199 Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, s. 473.  
200 Se SOU 2014:51 s. 110.  
201 Andrecka 2015, s. 58.  
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De regler som tar sikte på partnerskapsavtalets uppfyllande syftar enligt Arrowsmith 
huvudsakligen till att garantera att principerna om transparens- och likabehandling inte 
åsidosätts vid de beslut som måste tas efter det att avtal ingåtts.202 Som kommer framgå 
måste myndigheten under innovationspartnerskapsavtalets löptid göra flera 
överväganden som kan innebära risker för diskriminering och förvridning av 
konkurrensen. Reglerna om partnerskapets struktur syftar till att kontrollera och reducera 
dessa risker som framgår av beaktandesats 49 i 2014 års upphandlingsdirektiv där det 
anges:203 

Oavsett om det rör som om mycket stora eller mindre innovationsprojekt bör 
innovationspartnerskapet struktureras på ett sådant sätt att det kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger incitament till utveckling av en innovativ lösning utan 
att marknaden sätts ur spel. 

Reglerna som gäller under partnerskapsavtalets uppfyllande kan delas in i två typer som 
tar sikte på partnerskapets två delmoment: Dels typen som tar sikte på forsknings- och 
innovationsprocessen och dels typen som tar sikte på det efterföljande inköpet.   

4.4.1! Utvecklingsfasen!!

Forsknings- och innovationsprocessen ska enligt 2014 års upphandlingsdirektivs art. 31.2 
2 st. delas in i successiva etapper som följer stegen i forsknings- och 
innovationsprocessen.204 Direktivet ger emellertid ingen ledning om vilka etapper som 
kan eller ska ingå i utvecklingsfasen men det tycks råda enighet om att ledning kan sökas 
ur modellen för förkommersiell upphandling som presenterats ovan i avsnitt 3.2.1.205 Till 
skillnad mot den förkommersiella upphandlingen får dock tillverkning av varor, 
tillhandahållandet av tjänster eller slutförande av byggentreprenad inkluderas i 
etapperna. Strukturen skulle följaktligen kunna inbegripa fyra etapper. En första etapp 
där lösningar utforskas, en andra etapp där prototyper framtas, en tredje etapp där en 
begränsad serie testprodukter framtas och testas för avsedd användning och en avslutande 
etapp där produkterna kommersialiseras. Om innovationspartnerskapets struktur är tänkt 
att korrespondera med de faser som ingår i en förkommersiell upphandling är dock oklart 
vilket framhävts av bl.a. Apostol.206 I samma anda har Butler och Telles anfört att det är 
anmärkningsvärt att riktlinjer utfärdats om vilka etapper som ska ingå vid en 
förkommersiell upphandling men inte vid ett innovationspartnerskap.207    
 
Avsaknaden av detaljreglering om hur partnerskapet ska struktureras ger å andra sidan, 
vilket Cerqueira Gomes påtalar, flexibilitet vid utformningen av innovationspartnerskap. 
Cerquiera Gomes menar vidare att ett reellt samarbete mellan myndigheten och partner 
är direkt nödvändigt vid utformning av etapperna då myndigheten har kännedom om 

                                                
202 Arrowsmith 2014, s. 1057.  
203 Arrowsmith 2014, s. 1057.  
204 Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 41 § s. 42. 
205 Regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, s. 473; Arrowsmith 2014, s. 1057 f..   
206 Apostol 2012, s. 221 f.  
207 Butler & Telles 2014, s. 167.  
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behovet och deltagarna besitter de relevanta kunskaperna om den lösning som ska 
utvecklas.208 Vad gäller de förhandlingar som förekommer inom ramen för de successiva 
faserna kan hänvisas till vad som framförts ovan om förhandlingar under 
tilldelningsfasen bl.a. om sekretess för uppgifter och lösningsförslag som lämnas.209   
 
Till etapperna ska även tillfogas mellanliggande mål som deltagarna ska uppfylla och det 
ska föreskrivas om utbetalning av ersättning under utvecklingsprocessen i form av 
delbetalningar, se art. 31.2 2 st. i 2014 års upphandlingsdirektiv.210 Baserat på dessa mål 
kan myndigheten efter respektive etapp avsluta enskilda partnerskapsavtal eller om 
enbart en partner deltar i förfarandet avsluta innovationspartnerskapet i sin helhet. 
Myndigheten måste dock ange i upphandlingsdokumentet att partnerskapet i sin helhet 
eller enskilda kontrakt kan komma att avslutas efter de olika etapperna samt de villkor 
som gäller härom (bl.a. för immateriella rättigheter, se nedan). Eftersom målen kommer 
ha en uppenbart utvärderande funktion måste de formuleras omsorgsfullt för att inte 
riskera att strida mot de grundläggande principerna.211 Enligt Butler och Telles är det 
dock oklart hur delmålen ska formuleras exempelvis om de ska ta sikte på kostnader, 
prestationer eller en kombination av kostnader och prestationer.212  
 
Kravet på att det ska framgå av upphandlingsdokumenten om möjligheten att successivt 
minska antalet partners kommer utnyttjas samt villkoren härom garanterar enligt 
Arrowsmith särskilt att frågan om vem av flera partner som ska få förmån att fortsätta 
utveckla produkten bestäms på förhand vilket säkerställer att sådana beslut sker på ett 
transparent sätt som kan kontrolleras.213 I doktrinen råder emellertid enighet om att en 
utesluten partners kontrollmöjligheter är högst begränsade då direktivets bestämmelser 
om bl.a. rapporteringsskyldighet vid tilldelning av kontrakt214 och meddelandeskyldighet 
vid kontraktstilldelning215 inte är tillämpliga då ett enskilt partnerskapsavtal avslutas.216 
I ljuset av det sagda har Cerqueira Gomes framfört att myndigheten bör, och kanske till 
och med är skyldig enligt transparensprincipen att, publicera resultaten efter varje 
avslutad etapp för att möjliggöra övervakning av eventuella restriktioner eller 
snedvridningar av konkurrensen under utvecklingsfasen.217  
 
Det viktigaste med föreskriften om att delbetalningar ska utgå har hävdats vara att man 
undviker situationer som tidigare uppstod då myndigheter vid tillämpning av 
konkurrenspräglad dialog tillskansade sig gratis FoU genom att föreskriva att FoU kan 

                                                
208 Cerquiera Gomes 2014, s. 215.  
209 Se art. 31.6 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
210 Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 42 – 43 §§ s. 43. 
211 Cerqueira Gomes 2014, s. 215.  
212 Butler & Telles 2014, s. 170 f.  
213 Arrowsmith 2014, s. 1058.  
214 Se art. 84 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
215 Se art. 50 i 2014 års upphandlingsdirektiv.  
216 Se b.la. Arrowsmith 2014, s. 1059; Butler & Telles 2014, s. 171.   
217 Cerquiera Gomes 2014, s. 216.  
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ersättas vilket sällan, om någonsin, skedde.218 Ersättningen måste dock vara 
marknadsmässig för att inte strida mot statsstödsreglerna, se nedan avsnitt 4.6. Vidare 
måste delbetalningarna balanseras mot den ersättning som utgår då lösningen 
färdigutvecklats och säljs till myndigheten. Enligt Arrowsmith krävs dock inte att alla 
delbetalningar utgår på marknadsmässiga villkor utan det bör föreligga ett diskretionärt 
utrymme för myndigheten att bestämma vad som betalas och när. Alltså bör 
myndigheten, om de finner det lämpligt i det enskilda fallet, kunna välja att ersätta delar 
av FoU-tjänsten genom det efterföljande inköpet.219    
 
Avslutningsvis anges i artikel 31.7 i 2014 års upphandlingsdirektiv att myndigheten ska 
tillse att partnerskapets struktur, särskilt varaktighet och värdet av de olika etapperna, 
avspeglar graden av innovation hos den föreslagna lösningen och de forsknings- och 
innovationsverksamheter som krävs för att utveckla den innovativa lösning som inte 
finns tillgänglig på marknaden.220 Jag ämnar återkomma till detta avspeglingskrav i 
analysdelen.    

4.4.2! Inköpsfasen!

Som framgått är målsättningen med att ett partnerskap inrättas att utveckla produkter som 
myndigheten slutligen ska köpa in. Inköp får dock enbart ske om de produkter som 
framtagits under utvecklingsfasen motsvarar de prestandanivåer och maxkostnader som 
överenskommits mellan myndigheten och deltagarna innan innovationsprocessen inleds, 
se art. 31.2 i 2014 års upphandlingsdirektiv.221 Som Arrowsmith påtalar är dock 
bestämmelsen enbart en uttrycklig reglering av det allmänna förbud mot väsentliga 
förändringar av pågående kontrakt som gäller för alla kontrakt som tilldelats genom 
genom en offentlig upphandling.222   
 
Även i övrigt måste myndigheten ta hänsyn till den risk som finns att 
utvecklingsprocessen leder till att de produkter som framtas går utanför 
upphandlingsföremålet så som det har angivits i upphandlingsdokumenten. Den 
bestämmelse som återfinns i 2014 års upphandlingsdirektivs art. 72 och föreskriver när 
ändringar av kontrakt är tillåtna gör nämligen inget undantag för 
innovationspartnerskapsavtal. Av intresse är framförallt den föreskrift som anger att 
väsentliga förändringar – dvs. förändringar som innebär att kontraktet till sin art skiljer 
sig väsentligt från det kontrakt som ingicks – som utgångspunkt är otillåtna. Om den 
produkt som utvecklas exempelvis skulle visa sig uppfylla ytterligare en funktion till 
nytta för myndigheten utöver den som beskrivits i upphandlingsdokumenten och 

                                                
218 Butler & Telles 2014, s. 172.  
219 Arrowsmith 2014, s. 1058.  
220 Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 43 § s. 43. 
221 Cerquiera Gomes 2014, s. 215 f. Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 40 § s. 
42. 
222 Arrowsmith 2014, s. 1058 f.  
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myndigheten köper in produkten med båda funktionerna (och ersättning utgår härefter) 
skulle inköpet således riskera att stå i strid mot direktivet.223 
  
Det beräknade värdet av inköpet får inte heller vara oproportionerligt i förhållande till de 
investeringar som krävts för deras framtagande, se art. 31.7 i 2014 års 
upphandlingsdirektiv224. Arrowsmith framhåller bestämmelsen som viktig då den 
eftersträvar att kontrollera inköpet som till sin natur inte kan definieras eller regleras på 
förhand och därför vållar problem ur likabehandlings- och transparenshänseende. 
Bestämmelsen begränsar således värdet av inköpssumman till det belopp som nödvändigt 
för ge leverantörer tillräckliga incitament att delta i utvecklingsprocessen.225 De 
delbetalningar som utgått under innovationsfasen måste givetvis även beaktas då värdet 
beräknas. Apostol har emellertid kritiserat regleringen av de efterföljande inköpet som 
hon menar är dåligt utarbetad. Enligt Apostol ges nämligen myndigheten ett signifikant 
diskretionärt utrymme att bestämma värdet och varaktigheten av inköpet då 
utvecklingsfasen ofta kommer involvera betydande belopp. Vidare menar Apostol att 
eftersom bestämmelsen inte begränsar inköpet till att avse de första produkterna finns en 
uppenbar risk för konkurrenshämmande effekter på marknaden.226 Ett motsvarande 
resonemang framförs även av Andrecka som menar att det blir en praktisk utmaning för 
myndigheten att tillse att inköpet inte är oproportionerligt i förhållande till den 
investering som krävts för produktens framtagande och inte går över gränsen och köper 
in produkter som redan är kommersialiserade. Inköp av kommersialiserade produkter, 
menar Andrecka, strider mot den ”regel” som anger att innovationspartnerskapet inte får 
användas på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, snedvrids eller begränsas.227 Det 
bör dock noteras att någon sådan regel inte finns i 2014 års upphandlingsdirektiv utan 
snarare utläses ur beaktandesats 49.228   
 

4.5! Hanteringen!av!immateriella!rättigheter!

Under innovationspartnerskapets utvecklingsfas lär det snarare vara regel än undantag 
att immateriella äganderättigheter kommer uppstå. Av 2014 års upphandlingsdirektivs 
art. 31.6 3 st. framgår i denna del att: 

I upphandlingsdokumenten ska den upphandlande myndigheten fastställa vilka arrangemang för 
immateriell äganderätt som ska tillämpas.229  

                                                
223 Cerquiera Gomes 2014, s. 216.  
224 Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 43 § s. 43. 
225 Arrowsmith 2014, s. 1059.  
226 Apostol 2012, s. 7. Kritiken tar visserligen sikte på kommissionens ursprungliga direktivförslag 
men det slutliga direktivet medför ingen direkt ändring i förhållande till den kritik som Apostol 
framför. Jfr KOM (2010) 896 slutlig s. 60.  
227 Andrecka 2015, s. 59.  
228 I kommissionens ursprungliga förslag till direktivtext fanns emellertid en sådan motsvarande 
regel i artikeln om innovationspartnerskapet se KOM(2010) 896 slutlig s. 60.  
229 Se även regeringens lagrådsremiss 4 juni 2015, 6 kap. 34 § s. 41. 
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Bestämmelsen anger alltså inte hur immateriella rättigheter ska hanteras utan enbart att 
det ska anges vad som gäller härom i den specifika upphandlingen. Den primära frågan 
är vem som ska äga de immateriella äganderättigheterna då partnerskapsavtalet avslutas, 
antingen i sin helhet eller, med vissa partner eller då varorna slutlevereras. I praktiken 
finns tre tänkbara lösningar:, antingen övergår de immateriella äganderättigheterna i sin 
helhet till myndigheten, deltagarna behåller de immateriella äganderättigheterna eller så 
upprättas någon form av samägande av de immateriella rättigheterna mellan 
myndigheten och deltagarna. 
 
Vad gäller det första alternativet har framförts att det inte är uteslutet att ett 
innovationspartnerskap kan genomföras utan att risker och fördelar delas mellan 
myndigheten och deltagarna.230 Med andra ord kan det föreskrivas att samtliga 
immateriella äganderättigheter ska tillfalla myndigheten då partnerskapsavtal avslutas. 
En sådan ordning innebär att myndigheten kan utse en annan partner att leverera och 
fortsätta utveckla lösningen. Låt vara att sekretess, som Andrecka framför, kan hindra att 
den nya partnern erhåller den information som krävs för att fortsätta utvecklingen.231 
Nackdelarna med en sådan ordning är emellertid för det första att priset för FoU-tjänsten 
blir avsevärt mycket högre då partner inte kan ”återanvända” lösningen genom att exv. 
utveckla andra innovativa produkter eller sälja produkten till andra än myndigheten. Och 
för det andra riskerar myndigheten att bli ansvarig för frågor relaterade till 
immaterialrättsligt ägande, frågor som myndigheten ofta torde sakna kompetens eller i 
vart fall expertis om.232  
 
Med hänsyn till att exklusiv äganderätt leder till höga kostnader och stora risker har det 
framförts att en bättre lösning ofta lär vara att myndigheten enbart erhåller en licens för 
egen användning och att de immateriella rättigheterna kvarstannar hos deltagarna.233 En 
sådan lösning tillåter både att myndigheten kan låta en annan partner leverera 
innovationen samt ger en före detta partner incitament till att fortsätta utvecklingen av 
lösningar i syfte att konkurrera på marknaden (utan att statlig inblandning krävs) vilket, 
som Cerqueira Gomes framför, ligger väl i linje med direktivets anda.234 En sådan 
ordning väcker dock vissa varningsflaggor i förhållande till statsstödsreglerna, se nedan. 
Samägande blir rimligen en typ av hybrid mellan de två första alternativen vilket inte 
behöver vara till nackdel då båda parterna drivs att fortsätta utveckla nya lösningar, låt 
vara att den privata aktören oftast torde vara den som har störst incitament härom.  
 
Slutligen bör tilläggas att bestämmelsen i vissa fall tolkats i doktrinen som att 
upphandlande myndighet måste färdigställa villkoren för de immateriella 
äganderättigheterna innan tilldelningsfasen inleds.235 Arrowsmith menar dock att så inte 
                                                
230 Apostol 2012, s. 221.  
231 Andrecka 2015, s. 59 f.  
232 Andrecka 2015, s. 59.  
233 Andrecka 2015, s. 59; Cerquiera Gomes 2014, s. 218.  
234 Cerquiera Gomes 2014, 217 f.    
235 Se bl.a. Bernard Bley 2014,  s. 7.  
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är fallet. Bestämmelsen ska enligt Arrowsmith istället tolkas så att upphandlande 
myndighet är skyldig att, innan det inledande anbuden lämnas, vara tydlig med hur frågan 
om immateriell äganderätt kommer adresseras men arrangemangen torde kunna 
fastställas slutligt först under tilldelningsfasen. En sådan tolkning öppnar upp för att 
myndigheten kan välja att i samarbete med leverantörerna uppställa villkoren för 
immateriella äganderättigheter.236 
 

4.6! Innovationspartnerskap!och!konkurrens!–!särskilt!
om!förhållandet!till!reglerna!om!statsstöd!

Som framkommit ovan har det i doktrinen framställts kritik mot att 
innovationspartnerskapet riskerar hämma konkurrensen i skilda avseenden bl.a. då det 
efterföljande inköpet inte är begränsat till att avse de första produkterna som framställs. 
Ingen i doktrinen har emellertid uttryckt det i så slagkraftiga termer som Sánchez Graells 
som anfört att innovationspartnerskapet är ett instrument som sannolikt kan leda till att 
konkurrensen snedvrids och utgör den ”perfekta täckmanteln för att kringgå regelverket 
som kontrollerar FoU-relaterat statsstöd”.237 Innan motiven bakom detta uttalande 
behandlas bör läsaren ges en kortfattad redogörelse för statsstödsreglernas innebörd samt 
dess förhållande till offentlig upphandling.  
 
Reglerna om statsstöd återfinns i art. 107–108 FEUF och innebär, i korthet, att 
ekonomiskt stöd som (i) gynnar ett visst företag eller en viss produktion, (ii) finansieras 
genom offentliga medel (direkt eller indirekt), (iii) snedvrider eller hotar snedvrida 
konkurrensen och (iv) påverkar handeln mellan medlemsstaterna, är oförenligt med den 
inre marknaden. Ett stöd som uppfyller de angivna villkoren får därför inte som 
utgångspunkt utgå om det inte faller under något av de blockundantag som anges i 
artiklarna eller föranmäls till EU-kommissionen.238 Om ett otillåtet statsstöd utgår 
föreligger som utgångspunkt en skyldighet för myndigheten att återkräva det utgivna 
stödet samt en motsvarande skyldighet för mottagaren att återbetala stödet.239 Den 
rådande uppfattningen har emellertid varit att det förelegat en presumtion om att 
tilldelning av kontrakt som skett i enlighet med upphandlingslagstiftningen inte är 
oförenligt med reglerna om statsstöd.240 Presumtionen bygger på att då 
upphandlingsreglerna ”objektiviserar” tilldelningen av offentliga kontrakt så erhåller 

                                                
236 Arrowsmith 2014, s. 1060.  
237 Min översättning av ”the perfect cover to circumvent rules controlling R&D related State aid”, 
Sánchez Graells 2012, s. 211.  
238 Det ryms inte i denna uppsats att behandla blockundantagen eller tillvägagångssättet för en 
eventuell anmälan till kommissionen. Hänvisning kan göras i denna del till Kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget samt SOU 2010:56 s. 
129 – 144.    
239 Se lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska Unionens statsstödsregler framförallt 3 – 4 §§.  
240 Sánches Graells 2012, s. 207 ff.  
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mottagaren ingen otillbörlig fördel (dvs. det sker ingen snedvridning av konkurrensen) 
och därmed elimineras riskerna av att statsstöd förtäcks genom tilldelning av offentliga 
kontrakt.241   
 
För att återgå till Sánchez Graells uttalande, så menar han att trots att 
innovationspartnerskapet är en nyhet i sig så är de risker för konkurrenshämmande 
effekter ett sådant instrument medför inte okända, särskilt då myndigheten upphandlar 
innovativa varor. Då upphandlingen tar sikte på framtida varor och myndigheten 
finansierar den FoU-verksamhet som en eller fler partner bedriver uppstår nämligen en 
risk för ”uppskjutna” konkurrenshämmande effekter på den framtida marknaden. 
Sánchez Graells menar därför att en komplex konkurrensanalys bör göras för att avgöra 
om ett innovationspartnerskap står i strid med reglerna om statsstöd i det enskilda fallet 
(dvs. innebär att en otillbörlig fördel utgår). Komplexiteten ligger i att inte enbart 
kortsiktiga effekter (primärt om ersättningen för FoU-tjänsten sker på marknadsmässiga 
villkor) bör beaktas utan även långsiktiga, ”uppskjutna”, effekter på marknaden.242     
 
En sådan marknadsanalys ger enligt Cerqueira Gomes för handen att det föreligger en 
särskild risk för att en otillbörlig fördel erhålls av deltagarna då produkten inte utvecklas 
exklusivt för myndighetens användning. Så är fallet, enligt Cerqueira Gomes, eftersom 
myndighetens åtgärder – dvs. finansieringen av FoU-tjänsten – riskerar att kväva 
konkurrensen på marknaden genom att andra aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, utsätts för ett onormalt konkurrenstryck. Alltså erhåller partners ett försprång 
som hindrar att konkurrens utvecklas på marknaden.243  
 
Vidare har det i doktrin anförts att konkurrensen riskerar hämmas då partnerskapet 
kommer tilldelas på grundval av bakåtblickande kvalifikationskriterier och 
förhandlingar. Det skapas således inlåsningseffekter genom att myndigheten ”låser” sig 
till en eller flera leverantörer vid en tidpunkt då det inte finns några konkreta bevis för 
att dessa kan utveckla den bästa lösningen. Vidare kommer kvalifikationskriterierna 
redan från början ta sikte på storskaliga projekt – både en FoU-tjänst som kan tänkas 
pågå under en inte obetydlig tidsperiod samt tillverkning och försäljning av den produkt 
som framtas – vilket innebär en risk för att små och medelstora företag utesluts på ett 
tidigt stadium, trots att de kan besitta de bästa lösningarna.244  
 
I de fall de immateriella äganderättigheterna kvarstannar hos partner, se ovan, kan även 
detta utlösa varningsflaggor ur ett statsstödsperspektiv. Enligt Cerqueira Gomes kan 
partner nämligen anses erhålla en otillbörlig fördel då de immateriella rättigheter som 

                                                
241 Sánches Graells 2012, s 205.  
242 Sánchez Graells 2014, s. 211 f..  
243 Cerquira Gomes 2014, s. 216; Sánchez Graells 2012, s. 212.  
244 Bedin 2014, s. 4 f.  
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uppstått kan användas för att utveckla andra innovativa produkter, vilket riskerar att 
snedvrida konkurrensen på känsliga produktmarknader.245  

                                                
245 Cerqueira Gomes 2014, s. 217.  
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5! Analys!och!slutsatser!

5.1! Innovationsupphandling!enligt!gällande!rätt!med!
beaktande!av!2014!års!upphandlingsdirektiv!

I det följande analyseras och diskuteras mot bakgrund av vad som framkommit i 
uppsatsen den första frågeställningen som löd: Vilka metoder kan en myndighet tillämpa 
för att upphandla en innovation enligt gällande rätt och hur påverkas rättsläget i denna 
del genom 2014 års upphandlingsdirektiv? 
 
Det första alternativet är att myndigheten upphandlar en innovativ vara, tjänst eller 
byggentreprenad inom ramen för LOU. Myndigheten bör då inledningsvis utnyttja 
möjligheten att kommunicera med marknaden både för att få en förståelse för vad 
marknaden kan erbjuda samt ge marknaden en uppfattning om att myndigheten avser 
upphandla en innovativ vara eller tjänst. Utifrån marknadsdialogen kan myndigheten 
inleda upphandlingsprocessen. Upphandlingen kommer då direkt ta sikte på en produkt 
som måste specificeras.  
 
Vad gäller möjligheterna att genomföra en innovationsupphandling genom förhandlat 
förfarande med föregående annonsering har framgått att det uppstår vissa problem vid en 
sådan upphandling. För det första är möjligheterna att tillämpa det förhandlade 
förfarandet enligt gällande rätt tämligen begränsade. I de fall det rör sig om stora och 
tekniskt komplicerade projekt, som exv. upphandlingar av IT-system kan visserligen 
förutsättningarna för att kunna använda det förhandlade förfarandet vara uppfyllda. Med 
hänsyn att bestämmelsen tillsynes uppställer mycket höga krav lär dock sannolikt inte 
förutsättningarna för att tillämpa det förhandlade förfarandet vara uppfyllda vid varje 
innovationsupphandling. Alternativet är då att upphandla en innovation med tillämpning 
av öppet eller selektivt förfarande. Ett sådant upphandlingsförfarande är visserligen inte 
principiellt uteslutet  men då det rör sig om upphandling av en vara, tjänst eller 
byggentreprenad som inte existerar då upphandlingen inleds (låt vara att det som 
framkommit är en fråga om gradskillnader men produkten ska i vart fall inte vara 
marknadsintroducerad) torde myndigheten ha ett stort intresse av att kunna förhandla 
med anbudsgivarna för att undvika att behöva ”köpa grisen i säcken”. Alltså kan 
sannolikt det faktum att förutsättningarna för att tillämpa förhandlat förfarande med 
föregående annonsering är så pass restriktiva avhålla myndigheter från att upphandla nya 
innovativa produkter och i stället köpa in befintliga varor eller tjänster. 
 
Vidare måste vid förhandlat förfarande (och vid öppet eller selektivt förfarande) ett 
förfrågningsunderlag utarbetas innan anbuden lämnas. Som framkommit i 
undersökningen ställer de grundläggande principerna höga krav på beskrivningen av 
upphandlingsföremålet. Att beskriva kontraktsföremålet i form av funktions- eller 
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prestandakrav motverkar i viss mån att myndigheten hämmar anbudsgivarnas utrymme 
att komma med innovativa anbud men upphandlingsföremålet måste likväl klart framgå. 
Om inte myndigheten har en mycket god kännedom om upphandlingsföremålet kommer 
det också föreligga en osäkerhet om hur kraven kommer slå mot bl.a. pris och kvalitet 
vilka ytterligare kan motverka myndighetens benägenhet att upphandla innovativa varor 
och tjänster. Noterbart är även att 2014 års upphandlingsdirektiv, argumenterbart, höjer 
kraven på precision i beskrivningen av upphandlingsföremålet.  
 
Kan en sådan kravspecifikation i termer av funktions- eller prestandakrav inte upprättas, 
vilket ofta lär vara fallet då det rör sig om produkter som befinner sig längre ifrån att 
introduceras på marknaden eller inte existerar alls då upphandlingen inleds (dvs. 
produkter med högre innovationsgrad), kan förfarandet konkurrenspräglad dialog 
tillämpas i de fall det rör sig om ett särskilt komplicerat kontrakt. En 
innovationsupphandling borde ofta kunna uppfylla komplexitetskravet då 
utgångspunkten vid en innovationsupphandling tillsynes stämmer väl överens med de 
situationer där förfarandet är tänkt att tillämpas. Det vill säga myndigheten vet vilket 
resultat den önskar uppnå men kan inte avgöra hur detta resultat ska uppnås. Vid 
tillämpning av konkurrenspräglad dialog behöver kontraktsföremålet inte specificeras 
lika utförligt som vid övriga förfaranden och myndigheten kan under dialogen diskutera 
och väga innovativa lösningar mot varandra. Med andra ord kan en innovationsprocess 
ske under dialogen. I de fall dialogen kommer pågå under en längre tidsperiod finns även 
möjlighet att föreskriva att betalning ska utgå under upphandlingen. Möjligheterna att 
beakta teknisk utveckling är dock – i likhet med övriga förfaranden – begränsade då 
dialogen inte får medföra att upphandlingsföremålet ändras väsentligt i förhållande till 
hur det beskrivits i annonsen eller det beskrivande dokumentet. Vidare är möjligheterna 
till kommunikation efter det att dialogfasen avslutats och anbudsfasen inletts mycket 
begränsade. Beroende på hur långt utvecklingen fortskridit under dialogfasen kan det 
således även vid en konkurrenspräglad dialog i någon utsträckning bli fråga om att ”köpa 
grisen i säcken” då anbudsfasen inleds.  
 
Vill myndigheten mer aktivt främja att innovationer skapas och upphandla helt nya 
lösningar som kräver FoU är modellen förkommersiell upphandling ett tydligt alternativ 
till att genomföra en innovationsupphandling inom ramen för LOU. I det första steget 
upphandlar då myndigheten med tillämpning av modellen förkommersiell upphandling 
en FoU-tjänst som omfattar utvecklingen av en innovativ lösning. Förkommersiell 
upphandling är som framkommit ingen offentlig upphandling utan en modell för att 
upphandla en FoU-tjänst utanför LOU:s tillämpningsområde (men i enlighet med 
fördragsrätten). För att FoU-undantaget ska vara tillämpligt krävs för det första att 
upphandlingen enbart omfattar FoU och för det andra att resultatet av FoU-tjänsten inte 
uteslutande tillfaller myndigheten samt att risker och fördelar i övrigt fördelas mellan 
myndigheten och leverantörerna. Det sagda innebär att immateriella rättigheter ska 
kvarstanna hos leverantören då FoU-kontraktet avslutas och myndigheten bör erhålla en 
licens för egen användning. Vidare ska leverantören bekosta en del av FoU-tjänsten. 
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Enligt den modell som EU-kommissionen uppställt ska utvecklingen av den innovativa 
lösningen ske i tre separata faser med flera deltagare under konkurrens. Under hela 
processen måste även de grundläggande principerna respekteras. För att inte 
upphandlingen ska stå i strid med statsstödsreglerna måste vidare risker och fördelar 
fördelas på marknadsvillkor och den ersättning som utgår måste vara marknadsmässig.  
 
Det får som utgångspunkt anses som fördelaktigt att myndigheten kan upphandla 
utvecklingsfasen av en innovativ produkt utan att behöva tillämpa LOU:s detaljerade och 
tungrodda regelverk. En förkommersiell upphandling, enligt EU-kommissionens modell, 
ställer dock höga krav på myndigheten i syfte att fördragsrätten ska efterlevas. Det rör 
sig om en modell där myndigheten ska hantera flera deltagare och en utvecklingen ska 
ske stegvis. En sådan ordning är visserligen fördelaktig i flera hänseenden. För det första 
blir upphandlingen präglad av transparens och objektivitet, särskilt som villkoren för de 
olika etapperna och utvärdering ska anges i förfrågningsunderlaget. För det andra kan 
flera olika lösningar utforskas vilket ökar sannolikheten för att bästa möjliga resultat 
uppnås. För det tredje minskar myndighetens risktagande då förfarandet kan avslutas om 
de mål som uppställts inte uppfylls. Nackdelen är att en sådan process är minst sagt 
komplicerad och i någon utsträckning rättsosäker i avsaknad av uttrycklig reglering.    
 
Eftersom den förkommersiella upphandlingen endast inbegriper FoU-fasen av ”en typisk 
livscykel för produktinnovation” får som bekant upphandlingen inte inbegripa 
kommersiell utveckling eller spridning av den produkt som utvecklas. Vill myndigheten 
köpa in resultatet av den förkommersiella upphandling måste därför en separat offentlig 
upphandling genomföras. Myndigheten har då att förhålla sig till de eventuella 
konkurrensfördelar som finalisterna246 kan ha erhållit gentemot övriga anbudsgivare 
genom sitt deltagande i den förkommersiella upphandlingen. Enligt praxis ska 
myndigheten i största möjliga utsträckning skydda likabehandlingsprincipen och någon 
rätt att behandlas lika för finalisterna finns inte eftersom de befinner sig i en annan 
situation än övriga anbudsgivare. De otillbörliga fördelar som kan föreligga har därför 
som framkommit ofta uppfattas av upphandlande myndigheter som skäl att utesluta 
finalisterna från upphandlingen. Rättspraxis – numera i allt väsentligt kodifierad i 2014 
års upphandlingsdirektiv – ger emellertid för handen att finalisterna endast får uteslutas 
som sista åtgärd och ska dessförinnan ges chansen att motbevisa att konkurrensen 
snedvrids om de tillåts delta. Hur långt myndighetens ansvar sträcker sig för att 
neutralisera finalisternas fördelar är dock osäkert. För leverantörer innebär det sagda att 
de måste konkurrera i inte bara en utan två upphandlingar för att få sälja den produkt som 
framtas. I den efterföljande kommersiella upphandlingen riskerar de vidare att uteslutas 
eller i vart fall åläggas den betungande bördan att bevisa att det inte föreligger några 
konkurrensfördelar.  
 

                                                
246 Det vill säga de deltagare som varit med under hela den förkommersiella upphandling och 
framtagit en testserie. 
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Det har även framkommit i uppsatsen att gällande rätt inte uppställer något principiellt 
hinder mot att tilldela ett kontrakt som omfattar både en FoU-tjänst och efterföljande 
inköp. En sådan upphandling blir dock mycket komplicerad att genomföra i praktiken 
med hänsyn till de krav som de grundläggande principerna, särskilt likabehandlings- och 
transparensprincipen, uppställer varför en sådan möjlighet närmast kan ses som teoretisk. 
Under alla omständigheter lär riskerna för överprövning vid en sådan upphandling vara 
så pass stora att möjligheten, om den finns, sällan skulle utnyttjas av upphandlande 
myndigheter. Noterbart är även att EU-kommissionen i sitt meddelande om 
förkommersiell upphandling trycker på det faktum att en sådan anskaffning ska ske 
genom två separata upphandlingar. Ledning om vilka krav som ställs på en sådan process 
kan emellertid utläsas ur reglerna om innovationspartnerskap som uttryckligen tillåter 
sådana arrangemang.  

5.2! Det!nya!innovationspartnerskapet!–!innebörd!och!
förhållande!till!andra!metoder!för!att!upphandla!
innovationer!

I denna del analyseras utifrån utredningen uppsatsens andra frågeställning: Vad innebär 
innovationspartnerskapet och hur förhåller det sig till de befintliga och genom 2014 års 
upphandlingsdirektiv uppdaterade metoder som kan tillämpas för att upphandla en 
innovation? Först diskuteras innovationspartnerskapet varvid vissa särskilt intressanta 
aspekter och bestämmelser lyfts upp och diskuteras särskilt. Sedan analyseras hur 
innovationspartnerskapet förhåller sig till möjligheterna att upphandla en innovation 
enligt gällande rätt.  
 
Innovationspartnerskapet är som framgått inget vanligt upphandlingsförfarande utan en 
särpräglad upphandlingsform som möjliggör att myndigheten kan upphandla ett eller 
flera innovationspartnerskapsavtal som omfattar både utveckling och efterföljande inköp 
av en innovativ produkt. Som framgått är således syftet med innovationspartnerskapet att 
sammanfoga den förkommersiella och kommersiella upphandlingen av en innovativ 
produkt genom att tillåta att båda delar upphandlas genom ett anbudsförfarande. 
Införandet av innovationspartnerskapet bör även ses som ett instrument som är avsett att 
kunna bidra till uppfyllandet av 2020-strategins mål om smart och hållbar tillväxt för 
alla.    
 
Innovationspartnerskapets särart framgår även tydligt av de förutsättningar som måste 
måste vara uppfyllda för att ett upphandlingsförfarande om tilldelning av 
innovationspartnerskap ska få inledas. För att myndigheten ska få använda förfarandet 
krävs nämligen att myndigheten identifierat ett behov av en innovativ produkt som inte 
kan tillgodoses genom inköp av produkter som finns tillgängliga på marknaden. Det har 
riktats kritik mot att det är oklart hur termen väsentligt förbättrat i definitionen av 
begreppet innovation ska tolkas. Man kan därför kunna argumentera för att det finns en 
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risk för att myndigheter avhåller sig från att upprätta innovationspartnerskap i de fall det 
är osäkert huruvida upphandlingsföremålet är innovativt. Mot detta kan emellertid 
hävdas att legaldefinitionen av innovation är dynamisk genom att den ger ett 
skönsmässigt utrymme i bedömningen av om en produkt är innovativ men samtidigt 
motverkar uppenbara fall av missbruk då produkten under alla omständigheter måste vara 
väsentligt förbättrad. Utrymmet för godtyckliga bedömningar inskränks vidare av att 
förfarandet förutsätter att en marknadsanalys genomförs.  
 
Som framkommit består innovationspartnerskapet av tre faser. I den första urvals- och 
tilldelningsfasen väljer myndigheten ut vilka leverantörer som ska tilldelas 
partnerskapsavtal. Reglerna som gäller under tilldelnings- och urvalsfasen bygger som 
framgått på de förfaranderegler som gäller vid förhandlat förfarande med föregående 
annonsering. Vissa särskilda regler gäller dock vid tilldelningen av ett 
innovationspartnerskapsavtal. För det första ska myndigheten tillämpa särskilda 
kvalifikationskriterier för de anbudssökandes kapacitet på FoU-området och när det 
gäller att utveckla och genomföra innovativa lösningar. Att det ursprungliga 
direktivförslagets hänvisning till erfarenhet av innovationsprocesser ströks i den slutliga 
direktivtexten är positivt då sådana kvalificeringskrav uppenbart hade försvårat för 
deltagandet av nystartade, innovativa, företag.   
 
Det är även positivt att det klargörs att kvalificeringskrav som tar sikte på kapacitet inom 
innovationsprocesser kan ställas utan att det anses diskriminerande. Det bidrar till 
rättssäkerhet då det är uppenbart att sådana kvalificeringskrav är av större intresse än exv. 
leverantörernas omsättning då upphandlingen syftar till att utveckla innovativa lösningar. 
I allmänhet bör dock myndigheten vara återhållsam vid uppställandet av 
kvalificeringskrav vid upphandlingar av innovationspartnerskap. Fokus bör ligga på att 
hitta de bästa lösningsförslagen vilka presenteras först under anbudsfasen och inte på 
historiska fakta hänförlig till leverantörernas kapacitet. Ytterst blir det dock givetvis en 
fråga om hur stor risk myndigheten kan tänka sig att bära i det enskilda fallet då låga 
kvalifikationskrav innebär en större risk för att leverantörerna inte har den kapacitet som 
krävs för att fullgöra projektet. Riskerna får dock vägas mot att ju bredare 
marknadssegment som utmanas desto bättre lösningar kan sannolikt framtas.  
 
För det andra måste den eller de partner som myndigheten ingår partnerskapsavtal med 
bedriva separat FoU-verksamhet, dvs. FoU-verksamheten får vara en del av 
leverantörens löpande produktionen. I denna del får regeringens tolkning, att kravet bör 
tolkas vitt och att det inte borde krävas att separat FoU-verksamhet bedrivs innan 
partnerskapet inleds, framhållas som rimlig. Slutligen kan tilläggas att 
tilldelningsgrunden måste vara bästa förhållandet mellan pris och kvalitet (alltså inte 
lägsta pris). Som redan framförts får valet av tilldelningskriterier göras beroende på vad 
som efterfrågas i det enskilda fallet.    
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Det är emellertid skeendet efter ett innovationspartnerskapsavtal tilldelats som illustrerar 
innovationspartnerskapets särart. Till skillnad mot övriga upphandlingsförfaranden 
reglerar nämligen innovationspartnerskapet inte bara tilldelnings- och urvalsfasen utan 
även strukturen och uppfyllandet av det tilldelade innovationspartnerskapsavtalen. Syftet 
med reglerna är framförallt att garantera transparens och likabehandling under 
uppfyllandet av partnerskapsavtalet. De regler som gäller under innovationspartnerskapet 
kan delas in i två typer, där ena typen tar sikte på forsknings- och innovationsprocessen 
och den andra tar sikte på det efterföljande inköpet.  
 
Utvecklingen ska delas in i succesiva etapper som följer stegen i forsknings- och 
innovationsprocessen. Vilka etapper som ska ingå är emellertid oklart men EU-
kommissionens modell för förkommersiell upphandling bör kunna användas för att 
illustrera vilka etapper som kan tänkas ingå i en forsknings- och utvecklingsprocess. 
Emellertid kan givetvis den kommersiella fasen ingå i ett innovationspartnerskap då 
syftet är att inte begränsa upphandlingen till enbart FoU. Vid respektive etapp ska vidare 
mellanliggande mål som partners måste uppfylla under utvecklingsfasen uppställas. Det 
har dock framkommit att det är oklart hur dessa delmål ska formuleras. Delmålen 
kommer ha en utvärderande funktion då de kommer ligga till grund för eventuella beslut 
om avslutande av partnerskapet – i sin helhet eller med vissa partner – och utgivande av 
delbetalningar under utvecklingsprocessen. Med hänsyn till risken att delmålen kan 
komma att strida mot de grundläggande principerna särskilt proportionalitets- och 
likabehandlingsprincipen bör det framhållas som olyckligt att 2014 års 
upphandlingsdirektiv inte ger någon närmare ledning om hur delmålen ska eller får 
utformas. Svårigheten i att formulera delmål underlättas heller inte av att det är oklart 
vilka etapper som är tänkta att ingå.  
 
Vidare föreskriver 2014 års upphandlingsdirektiv att partnerskapets struktur och särskilt 
varaktigheten och värdet av de olika etapperna ska avspegla graden av innovation hos 
den föreslagna lösningen och de forsknings- och innovationsverksamheter som krävs för 
dess framtagande. Bestämmelsen sätter tillsynes den yttersta gränsen för partnerskapets 
struktur. Bestämmelsen är dock svårtolkad och kan tyckas svår att tillämpa i praktiken. 
Ordet avspegla ger för handen att det bör krävas en nära korrelation mellan strukturen 
och graden av innovation samt de FoU-verksamheter som krävs för att framta produkten. 
Graden av innovation är emellertid rimligen svårt att kvantifiera varför någon reflektion 
eller avspegling torde vara mycket svår att åstadkomma i praktiken. Rimligen avser 
bestämmelsen undvika att innovationspartnerskapet missbrukas. Missbruk hade dock, 
enligt min mening, kunnat undvikas genom att föreskriva att partnerskapets struktur ska 
stå i proportion till innovationsgraden och den FoU-verksamhet som krävs för att framta 
produkten. En sådan ordning hade gett ett visst skönsmässigt bedömningsutrymme 
samtidigt som missbruk hade kunnat stävjas. Med terminologin avspegla stävjas 
visserligen missbruk men på bekostnad av att myndigheten skönsmässiga utrymme 
inskränks vilket potentiellt kan skapa osäkerhet.  
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Vad gäller den avslutande inköpsfasen anger 2014 års upphandlingsdirektiv att värdet av 
beställningarna inte får vara oproportionerliga i förhållande till de investeringar som 
krävs för dess framtagande. En sådan ordning har hävdats ge de nödvändiga incitament 
som krävs för att leverantörer ska vilja delta i innovationsprocessen. Som framkommit 
har dock regeln kritiserats för att vara dåligt utformad i det att den ger myndigheten ett 
betydande skönsmässigt utrymme i bestämmandet av värdet och varaktigheten av det 
efterföljande köpet. Det framstår dock enligt min mening som aningen drastiskt att hävda 
att ett betydande diskretionärt bedömningsutrymme föreligger. Bestämmelsen anger 
uttryckligen att värdet av beställningarna inte får vara oproportionerligt i förhållande till 
kostnaderna för dess framtagande. Ett diskretionärt bedömningsutrymme föreligger 
visserligen men inte ett orimligt sådant eftersom leverantörerna, som framförts ovan, 
måste ges incitament för att vilja delta i utvecklingsprocessen. Slutligen bör nämnas att 
inköp enbart får ske om de produkter som framtagits motsvarar de prestandanivåer och 
maxkostnader som partnerna enats om innan innovationsprocessen inleds. 
 
Frågan hur innovationspartnerskapet förhåller sig till när innovationen upphandlas i två 
steg, dvs. med tillämpning av modellen förkommersiell upphandling, är tämligen 
okontroversiell. Innovationspartnerskapet möjliggör numera att både den 
förkommersiella och kommersiella fasen kan upphandlas genom ett anbudsförfarande. 
En sådan ordning innebär i princip att de problem som uppstod då myndigheten ville 
köpa in resultatet av FoU-tjänsten i sin helhet undviks. Myndigheten behöver inte längre 
hantera den komplexa situation där finalisternas deltagande i den kommersiella 
upphandlingen riskerar att kränka likabehandlingsprincipen. Från leverantörsperspektiv 
ökar sannolikt incitamenten för att delta i utvecklingsfasen avsevärt då de erhåller en 
garanti om att de kommer få leverera den produkt som framtas – förutsatt att 
leverantörens lösning står sig i konkurrensen och lever upp till de prestandakrav och 
maxkostnader som uppställts på förhand. Kravet på att delbetalningar ska utgå under 
innovationspartnerskapet ger även små och medelstora företag en större möjlighet att 
delta i förfarandet då kan antas att sådana företag ofta kan ha svårt att finansiera hela 
utvecklingsprocessen.  
 
Man skulle visserligen kunna argumentera för att det finns nackdelar med att FoU-
tjänsten under innovationspartnerskapet blir föremål för en tyngre regelbörda än vad som 
var fallet vid en förkommersiell upphandling. Å andra sidan ökar rättssäkerheten genom 
att myndighetens skyldigheter, före och under processen, tydligare framgår, låt vara att 
det som framförts även finns flera oklarheter kring reglerna om innovationspartnerskap. 
Noterbart är även att innovationspartnerskap kan tilldelas enbart en leverantör, vilket EU-
kommissionen tillsynes avrådde ifrån i sin modell för förkommersiell upphandling. Att 
innovationspartnerskap kan tilldelas enbart en leverantör ter sig rimligt då det kan finnas 
situationer där denna är den enda aktören på marknaden besitter den kunskap och teknik 
som krävs för att utveckla lösningen. I sådana situationer borde det vidare vara svårt att 
argumentera för att konkurrensen hämmas då alternativet troligen är att ingen lösning 
framtas överhuvudtaget.   
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Här utöver bör noteras att det framgått att innovationspartnerskapet tillsynes har ett 
bredare tillämpningsområde än modellen förkommersiell upphandling då den senare 
föreskriver att resultatet inte exklusivt får tillfalla myndigheten. Med andra ord finns 
inget krav på att eventuella immateriella äganderättigheter ska kvarstanna hos 
leverantören vid ett innovationspartnerskap. Det bör dock framhållas att det även vid ett 
innovationspartnerskap ofta lär vara omotiverat att inte låta de immateriella 
äganderättigheterna kvarstanna hos leverantören eftersom de ger incitament till 
vidareutveckling av innovativa lösningar utan statlig inblandning samt minskar kostnader 
och risker för myndigheten. Mot bakgrund av ovan kan det tyckas märkligt att 
upphandlingsdirektivet föreskriver att EU-kommissionens modell för förkommersiell 
upphandling fortsatt kan tillämpas. En sådan ordning är dock motiverad då myndigheten 
kan vilja upphandla utvecklingen av en innovativ lösning utan att ha för avsikt att köpa 
in den produkt som framtas. Förkommersiell upphandling har således ett exklusivt 
tillämpningsområde i de fall myndigheten inte avser köpa in produkten. Sådana 
upphandlingar kan givetvis vara väl så viktiga för att lösa samhällsproblem. 
 
Att jämföra innovationspartnerskapet med det förhandlade förfarandet och 
konkurrenspräglad dialog blir emellertid i någon utsträckning att jämföra äpplen med 
päron. Syftet med att innovationspartnerskapet införs är att sammanfoga den 
förkommersiella och den kommersiella fasen genom att tillåta att de upphandlas genom 
ett anbudsförfarande. Syftet med att ett innovationspartnerskap upprättas ska således vara 
utveckling av och efterföljande inköp av en innovativ produkt, dvs. två moment. En 
innovationsupphandling med tillämpning av förhandlat förfarande eller 
konkurrenspräglad dialog å sin sida tar direkt sikte på inköp av innovativa produkter. 
Innovationspartnerskapet möjliggör därför att myndigheten kan upphandla helt nya 
produkter med hög innovationsgrad. Innovationspartnerskap är dock en komplex process 
där tilldelning ska ske efter obligatoriska förhandlingar och utvecklingsprocessen delas 
upp i successiva steg etc. Det följer härav att innovationspartnerskapet inte är särskilt väl 
lämpat för situationer där myndigheten söker en innovativ produkt på kort sikt och där 
utvecklingsprocessen inte är avgörande för att produkten ska kunna köpas in.  
 
Det bör även understrykas att innovationspartnerskapet som utgångspunkt inte tycks ge 
någon lättnad i hur upphandlingsföremålet måste beskrivas i upphandlingsdokumenten. 
Det precisionskrav som gäller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering 
gäller även vid upphandling av innovationspartnerskap då det föreskrivs att den begärda 
lösningens art och räckvidd måste beskrivas med tillräcklig precision och minimikrav 
ska uppställas. De anbud som lämnas kommer dock avse forsknings- och 
innovationsprojekt som tar sikte på att utveckla en innovativ lösning varför det knappast 
kan krävas samma grad av precision i hur själva slutprodukten beskrivs. Detta får även 
anses följa av att prestandanivåer (och maxkostnader) ska överenskommas mellan 
myndigheten och deltagarna innan utvecklingsfasen inleds. Något klart svar på hur 
utförligt den innovativa vara, tjänst eller byggentreprenad som innovationspartnerskapet 
syftar till att utveckla måste beskrivas är dock svårt att ge. Sannolikt får domstolspraxis 
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utvisa vilka krav som ställs på beskrivningen av upphandlingsföremålet vid ett 
innovationspartnerskap. Tilläggas bör även att möjligheterna att ändra beskrivningen av 
upphandlingsföremålet utefter hur utvecklingsprocessen fortlöper – exv. om det visar sig 
att en lösning som partner utvecklar kan uppfylla ytterligare en funktion av värde för 
myndigheten – är lika begränsad som vid övriga upphandlingsförfaranden.    
 
Min uppfattning är att det i och för sig inte finns något som utesluter att en 
utvecklingsprocess sker inom ramen för dialogen i en konkurrenspräglad dialog. 
Fördelen är att upphandlingsföremålet inte behöver beskrivas lika utförligt och 
minimikrav inte behöver anges på förhand. Nackdelen är dock att processen inte blir lika 
strukturerad som utvecklingsfasen vid ett innovationspartnerskap. Visserligen kan 
dialogen utformas så att anbud succesivt utesluts men villkoren härom ska anges på 
förhand och kan inte likt etapperna i ett innovationspartnerskap utformas tillsammans 
med de partners som valts ut. Etapperna och delmålen garanterar även att processen 
präglas av transparens och likabehandling och det blir tydligt för deltagarna vad som ska 
uppnås. Då delbetalningar även ska utgå ökar även möjligheterna för mindre aktörer att 
delta i utvecklingsprocessen varför ett bredare marknadssegment kan utmanas och bättre 
lösningar kan uppnås. Möjligen kunde EU-lagstiftaren i 2014 års upphandlingsdirektiv 
varit tydligare med var skiljelinjen går mellan när en innovationsupphandling ska ske 
med tillämpning av innovationspartnerskap respektive konkurrenspräglad dialog. Klart 
är att när det rör sig ett kontrakt som består av två delar – FoU och efterföljande inköp – 
bör innovationspartnerskapet tillämpas men vart gränsen går mellan utforskning av 
lösningar inom ramen för konkurrenspräglad dialog och FoU blir i någon utsträckning 
flytande.  
 
Sammanfattningsvis står flera upphandlingsförfaranden till buds enligt 2014 års 
upphandlingsdirektiv då en myndighet vill upphandla en innovativ produkt. Vill 
myndigheten skapa en helt ny lösning som kräver att en FoU-tjänst ingår i upphandlingen 
kan och bör myndigheten tillämpa innovationspartnerskapet. Önskar myndigheten köpa 
in lösningar som ligger närmare marknaden kan konkurrenspräglad dialog eller 
förhandlat förfarande med föregående annonsering tillämpas. Sistnämnda i de fall 
funktions- eller prestandakrav med erforderlig precision kan uppställas på förhand.   

5.3! Kommer!antalet!innovationsupphandlingar!att!
öka?!!

Den tredje frågeställningen som uppsatsen utgått ifrån är: Kommer 2014 års 
upphandlingsdirektiv och särskilt innovationspartnerskapet leda till att det upphandlas 
fler innovationer i framtiden. Mot bakgrund av vad som framkommit vid besvarandet av 
de föregående frågeställningarna och uppsatsen i övrigt analyseras i det följande om vi 
kan förväntas se fler upphandlingar av innovationer i framtiden.   
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Som utgångspunkt har innovationspartnerskapet goda möjligheter att bidra till 
ekonomisk tillväxt och att lösningar på samhällsproblem framtas genom att leda till att 
antalet innovationsupphandlingar ökar. Som framgått ovan läker 
innovationspartnerskapet de problem som uppstod enligt gällande rätt då myndigheten 
hade att upphandla utvecklingen av en innovativ lösning genom en förkommersiell 
upphandling och sedermera i en separat upphandling köpa in resultatet. För myndigheter 
lär detta öka benägenheten att genomföra innovationsupphandlingar av sådan art då det 
finns uttryckliga regler som anger att sådana arrangemang är tillåtna och vilka krav som 
måste efterlevas vid en sådan upphandling.  
 
Att den förkommersiella och efterkommersiella fasen sammanfogas säkrar även 
myndighetens investering i utvecklingstjänsten. Myndigheten garanteras att få 
tillgodogöra sig produkten om FoU-tjänsten är framgångsrik. Kanske ännu viktigare är 
att risken för att myndigheten investerar i FoU som sedan inte marknadsintroduceras och 
kan bidra till ekonomisk tillväxt och nytta i stort undviks. För leverantörer har redan 
påtalats att incitamentet att delta i utvecklingsprocessen sannolikt ökar avsevärt. En följd 
härav är att då leverantörernas incitament att delta i utvecklingsprocessen ökar så 
kommer också bättre lösningar utvecklas vilket i förlängningen ytterligare ökar 
myndigheternas incitament att genomföra innovationsupphandlingar.    
 
Som framkommit i uppsatsen finns dock aspekter av innovationspartnerskapet som talar 
emot att den möjlighet innovationspartnerskapet ger kommer utnyttjas i praktiken. Dessa 
brister har analyserats i föregående avsnitt. 2014 års upphandlingsdirektiv kunde bland 
annat varit tydligare i hur delmålen ska formuleras för att inte riskera att strida mot de 
grundläggande principerna. Det kunde framgått vilka etapper som kan tänkas ingå i FoU-
delen av upphandling, särskilt som det olyckligt formulerade avspeglingskravet tycks 
kräva en nära korrelation mellan partnerskapets struktur och graden av innovation och 
den FoU-verksamhet som krävs för produktens framtagande. Dessa svagheter 
tillsammans med att förfarandet kräver att myndigheten hanterar komplicerade frågor 
såsom hur immateriella äganderättigheter ska hanteras – återigen utan närmare ledning 
om hur detta ska ske – kan riskera att hämma innovationspartnerskapets genomslag i 
praktiken.   
 
Den kanske största risken att myndigheter avhåller sig från att upprätta 
innovationspartnerskap kan dock vara de risker som aktualiseras i förhållande till 
statsstödsreglerna. Det verkar som utgångspunkt väl drastiskt att påstå att 
innovationspartnerskapet kan anses utgöra den ”perfekta täckmanteln för att undgå 
reglerna om FoU-relaterat statsstöd”.247 Innovationspartnerskapet reglerar ju som 
bekant både själva upphandlingsförfarandet och partnerskapsavtalets uppfyllande varför 
det verkar vara minst sagt komplicerat att kringgå reglerna om statsstöd genom att 
upprätta innovationspartnerskap. Det går dock inte att blunda för de risker som 

                                                
247 Sánchez Graells 2012, s. 211. 
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framkommit om att otillbörliga fördelar kan erhållas av partners vid ett 
innovationspartnerskap som riskerar att hämma konkurrensen på både kort och lång sikt. 
Det föreligger alltså i vart fall en risk att tilldelning av innovationspartnerskap och den 
ersättning som utgår för FoU-tjänsten kan anses utgöra sådant otillåtet statsstöd som 
strider mot fördragsrätten. Osäkerheten kring hur denna risk ska hanteras kan därför i 
någon utsträckning riskera att motverka att myndigheten använder förfarandet.  
 
Mot bakgrund av det sagda är det svårt, för att inte säga omöjligt, att ge något klart svar 
på om innovationspartnerskapet kommer användas i praktiken. De möjligheter 
innovationspartnerskapet ger talar för men de problem och risker ett 
innovationsparterskap aktualiserar talar emot. För att motverka de problem och risker 
som framkommit och för att garantera att innovationspartnerskapet får genomslag i 
praktiken vore det därför önskvärt om det utfärdades praktisk vägledning, i första hand 
av EU-kommissionen, om hur innovationspartnerskap kan genomföras i enlighet med 
2014 års upphandlingsdirektivs regler och utan att riskera att strida mot 
statsstödsreglerna. En sådan utveckling borde även kunna hållas för trolig med hänsyn 
till den ambition som finns att öka innovationsintensiteten på EU-nivå.  
 
Vad gäller 2014 års upphandlingsdirektiv i övrigt har redan framhållits att det är en 
välkommen utveckling att förfarandena konkurrenspräglad dialog och förhandlat 
förfarande med föregående annonsering kommer kunna tillämpas vid upphandlingar av 
varor, tjänster och byggentreprenader som inbegriper innovativa lösningar. Denna ökade 
flexibilitet kan sannolikt leda till att myndigheter upphandlar fler innovationer i 
framtiden.  

5.4! Sammanfattande!slutsats!!!

Uppsatsens syfte har varit att utreda vad det nya innovationspartnerskapet innebär för 
möjligheterna att upphandla innovationer. Det korta svaret blir onekligen att 
möjligheterna utvidgas, vilket också är syftet med att innovationspartnerskapet införs. 
Ett bättre och mer nyanserat svar är dock att det utökar möjligheterna att upphandla 
innovationer där utvecklingsprocessen är av stor betydelse för upphandlingen. Med andra 
ord ökar innovationspartnerskapet möjligheterna att upphandla innovativa varor, tjänster 
och byggentreprenader i de fall det krävs FoU för att framta upphandlingsföremålet. 
Enligt gällande rätt måste som utgångspunkt sådana upphandlingar ske i två separata 
steg. Först upphandlas en FoU-tjänst – utanför LOU:s tillämpningsområde med 
tillämpning av modellen förkommersiell upphandling – där en innovativ lösning framtas 
och sedermera får den produkt som framtagits upphandlas genom en separat kommersiell 
upphandling.  
 
Avsaknaden av juridisk koppling mellan de två faserna vållar stora betänkligheter och 
försvårar avsevärt möjligheterna att tillse att innovativa produkter introduceras på 
marknaden och att myndigheten kan skörda frukten av sin investering i 
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utvecklingsprocessen. Det har visserligen hävdats i doktrinen att gällande rätt inte 
principiellt förbjuder att båda dessa faser upphandlas genom ett anbudsförfarande. En 
sådan upphandling medför dock stora risker i förhållande till de grundläggande 
principerna. Det borde därför sällan bli aktuellt att genomföra en sådan upphandling i 
praktiken med hänsyn till riskerna för att upphandlingen kan komma att bli föremål för 
överprövning. Alltså ökar möjligheterna att upphandla innovationer genom att 
innovationspartnerskapet uttryckligen anger att både FoU och efterföljande inköp av de 
produkter som framtas kan upphandlas genom ett anbudsförfarande. Och 
innovationspartnerskapets regler härom anger hur en sådant process ska struktureras och 
genomföras för att minska risken för att ett sådant arrangemang strider mot de 
grundläggande principerna.  
 
Innovationspartnerskapet bör dock inte ses som ett förfarande som ska tillämpas vid alla 
typer av innovationsupphandlingar. Som framkommit kan det vara lämpligare att i vissa 
fall genomföra en innovationsupphandling med tillämpning av konkurrenspräglad dialog 
eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. Så kan vara fallet om lösningen 
ligger närmare marknaden och utvecklingsprocessen inte är av särskilt stor betydelse för 
att upphandla kontraktsföremålet. Vidare har framgått att de primära problem – 
svårigheten i att precisera ett innovativt upphandlingsföremål och det begränsade 
utrymmet att beakta teknisk utveckling under själva upphandlingsförfarandet – som 
aktualiseras vid en innovationsupphandling med tillämpning av förhandlat förfarande 
med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog även tycks göra sig gällande 
i viss utsträckning vid ett innovationspartnerskap.  
 
Som framkommit i uppsatsen kan även regelverket som gäller vid ett 
innovationspartnerskap kritiseras i flera hänseenden. Flera av bestämmelserna är vaga 
och ger lite ledning om hur de krav som uppställs ska efterlevas i praktiken. Merparten 
av dessa oklarheter borde dock kunna läkas genom utfärdandet av vägledning. Under alla 
omständigheter är intentionerna bakom införandet av innovationspartnerskapet mycket 
goda och förhoppningsvis kan det leda till att fler innovationer upphandlas till gagn inte 
bara för upphandlande myndigheter och innovatörer utan även för samhället i stort.  
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