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Sammanfattning 
2002 genomfördes upphandlingar för ett belopp av 1 500 miljarder euro (13 500 miljarder 
kronor) av upphandlande enheter inom hela EU, enbart i Sverige gjordes upphandlingar 
detta år för 400 miljarder kronor. Det har därför varit en viktig fråga för EU att reglera 
denna marknad i syfte att uppnå en sund och öppen konkurrens samt skapa mervärde för 
skattebetalarnas pengar. I dagsläget finns det åtta olika direktiv som reglerar offentlig 
upphandling, dessa direktiv har för svenskt vidkommande blivit implementerade genom 
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling även kallad LOU. LOU är en 
förfarandelagstiftning som de upphandlande enheterna d v s statliga myndigheter, 
kommuner och landsting är tvingade att följa. Att lagen är en förfarandelagstiftning innebär 
att den noggrant anger hur en upphandling enligt dess bestämmelser skall gå till.  

I de fall som en upphandlande enhet har ett återkommande behov av exempelvis en viss 
vara, sluts mellan leverantören och den upphandlande enheten ett ramavtal som det sedan 
kan göras avrop ifrån. De ramavtal som sluts kan antingen vara enkla vilket innebär att de 
enbart är slutna med en leverantör eller parallella vilket innebär att de slutits med flera 
leverantörer. I de direktiv som styr varu-, bygg- och anläggnings- samt tjänsteupphandling, 
kallade direktiven för den klassiska sektorn, finns för närvarande varken någon definition 
eller reglering av ramavtal. För Sveriges del finns i LOU inskrivet en definition av vad ett 
ramavtal är men ytterligare reglering av ramavtal saknas även i den svenska lagstiftningen. 
Frågan huruvida det skall vara tillåtet för upphandlande enheter inom den klassiska sektorn 
att använda sig av ramavtal har inte varit föremål för EG-domstolens bedömning. För de 
svenska domstolarna och Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har inte frågan varit 
om ramavtal får användas, utan vilka krav som skall ställas på dessa. Det som framkommer 
genom domstolarnas domar och NOU: s yttrande är, att det vid parallella ramavtal fordras 
att en rangordning av leverantörerna görs. Vidare framgår av nämnda instansers domar och 
yttranden att det vid avrop från ramavtal inte på nytt får frågas efter pris, det får inte heller 
frågas efter varor eller tjänster som inte ingår i ramavtalet. 

Den 31 mars 2004 antog Europaparlamentet två nya direktiv för offentlig upphandling, 
dessa skall ersätta de sex direktiv som för närvarande finns för upphandling inom varu-, 
bygg- och anläggning, tjänster samt vatten, energi, transporter samt 
telekommunikationsområdena. Syftet med de två nya direktiven är att förenkla, klargöra 
samt anpassa direktiven till dagens förvaltningsbehov. I Sverige är det 
upphandlingsutredningen som fått i uppdrag att överföra direktiven till svensk lagstiftning, 
vilken beräknas träda i kraft den 1 februari 2006. I och med antagandet av det nya 
direktivet för den klassiska sektorn samt den svenska implementeringen av densamma 
kommer ramavtalsanvändningen att vara både definierad och reglerad i framtiden.   
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Abstract 
In 2002 public authorities in the European Union (EU) made public procurement for        
€ 1 500 billion (SEK 13 500 billion), only in Sweden procurements were made this year for 
SEK 400 billion. Therefore it has been an important question for the EU to regulate this 
market to achieve a healthy and open competition and to create value for taxpayers´ 
money. Today there are eight different directives regulating public procurement, these 
directives has in Sweden been implemented through the Lag (1992:1528) om offentlig 
upphandling, also called LOU. LOU is a law of procedure which public authorities, that is 
government authorities, county councils and hospital administrations, are forced to comply 
with. A law of procedure means that it closely describes how purchasing according to its 
rules are done.  

When public authorities have a frequent need for, for example a special product, a 
framework agreement is made between the supplier and the public authority, which it is 
then possible for the authority to suborder from. Framework agreement can be a single 
framework or a multi-supplier framework. A single framework means that it is an 
agreement between one supplier and the public authority. A multi-supplier framework 
means that an agreement is made between several suppliers and the public authority. In the 
directives which regulate public procurement for goods-, works- and services, called the 
directives for the classic sector, the framework agreements are neither defined nor 
regulated. The Swedish LOU contains one definition about what a framework agreement 
is, but further regulation about framework agreements is  missing.  The European Court of 
Justice has not made any statement if framework agreements are permitted in the classic 
sector. The  Swedish courts and  Nämnden för offentlig upphandling (NOU) has not 
questioned the use of framework agreements. They have rather looked at which claims they 
can have on the use of framework agreements. Through the rulings of Swedish courts and 
the opinions of NOU:s it emerges that in order for a multi-suppliers frameworks to be 
accepted an order of precedence has to be followed and the rules of business has also been 
followed. Moreover it is clear in the rulings of  Swedish courts and NOU that when 
suborders are made from framework agreements the sub ordering authority can not once 
again ask for the price. They are neither allowed to ask for goods or services not included 
in the agreement.   

On March the 31:th 2004 the European Parliament and the Council adopted two new 
directives in the area of public procurement. They will replace the former six directives in 
the area of public procurement within goods, works, supply, energy, water, transportation 
and telecommunication. The purpose of these new directives is to simplify, make clear and 
adopt the directives to needs of today’s administration. In Sweden a group called 
Upphandlingsutredningen have been given the task to implement the directives into 
Swedish legislation, which is expected to take effect on February the 1:th 2006. Through 



 

 

the adoption of the new directive for the classic sector, framework agreements will be both 
defined and regulated in the future.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Varför är regleringen av offentlig upphandling en så viktig fråga för Europeiska Unionen 
(EU)? Som svar på frågan kan sägas att inom hela EU gjordes 2002 upphandlingar för 
1 500 miljarder euro (13 500 miljarder kronor).1 I Sverige uppgick offentlig upphandling 
2002 till ungefär 400 miljarder kronor, där landets kommuner stod för inköp motsvarande 
250 miljarder kronor.2 Det kan således konstateras att det genomförs offentliga 
upphandlingar för stora belopp under ett år inom EU, vilket för med sig att upphandlande 
enheter också blir viktiga marknadsaktörer när det gäller inköp av varor och tjänster.3 I 
dagsläget finns det åtta direktiv4 som styr offentlig upphandling, men en förändring och en 
förenkling är på gång. Denna består i att Europaparlamentet och Europeiska Rådet i mars 
2004 har godkänt en sammanföring av de fyra direktiven som reglerar upphandling av 
varor, bygg- och anläggningsentreprenad, tjänster och vatten, energi, transport och 
telekommunikation, till två nya direktiv5.    

EU:s syfte med att reglera offentlig upphandling är att skapa en sund och öppen 
konkurrens på upphandlingsområdet, något som i sin tur skapar förutsättningar för att 
leverantörer och upphandlande enheter i olika medlemsländer skall kunna utnyttja den inre 
marknaden.6 Konkurrensen och öppenheten gör att upphandlande enheter, när de gör 
upphandlingar, kan få varor och tjänster med bättre kvalitet till ett billigare pris. Detta får 
till följd att både värdet på skattebetalarnas pengar och fördelningen av resurserna ökar.7 
EG-domstolen påminner i sitt domslut i målet University of Cambridge8 att direktivens 
syfte är att ta bort det som kan hindra fri rörlighet av varor och tjänster och på så sätt 
skydda leverantörer som vill lämna anbud på upphandlingar i andra medlemsstater.9  

                                                 
1 A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU 

directives and challenges for the future samt Tervahauta & Zackrisson, Offentlig upphandling i EU och 
USA – hinder och möjligheter för små och medelstora företag, s 13. 

2 Konkurrensverkets hemsida 2005-04-18. 

3 A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU 
directives and challenges for the future. 

4 Rådets direktiv 92/50/EEG (tjänster), rådets direktiv 93/36/EEG (varor), rådets direktiv 93/37/EEG 
(bygg och anläggning), rådets direktiv 93/38/EEG (vatten-, energi, transport- och 
telekommunikationssektorerna), rådets direktiv 89/665/EEG (rättsmedel klassiska sektorn), rådets direktiv 
92/13/EEG (rättsmedel försörjningssektorn), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EEG 
(ändringsdirektiv I), Europaparlamentets och rådets direktiv 98/4/EEG (ändringsdirektiv II). 

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (klassiska sektorn), Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG (försörjningssektorn). 

6 KOM (96)583 s 3. 

7 A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU 
directives and challenges for the future. 

8 Mål C-380/98 The Queen mot H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge, REG 2000 s. I-8035. 

9 Mål C-380/98 The Queen mot H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge, REG 2000 s. I-8035, 
punkt 17. 
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Upphandling indelas i två olika sektorer där den ena kallas för den klassiska sektorn och 
den andra för försörjningssektorn. Till den klassiska sektorn räknas upphandling av varor, 
tjänster och bygg- och anläggningsentreprenad medan upphandling för verksamhet inom 
vatten-, energi-, transport- och telekommunikation räknas till försörjningssektorn.   

I Sverige har det sedan 1800-talet funnits regler för de statliga myndigheternas 
upphandlingar, där avsikten framförallt varit att prioritera affärsmässighet samt garantera 
offentlighet och rättssäkerhet.10 I och med medlemskapet i EES 1994 gjordes en 
anpassning till den Europeiska gemenskapens regler, när det gäller offentlig upphandling, 
vilket resulterade i införandet av Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). När 
Sverige sedan 1995 blev medlem i EU behövdes bara små förändringar av lagen göras.11 
Omställningen från den tidigare regleringen till den nya lagstiftningen var materiellt inte så 
stor, eftersom konkurrens, icke-diskriminering och objektivitet redan tidigare varit normer 
inom upphandlingsområdet. Däremot var detaljregleringen av upphandlingsförfarandet och 
möjlighet till överprövning samt utdömandet av skadestånd nya inslag i lagstiftningen.12   
 
LOU är en förfarandelag som kommuner, landsting och myndigheter är tvingade att följa. 
Benämningen förfarandelag innebär att lagen talar om tillvägagångssättet för hur de olika 
delarna av upphandlingen skall göras.13  Tanken med lagstiftningen är bl a att resurser skall 
utnyttjas på ett bättre sätt och att den inre marknaden skall stödjas genom 
gränsöverskridande handel. Därtill är tanken att leverantörer skall skyddas från de 
upphandlande enheternas godtycke, att korruption skall förhindras samt att 
skattebetalarnas pengar skall skapa värde och användas på ett lämpligt sätt.14  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur ramavtal definieras, regleras och används i 
nuläget inom den klassiska sektorn. Hur EG-domstolen, svenska domstolar samt NOU ser 
på användningen av ramavtal och var gränsen mellan avrop och ny upphandling går. Vilka 
förändringar som införandet av ett nytt direktiv för den klassiska sektorn för med sig.    

1.3 Metod 
Den svenska lagstiftningen på den offentliga upphandlingens område är en implementering 
av åtta upphandlingsdirektiv, uppsatsen är därför upplagd på så sätt att varje kapitel börjar 
med en genomgång av EG-rätten för att sedan gå över och behandla den svenska rätten. 
För den EG-rättsliga delen har EG-fördraget, när så varit möjligt, studerats först eftersom 
detta tillhör primärrätten och först därefter har studier av direktiven och EG-domstolens 
avgörande som tillhör sekundärrätten gjorts. I uppsatsen har kommissionens åsikter som 
uttalats i ett förfarande som pågått mot Storbritannien använts. Tyvärr har detta dokument 
inte gått att finna och jag använder därför en sekundärkälla, i form av Hentze & Sylvéns 
”Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling”, då uttalanden från detta förfarande använts.  

                                                 
10 SOU 2001:31 s 71. 

11 SOU 2001:31 s 77. 

12 SOU 2005:22 s 181. 

13 SOU 1999:139 s 68. 

14 Slavicek Europarättslig tidskrift 2002 s 15 – 16. 
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Kommissionens åsikter i arbetsdokumentet ”Draft Policy guidelines on Framework 
Agreements under Directiv 90/531/EEG" har också tagits med i uppsatsen. Orsaken till 
att ett så gammalt dokument, som dessutom är riktat till försörjningssektorn, har använts är 
att jag trots idogt sökande inte funnit vare sig något nyare eller något mer specifikt 
riktlinjedokument för ramavtalsanvändning inom den klassiska sektorn. När det sedan 
gäller LOU, och tolkningen av denna lagstiftning, har den svenska traditionen att studera 
lag, förarbeten, praxis och doktrin följts.  

I uppsatsen är innehållet i artiklar och lagparagrafer ofta citerade ordagrant. Detta är ett 
medvetet val som gjorts dels för att undvika felaktiga tolkningar av artiklar och paragrafer, 
dels för att tillgång till lagstiftning inte skall krävas för att kunna läsa arbetet.  

I kapitlet 5 görs en analys av vad EG-domstolen, de svenska domstolarna samt Nämnden 
för offentlig upphandling (NOU) uttalat om ramavtal och hur dessa får användas. De 
svenska målen från länsrätter och kammarrätter är där ganska ingående beskrivna, 
anledningen till detta är att målen inte finns utlagda på nätet utan måste rekvireras från 
respektive domstol. Det skall också sägas att inget urval av domar, mål och yttranden har 
skett av det enkla skälet att de som redovisas i uppsatsen är de enda som jag har hittat när 
det gäller ramavtalsanvändning inom EU och i Sverige.   

När det gäller hur mål från EG-domstolen och de svenska domstolarna, KOM-dokument, 
litteratur samt tidskrifter skall anges i fotnoter och referenslista har Ulf Jensens ”Att skriva 
juridik”, Ulf Bernitz m fl ”Finna rätt” samt Peter Wahlgren m fl ”Juridisk skrivguide” 
använts då ingen av böckerna innehåller komplett information om hur detta skall göras på 
lämpligt sätt. Dessa böcker har också tagits med under rubriken litteratur i referenslistan 
för att komplett information angående dessa skall erhållas.  

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar enbart nuvarande och föreslagen reglering och användning av 
ramavtal inom den klassiska sektorn, vilket innebär att försörjningssektorn är utesluten från 
uppsatsen område. Anledningen till denna avgränsning är att analysen av hur ramavtal 
definieras, regleras och används annars skulle bli för omfattandet något som uppsatsens 
begränsade tid inte medger. Ytterligare en avgränsning är gjord när det gäller 
ramavtalsanvändning i EU-länderna, där enbart England studerats. Skälet till detta är att 
övriga EU-länders syn på ramavtal inte gått att få tag i trots idogt sökande.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer att disponeras på så sätt att de tre inledande kapitlen mer övergripande 
går igenom EG-rättens uppbyggnad och dess allmänna rättsprinciper. Viktiga begrepp i 
LOU och hur själva förfarandet enligt bestämmelserna i LOU går till. Som avslutning på 
det inledande kapitlet beskrivs vad statlig inköpssamordning och Nämnden för offentlig 
upphandling är och hur de regleras. Därefter kommer uppsatsens analysdel, vilken också 
består av tre kapitel. Det första kapitlet börjar med att analyserar och utreder hur ramavtal 
definieras, regleras och används inom EU. Tyngdpunkten i kapitlet ligger dock på den 
svenska definitionen, regleringen och användandet. I det andra kapitlet görs en analys av 
EG-domstolens, de svenska domstolarnas samt NOU:s yttrande när det gäller 
ramavtalsanvändning och vilka krav som kan ställas på denna. Det tredje och avslutande 
kapitlet kommer att granska hur det nya klassiska direktivet har definierat och reglerat 
ramavtal samt hur implementeringsförslaget till svensk lagstiftning, som 
upphandlingsutredningen lagt fram i SOU 2005:22, ser ut.   
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2 EG-rätten som styr offentlig upphandling 

2.1 Allmänt 
Sveriges medlemskap i EU 1994 har inneburit en skyldighet för Sverige men också för 
svenska upphandlande enheter att följa europarättens regler. Med begreppet europarätt 
avses rättsordningen både inom EU och Europeiska gemenskapen (EG) medan begreppet 
EG-rätt däremot mera specifikt åsyftar rättsläget inom EG.15 EU:s regelverk är indelad i 
primärrätt och sekundärrätt. Till primärrätten hör exempelvis Fördraget d. 25 mars 1957 
om upprättandet av Europeiska [ekonomiska] gemenskapen (Romfördraget) medan 
förordningar och direktiv som är härledda ur Romfördraget räknas till sekundärrätten.16 
Det inledande kapital om EG-rätt har för avsikt att översiktligt förklara fördragets och 
direktivens roll, vilka effekter som uppstår då direktiv inte implementeras alternativt 
implementerats på ett felaktigt sätt samt framväxten och betydelsen av de allmänna 
rättsprinciperna.  

2.2 Fördraget  
Inom EU finns det två fördrag, Unionsfördraget som innehåller regler som är 
gemensamma och fundamentala för hela EU och Romfördraget som reglerar EG:s 
verksamhet. Av dessa två fördrag är det Romfördraget som är det dominerande.17 
Romfördraget är indelat i sex delar, där varje del reglerar en specifik fråga som rör 
gemenskapens funktion. Artiklarna 2 och 3 i första delen fastställer gemenskapens uppgift 
och mål. De två artiklarna har varit viktiga utgångspunkter för EG-domstolen tolkning av 
gemenskapsrätten. Det är också i denna första del som vissa av de grundläggande 
rättsprinciperna såsom exempelvis proportionalitetsprincipen och icke 
diskrimineringsprincipen återfinns. Tyngdpunkten i fördraget finns i den tredje delen som 
behandlar gemenskapens politik. I denna del regleras förutsättningarna för den fria 
rörligheten av varor, personer, tjänster men också de viktiga konkurrensreglerna. 

Det man ska ha i åtanke när det gäller Romfördraget är att detta fördrag endast behandlar 
”ramen och grundprinciperna för normsystemet”18. EG:s institutioner och EG-domstolens 
uppgift har därför blivit att utifrån fördraget skapa lösningar och göra tolkningar som 
närmare har kunnat fylla ut Romfördragets bestämmelser.19 Några regler när det gäller 
offentlig upphandling finns inte i Romfördraget utan dessa är istället genomförda som 
direktiv.20  

2.3 Direktiven 
”Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande för varje 
medlemsstat till vilken det är riktat, men skall överlåta åt de nationella myndigheterna att 

                                                 
15 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 1 – 2. 

16 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 36. 

17 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder,  s 36, 38. 

18 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 38. 

19 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 38 - 39. 

20 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 297 – 298. 
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bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet”21. Direktivets funktion är att 
samordna de olika medlemsländernas lagstiftning, vilket innebär att det inte är riktat till 
enskilda. Beroende på vad som regleras genom direktivet kan det skifta mellan att vara 
mycket detaljerat till att endast slå fast minimikraven.22  

För att ett direktiv skall gälla som lag i ett medlemsland måste det implementeras d v s 
överföras till den nationella lagstiftningen. I de fall där landet redan har lagstiftning som 
överensstämmer med direktivet behöver landet inte därutöver också implementera 
direktivet utan kan fortsätta att använda sin nationella lagstiftning. I normala fall har 
medlemslandet mellan 1-3 år på sig att implementera ett nytt direktiv. Det stora problemet 
inom EU idag är att många medlemsländer antingen släpar efter med implementeringen av 
nya direktiv eller implementerar dem på ett ofullständigt eller felaktigt sätt. Detta får till 
följd att det enskilda medlemslandet gör sig skyldigt till fördragsbrott. Övervakningen av att 
direktiv implementeras i tid och på ett korrekt sätt sköts av kommissionen. Vid 
fördragsbrott har kommissionen enligt artikel 226.2 EG rätt att inför EG-domstolen föra 
talan mot det enskilda medlemslandet. 23 EG-domstolen har utvecklat begreppen direkt och 
indirekt effekt samt statsskadestånd som kan användas gentemot ett medlemsland som inte 
implementerat ett direktiv alternativ implementerat detta på ett ofullständigt eller felaktigt 
sätt. En genomgång av dessa begrepp kommer att ske i nästa avsnitt av denna uppsats.    

2.4 Begreppen direkt effekt, indirekt effekt och 
statsskadestånd. 

2.4.1 Direkt effekt 
Begreppet direkt effekt innebär att en bestämmelse, som inte är specifikt riktad till 
medlemslandet eller annat offentligt organ, kan leda till att rättigheter och skyldigheter 
uppkommer för en enskild individ. Dessa rättigheter och skyldigheter kan sedan individen 
åberopa inför nationella domstolar och myndigheter. Enligt artikel 249 EG är det 
förordningar som är direkt tillämpliga d v s har direkt effekt. Genom den praxis som 
utvecklats av EG-domstolen ger även fördragsartiklar, bestämmelser i förordningar, 
direktiv, beslut och internationella avtal i vissa fall upphov till direkt effekt. Förutsättningen 
för att detta skall uppstå är att dessa innebär någon sorts rättsligt bindande förpliktelse och 
uppfyller kriterierna tydlighet, precision och ovillkorlighet.24   

Fördragsartiklar kan ha både vertikal direkt effekt och horisontell direkt effekt, vilket 
framgår av rättsfallen Van Gend & Loos25 och Defrenna26. Vid vertikal direkt effekt finns 
”en gemenskapsbestämmelse som ger enskilda rättigheter, vilka kan åberopas gentemot 

                                                 
21 Artikel 249 EG. 

22 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 41 - 42.  

23 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 41 - 42.  

24 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 87. 

25 Mål C-26/62 NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 
skatteförvaltningen, REG 1963, svensk specialutgåva I s. _ 161.  

26 Mål C-43/75 Defrenna mot SA Belge de Navigation Aérienne (SABENA), REG 1976 s. 00455.  
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staten”27 medan det vid horisontell direkt effekt finns en sådan bestämmelse som kan 
åberopas av enskild part gentemot annan enskild part.28  

Skillnaden som finns mellan fördragsartiklar och direktiv är att direktiv enbart kan få 
vertikal direkt effekt men däremot kan inte horisontell direkt effekt uppstå. Detta framgår 
genom EG-domstolens domslut i rättsfallen Van Duyn29 och Marshall30. I Van Duyn säger 
domstolen att ”det skulle vara oförenligt med den bindande verkan som artikel 189 
tillerkänner direktiv att i princip utesluta att de berörda personerna kan åberopa den 
skyldighet som föreskrivs i direktivet”31 medan motiveringen mot direktivets horisontella 
direkta effekt i Marshall är att ”ett direktiv inte i sig kan medföra skyldigheter för en enskild 
och att en bestämmelse i ett direktiv inte kan åberopas gentemot denne”32. Det kan dock 
konstateras genom rättsfallet Foster33att begreppet staten är ett vitt begrepp, eftersom det 
är tillräckligt att det rör sig om ett ”organ som, oavsett sin rättsliga form, i enlighet med en 
av staten antagen rättsakt har fått i uppdrag att utöva offentlig serviceverksamhet under 
statens tillsyn och som med anledning härav har särskilda befogenheter utöver dem som 
följer av de rättsregler som gäller i förhållande mellan enskilda”34.35  

Syftet med att även ge direktiv direkt effekt har varit att säkerställa att medlemsländerna 
implementerar direktiven effektivt och likartat inom angivna tidsramar.36 Ytterligare skäl till 
att ge direktiv direkt effekt har enligt EG-domstolen varit att enskilda stater inte skall 
kunna dra nytta av sin egen försummelse. 37   

2.4.2 Indirekt effekt 
Ett direktiv kan förutom att ha direkt effekt också ha indirekt effekt, detta har EG-
domstolen slagit fast genom rättsfallen von Colson38 och Marleasing39. I rättsfallen 
konstaterar domstolen att ”den nationella domstolen, vid tillämpning av nationell rätt och i 
synnerhet de bestämmelser i en nationell lag som har införts särskilt för genomförandet av 

                                                 
27 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 89. 

28 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 89. 

29 Mål C- 41/74 Van Duyn mot Home Office, REG 1974 s. 01337. 

30 Mål C-152/84 M.H. Marshall mot Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
(Teaching), REG 1986 s. 00723. 

31 Mål C- 41/74 Van Duyn mot Home Office, REG 1974 s. 01337, punkt 12. 

32 Mål C-152/84 M.H. Marshall mot Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
(Teaching), REG 1986 s. 00723, punkt 48. 

33 Mål C-188/89 Foster m.fl. mot British Gas plc, REG 1990 s. I-03313. 

34 Mål C-188/89 Foster m.fl. mot British Gas plc, REG 1990 s. I-03313, punkt 20. 

35 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 89 – 91. 

36 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 89. 

37 Se Mål C-148/78 Publico Ministerio mot Tullio Ratti, REG 1979 s. 01629, punkt 22 och mål C-8/81 
Ursula Becker mot Finanzamt Münster-Innenstadt, REG 1982 s. 00053, punkt  24. 

38 Mål C-14/83 Von Colson and Kamann v Land Nordrhein-Westfalen, REG 1984 s. 1891. 

39 Mål C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA, REG 1990 s. I-04135. 
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ett direktiv, är skyldiga att tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets 
ordalydelse och syfte så att det resultat som avses i artikel 189 tredje stycket EG uppnås”40. 
När en nationell domstol i sin tolkning av en nationell rättsregel har en skyldighet att ta 
hänsyn till direktivets ordalydelse och syfte kallas detta med ett annat ord för 
direktivkonform tolkning.41  

Den stora frågan när det gäller indirekt effekt har varit var gränsen går då det inte är rimligt 
att ett direktiv ska kunna ha indirekt effekt. Här kan konstateras att EG-domstolen har 
dragit en gräns när det gäller brottsmål, ett direktiv kan i dessa fall inte få indirekt effekt då 
detta skulle medföra att principerna om rättssäkerhet och icke-retroaktivitet inte följdes.42 
Vidare är det inte möjligt för ett direktiv att få indirekt effekt gentemot enskild43. I vissa fall 
har EG-domstolen ansett att det inte varit möjligt att ge ett direktiv indirekt effekt, i dessa 
fall har EG-domstolen istället valt att hänvisa till möjligheten för den enskilde att få ut 
statsskadestånd.44  

2.4.3 Statskadestånd 
Om ett direktiv har implementerats felaktigt eller tillämpas på ett felaktigtsätt alternativt 
inte har blivit implementerat alls men trots detta inte kan få direkt eller indirekt effekt finns 
det en möjlighet till statsskadestånd. Detta har EG-domstolen slagit fast genom sin dom i 
Francovich45. För att det skall vara möjligt för en enskild att få statsskadestånd måste tre 
villkor vara uppfyllda. Dessa är att resultatet enligt direktivet ger enskilda rättigheter och att 
dessa ska förstås utifrån direktivets bestämmelser samt att ett samband finns mellan å ena 
sidan statens åsidosättande av sina skyldigheter och å andra sidan den drabbades skada.46 

2.5 Allmänna rättsprinciper 

2.5.1 Bakgrund 
Inom EG-rätten finns bl a likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen, vilka 
med ett annat ord kallas för allmänna rättsprinciper. Rättsprinciperna framgår antingen av 
Romfördraget eller av EG-domstolens praxis och de är bindande för medlemsländerna och 
EU:s institutioner. Traditionen att använda sig av allmänna rättsprinciper härstammar från 
den kontinentaleuropeiska rättstraditionen. Denna skiljer sig från den nordiska rätt som av 
tradition istället sökt lagstöd för rättsläget. Orsaken till att EG-rätten har använt sig av 
allmänna rättsprinciper har varit att man på så sätt velat få tillstånd en fungerande 
europeisk rättsordning. De allmänna rättsprinciperna har då haft en utfyllande uppgift  

                                                 
40 Mål C-14/83 Von Colson and Kamann v Land Nordrhein-Westfalen, REG 1984 s. 01891, punkt 26. 

41 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s  95 - 96. 

42 Mål C-80/86 Brottmål mot Kolpinghuis Nijmegen BV, REG 1987 s. 03969, punkt 13. 

43 Mål C-192/94 El Corte Inglés SA mot Cristina Blázquez Rivero, REG 1996 s. I-01281, punkt 21. 

44 Se Mål C-334/92 Teodoro Wagner Miret mot Fondo de garantiia salarial, REG 1993 s. I-06911, mål        
C-111/97 EvoBus Austria GmbH mot Niederösterreichische Verkehrsorgansiations GmbH (Növog), REG 
1998 s. I-05411 och mål C-81/98 Alcatel Austria AG m.fl., Siemens AG Österreich och Sag-Schrack 
Anlagentechnik AG mot Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, REG 1999 s. I-07671. 

45 Mål C-6 & 90/90 Francovich och Bonifaci mot Italien, REG 1991 s. I-05357. 

46 Mål C-6 & 90/90 Francovich och Bonifaci mot Italien, REG 1991 s. I-05357, punkt 40. 
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gentemot i vissa fall ofullständiga fördragsregler. EG-domstolen har således när man 
utvecklat de allmänna rättsprinciperna utgått från fördraget men även från gemensamma 
rättstraditioner i medlemsländerna.47 

2.5.2 Icke diskrimineringsprincipen 
Icke diskrimineringsprinciper återfinns i artikel 12 EG i vilken all diskriminering på grund 
av nationalitet förbjuds. Det skall påpekas att bara det faktum att de olika medlemsländerna 
har olika rättsregler i sig inte innebär någon diskriminering. Förutsättningen är dock att 
landets regler inte gör skillnad på egna medborgare och företag kontra medborgare och 
företagare från andra EU-länder.48  I artikel 12 EG är det inte bara direkt diskriminering 
som förbjuds utan även indirekt diskriminering. Exempel på indirekt diskriminering kan 
vara regler som inte uttryckligen diskriminerar andra nationaliteter men som ändå får denna 
effekt genom att enbart människor födda i landet klarar av kraven. Det finns en viktig 
skillnad mellan direkt och indirekt diskriminering. Denna skillnad består i att direkt 
diskriminering kräver att gemenskapsrätten uttryckligen medger ett sådant undantag. För 
indirekt diskriminering däremot finns inget sådant krav utan där räcker det med att avsikt 
bakom reglering är godtagbar. Med detta åsyftas att den indirekta diskrimineringen inte är 
avsiktlig utan enbart uppstår till följd av reglernas tillämpning. 49 

2.5.3 Likabehandlingsprincipen 
En princip som är snarlik icke diskrimineringsprincipen är likabehandlingsprincipen. Det 
denna princip vill slå vakt om är att samma villkor skall gälla för samtliga berörda parter. 
Vid offentlig upphandling innebär denna princip att alla leverantörer som deltar skall göra 
det på lika villkor.50 Detta framgår också av EG-domstolens dom i Stora Belt-fallet51 där 
Danmark ändrade villkoren för den återstående parten, vilket fick återverkningar på priset. 
EG-domstolen kom i detta mål fram till att Danmarks handlande stred mot 
likabehandlingsprincipen.52    

2.5.4 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipens funktion är att skapa balans mellan målet som skall uppnås och 
de medel som används för att åstadkomma detta. Regeln är därför att om det finns ett val 
mellan ett flertal olika åtgärder för att uppnå ett mål skall den åtgärd som är minst tyngande 
väljas.53 Detta uttrycks i artikel 5 EG med att ”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd 
som går utöver vad som nödvändigt för att uppnå målen med detta fördrag”.  

                                                 
47 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 104 - 105. 

48 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 113. 

49 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 110 - 111. 

50 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 27. 

51 Mål C-243/89 EU-kommission mot Danmark, REG 1993 s. I-03353. 

52 Mål C-243/89 EU-kommission mot Danmark, REG 1993 s. I-03353, punkt 43. 

53 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 115. 
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2.5.5 Ömsesidigt erkännande 
Denna princip har sin grund i rättsfallet Cassis de Dijon54 i vilket EG-domstolen slår fast 
att det inte finns något ”giltigt skäl att hindra att alkoholhaltiga drycker, som lagligen har 
framställts och saluförts i en medlemsstat, importeras till de andra medlemsstaterna”55. De 
enda undantagen som tillåts är om ”bestämmelser kan anses vara nödvändiga för att 
tillgodose tvingande hänsyn, i synnerhet i fråga om effektiv skattekontroll, skydd för 
folkhälsan, god handelssed och konsumentskydd”56. Principen har tillsammans med artikel 
28 EG visat sig vara ett bra verktyg för integrationsprocessen mellan medlemsländerna 
speciellt då harmonisering av nationell lagstiftning genom direktiv inte varit lämpligt.57 
Principen om ömsesidigt erkännande har sedan utvecklats och fått till följd att intyg, 
certifikat, betyg och annan dokumenterad behörighet som en myndighet i ett medlemsland 
utfärdat även skall gälla i annat medlemsland.58   

2.5.6 Transparensprincipen 
Transparensprincipen kan sägas vara en princip som är speciellt utformad för offentlig 
upphandling. Intentionen bakom transparensprincipen är att alla leverantörer i EU skall ha 
möjlighet att få reda på aktuella och planerade upphandlingar. Avsikten är också att alla 
leverantörerna skall ha rätt att vara med samt ha tillgång till samma information om den 
aktuella upphandlingen. Med kravet på information avses att det skall finnas tydliga 
förfrågningsunderlag, rangordnade utvärderingskriterier samt att annan viktning och 
betygsättnings framgår. För att uppnå detta finns i varu- och byggdirektivet ett krav på att 
anbud över tröskelvärdena skall annonseras i Europeiska unionens tidning (EUT), genom 
detta krav blir anbudsförfarandet både öppet men också förutsebart. 59 

                                                 
54 Mål C-120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979 s. 00649. 

55 Mål C-120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979 s. 00649, 
punkt 14. 

56 Mål C-120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979 s. 00649, 
punkt 8. 

57 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 210. 

58 SOU 2001:31 s 85. 

59 SOU 1999:139 s 58, SOU 2001:31 s 83-84, Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 298, FAR-
förlaget, Regler om offentlig upphandling, s 9. 



 Offentlig upphandling 

 10

3 Offentlig upphandling 

3.1 Allmänt 
Efter föregående kapitels genomgång av de EG-rättsliga reglerna som styr offentlig 
upphandling är det nu dags att studera det svenska regelverket. Offentlig upphandling styrs 
av LOU, vilken är en implementering av varu-, bygg- och anläggnings- och tjänstedirektivet 
samt direktivet för upphandling av vatten, energi, transporter och telekommunikation.60 
För att slippa långa uppräkningar brukar man tala om direktiven för den klassiska sektorn 
och försörjningssektorn. När man börjar studerar LOU inser man att denna lag innehåller 
en mängd olika begrepp. Det talas bl a om upphandling, upphandlingskontrakt, 
upphandlande enhet, tröskelvärden och affärsmässighet. Lagen talar också om exempelvis 
öppen- och selektiv upphandling. Syftet med detta kapitel är att utreda innebörden av de 
olika begreppen som räknades upp innan samt att beskriva förfarandet vid offentlig 
upphandlingen Avslutningsvis görs en kort genomgång av möjlighet till överprövning och 
skadestånd. En schematisk bild av upphandlingsprocessen finns i bilaga 1. För att finna 
definitionen av de olika begreppen som jag nämnt ovan får man gå till det första kapitlet i 
LOU. Där har direktivsregler som är likartade för både den klassiska sektorn och 
försörjningssektorn samlats under beteckningen allmänna bestämmelser.61  

3.2 De olika begreppen i LOU 

3.2.1 Upphandling, upphandlande enhet och upphandlings kontrakt 
När man talar om upphandling, vad menas då med detta uttryck? I LOU har man sagt att 
med upphandling så avses ”köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenad eller 
tjänster”62. Även byte har bedömts vara en form av upphandling, närmare bestämt ett 
upphandlingskontrakt, eftersom det annars skulle vara för enkelt för en upphandlande 
enhet att kringgå reglerna för offentlig upphandling.63 Definitionen av upphandling i LOU 
är dock inte hämtad från direktiven utan härstammar från tidigare svensk reglering. I och 
med att Sverige valt att hämta definitionen från tidigare svensk reglering istället för att utgå 
från direktivets definition får det till följd att tolkningsproblem uppstår.64 

Det är den upphandlande enheten som är skyldig att genomföra upphandlingen enligt 
bestämmelserna i LOU. Vilka räknas då som upphandlande enhet? Detta är en fråga som är 
svårare att besvara och som varit föremål för EG-domstolens bedömning ett flertal gånger. 
I LOU anges att upphandlande enhet är ”statliga, kommunala och andra myndigheter, 
beslutande församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag, föreningar, samfälligheter 
och stiftelser som anges i 6 § och, såvitt avser upphandling enligt 4 och 6 kap., sådana 
enheter som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket, sammanslutningar 

                                                 
60 Rådets direktiv 93/36/EEG (varor), 93/37/EEG (bygg- och anläggning), 92/50/EEG (tjänster) och 

93/38/EEG (försörjningssektorn). 

61 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 16. 

62 1kap. 5 § 2 st. LOU. 

63 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 69 samt Norberg & Israelsson & 
Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 12.   

64 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 61 – 62. 
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av sådana myndigheter, beslutande församlingar, bolag föreningar, samfälligheter, stiftelser 
och enheter som Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i fråga om 
verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen”65 Vidare anses ”termen ”upphandlande 
enhet” innefatta sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats i 
syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär och  
1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en 
annan upphandlande enhet, eller  
2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en annan 
upphandlande enheter, eller  
3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting 
eller en annan upphandlande enhet”66.  
 
I rättsfallet Mannesmann67 kommer EG-domstolen fram till att villkoren i artikel 1 b är 
kumulativa med det menas att alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att exempelvis ett 
bolag skall anses vara en upphandlande enhet.68 En språklig skillnad finns dock mellan 
direktivet och LOU då direktivet talar om ”organ som lyder under offentlig rätt” medan 
LOU talar om "bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som inrättats i syfte att täcka 
behov i det allmännas intresse”. För svenskt vidkommande innebär det att samtliga tre krav 
som anges i 1 kap. 6 § LOU måste vara uppfyllda för att paragrafen skall vara tillämplig. 
EG-domstolen kommer vidare fram till i rättsfallet Beentjes69 att termen staten också måste 
inbegripa företag, som trots att de inte är del av statens administration, på grund av dess 
uppbyggnad och funktion samt att dess medlemmar utses av staten måste anses som en del 
av statens administration.70  

Det finns alltså en skyldighet för staten, kommuner, landsting och övriga företag, som 
räknas som upphandlande enheter enligt genomgången ovan, att följa lagstiftningen vid 
upphandling. Men några upphandlingsförfarande har undantagits från skyldigheten att följa 
LOU och dessa räknas upp i 1 kap. 3 § 1 st, 1 – 3 p LOU, därtill har ytterligare några 
upphandlingar bara skyldiga att följa bestämmelserna i 6 kap. LOU enligt 1 kap 3 § 2 st, 1 - 
3 p. LOU. 

En upphandling avslutas med att ett upphandlingskontrakt skrivs. Ett upphandlings-
kontrakt är ett ”skriftligt avtal som en upphandlande enhet ingår avseende upphandling 
enligt denna lag och som undertecknas av parterna eller signeras av dem med en 
elektronisk signatur”71. Definitionen säger således att det som krävs är att avtalet är 

                                                 
65 1kap. 5 §, 3 st LOU. 

66 1 kap. 6 § LOU. 

67 Mål C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG m.fl. mot Strohal Rotationsdruck GesmbH, REG 
1998 s. I-00073. 

68 Mål C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG m.fl. mot Strohal Rotationsdruck GesmbH, REG 
1998 s. I-00073, punkt  21. 

69 Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands, REG 1988 s. I-04635. 

70 Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands, REG 1988 s. I-04635, punkt 12. 

71 1 kap. 5 § 4 st LOU. 
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skriftligt och att den upphandlande enheten är en av parterna.72 Även Regeringsrätten73 har 
kommit fram till att LOU baseras på att upphandlingen avslutas genom ett skriftligt avtal. 
En upphandling är därmed inte avslutad om inte ett skriftligt upphandlingskontrakt finns.74 
Följden blir att i teorin kvarstår leverantörens möjlighet att ansöka om överprövning även 
efter det att det muntliga avtalet upphört.75 

3.2.2 Affärsmässighet 
I 1 kap. 4 § LOU återfinns det som brukar benämnas portalparagrafen eller huvudregeln 
när det gäller offentlig upphandling. Där står att: ”Upphandling skall göras med utnyttjande 
av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. 
Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn”. 
Huvudregeln lyfter fram tre viktiga aspekter vid offentlig upphandling, nämligen att denna 
är affärsmässigt och objektivt samt att konkurrensen beaktas.76  

Genom konkurrenskravet vill lagstiftaren skapa aktiva upphandlare som söker efter 
prisvärda varor och tjänster och på så sätt använder samhällets resurser på bästa sätt.77 
Konkurrensen åstadkoms genom att den aktuella upphandlingen annonseras i  EUT, vilket 
medför att fler företag får vetskap om denna och kan lägga anbud. Förutom 
konkurrenskravet ställer paragrafen också krav på att ”anbuden skall behandlas utan 
ovidkommande hänsyn” d v s att en objektiv värdering av de anbud som kommer in skall 
göras. Den objektiva värderingen innebär att andra överväganden än de som rör själva 
upphandlingen inte får göras.78 I ordet affärsmässighet ligger förutom ett krav på 
objektivitet och konkurrens vid offentlig upphandling också ett krav på att upphandlaren 
skall sträva efter att göra så ekonomiskt fördelaktiga affärer som möjligt.79 Bristande 
affärsmässighet åberopas ofta av anbudsgivare vid offentlig upphandling vilket kommer att 
utredas närmre i kapitel 6.   

Själva begreppet affärsmässighet är inte definierat i LOU och återfinns inte heller i 
direktiven som styr LOU. Uttrycket är istället ett arv från tidigare bestämmelser när det 
gäller offentlig upphandling och har överförts från dessa till den nuvarande lagstiftningen.80 
Grundläggande för EG:s reglering av upphandling är att denna sker på marknadens villkor, 
vilket anses skapa förutsättningar för att få det lägsta priset.81  

                                                 
72 Prop 1992/93:88 s 61. 

73 RÅ 1996 ref. 50. 

74 Prop 2001/02:142 s 74.  

75 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 112. 

76 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 23. 

77 SOU 2001:31 s 81. 

78 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 23. 

79 SOU 2001:31 s 81. 

80 SOU 2001:31 s 78. 

81 Prop 1992/93:88 s 60. 
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3.3 De olika momenten vid offentlig upphandling 

3.3.1 Förfrågningsunderlaget 
När en upphandlande enhet kommer fram till att den behöver upphandla en vara, 
byggentreprenad eller tjänst måste den börja med att skriva ett förfrågningsunderlag. 
Förfrågningsunderlaget är ett ”underlag för anbud som en upphandlande enheten 
tillhandhåller en leverantör”82. I förfrågningsunderlaget skall leverantören kunna utläsa vad 
det är den upphandlande enheten vill upphandla, villkoren för detta, vilka krav man ställer 
och vilka utvärderingskriterier som kommer att ha betydelse. Detta brukar anges som att 
förfrågningsunderlaget vanligtvis innehåller kravspecifikation, kommersiella villkor, 
administrativa bestämmelser samt utvärderingskriterier.  

Det är i kravspecifikationen som den upphandlande enheten beskriver vad som skall 
upphandlas. Det är i också i denna del som den tekniska specifikationen, om sådan behövs, 
återfinns. Regler för hur den tekniska specifikationen får vara utformad finns i 1 kap 12 -16 
§§ LOU. Kravspecifikationen innehåller både skall-krav och bör-krav, där skall-kraven 
anger minimikraven som ställs för att anbudet skall kunna godkännas.83 Det är viktigt att 
den upphandlande enheten är noggrann när den utformar kravspecifikationen då det 
vanligtvis inte är möjligt att vare sig lägga till eller dra ifrån krav som ställts i denna under 
själva upphandlingsprocessen. Ibland blir det ändå så att den upphandlande enheten genom 
ökad kunskap inser att de krav man ställt i kravspecifikationen inte är tillräckliga. Detta får 
då till följd att den upphandlande enheten får avbryta upphandlingen och börja om från 
början.84 Om det är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som kommer att antas skall 
även rangordning och viktning av utvärderingskriterierna framgå av kravspecifikationen.85  

Med kommersiella villkor i ett förfrågningsunderlag menas vanligen de avtalsvillkor som 
skall gälla för upphandlingen. Som exempel på kommersiella villkor kan nämnas 
betalningsplaner och betalningsvillkor, leveranstider och leveransvillkor, service och 
underhåll, garantier.86 Den upphandlande enheten bör dock ha i åtanke att om den ställer 
för höga krav i fråga om de kommersiella villkoren påverkar detta priset.87  

De administrativa bestämmelser som bör ingå i ett förfrågningsunderlag vid selektiv och 
förhandlad upphandling framgår av 1 kap. 16 a § LOU. Där bl a ”adresser där ytterligare 
handlingar kan beställas”, ”adressen dit anbudet skall sändas” och ”vilka handlingar som 
skall bifogas” räknas upp. 

3.3.2 Tröskelvärdet 
När en upphandlande enhet skall köpa varor, byggentreprenad eller tjänster behöver den 
förutom att skriva ett förfrågningsunderlag också börja med att göra en beräkning av vad 
inköpet kommer att kosta. Det pris som enhet kommer fram till att inköpet har utgör enligt 
                                                 
82 1 kap. 5 § 10 st LOU. 

83  Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 114. 

84 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 80. 

85 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 115, 137. 

86 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 85. 

87 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 119. 
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LOU tröskelvärdet. Detta värde styr sedan vilka upphandlingsform enheten kan välja, men 
också vilken typ av annonsering som krävs. Vilka tröskelvärden som gäller för varor, 
byggentreprenad och tjänster och hur dessa räknas fram framgår av kapitel 2, 3, 5 och 6 
LOU. En upphandlande enhet får dock inte dela upp upphandlingen eller välja 
beräkningsmetod i syfte att på så sätt hamna under tröskelvärdet för den aktuella 
upphandlingen.88 Tröskelvärdet anges antingen i euro eller i särskilda dragningsrätter (sdr). 
Det är enbart statliga myndigheter som behöver följa sdr-värdet, orsaken till detta är 
Sveriges anslutning till World Trade Organisation och det internationella 
upphandlingsavtalet (General Procurement Agreement), övriga följer eurovärdet. I 
Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling anges vad euron 
motsvarar i svenska kronor.89  

3.3.3 Upphandlingsformerna 
Det finns inte mindre än sex olika upphandlingsformer i LOU, vilken eller vilka som kan 
användas beror på upphandlingens tröskelvärde. För upphandling över tröskelvärdet 
används öppen-, selektiv- och förhandlad upphandling medan förenklad-, urvals- och 
direktupphandling är aktuell vid upphandling under tröskelvärdet samt då upphandlingen 
rör vissa typer av tjänster som räknas upp i lagens bilaga.90 I detta avsnitt kommer en 
genomgång av de olika upphandlingsformerna att göras för att skapa en ökad förståelse för 
skillnaderna mellan dem. 

När man talar om öppen upphandling avses en ”upphandling där alla leverantörer får 
lämna anbud”91. Upphandlingen skall annonseras i EUT. Detta får till följd att ett stort 
antal leverantörer har möjlighet att visa intresse, något som den upphandlande enheten inte 
kan begränsa. Vidare får inte några förhandlingar ske vid öppen upphandling. Däremot har 
den upphandlande enheten möjlighet att efterfråga ytterligare information för att kunna 
göra en så rättvis bedömning av anbuden som möjligt.92 

Selektiv upphandling innebär ”upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa 
leverantörer att lämna anbud”93. Genom annonsering i EUT talar den upphandlande 
enheten om antalet leverantörer som är aktuellt att bjuda in.94 Leverantörerna som vill delta 
har sedan att intyga sin förmåga genom att sända in intyg och dokument till den 
upphandlande enheten.95 Bland de leverantörer som anmält intresse att delta i upphandling 
måste den upphandlande enheten välja åtminstone fem men högst 20.96 Det är enbart till de 

                                                 
88 FAR-förlaget, Regler om offentlig upphandling, s 11. 

89 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 18 – 19. 

90 6 kap. 1 §, 1 st LOU. 

91 1 kap. 5 § 15 st LOU. 

92 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s  95. 

93 1 kap. 5 § 16 st LOU. 

94 1 kap. 7 a § LOU. 

95 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 113. 

96 1 kap. 7 a § LOU. 
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utvalda leverantörerna som förfrågningsunderlaget skickas ut. Inte heller vid selektiv 
upphandling får förhandling med leverantörer ske.97  

Den sista upphandlingsformen för upphandling över tröskelvärdet är förhandlad 
upphandling. Med förhandlad upphandling avses en ”upphandling där en upphandlande 
enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller 
flera av dem” 98. Vid förhandlad upphandling är det möjligt för den upphandlande enheten 
att välja om man vill annonsera eller ej. Kriterierna för de olika förutsättningarna för 
förhandlad upphandling anges i kapitel 2, 3 och 4.99 Det är dock klart att ”om en 
upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med föregående annonsering skall 
antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett 
tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare”100. Den upphandlande enheten skall dock vara 
medveten om att man bör använda förhandlad upphandling återhållsamt och endast i de 
fall som anges i LOU.101  

De tre förfarandena som nu har berörts är som sagt tillämpliga då den upphandlande 
enheten gör en upphandling över tröskelvärdena. För upphandling under tröskelvärdena är 
det istället följande tre upphandlingsformer som kan användas och det är då regelverket i 6 
kapitlet LOU som blir aktuellt.  

Den första upphandlingsformen är förenklad upphandling, vilket är en ”upphandling där 
alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den 
upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare”102. En förenklad 
upphandling skall annonseras antingen i elektronisk databas eller på annat sätt om inte 
undantagen i 6:e kapitlet är tillämpliga.103 Huvudförutsättningen är att anbudet lämnas 
skriftligen men även elektronisk överföring kan godkännas. Den upphandlande enheten har 
möjlighet att be om komplettering om så behövs.104 Precis som vid öppen upphandling har 
alla leverantörer rätt att delta vid förenklad upphandling.105  

Med urvalsupphandling avses en ”upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka 
om att få lämna anbud, den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna 
anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare”106. 
Förutsättningen vid urvalsupphandling är att upphandlingen publiceras i en allmänt 
tillgänglig elektronisk databas. Den upphandlande enheten har här en möjlighet att ange 
antalet leverantörer som man tänker bjuda in, hänsyn måste dock tas till att inte 

                                                 
97 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 113. 

98 1 kap. 5 § 17 st LOU. 

99 2 kap. 10 – 11 §§, 3 kap. 14 – 15 §§, 17 § samt 5 kap. 16 – 17 §§, 19 § LOU. 

100 2 kap. 11 a §, 3 kap. 16 § samt 5 kap. 18 § LOU. 

101 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 99. 

102 1 kap. 5 § 18 st LOU. 

103 6 kap. 2 a – 2 b §§ LOU. 

104 6 kap. 5 § LOU och 6 kap. 8 § 2 st LOU. 

105 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 309. 

106 1 kap. 5 § 19 st LOU. 
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konkurrensen snedvrids.107 Avsikten med denna upphandlingsform är att den 
upphandlande enheten skall ha en möjlighet att begränsa antalet anbud och därmed 
förenkla urvalsprocessen när man befarar att antalet intresserade leverantörer kommer att 
bli mycket stort.108 

Den sista upphandlingsformen är direktupphandling som är ”upphandling utan krav på 
anbud”109. Precis som med förhandlad upphandling är detta en upphandlingsform som bör 
användas restriktivt. Tanken med direktupphandling är att denna upphandlingsform skall 
användas vid oförutsedda situationer.110 I 6 kap. 2 § 2 st LOU ges möjlighet för den 
upphandlande enheten att fastställa riktlinjer för när direktupphandling får användas. 

3.3.4 Tidsfrister, anbudsutvärdering samt slutförande av 
anbudsförfarandet 
Från det att upphandlingen annonserats i EUT har leverantören ett visst antal dagar på sig 
att inkomma med sitt anbud. De olika tidsfristerna anges precis som tröskelvärdena i 
kapitlet för den aktuella upphandlingen.111 Anbuden som inkommer får inte öppnas förrän 
anbudstiden har gått ut. Öppnandet av anbuden sker vid en förrättning där minst två 
personer som är utsedda av den upphandlande enheten skall finnas med. Vid förrättningen 
görs en förteckning över de anbud som kommit in, denna förteckning skrivs sedan under 
av dem som varit närvarande vid förrättningen. Vid förhandlad-, förenklad- och 
urvalsupphandling behöver inte någon förrättning ske utan det räcker med att en 
förteckning över anbuden upprättas.112 I samband med att anbuden öppnas prövas också 
om anbuden uppfyller de skall-krav som angetts i kravspecifikationen.113  

Den upphandlande enheten kan välja mellan att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet eller lägst anbudspris.114 EG-domstolen har i rättsfallet Beentjes sagt att för att 
kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden” skall kunna användas måste den 
upphandlande enheten ange urvalskriterierna i förfrågningsunderlaget eller annonsen samt 
att utvärderingen av dessa skall ske objektivt och utan godtycke.115 Den upphandlande 
enheten får därmed inte ta hänsyn till andra utvärderingskriterier än de som angetts i 
förfrågningsunderlaget. Vid utvärdering av lägst anbudspris har den upphandlande enheten, 
innan den förkastar ett anbud som den bedömer är för lågt, en skyldighet att fråga efter en 

                                                 
107 6 kap. 2 c § LOU. 

108 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 150. 

109 1 kap. 5 § 20 st LOU. 

110 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 151. 

111 2 kap 13 – 16 §§ LOU för varor, 3 kap. 18 – 21 §§ LOU för byggentreprenad, 5 kap. 20 – 23 §§ LOU för 
tjänster och 6 kap. 5 a § LOU för upphandling under tröskelvärdet.  

112 1 kap. 20 § LOU och 6 kap. 7 § LOU. 

113 1 kap. 20 a § LOU. 

114 1 kap. 22 § LOU. 

115 Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands, REG 1988 s. I-04635, punkt 37 (ii). 
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förklaring till det låga anbudspriset. Det är enbart om detta svar inte är tillfredställande som 
anbudet kan förkastas.116  

När utvärdering och eventuella förhandlingar är klara sluts avtal med den leverantör som 
lämnat det anbud som bäst motsvarar utvärderingskriterierna alternativt har det lägsta 
priset. Övriga leverantörer får meddelande att anbudet tilldelats annan leverantör.117 
Slutligen måste den upphandlande enheten senast 48 dagar efter det att avtal träffats med 
en leverantör sända in en rapport om detta till EUT.118  

3.4 Möjlighet till överprövning och skadestånd 

3.4.1 Överprövning 
Under tiden som en upphandling pågår har leverantören möjlighet att begära överprövning. 
Detta kan göras då ett fel i förfarandet under upphandlingen sker och felet leder till att ”en 
leverantör anser att han lidit eller kan komma att lida skada”119. Tanken bakom denna regel 
är att det är bättre om domstolen redan i ett tidigt skede av upphandlingen har möjlighet att 
ingripa, för att på så sätt undvika att skada uppstår på grund av felaktig tillämpning av 
lagen.120  Begäran om överprövning görs hos länsrätten. 121 Innan detta görs är det lämpligt 
att leverantören tar kontakt med den upphandlande enheten och på så vis försöker komma 
tillrätta med felaktigheten.122 Leverantören har tio dagar på sig att begära överprövningen 
och denna tid räknas antingen från den dag han fick meddelande om att han inte fick 
kontraktet alternativt om ett interimiskt beslut fattas, dagen då detta upphävts av rätten.123 
Domstolen kan fatta fyra olika beslut när den anser att ett fel i förfarandet uppstått enligt   
7 kap 2 § LOU: 

• ”Att upphandlingen skall göras om.” 

• ”Att upphandlingen får ha avslutats först sedan rättelse gjorts.” 

• ”Att upphandlingen inte får avslutas innan något annat beslutats.” 

• ”Att låta bli att fatta ett sådant interimiskt beslut, om den skada eller olägenhet 
som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.”  

Det finns framförallt tre fördelar med möjligheten att begära överprövning. Den ena är att 
det fortfarande finns möjlighet för leverantören att erhålla upphandlingen. Den andra är att 
leverantören vid överprövning enbart har att bevisa risken för att inte erhålla upphandling. 
Den tredje och sista fördelen består i att respektive part bär sin egen rättegångskostnad vid 
                                                 
116 1 kap. 23 § LOU. 

117 1 kap. 28 § LOU och 6 kap. 14 § LOU. 

118  1 kap. 11 § LOU. 

119 7 kap. 1 § 1 st LOU. 

120 Prop 92/93:88 s 101. 

121  7 kap. 1 § 1 st LOU. 

122 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 98. 

123  7 kap. 1 § 3 st  LOU. 
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överprövning.124 De nackdelar som framkommer med möjligheten till överprövning är en 
drastisk ökning av antalet mål med ökad arbetsbelastning på framförallt länsrätterna som 
följd. Därtill innebär överprövningsmöjligheten en försening av upphandlingsförfarandet 
då den upphandlande enheten inte kan avsluta upphandling innan domstolen meddelat 
dom i målet.125 

3.4.2 Skadestånd 
När tiodagars frist för överprövning löpt ut, upphör möjlighet att söka rättelse av 
upphandlingen. Leverantören kan då vända sig till allmän domstol om han anser att en han 
lidit skada genom att den upphandlande enheten inte följt LOU. Han har i detta fall ett år 
på sig, från de tidsfrister som anges i 7 kap. 1 § 2 – 4 st LOU, att göra detta.126 Avsikten 
bakom denna regel är att sätta press på den upphandlande enheten så att man sköter 
upphandlingsförfarandet på ett korrekt sätt.127 För att leverantören skall kunna få 
skadestånd krävs att denne förlorat upphandlingen på grund av brister som den 
upphandlande enheten gjort sig skyldig till vid upphandlingen. Bevisbördan för att så är 
fallet ligger på leverantören. Till skillnad från vid överprövningen är det också den 
förlorande parten som får bära båda parters rättegångskostnader vid skadeståndstalan. Att 
bli förlorande part vid ett skadeståndsmål kan därmed bli kostsamt.128 Den ersättning som 
utgår som skadestånd, skall förutom onödiga kostnader motsvarar det positiva 
kontraktsintresset d v s leverantören skall försättas i samma läge som om 
anbudsförfarandet hade fullgjorts på ett riktigt sätt.129 

                                                 
124 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 99, 102. 

125 Beck-Friis, Svenska Dagbladet 2004-08-26. 

126 7 kap. 6 § LOU och 7 kap. 8 § LOU. 

127 Prop 92/93:88 s 103. 

128 Norberg & Israelsson & Israelsson, Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad, s 101 - 102. 

129 Prop 92/93:88 s 103 samt Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 361. 
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4 Övrigt 

4.1 Statlig inköpssamordning 

4.1.1 Vad är statlig inköpssamordning? 
Både i Sverige men också i övriga medlemsländer förekommer det att upphandlande 
enheter då de skall göra en upphandling väljer att samarbeta med varandra. Detta 
samarbete sker då inom mer eller mindre fastlagda ramar.130 Det vanligaste är att 
kommunerna eller landstingen låter en upphandlande enhet exempelvis Statskontoret, 
Hjälpmedelsinstitutet eller Kommentus Gruppen AB, sköta själva upphandling, detta kallas 
med ett annat ord för samordnad upphandling. Den samordnade upphandlingen utmynnar 
oftast i ett ramavtal som kommunen eller landstinget sedan kan avropa från. 131 När det 
talas om statlig inköpssamordning så är det samarbetet mellan landsting och kommuner å 
ena sidan och Statskontoret, Hjälpmedelsinstitutet och Kommentus Gruppen AB å andra 
sidan som avses. 

4.1.2 Hur regleras statlig inköpssamordning? 
Den statliga inköpssamordningen regleras idag genom Förordning (1998:796) om statlig 
inköpssamordning. I 1 § sägs att syften med lagen är att spara pengar åt staten samt att den 
enbart ”gäller för myndigheter under regeringen”. Den 2 § slår fast att när det är frågan om 
varor och tjänster vilka upphandlas ofta, i stor mängd eller som är särskilt dyra skall 
ramavtal finnas för att effektiveras upphandlingen. Det är Statskontorets uppgift att se till 
att ramavtal på detta område finns enligt 4 §. Förordningen gäller egentligen enbart 
myndigheter under regeringen detta har ändå inte hindrat att kommuner och landsting från 
att vara med vid inköpssamordning, vilket framgår av flera mål som behandlas i kapitel 6.132  

4.1.3 Hur går förfarandet till vid statlig inköpssamordning? 
Även vid statlig inköpssamordning skall LOU:s regler för hur förfarandet vid 
upphandlingen skall gå till att följas. Den skillnad som uppstår gäller egentligen bara själva 
tilldelningsbeslutet. När detta fattas skall i enlighet med 1 kap 28 § LOU upplysningar 
lämnas till ”varje anbudssökande eller anbudsgivare om beslutet och skälen för det” av den 
upphandlande myndigheten. Enligt bestämmelser i kommunallagen (1991:900) får 
kommuner och landsting inte delegera denna uppgift till någon annan. Detta får till följd att 
varje enskild kommun och enskilt landsting som deltar i en samordnad upphandling måste 
fatta ett eget tilldelningsbeslut. Denna begränsning gäller även för delegering vid 
avslutandet av upphandlingen.133  

                                                 
130 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 132. 

131 Ds 2004:37 s 9. 

132 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 132. 

133 Ds 2004:37 s 9 – 10. 
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4.2 Nämnden för offentlig upphandling 

4.2.1Vad är nämnden för offentlig upphandling? 
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) är en nämndmyndighet som har till uppgift att 
utöva statlig tillsyn över offentlig upphandling. Organisatoriskt är nämnden uppbyggd med 
en expertnämnd med åtta ledamöter samt ett kansli med nio tjänstemän.134  

4.2.2Hur regleras denna? 
NOU styrs av Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig 
upphandling (förordningen). Enligt 1 § i förordningen är NOU:s uppgift att:  

• ”utöva tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling och förordning (1980:849) om tillämpning av GATT-
överenskommelsen om statlig upphandling”, 

• ”följa utvecklingen på upphandlingsområdet inom den europeiska 
frihandelssammanslutningen (EFTA), Europeiska gemenskaperna (EG), 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), GATT och WTO-
överenskommelsen om statlig upphandling”, 

• ”lämna information och allmänna råd inom nämndens tillsynsområden och följa 
tillämpningen av de nationella leveransbestämmelserna samt verka för en enhetlig 
tillämpning av dessa”, 

• ”samla in och bearbeta uppgifter för statistiskändamål”, 

• ”verka för en effektiv offentlig upphandling.” 

Vidare framgår nämndens sammansättning av 2 §, hur ärendena skall handläggas av 6 -9 §§ 
och hur ledamöter utses av 10 § i förordningen. Tillsynen över offentlig upphandling, hur 
uppgifter får inhämtas samt skyldighet för upphandlande enhet att tillhandahålla 
upplysningar framgår av 7 kap. 9 och 10 §§ LOU.  

4.2.3 Var kan man hitta information om NOU? 
NOU har en egen hemsida www.nou.se där information om NOU, deras nyhetsbrev samt 
bl a rapporter, remissvar, yttranden och ärenden kan läsas. På denna sida finns också 
viktiga länkar till svenska och internationella sidor som rör offentlig upphandling, ordlista, 
annonsering samt upphandlingsregler för offentlig upphandling. NOU har vid ett flertal 
tillfällen uttalat sig i frågan om ramavtal och hur dessa får användas. När det gäller deras 
yttranden kommer dessa att studeras närmre i kapitel 6.   

                                                 
134 SOU 1999:139 s 95. 
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5 Ramavtal 

5.1 Inledning 
De tre inledande kapitlen har kortfattat gått igenom EG-rätt av betydelse för offentlig 
upphandling, förfarandet vid offentlig upphandling samt vad statlig inköpssamordning och 
NOU är. Med denna bakgrundskunskap är det nu dags att gå in på uppsatsens 
frågeställning om hur ramavtal definieras, regleras och används inom den klassiska sektorn.  

Generellt kan sägas att ramavtal är avtal som används när den upphandlande enheten har 
ett återkommande behov av en viss vara, tjänst eller arbete. Genom att använda ramavtal 
sparas både tid och resurser, eftersom den upphandlande enheten inte behöver göra en 
upphandling varje gång varan, tjänsten eller arbetet behöver köpas in. Problemet när det 
gäller ramavtal idag är att det finns en rad olika sätt att sluta ramavtal i medlemsländerna. 
Dessvärre finns ingen europeisk standardiserad terminologi för de olika variationer på 
ramavtal som sluts, något som både kan leda till begreppsförvirring och svårigheter att 
diskutera nya förslag.135  

Målet för EU när det gäller upphandling är att denna skall vara gränsöverskridande. De 
upphandlande enheterna i medlemsländerna har därmed vid upphandling av en vara, tjänst 
eller ett arbete möjlighet att vända sig till leverantörer i alla medlemsländerna. Leverantörer 
har omvänt möjlighet att lämna anbud på upphandlingar som görs av upphandlande 
enheter i alla medlemsländer. Genom den gränsöverskridande handeln skapas också 
förutsättningar för en sund konkurrens.136  

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt som vart och ett studerar och analyserar ramavtal 
utifrån olika synvinklar. Det första avsnittet ägnas åt direktivet och hur ramavtal används i 
bl a England medan det andra avsnittet behandlar den svenska rätten. I det sista och 
avslutande avsnittet är fokus riktat på enkla och parallella ramavtal.  

5.2 EG-rätt 

5.2.1 Hur definieras och regleras ramavtal i direktiven? 
Det finns varken i varu-, bygg och anläggnings- eller tjänstedirektivet någon definition av 
vad ett ramavtal är och hur det skall regleras. För att finna detta får man gå till 
försörjningsdirektivets allmänna bestämmelser. I artikel 1.5. sägs att ramavtal är ”avtal som 
ingås mellan en av de i artikel 2 nämnda upphandlande enheterna och en eller flera 
leverantörer eller entreprenörer, och vars syfte är att fastställa villkoren, speciellt 
beträffande priser och i förekommande fall planerad kvantitet, för de kontrakt som skall 
slutas under en viss period”. Syftet med ramavtal enligt artikel 1.5 är således att den 
upphandlande enheten och leverantören skall komma överens om pris och eventuell 
mängd för det som skall köpas in under en visst angiven tid. Vidare sägs i artikel 5.1 att 
”upphandlande enheter kan betrakta ett ramavtal som ett kontrakt i enlighet med artikel 1.4 
och tilldela detta enligt bestämmelserna i detta direktiv”. Vad är då ett kontrakt?  Enligt 
artikeln 1.4 är det “skrivna avtal med ekonomiska villkor mellan en av de i artikel 2 nämnda 
upphandlande enheterna och en leverantör, entreprenör eller tjänsteproducent” som skall 

                                                 
135 Arrowsmith,  Public procurement Law Review, 1999, s 115, 117. 

136 KOM (96) 583 s 3. 
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ha ett syfte som stämmer överens med någon av punkterna som anges i a – c alternativen i 
artikel 1.4. Innebörden av artikel 5.1 är att de avtalsslutande parterna d v s den 
upphandlande enheten och leverantören kan se på ramavtalet som ett 
upphandlingskontrakt med kravet att direktivets bestämmelser när det gäller tilldelning 
följs. I artikel 5.2 anges att reglerna för tilldelning finns i artikel 20.2. Denna artikel uppger 
att det inte behövs någon ny anbudsgivning vid tilldelning av kontrakt utifrån ett ramavtal 
så länge villkoren i artikel 5.2 uppfylls d v s att upphandlingen gjorts enligt bestämmelserna 
i direktivet. Artikel 5.4 innehåller dock en begränsning i det att upphandlingskontrakt inte 
får missbrukas så att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids. 
Försörjningsdirektivets ramavtal fastställer således pris och eventuellt också beräknad 
mängd, det kan räknas som ett upphandlingskontrakt men det får inte missbrukas. Om 
försörjningsdirektivets definition och regler däremot kan användas också inom den 
klassiska sektorn är oklart.  

Det finns flera affärsmässigt bra anledningar till att använda ramavtal bl a att 
skattebetalarnas pengar på så sätt används på ett effektivt sätt. Trots detta skapar ramavtal 
inom den klassiska sektorn problem av det enkla skälet att de inte regleras i direktiven för 
den klassiska sektorn och att deras laglighet därmed kan ifrågasättas. En bidragande orsak 
till tveksamheter kring hur ramavtal får användas inom denna sektor är också 
kommissionens agerande med bl a ett motiverat uttalande mot Storbritannien och dess 
användande av ramavtal inom den klassiska sektorn.137 Därtill har frågan huruvida ramavtal 
kan användas inom den klassiska sektorn ännu inte varit föremål för EG-domstolen 
bedömning. Det är därför oklar om ramavtalsanvändning inom den klassiska sektorn 
strider mot direktivet eller mot gemenskapsrätten.138 

5.2.2 Hur ser England och kommissionen på ramavtal? 
När man i England talar om ramavtal görs där en uppdelning mellan två olika typer av 
ramavtal nämligen framework contracts och framework agreements.139 Även kommissionen 
har i ett riktlinjedokument 1992 kallat ”Draft Policy Guidelines on Framework Agreements 
under Directive 90/531/EEG”140 gjort denna uppdelning. Riktlinjedokumentet är dock 
enbart ett arbetsdokument och representerar inte kommissionens officiella åsikt.141  

Med framework contracts avses en juridiskt bindande uppgörelse där parterna gör 
ömsesidiga juridiska åtagande med hänsyn till behov och tillgång av en vara eller tjänst. 
Även om inga exakta mängder anges i avtalet är köparen bunden att när behov uppstår 
köpa varan eller tjänsten hos leverantören och leverantören är skyldig att leverera.142 Enligt 
kommissionens definition kan ett framework contracts också innehålla en optionsklausul.143 
                                                 
137 Arrowsmith,  Public procurement Law Review, 1999, s 115. 

138 Hentze &  Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 74. 

139 Arrowsmith, The law of public and utilities procurement, s 176. 

140 CCO/92/93 REV 1 Draft Policy Guidelines on framework agreements under directive 90/531/EEC 
(Utilities). 

141 Se försättsida CCO/92/93 REV 1 Draft Policy Guidelines on framework agreements under directive 
90/531/EEC (Utilities). 

142 Arrowsmith, The law of public and utilities procurement, s 176. 

143 CCO/92/93 REV 1 Draft Policy guidelines on framework agreements under directive 90/531/EEC 
(Utilities), s 1. 
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Innan ett framework contracts sluts krävs precis som vid all upphandling att de vanliga 
reglerna för upphandling följs. När sedan den specifika beställningen görs behövs däremot 
ingen ny upphandling genomföras.144 Enligt kommissionen145 är det enbart framework 
contracts som är giltiga att användas som ramavtal inom den klassiska sektorn.146   

När parterna inte gör några ömsesidiga juridiska åtaganden utan endast bestämmer 
villkoren för eventuella framtida avtal talas det i England om framework agreements. 
Denna typ av ramavtal innebär att när det hos köparen uppstår ett behov av varan eller 
tjänsten är han fri att välja att göra inköpet genom ramavtalet eller hos annan leverantör 
och leverantörer är fri att välja om han vill leverera eller inte.147 Med framework agreements 
kan menas tre olika typer av ramavtal. För det första kan med framework agreements 
menas ett avtal som inte binder köparen att göra några inköp från det tecknade ramavtalet. 
För det andra kan avses ett avtal där köparen betalar ett förskott till leverantören för att 
denne skall leverera men där någon bundenhet för upphandlaren att köpa inte uppkommer. 
För det tredje kan med framework agreement avses avtal där flera leverantörer är parter 
utan att det finns någon turordning fastlagd mellan dem.148 Enligt Arrowsmith är det 
tveksamt huruvida denna typ av ramavtal, som kan sägas vara icke bindande, kan användas 
inom den klassiska sektorn, då de inte är reglerade i direktiven för den klassiska sektorn.149 
Därtill har kommissionen uttalat att framework agreements inte får användas inom den 
klassiska sektorn.150   

5.3 Svensk rätt  

5.3.1 Vad framgår av propositionen som föregick införandet av LOU om 
ramavtal och hur definieras det i LOU? 
Av proposition 1992/93:88 framgår att den bedömning som gjordes då LOU skulle införas 
var att de svenska avropsavtalen i stort motsvarade det som i försörjningsdirektivet kallades 
framework agreement. Ett avropsavtal förklarades vara ett ”avtal som sluts centralt eller av 
vissa aktörer och anger ramvillkoren, som sedan mindre aktörer kan åberopa vid sina 
avrop”151. Det noterades vidare i propositionen att i framework agreements ingick även att 
pris och eventuell kvantitet skulle bestämmas, något som inte gjordes vid avropsavtal. 
Detta ansågs dock inte nödvändigt att infoga i det svenska begreppet.152 Det förslag till 
                                                 
144 Arrowsmith, The law of public and utilities procurement, s 177. 

145 Uttalande gjort under förfarande som pågår mot Storbritannien, se Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, 
Offentlig upphandling, s 76. 

146 Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 76. 

147 Arrowsmith, The law of public and utilities procurement, s 176. 

148 CCO /92/93 REV 1 Draft Policy guidelines on framework agreements under directive 90/531/EEC 
(Utilities), s. 1, Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 75 - 76 och Falk, & 
Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 115. 

149 Arrowsmith, The law of public and utilities procurement, s 177. 

150 Uttalande gjort under förfarande som pågår mot Storbritannien, se Hentze & Sylvén, Sveriges rikes lag.18, 
Offentlig upphandling, s 76.  

151 Prop 1992/93:88 s 62. 

152 Prop 1992/93:88 s 62. 
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lagstiftning som läggs fram i propositionen innehåller alltså redan från början vissa brister 
genom att det bortses från försörjningsdirektivets krav på att ramavtal skall innehålla pris 
och eventuella kvantiteter. En annan fråga som uppkommer vars svar inte framgår av 
propositionen är om det observerades att det fanns fler ramavtalstyper än framework 
agreements. 

För svensk vidkommande definieras ramavtal i det inledande kapitlet med allmänna 
bestämmelser i LOU. Där sägs att ramavtal är ett ”avtal som ingås mellan en upphandlande 
enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs 
under en viss period”153. Det svenska ramavtalet skall följaktligen ”fastställa samtliga villkor 
för avrop”, men är detta möjligt? När ett ramavtal sluts gäller det för inköp av varor, 
tjänster eller arbeten som kommer att göras vid en senare tidpunkt. Av naturliga skäl kan 
därför exempelvis inte leveransdatum bestämmas i ramavtalet.154 I och med att det inte 
finns något krav på att svenska ramavtal skall innehålla pris eller eventuell mängd blir detta 
ytterligare faktorer som fattas beslutas om senare. Detta får, som jag ser det, till följd att det 
egentligen inte är möjligt att vid själva ramavtalsslutandet fastställa samtliga villkor för 
avrop, vilket är avsikten enligt LOU. Det anges också att ramavtalet skall gälla för ”en viss 
period”. Vad som avses med detta uttryck framgår inte av propositionen och diskuteras 
inte i doktrinen, vilket gör det är svår att veta hur länge ett ramavtal egentligen får löpa. 

5.3.2 Vilken innebörd ges ramavtal avtalsrättsligt?  
Som en jämförelse skall jag i detta avsnitt kort gå igenom hur det rent avtalsrättsligts ses på 
ramavtal. Grundregeln för hur avtal uppkommer bygger på anbud-acceptmodellen, enligt 
denna lämnar anbudsgivaren ett anbud som anbudsmottagaren accepterar vilket medför att 
ett avtal som är ömsesidigt bindande för parterna uppkommer. Anbud-acceptmodellen 
följer de regler som anges i avtalslagens första kapitel. Dessa regler är dock dispositiva, 
vilket ger parterna en möjlighet att enas om annat sätt att sluta avtalet på.155 Men hur 
uppkommer ett avropsavtal rent avtalsrättsligt? Ibland är det så att företag redan från 
början vet att man har ett kontinuerligt behov av exempelvis en viss vara eller att en 
produkt enbart tillverkas åt företaget s k legotillverkning. När företaget då vill skapa ett 
avtalsförhållande med leverantören som är tänkt att löpa över ett år eller mer är det inte 
ovanligt att man sluter ett avropsavtal. Avropsavtalet är ett ramavtal, med detta avses att 
ramarna för avtalet är fastlagda såsom vilka varor eller produkter det är som skall levereras 
samt vilket pris, med eventuella justeringar och rabatter, som skall betalas. Däremot är inte 
antalet leveranser bestämda i avtalet utan företaget beställer de varor eller produkter som 
det behöver successivt under året. Det är företagets enskilda beställning från ramavtalet 
som kallas för avrop. Ramavtalet innebär en skyldighet för företaget att beställa alla eller 
merparten av sina varor eller produkter från leverantören och en skyldighet för 
leverantören att leverera vid beställning.156  

Det finns två olika sätt att se på avropsavtalet avtalsrättsligt antingen kan man se det som 
ett föravtal eller som ett stående anbud.157 Med föravtal avses ”ett avtal eller en utfästelse 
                                                 
153 1 kap. 5 § 8 st LOU. 

154 SOU 2005:22 s 273. 

155 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 36. 

156 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 97. 

157 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 98. 
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att i framtiden ingå avtal”158. Föravtalet kan vara antingen ömsesidigt bindande eller 
bindande för enbart den ena parten vilket är fallet när optionsklausuler tillämpas i 
föravtalet.159 Ett stående anbud innebär ett åtagande för säljaren att då köparen gör en 
beställning leverera de varor som beställs.160 Skillnaden mellan dessa två ligger således i att 
vid föravtal är det fråga om ett löfte att framöver ingå avtal medan det vid stående anbud 
redan finns ett avtal som inte utnyttjas förrän beställning sker hos säljaren.  

5.3.3 Vad uttalas om ramavtal i doktrinen? 
Ovan har en genomgång av hur proposition och LOU definierar ramavtal samt hur det 
rent avtalsrättsligts ses på ramavtal gjorts. Det är nu dags att gå vidare och undersöka och 
analysera hur ramavtal definieras i doktrinen. Enligt Kommerskollegiet definition är 
”Ramavtal: Avtal begränsat till att ange allmänna principer och riktlinjer för de 
överenskommelser som framdeles kan komma att träffas mellan parterna. De innehåller 
som regel inte bindande, konkreta förpliktelser och förutsättes ofta kräva komplettering 
genom mer detaljerade och konkretiserade överenskommelser, vilka ska göra det möjligt att 
faktiskt tillämpa avtalet”161. NOU gör följande begreppsförklaring: ”Ett ramavtal i vilket 
samtliga villkor för avrop fastställts är ett ömsesidigt förpliktande avtal med ekonomiska 
villkor som slutits mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer”162. 
Kristian Pedersen säger i sin bok ”Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling” att: 
”LOU:s ramavtals definition snarast avse något som skulle kunna beskrivas som ett 
avropsavtal d v s ett avtal som fastställer samtliga för avtalsrelationen nödvändiga villkor 
och under vilket den upphandlande enheten kan göra ”rena” avrop”163. Den sista 
definitionen hämtas från Pernilla Bjurmans bok ”Beställarstöd – offentlig upphandling och 
avtal” där hon säger att: ”Ramavtal är alltså avtal som reglerar samtliga villkor, men som 
inte samtidigt är en beställning. Ramavtal innehåller alltså inte stadganden om leverans av 
viss volym och fastställer inte någon viss avtalad leveransdag. Från ramavtalet görs 
beställningar i form av avrop”164. Syftet med att citera så många olika ramavtalsdefinitioner 
är att visa på de olika förklaringar av begreppet som finns. Det kan konstateras att 
Kommerskollegiets definition skiljer sig från NOU:s, Pedersens och Burmans definition i 
det att Kommerskollegiet inte anser att det är möjligt att direkt tillämpa avtalet. Vad gäller 
NOU:s, Pedersens och Burmans begreppsförklaringar är dessa i vissa delar likartade i det 
att alla tre säger att samtliga villkor för avrop fastställs i avtalet och att det är utifrån avtalet 
som avrop sedan görs. De skillnader som finns är att NOU talar om att det är ett 
ömsesidigt förpliktande avtal och Burman klargör att det inte rör sig om någon beställning. 
Trots att begreppsförklaringarna skiljer sig åt sinsemellan får ändå själva andemeningen 
sägas vara klar, då alla tre talar om att det rör sig om ett avtal som fastställer samtliga villkor 
som det sedan kan avropas ifrån.  

                                                 
158 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 94. 

159 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 94. 

160 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 56. 

161 www. kommers.se,  2005-03-21. 

162 NOU:s yttrande i dom 2004-03-17 diarienr 2004/0046-29. 

163 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 114. 

164 Bjurman, Beställarstöd – offentlig upphandling och avtal, s 106. 
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Den jurist som i dagsläget har skrivit mest om ramavtalsanvändning är Kristian Pedersen 
som i boken ”Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling”, skriven tillsammans med 
Jan-Erik Falk, ingående utreder hur ramavtal kan definieras och användas. Hans åsikt är 
den att det svenska avropsavtalet får anses vara ett bindande avtal ett s k framework 
contract. Enligt försörjningsdirektivet kan ramavtal också vara icke bindande och kallas då 
framework agreements, denna avtalstyp återfinns dock inte i den svenska lagtexten. Att 
bindande ramavtal får användas inom den klassiska sektorn framgår indirekt enligt 
Pedersen av rättsfallet Kommissionen mot Grekland165. Däremot kan ingen indirekt effekt 
åberopas när det gäller icke bindande ramavtal som sluts inom den klassiska sektorn. 
Belägg för detta hittar han i rättsfallet Telaustria166 som handlade om huruvida 
koncessionsavtal kunde användas avseende en offentlig tjänst. EG-domstolen uttalar i 
rättsfallet att hade gemenskapslagstiftaren haft för avsikt att ett visst avtal skulle vara tillåtet 
enligt direktivet hade det ingått. När det nu inte gör det är detta ett medvetet val från 
gemenskapslagstiftarens sida.167 Effekten av denna dom blir att det inte är möjligt för 
upphandlande enheter inom den klassiska sektorn att använda sig av icke bindande 
ramavtal, eftersom dessa inte regleras i direktiven för den klassiska sektorn. När det gäller 
bindande ramavtal anses dessa vara upphandlingskontrakt i överensstämmelse med 
direktivet och hamnar därmed utanför tillämpningsområdet för ovanstående dom.168  

Pedersen utgår alltså ifrån den svenska ramavtalsdefinitionen och jämför den med 
framework contract och kommer i denna jämförelse fram till att båda avtalen har det 
gemensamt att de ömsesidigt binder parterna i avtalet. Detta medför enligt honom att 
avtalen därmed också kan räknas som upphandlingskontrakt, vilket gör att de faller inom 
ramen för direktiven i den klassiska sektorn. De enda synpunkterna man kan ha angående 
detta resonemang är att det av propositionen som föregick införandet av LOU inte 
diskuteras i termer av att ett ramavtal skall betraktas som ett upphandlingskontrakt. 
Definitionen i 1 kap. 5 § st. 8 LOU innehåller inte heller någon hänvisning till 1 kap. 5 § st 
4 LOU och det som sägs om upphandlingskontrakt där. Därtill uttalar, som jag ser det, 
EG-domstolen i rättsfallet Kommissionen mot Grekland enbart att det funnits en 
skyldighet för det grekiska industri-, energi- och teknologiministeriet att annonsera 
upphandlingen i dåvarande EGT. Min åsikt är den att eftersom kommissionen uttalat att 
framework contracts är tillåtna inom den klassiska sektorn och det svenska ramavtalet är ett 
bindande avtal räcker detta som belägg för att det är tillåtet att använda bindande ramavtal 
inom den klassiska sektorn. Däremot håller jag med Pedersen om att ett icke bindande 
ramavtal inte kan användas. För detta talar precis som han säger EG-domstolens dom i 
Telaustria men också kommissionens uttalande om att dessa inte skall vara tillåtna att 
använda inom den klassiska sektorn. Summan av resonemanget blir därför att både jag och 
Pedersen kommer fram till samma slutsats, nämligen att endast bindande ramavtal kan 
användas inom den klassiska sektorn.     

                                                 
165 Mål C-79/94 Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, REG 1995 s. I-01071.  

166 Mål C-324/98 Telaustria Verlags GmbH och Telefonadress GmbH mot Telekom Austria AG, REG 2000 
s. I-10745. 

167 Mål C-324/98 Telaustria Verlags GmbH och Telefonadress GmbH mot Telekom Austria AG, REG 2000 
s. I-10745, punkt 56. 

168 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 120 - 123. 
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5.4 Enkla och parallella ramavtal  

5.4.1 Definition 
En upphandlande enhet kan välja om den vill sluta ramavtal med en leverantör eller med 
flera leverantörer enligt 1 kap. 5 § st 8 LOU. När den sluter ramavtal med en leverantör 
kallas detta för ett enkelt ramavtal medan det kallas för parallella ramavtal när det sluts med 
flera leverantörer. Den upphandlande enheten har också den valmöjligheten att antingen 
sluta ett ramavtal där flera leverantörer ingår eller att sluta flera likadana ramavtal med olika 
leverantörer.169 Vilken typ av parallellt ramavtal som den upphandlande enheten använder 
spelar oftast ingen större roll, huvudsaken är att samma upphandling och upphandlings 
föremål ligger till grund för ramavtalet. 170 

5.4.2 Vilka olika typer av enkla och parallella ramavtal finns?  
Enligt Arrowsmith171 finns det inte mindre än fem olika typer av ramavtal som kan används 
både vid enkla och parallella ramavtal och dessa är följande:  

1. Den upphandlande enheten åtar sig att köpa ett visst antal varor, arbeten eller tjänster 
från ramavtalsleverantören och leverantören åtar sig att leverera. Även villkor för framtida 
inköp som den upphandlande enheten kan behöva bestäms. 

2. Den upphandlande enheten åtar sig göra alla eller delar av framtida inköp hos 
leverantören, som åtar sig att kunna leverera.  

3. Den upphandlande enheten åtar sig inte att göra alla eller delar av framtida inköp hos 
leverantören men leverantören åtar sig att kunna leverera.  

4. Den upphandlande enheten åtar sig att köpa alla eller delar av framtida inköp hos 
leverantören men leverantören åtar sig inte att kunna leverera.  

5. Den upphandlande enheten och leverantören enas om villkoren på vilka dess behov skall 
kunna tillgodoses av leverantören, men varken den upphandlande enheten eller 
leverantören garanterar något bindande åtagande.  

Bland de uppräknade ramavtalen är de två första punkterna ömsesidigt bindande för 
parterna, punkt 3 och 4 däremot binder enbart den ena parten medan punkt 5 inte binder 
någon part alls. Det finns alltså bland alternativen två bindande avtal och tre avtal som är 
icke bindande. Detta får till följd att av Arrowsmith:s fem ramavtalstyper är det enbart typ 
1 och 2  som kan användas inom den klassiska sektorn. Anledningen till detta är  kravet på 
att ramavtal skall vara ömsesidigt bindande för att vara tillåtna att användas inom den 
klassiska sektorn.  

5.4.3 Varför används ramavtal och vilka för- respektive nackdelar finns det 
med detta? 
Hur kommer det sig att en upphandlande enheter vill använda sig av enkla eller parallella 
ramavtal? Vilka motiv kan man hitta för detta? Det kan av flera skäl vara av intresse för en 
                                                 
169 Arrowsmith,  Public procurement Law Review, 1999, s 120. 

170 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 126. 

171 Arrowsmith,  Public procurement Law Review, 1999, s 117 - 121. 
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upphandlande enhet att sluta enkla ramavtal. Ett är att enheten då i gengäld erbjuds 
rabatterat pris eller någon annan förmån. Ett annat att man vill kunna reservera en viss 
mängd varor hos en leverantör, som står kvar i leverantörens lager och betalning sker 
allteftersom varor beställs. Ett tredje skäl är att man av olika anledningar vill inleda ett 
längre samarbete med leverantören exempelvis kring forskning eller utveckling av en 
produkt.172 Fördelarna med de enkla ramavtalen kan således vara sänkt pris och ett tätare 
samarbete med leverantören, nackdelen är just bidningen till en leverantör. 

För parallella ramavtal finns det på motsvarande sätt olika skäl för att sluta denna typ av 
ramavtal. En anledning till att den upphandlande enheten vill sluta ett parallellt ramavtal 
kan vara att man är beroende av den vara eller tjänst som skall upphandlas och därför vill 
vara säker på att alltid kunna ha tillgång till denna. Fördelen med att i detta läge sluta ett 
parallellt ramavtal är att om den leverantör som lämnat det lägsta priset eller det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte har möjlighet att leverera finns det en möjlighet 
för den upphandlande enheten att vända sig till annan leverantör. Därmed garanteras också 
att man alltid har tillgång till den vara eller tjänst som man är i behov av.173 Nackdelarna är 
för det första att anbuden kan bli för höga beroende på att det är svårt för leverantören att 
lämna ett exakt anbudspris då denne inte riktigt vet vilka volymer som kommer att bli 
aktuella att leverera eller när de skall levereras. För det andra är det så att om leverantören 
vet att de flesta leverantörerna som lämnar anbud kommer att bli antagna så minskar 
dennes drivkraft att konkurrera med pris, kvalitet och service. För det tredje finns det alltid 
en risk att affärsmässigheten hotas vid parallella ramavtal174 

En annan anledning att sluta parallella ramavtal kan vara att den upphandlande enheten 
bedriver verksamhet inom ett stort geografiskt område. För att då inte bli beroende av 
några få leverantörer kan man dela upp det geografiska området i mindre delområden. 
Fördelen med detta är att det på så sätt skapas förutsättningar för mindre leverantörer att 
delta. Nackdelen kan bli att de lokala leverantörerna gynnas vilket kan leda till att 
likabehandlingsprincipen överträds.175  

En tredje anledning till att sluta parallella ramavtal kan vara att den upphandlande enheten 
vill ha olika leverantörer att välja på. Det kan likaså vara svårt att bestämma vilket anbud 
som är det fördelaktigaste då ramavtalet sluts eftersom priset kan komma att förändras 
under tiden. Exempel på detta är om varor beställs från en katalog där katalogpriset ändras 
regelbundet.176    

5.4.4 Vilka krav kan ställas på ett ramavtal och måste de rangordnas? 
En viktig fråga när det gäller ramavtal är vilka krav som kan ställas på dessa, särskilt när det 
gäller rangordning av leverantörer. Frågan kommer att behandlas mer ingående i nästa 
kapitel där domstolarnas och NOU:s bedömningar av ramavtal kommer att studeras 
närmre. I det följande kommer däremot Kommissionens, NOU:s och Pedersens 
uppfattning avseende vilka krav som kan ställas på ramavtal att redovisas. Kommissionen 
                                                 
172 Arrowsmith,  Public procurement Law Review, 1999, s 119. 

173 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 129. 

174 NOU yttrande i dom 2004-03-17 med diarienummer 2004/0046-29, s. 6 – 7. 

175 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 131. 

176 Arrowsmith, Public procurement Law Review,  1999, s 122. 
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har framfört följande regler för ramavtalsanvändning i det uttalande som är gjort i ett 
förfarande mot Storbritannien. 177 

• Ramavtal kan vanligtvis endast tecknas med en leverantör, regeln får frångås om 
ingen leverantör ensam förmår fullgöra ramavtalet eller om leverantörerna 
kompletterar varandra. 

• När avtal tecknas med flera leverantörer skall det finnas en turordning från vilken 
avropen görs. 

• Ett ramavtal som inte anger turordning och där förändringar av villkoren vad gäller 
pris eller annat görs vid själva avropet får troligen till följd att detta anses som en 
otillåten direktupphandling. 

Därutöver ställer kommissionen följande villkor för att avrop skall kunna göras utan att 
upphandlingsreglerna behöver användas: 

• Att det som avropas och den som avropar inkluderas i avtalet i 
överensstämmelse med annons eller förfrågningsunderlag  

• Att det är en upphandlande enhet som skrivit ramavtalet.  

 

NOU:s åsikt är den att ramavtal inte kan ses som en lista på godkända leverantörer utan vid 
tecknandet av parallella ramavtal måste en rangordningslista göras. På denna lista är det den 
leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som skall placeras först. 
Det är sedan från denne leverantör som avrop görs i första hand. Ytterligare ett krav som 
kan ställas på ramavtalet är att samtliga villkor för avrop fastställs i detta för att det skall 
räknas som ett bindande ramavtal som det går att göra avrop ifrån. 178 

Även Pedersen för i sin bok fram åsikten att det inte är möjligt för upphandlande enheter 
att ”plocka russinen ur kakan” genom att fritt välja bland de leverantörer som det slutits 
avtal med. Enligt honom får ett sådant förfaringssätt till följd att istället för bindande avtal 
uppkommer icke bindande avtal som är otillåtna i den klassiska sektorn. En annan 
konsekvens som följer av att rangordning saknas i ett parallellt ramavtal är att avtalet strider 
mot EG-principerna om likabehandling, förutsebarhet och transparens, vilka återfinns 
genom huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU.179  

Som redan sagts kommer det i kapitel 6 att ytterligare redogöras för hur domstolarna och 
NOU har resonerat kring vilka krav som kan ställas på ramavtal och på att hur dessa skall 
rangordnas. Det som kan noteras efter denna analys av vad kommissionen, NOU och 
Pedersen säger är att alla är eniga när det gäller kravet på rangordning. Den upphandlande 
enheten skall inte fritt kunna välja vilken leverantörerna det skall avropas ifrån. 
Kommissionen för fram en annan viktig åsikt som också kommer att beröras i kapitel 6 
nämligen att det som avropas är fastställt genom ramavtalet samt att den som avropar är 
ansluten till ramavtalet. 

                                                 
177 Se Hentze &  Sylvén, Sveriges rikes lag.18, Offentlig upphandling, s 76 - 77. 

178 NOU yttrande i dom 2004-03-17 med diarienr 2004/0046-29, s. 6 – 7, 10. 

179 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 129 – 130. 
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5.5 Sammanfattning  

Det kan alltså konstateras att definition av och reglerna för ramavtal enbart finns i 
direktivet för försörjningssektorerna. Enligt försörjningsdirektivet definition är 
ramavtalet ett avtal där pris och eventuell mängd bestäms. Med stöd av artikel 5 kan det 
anses vara ett upphandlingskontrakt, där användandet dock inte får missbrukas så att det 
påverkar konkurrensen. Huruvida försörjningsdirektivets definition och regler kan 
användas även för den klassiska sektorn är dock oklart. Någon rättslig prövning i EG-
domstolen när det gäller den klassiska sektorns nyttjande av ramavtal har ännu inte varit 
aktuell. Både i England och i kommissionens riktlinjedokument delas ramavtal in i två 
olika typer. Den ena typen är ömsesidigt bindande för parterna och kallas då framework 
contracts medan den andra typen inte binder parterna och då kallas för framework 
agreements. Kommissionens åsikt i ett motiverat uttalande mot Storbritannien var att 
det bara är framework contracts som får användas inom den klassiska sektorn.  

I den proposition som föregick införandet av LOU jämställdes framework agreements 
och det svenska ramavtalet med varandra. Direktivets krav på att pris och kvantitet 
skulle fastställas i ramavtalet ansågs däremot inte nödvändigt att ta med i den svenska 
ramavtalsdefinitionen. I LOU är definitionen av ramavtal placerad i det första kapitlet 
där de allmänna bestämmelserna för alla upphandlingsområden anges. Syftet med 
ramavtalet är att det skall ”fastställa samtliga villkor för avrop” något som konstaterats 
vara svårt med tanke på att inköp från ramavtalet görs först senare. Ramavtalet får enligt 
definitionen bara löpa under ”en viss period” vad som menas med detta uttryck är dock 
oklart. 

Enligt avtalslagen uppkommer ett giltigt avtal genom att anbudsgivaren lämnar ett anbud 
som accepteras av anbudsmottagaren. Reglerna i första kapitlet i avtalslagen är dock 
dispositiva vilket ger avtalsparterna möjlighet att enas om andra sätt att sluta avtal. Det 
vanligaste är att ramavtal eller avropsavtal som de också kallas sluts mellan företag och 
leverantör då det finns ett återkommande behov av en viss vara alternativt vid 
legotillverkning av en viss produkt. I avtalet bestäms vilken vara eller produkt som skall 
levereras samt priset för denna. Däremot är inte antalet leveranser bestämda utan företaget 
gör successiva beställningar under året. Med avrop avses den enskilda beställningen som 
görs utifrån ramavtalet. Ett avropsavtal kan antingen ses som ett föravtal eller som stående 
anbud, skillnaden ligger i att föravtalet enbart innebär ett löfte att framtiden ingå avtal 
medan det stående anbudet förutsätter ett tidigare ingånget avtal.  

När det gäller offentlig upphandling finns det i litteraturen och hos NOU och 
Kommerskollegiet en rad olika definitioner av vad ett ramavtal är. Det finns också olika 
åsikter om huruvida de går att använda direkt eller inte. Av NOU, Pedersen och Burman, 
som anser att de är användbara, definieras de som avtal där samtliga villkor för avrop är 
fastställda från vilket avrop sedan kan göras. Kommerskollegiet, som inte ser dem som 
användbara, anser att det enbart är allmänna principer och riktlinjer för eventuella framtida 
överenskommelser som det avtalas om. Huruvida ramavtal får användas inom den klassiska 
sektorn är beroende av om de är bindande eller icke bindandande. Skälet för detta är att 
icke bindande ramavtal inte omfattas av direktivet vilket gör dem otillåtna. Bindande 
ramavtal är däremot tillåtna eftersom de räknas som upphandlingskontrakt och till följd 
därav omfattas av direktiven. 
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En upphandlande enhet kan sluta både enkla och parallella ramavtal. De fördelar som kan 
ses med enkla ramavtal är lägre pris och möjlighet till samarbete omkring exempelvis 
utveckling av produkter mellan upphandlande enhet och leverantör. Som enda nackdel ses 
bindningen till en enda leverantör. De parallella ramavtalens fördelar är möjligheten för den 
upphandlande enheten att alltid ha tillgång till varor som man har stort behov av. Att 
kunna dela upp stora geografiska områden i mindre och därigenom kunna få flera 
intresserade anbudsgivare är en annan fördel. Slutligen kan det vara så att den 
upphandlande enheten vill ha flera leverantörer att välja på. Nackdelarna med parallella 
ramavtal är höga anbudspriser, dåligt incitament till konkurrens och risk för att 
affärsmässigheten och likabehandlingsprincipen hotas. För parallella ramavtal finns ett 
tydligt krav från både kommissionen och NOU att leverantörerna skall rangordnas. Som 
argument för rangordningen anges att det därigenom undviks att godtyckligt val fattas vid 
det enskilda avropet.   
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6 Hur ser domstolarna och NOU på användning av 
ramavtal? 

6.1 Allmänt 
I denna del av uppsatsen kommer en genomgång att göras av hur framförallt länsrätten 
men även EG-domstolen, kammarrätten och NOU har resonerat kring de upphandlande 
enheternas användning av ramavtal. Jag är medveten om att länsrättens och kammarrättens 
domslut samt NOU:s yttrande inte har så stort prejudikatvärde men beträffande offentlig 
upphandling och nyttjandet av ramavtal finns i nuläget inga avgöranden från 
regeringsrätten. Dessutom är det så att de mål och yttranden som redovisas i uppsatsen är 
de enda jag kunnat finna som rör upphandlande enheters användning av ramavtal. Inom 
EU har frågan om ramavtal enbart varit föremål för EG-domstolens bedömning i de två 
fall som redovisas i avsnitt 6.1.1. 

6.1.1 Vilken innebörd ger EG-domstolen åt ramavtal? 
I de två fall som ramavtal varit föremål för EG-domstolens bedömning har det handlat om 
en skillnad i hur kommissionen och en enskild medlemsstat sett på ramavtal. Det första 
målet Kommissionen mot Grekland180 handlade om inköp av gastyger till sjukhus, 
hälsovårdsinrättningar och armén. Det grekiska industri- energi- och teknologiministeriet 
tecknade i detta fall ramavtal med sex grekiska textilföretag utan att annonsera 
upphandlingen i EGT. Som förklaring anfördes att ramavtalen endast var ett ramverk. EG-
domstolens bedömning i målet var att det inte är möjligt för en medlemsstat att utesluta ett 
upphandlingskontrakt från direktiv 77/62:s tillämpningsområde. Medlemsstater kan således 
inte genom att anlägga ett annat synsätt på ramavtal kringgå direktivets syfte att dessa skall 
annonseras i EGT. En intressant observation är att frågan om det överhuvudtaget är 
möjligt att sluta ramavtal inom den klassiska sektorn inte berörs vare sig av kommissionen 
eller av EG-domstolen i målet. Följdfrågan som infinner sig är ifall detta skall tolkas som 
att kommissionen och EG-domstolen ansåg att det var möjligt att använda sig av ramavtal 
inom den klassiska sektorn, även om detta inte regleras av direktivet. Tyvärr kan det enbart 
konstateras att frågan inte aktualiseras genom rättsfallet, något som är beklagligt enligt min 
åsikt. Någon ledning till varför frågan inte tas upp går tyvärr inte att utläsa ur målet.    

Det andra målet Kommissionen mot Spanien181 rör frågan om felaktig implementering av 
direktiven 93/36 och 93/37 vilket gör att spansk lag tillåter förhandlat förfarande i två fall 
som inte täcks av direktiven. Enligt spansk lag kan förhandlat förfarande användas när det 
gäller inköp av varor som måste vara enhetliga för att de skall kunna användas av hela den 
offentliga förvaltningen. I dessa fall har varorna valts ut i förväg innan någon 
anbudsförfrågan gjorts. Den spanska regeringen likställer i målet anbudsförfrågan med 
ramavtal. Enligt EG-domstolen är det inte möjligt att komma till denna slutsats, ramavtal 
kan därmed inte jämställas med en anbudsförfrågan. Inte heller i detta rättsfall utreder EG-
domstolen när det är möjligt att använda ramavtal. Detta är enligt min åsikt beklagligt 
eftersom det finns en stor osäkerhet hos medlemsländerna just när det gäller frågan om 
ramavtal kan användas inom den klassiska sektorn. I och för sig kan det nära förestående 
införandet av det nya direktivet för den klassiska sektorn ha spelat roll, då detta både 

                                                 
180 Mål C-79/94 Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, REG 1995 s. I-01071. 

181 Mål C-84/03 Europeiska gemenskapernas kommission mot konungariket Spanien, REG 2005 s. _00. 



 Hur ser domstolarna och NOU på användning av ramavtal? 

 33

kommer att definiera och reglera ramavtal. När det gäller den klassiska sektorn finns det 
därmed ingen anledning för EG-domstolen att närmare utreda denna fråga i dagsläget.  

6.2 Parallella ramavtal 

6.2.1 Mål nr 1669-2000182 
Landstinget i Dalarna har gjort en upphandling av konferenstjänster. I 
förfrågningsunderlaget anges att utvärdering av anbuden kommer att göras med 
utgångspunkt i ”det mest fördelaktiga anbudet i förhållande till pris och kommersiella 
villkor samt kvalitet, där kvalitet värderas högre än pris och övriga kommersiella villkor”183. 
Förfrågningsunderlaget innehåller nio icke rangordnade punkter. Någon volym garanteras 
inte och avropen kommer att göras av respektive enhet som är i behov av 
konferenstjänster. Förutom detta uppmanas anbudsgivarna att marknadsföra sin 
konferensanläggning. Tolvsbo Hotell AB (bolaget) är en av konferensanläggningarna som 
inbjudits att komma med anbud och som nu yrkar att upphandlingen skall göras om 
alternativt att upphandlingen inte får slutföras förrän rättelse enligt bolagets anmärkningar 
gjorts.  

Målet är först avgjort i Länsrätten i Dalarnas län och det är också där som parterna 
utvecklar sin talan. Det bolaget anför är att landstinget vill göra en ramavtalsupphandling 
utan att uppge volym och utan att rangordna utvärderingskriterierna. Vidare är det tänkt att 
avropsrätten kommer att delegeras till respektive enhet som är i behov av 
konferenstjänster. Att i en ramavtalsupphandling avstå från att garantera volym är enligt 
bolaget inte affärsmässigt och gynnar inte konkurrensen som avsikten är bakom 1 kap. 4 § 
LOU. Då ingen rangordning av utvärderingskriterierna gjorts innebär det att alla har lika 
stort värde vilket kan leda till att exempelvis referenser värderas höger än pris. Om 
avropsrätten är tänkt att delegeras till den enhet som för tillfället är i behov av 
konferenstjänster finns också en risk för subjektiva beslut. Detta leder sammantaget enligt 
bolaget till brott både mot kraven på affärsmässigheten i 1 kap. 4 § LOU och mot kraven i 
6 kap. 12 § LOU. Landstinget anför i sitt bestridande att det är svårt att i förväg veta vilket 
behov av konferenstjänster som kommer att finnas under avtalsperioden. Detta är 
anledningen till att man inte i förfrågningsunderlaget lämnat några volymgarantier. Vidare 
anses att det av punkt 3.12.2 i förfrågningsunderlaget framgår att kvalitet värderas höger än 
pris och övriga kommersiella villkor.  

Länsrätten kommer i sin bedömning fram till att visserligen minskas anbudsgivarens 
möjlighet att ge ett mer exakt pris om inte någon volym anges. Landstingets skäl samt 
möjligheter till att komplettera förfrågningsunderlaget gör att det inte finns tillräckliga skäl 
för länsrätten att föreskriva att upphandlingen skall göras om eller rättas med stöd av 7 kap. 
2 § LOU.  

Målet överklagas till kammarrätten som i sina domskäl anger att syftet med huvudregeln 
om affärsmässighet är att göra det svårare för den upphandlande enheten att snedvrida 
konkurrensen genom gynnandet eller missgynnandet av viss leverantör. Beträffande 
rangordning av utvärderingskriterier kommer kammarrätten fram till att detta borde har 
skett och inte alls var omöjlig. Därtill finns risk för godtycke i fråga om 
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utvärderingskriterierna lokalisering, resurser, referenser och tillgänglighet. Sammantaget 
leder detta till svårigheter för anbudsgivarna att avge anbud på konferenstjänster. 
Dessutom sägs att enligt NOU är avsikten med ramavtal inte att se dessa som ”en lista på 
godkända leverantörer”184 där villkor och pris bestäms vid aktuellt avrop. För övrigt är det 
inte tillåtet för den klassiska sektorn att skapa ramavtal som endast prekvalificerar 
anbudsgivarna. Kammarrätten kommer fram till att landstinget genom att inte ange någon 
förväntad avropsvolym och inte heller rangordna leverantörerna bryter mot kravet på 
affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU. Kammarrättens bedömning blir efter genomgången att 
upphandlingen av konferenstjänster inte kan godkännas utan Landstinget i Dalarna döms 
till att göra om densamma.  

6.2.2 Mål nr 8633-2000185 
Stockholms läns landsting (landstinget) skall göra en upphandling av sjukvårdstjänster 
avseende psykoterapi och denna upphandling görs som en förenklad upphandling enligt 6 
kap. LOU. Landstinget ger efter anbudstidens utgång vissa anbudsgivare möjlighet att 
sänka sina priser då dessa anses för höga jämfört med övriga anbudsgivares. De sökande 
som anser sig förfördelade yrkar hos länsrätten att upphandlingen antingen skall göras om 
alternativt att den inte får avslutas förrän rättelse gjorts. 

De sökande i målet (5 st) anför att upphandlingen bryter mot huvudregeln om 
affärsmässighet och principen om objektivet genom att kriterierna inte rangordnas i 
förfrågningsunderlaget och att landstinget erbjuder vissa anbudsgivare en möjlighet att 
revidera sina anbud. De anser vidare att det inte framgår av förfrågningsunderlaget att 
avrop skall göras först hos den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. Leverantörens möjlighet till en riktig prissättning försvåras också då 
förväntad avropsvolym inte anges. Landstinget anför som bestridande att de anbud som 
inkom påtagligt skiftade i pris och att beslut därför fattades om att förhandling skulle 
inledes med de anbudsgivare som låg högst. Detta har inte inneburit att anbudsgivarna fått 
olika tidsfrister att inkomma med anbud. När det gäller rangordning av kriterier har detta 
skett i punktform i den ordning som värdering kommer att ske. De avtal som sluts innebär 
inte någon garanti för leverantören att denne senare kommer att anlitas av Stockholms läns 
landstings psykiatriska verksamhet. Därför kommer inte avtalen innehålla något löfte om 
att ett visst antal behandlingar kommer att avropas.      

Länsrättens slår i sin bedömning fast att landstinget har brutit mot kravet på 
affärsmässighet genom att ge vissa anbudsgivare möjlighet att justera priset. Domstolen 
kommer också fram till att avsikt med upphandlingen var att ingå ramavtal med flera 
anbudsgivare. Som huvudregel anges att samtliga villkor för avrop som görs under en viss 
period måste fastställas genom ramavtalet samt att en rangordning skall finnas vid 
avropstillfället. Denna rangordning får till följd att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som det i första hand avropas från. Länsrätten anser dock att när det gäller avrop 
om psykoterapibehandling måste hänsyn tas dels till terapeuternas erfarenhet och dels till 
vilken behandling som krävs. Bedömningen av länsrätten blir att även om landstinget anser 
att kriterierna har rangordnats genom punklistan och att värdering skulle ske enligt denna 
framgår detta inte klart av förfrågningsunderlaget. Följden blir att upphandlingen inte kan 
godtas utan måste göras om.   
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Målet överklagas till kammarrätten i Stockholm som i sin bedömning kommer fram till att 
det tillåtet att förhandla med anbudsgivare vid en förenklad upphandling. Att detta sker 
med enbart vissa anbudsgivare leder inte i sig till diskriminering eller att kravet på 
affärsmässighet och objektivitet bryts. Parterna kan därmed inte heller anses ha lidit någon 
skada. När det sedan gäller rangordning av kriterierna kommer domstolen fram till att 
genom att ”styrkt kompetensutveckling inom behandlingsområdet” står överst följt av 
övriga kriterier framgår rangordningen av förfrågningsunderlaget. Upphandlingen behöver 
därmed inte göras om.  

6.2.3 Mål nr 2098-03186 
Nyköpings kommun skall göra en upphandling av automatiska dörröppnare, 
spisvakter/timer och belysning för synskadade. I anbudsförfrågan anges att det är fråga om 
en öppen upphandling där ”det ekonomsikt mest fördelaktiga anbudet enligt LOU 
antas”187. Fasad & Automatikservice i Nyköping AB (bolaget) yrkar att upphandlingen 
antingen skall göras om eller får avslutas först efter det att rättelse skett.  

Bolaget anför till stöd för sin ansökan att ingen rangordning kommer att ske av de 
leverantörer som omfattas av ramavtalet, vilket strider mot kravet på affärsmässighet. 
Därtill kommer ytterligare ett tävlingsmoment att uppstå mellan leverantörerna då de skall 
marknadsföra sig gentemot de avropande enheterna som självständigt fattar beslut om var 
avrop ska ske. Tävlingsmoment framgår inte av förfrågningsunderlaget och strider mot 
både likabehandlingsprincipen och transparensprincipen. Marknadsföringen kan dessutom 
leda till förhandlingssituationer vilket inte är tillåtet vid öppen upphandling. Bolagets åsikt 
är att ”kommunen har sökt åstadkomma en situation där upphandlande enhet fritt kan välja 
eller vraka bland sådana leverantörer som tilldelats ramavtal”188. Kommunen anför att 
förfrågningsunderlaget tillgodoser likabehandling och transparens eftersom samtliga villkor 
för avrop kommer att fastställas i ramavtalet. Några inköpsvolymer kommer inte att 
garanteras i ramavtalet och det kommer inte heller att ske någon rangordning av 
leverantörer. Orsaken till detta är att det är den funktionshindrades behov som avgör vilken 
leverantör som utnyttjas. Vidare är inte tanken att ingå parallella ramavtal med flera 
leverantörer som har likadana produkter eller tjänster utan att leverantörerna istället skall 
komplettera varandra. När det gäller bolagets farhågor att förhandlingssituationer med de 
enskilda enheterna skulle kunna uppstå är det så att frågor som rör priser, rabatter och 
prisvillkor och justeringar av dessa enbart förhandlas med Nyköpings kommun, KLK-
Upphandlingsenheten. Bolagets farhågor är därmed obefogade. 

Domstolen går i domskälen för det första igenom Riksdagens revisorers rapport. Deras 
åsikt är att det finns risk för godtycke vid användandet av ramavtal och att det därför är 
önskvärt att en översyn av regleringen av ramavtal inom offentlig upphandling prioriteras. 
För det andra refereras till vad NOU yttrat i dnr 203/96-21 när det gäller ramavtal och 
regeln om affärsmässighet i LOU. För det tredje hänvisas också till Regeringsrätten åsikter i 
RÅ 2002 ref 50 där domstolen anser det möjligt att godta förfrågningsunderlag och 
utvärderingsmodeller som inte är optimala så länge LOU:s och gemenskapsrättens 
principer följs. Domstolen kommer i sin bedömning fram till att anbudsgivarnas möjlighet 
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till förutsebarhet och öppenhet minskar när det saknas uppgifter om rangordning och 
procentuell fördelning av inköpsvolymer. När leverantören dessutom åläggs att aktivt 
marknadsföra sig gentemot olika enheter inom Nyköpings kommun för att avrop skall ske 
hos denne finns risk för förhandlingssituationer som strider mot reglerna om öppen 
upphandling och avsikten med LOU. Nyköpings kommuns förfrågningsunderlag stämmer 
därmed inte med principen om affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU och ramavtalet är inte 
förenligt med transparensprincipen. Upphandlingen får därför avslutas först efter det att 
rättelse gjorts då grund för detta finns enligt 7 kap. 2 § LOU. 

6.2.4 Mål nr 2015-03189 
Landstinget i Uppsala län skulle göra en upphandling av inkontinensartiklar där även blöjor 
till barn ingick. Procter & Gamble (bolaget) lämnade in ett anbud på vissa delar av 
upphandling gällande 13 artiklar av allt-i-ett-blöjor och byxblöjor. Blöjor upphandlas även 
från konkurrenten SCA vilket har fått till följd att ett parallellt ramavtal har uppkommit. 
Enligt tilldelningsbeslutet anges att bolagets anbud har bedömts vara det mest ekonomiskt 
fördelaktiga, trots detta upphandlas bolagets produkter endast som komplement till SCA:s 
produkter. Bolaget yrkar därför att rättelse av avtalet skall göras genom att leverantörerna 
rangordnas och bolaget som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sätts 
först. Därtill yrkas att den totala inköpsvolymen regleras på så sätt att alla bolagets 
produkter, som är de mest ekonomiskt fördelaktiga, avropas i första hand.   

Som stöd för sitt yrkande framhåller bolaget att landstinget då de slutit ramavtal med två 
leverantörer utan att göra någon rangordning av dessa bryter mot principerna om 
affärsmässighet. Detta får till följd att också principerna om förutsebarhet, transparens och 
likabehandling som innefattas i denna princip överträds. Av förfrågningsunderlaget framgår 
inte att ”produkterna ingår i ett kostnadsfritt förskrivningssortiment”190 och därför inte kan 
rangordnas. Bolaget anser att dess produkt, som i detta fall är blöjor av märket Pampers, är 
likvärdigt med konkurrentens produkt, som är blöjor av märket Libero. Något behov för 
sjukvårdspersonal att förskriva användning av den ena blöjsorten framför den andra finns 
därmed inte. Landstinget har som stöd för sin uppfattning framhållit att när det gäller 
förskrivning av inkontinenshjälpmedel, i detta fall blöjor, får detta bara utföras av personal 
med särskild kompetens. Om en rangordning av produkterna skulle ske så att bolagets 
produkter alltid skulle väljas i första hand kan den situationen uppstå att ordinerande 
personal är tvungna att välja mellan patientsäkerheten eller att bryta ingånget avtal. Vidare 
hänvisar landstinget till ett utlåtande från NOU den 25 augusti 1998 där det sägs att 
”ramavtal inte får användas som en lista på godkända leverantörer”191 men att i vissa 
speciella situationer får sådan tillämpning anses godtagbar. Enligt landstinget är situationen 
sådan för hälso- och sjukvården, som även styrs av andra lagregler, att huvudregel i vissa 
fall måste kunna modifieras. 

I domskälen utreds kraven på begreppet affärsmässighet och dess betydelse för att 
tillgodose de EG-rättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, 
förutsebarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Där kravet på affärsmässighet 
leder till att det är det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt som skall antas. Men 
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framförallt studeras NOU:s uttalande i augusti 1998 vad gäller rangordning av ramavtal. Av 
denna granskning framgår att NOU anser att leverantörer i ett parallellt ramavtal bör 
rangordnas. 

Länsrätten kommer i målet fram till att begreppet affärsmässighet för den upphandlande 
enheten får till följd att då parallella ramavtal används finns det en skyldighet att rangordna 
de leverantörer som blivit antagna för att kravet i 1 kap. 4 § LOU skall vara uppfyllt. 
Länsrätten dömer därför Landstinget i Uppsala län till att vidta rättelse genom att 
rangordna produkterna och att dela upp den sammanlagda förväntade inköpsvolymen 
innan upphandlingen kan avslutas. 

6.2.5 Mål nr 2491-04192 
2004 gör Stockholms allmänna försäkringskassa (försäkringskassan) en upphandling av 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Upphandlingen är i och för sig en samverkan 
mellan försäkringskassorna men det är ändå den enskilda försäkringskassan som sluter sitt 
eget avtal. Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka (stiftelsen) inger anbud 
och meddelas i tilldelningsbeslut att man fått 409 poäng och att Dalarnas, Västmanlands 
och Uppsalas försäkringskassor vill sluta avtal med dem. Detta får till följd att stiftelsen 
ansöker om överprövning och yrkar dels att tilldelningsbeslutet skall undanröjas, dels att en 
ny utvärdering av anbudet skall ske genom att antingen rättelse sker alternativt 
upphandlingen görs om.  

Försäkringskassan anför att för att länsrätten skall vara behörig att ta upp begäran om 
överprövning förutsätts en tidsfrist och att inte upphandlingskontrakt föreligger. 
Försäkringskassan har redan börjat teckna avtal vilket för med sig att länsrätten av den 
anledningen inte är behörig att ta upp begäran om överprövning. Det konstateras att det i 
förarbeten och praxis inte finns angivet vad som skall betraktas som ett 
upphandlingskontrakt, förutom att detta skall vara skriftligt och undertecknat av båda 
parter. Frågan är också om det krävs att alla avtal skall var undertecknade eller om det är 
tillräckligt att enbart det första avtalet är undertecknat. Försäkringskassans åsikt är att det är 
tillräckligt att det första avtalet är undertecknat för att upphandlingskontrakt skall föreligga. 
Stiftelsen anför att genom att skälen till beslutet inte anges i tilldelningsbeslutet så har tio 
dagars frist inte börjat löpa. Om det är så att det ändå kan anses att tio dagars frist har 
börjat löpa är stiftelsens åsikt att alla upphandlingskontrakt måste vara undertecknade  för 
att upphandlingen skall anses avslutad. Alternativet är att upphandlingen inte är avslutad i 
de fall där upphandlingskontrakten ännu inte är undertecknade. Som grund för åsikterna 
anförs att när det gäller civilrättsliga kontrakt uppstår dessa först efter det att ett avtal är 
slutet.   

Bedömningen som länsrätten gör är att försäkringskassan i förfrågningsunderlaget talar om 
hur poäng sätts, hur utvärderingen görs samt hur poängen viktas. Det tilldelningsbeslut 
med bifogad lista över antagna anbud och totalpoäng för anbudsgivarna som stiftelsen fått 
innehåller därför tillräcklig information. Detta medför att stiftelsen kan utnyttja rätten till 
överprövning. Länsrätten går därefter in på en bedömning om de avtal som 
försäkringskassan tecknat kan räknas som upphandlingskontrakt.  Domstolen kommer 
fram till att både tecknade och ännu ej tecknade avtal fullgör kravet på 
upphandlingskontrakt. Därtill får upphandlingen ses som avslutad i och med att ett 
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upphandlingskontrakt finns oavsett om fler kontrakt med fler leverantörer kommer att 
skrivas.    

Målet överklagas av stiftelsen till kammarrätten i Stockholm där stiftelsen gör gällande att 
upphandlingen kan ses som ett ramavtal men att fördelningsnyckel av leverantörerna 
saknas, vilket innebär att inte samtliga villkor för avrop är fastställda. I och med att samtliga 
villkor för avrop inte är fastställda utgör avtalet inget upphandlingskontrakt och 
upphandlingen är därmed inte avslutad. Försäkringskassan anser att då de tjänsterna som 
köps är behovsstyrda utifrån individuella förutsättningar är det inte möjligt att bestämma 
att det i första hand alltid skall avropas från det anbud som har högst poäng. Man har i den 
mån som det är möjligt, med tanke på tjänsternas karaktär, gjort en rangordning av dessa.  

Även kammarrätten kommer i sin bedömning fram till att när det gäller upplysningarna i 
tilldelningsbeslutet är dessa tillräckliga för att stiftelsen skall kunna ta till vara rätten till 
överprövning. Därefter går kammarrätten in på huruvida ramavtalen uppfyller de krav som 
ställs på upphandlingskontrakt eller inte. Först konstateras att ramavtalen saknar 
fördelningsnyckel av leverantörerna, vilket för med sig en möjlighet att det inte blir den 
leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som det avropas ifrån. 
Detta ger ett intryck av att upphandlingen inte är avslutad eftersom försäkringskassan inte 
tagit ställning till vilket anbud som man anser vara det ekonomiskt mest fördelaktiga med 
utgångspunkt från utvärderingskriterierna. Därtill verkar det som grunderna för tilldelning 
av avrop förändrats genom att det individuella behovet är avgörande för valet av insats. 
Det är också så att val av den insats som har högst poäng görs bland de insatser som 
bedömts lämpliga. Kammarrätten konstaterar att dessa tilldelningsgrunder inte ingår i de 
aktuella ramavtalen. Detta får till följd att samtliga villkor för avrop inte fastställs i 
ramavtalen som därmed inte kan anses vara några upphandlingskontrakt i enlighet med 
LOU. Den upphandlande enhetens behov av flexibilitet och tjänsternas karaktär ändrar inte 
kammarrättens bedömning. Målet återförvisas till länsrätten för fortsatt handläggning där.   

6.2.6 Diarienr 2004/0046-29193 
Regeringskansliet gör en upphandling av konsultuppdrag gällande juridiska och 
ekonomiska utredningar och har efter detta slutit 13 ramavtal med olika anbudsgivare. 
Avropens längd, antalet konsulter eller avropens totala värde är inte begränsade genom 
avtalen, istället är det Regeringskansliets behov som är avgörande. Anledningen till att så 
många ramavtal slutits är att Regeringskansliet är i behov av ett antal olika tjänster samt att 
man också måste gardera sig för eventuella jäv- och intressekonfliktsituationer. 
Konstitutionsutskottet ber NOU att yttra sig om rangordning av leverantörer och 
fördelning av volymer vid parallella ramavtal.  

NOU går i sitt yttrande igenom hur nämnden ser på ramavtal. Enligt NOU innebär LOU:s 
ramavtalsdefinition att samtliga villkor för avrop skall fastställas i ramavtalet och att det 
varken finns någon möjlighet att göra några förändringar eller tillägg som är av betydelse 
vid det enskilda avropet. När det sedan gäller parallella ramavtal anser NOU att det skall 
finnas en fördelningsnyckel som redan är bestämd innan något avrop görs. Denna skall visa 
på vilken av leverantörerna som företrädesvis skall väljas. Att använda fördelningsnyckel är 
ett sätt att uppfylla EG-rättens krav på transparens vid parallella ramavtal.  
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NOU:s bedömning är att de ramavtal Regeringskansliet slutit inte fastställer samtliga villkor 
för avrop som skall göras under en viss period enligt 1 kap. 5 § 8 st LOU. Konsekvensen 
blir att ramavtalen inte kan anses vara ömsesidigt förpliktande och därmed utgör de inte 
något upphandlingskontrakt såsom dessa är tänkta att fungera enligt 
upphandlingsdirektiven och LOU. När Regeringskansliet avropar från dessa ramavtal får 
det till följd att avropet istället ses som en tilldelning av nya upphandlingskontrakt. 
Regeringskansliet måste därför varje gång man vill använda sig av en juridisk eller 
ekonomisk konsulttjänst genomföra en ny upphandling enligt bestämmelserna i LOU.  

6.2.7 Vad framkommer i målen och yttrandet som rör parallella ramavtal? 
Om man börjar med att studera de argument som anbudsgivarna i de olika 
upphandlingarna lägger fram för att visa på att upphandlingen antingen behöver rättas eller 
göras om framkommer två argument. Det ena är att anbudsgivaren anser att 
upphandlingen bryter mot kravet på affärsmässighet genom att inga inköpsvolymer anges, 
ingen rangordning av utvärderingskriterierna alternativt leverantörerna görs. Det andra 
argumentet är brott mot likabehandlings-, transparens- och objektivetesprincipen där 
exempel på detta kan vara olika tidsfrister att lämna anbud eller att tävlingsmoment inte 
framgår av förfrågningsunderlaget. De upphandlande enheternas försvar är att det är svårt 
att i förväg veta vilket behov som kommer att finnas och att det därmed är svårt att 
garantera några inköpsvolymer. När det sedan gäller rangordning av leverantörer anses 
behoven vara av speciell karaktär alternativt är det någon annan som styr valet av produkt 
som skall inköpas vilket gör det svårt att rangordna leverantörerna. I fråga om 
utvärderingskriterierna är åsikten den att man anser att de är rangordnade. 

Vad är domstolarna och NOU:s bedömningar i målen? Det som till en början kan 
konstateras är att i de tre fall där målet prövas i både länsrätt och kammarrätt fattar de olika 
instanserna olika beslut. Det finns också skillnader i hur frågorna i målet utreds och vad 
som anses ha betydelse eller ej. Det har ovan konstaterats att affärsmässigheten ofta anses 
bruten av leverantören. Redan i målet om konferenstjänster (mål 1669-2000) tar 
kammarrätten upp syftet bakom huvudregeln om affärsmässighet som är att förhindra att 
konkurrensen snedvrids av den upphandlande enheten genom att denne godtyckligt väljer 
leverantör. Därefter uttalas i målet om inkontinensartiklar (mål 2015-03) att begreppet 
affärsmässighet innebär en skyldighet för den upphandlande enheten att rangordna 
leverantörerna. De upphandlande myndigheternas uppfattning att upphandlingarna har en 
så speciell karaktär eller att andra skall göra avrop från avtalet, vilket gör att inköpsvolymer 
inte kan garanteras och leverantörer inte kan rangordnas, godkänns inte av domstolarna. 
Domarna visar också på att förhandling vid förenklad upphandling inte är ett brott mot 
affärsmässigheten medan förfrågningsunderlag som saknar uppgifter om rangordning och 
fördelning däremot är det.  

Frågan om huruvida upphandlingarna också kan anses strida mot olika EG-rättsliga 
principer besvaras i målet om inkontinensartiklar (mål 2015-03) med att begreppet 
affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU inbegriper de EG-rättsliga principerna om likabehandling, 
icke-diskriminering, transparens, förutsebarhet, ömsesidigt erkännande samt 
proportionalitet. Detta får som jag ser det till följd att om en upphandling anses uppfylla 
kraven på affärsmässighet enligt 1 kap. 4 § LOU så är också de EG-rättsliga principerna 
tillvaratagna. 

Rangordning av utvärderingskriterier är också en fråga som kommer upp i målen där den 
upphandlande enheten och anbudsgivaren har olika uppfattningar huruvida detta är gjort 
eller inte. I målet om konferenstjänster (mål 1669-2000) påpekar kammarrätten att risk för 
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godtycke men också svårigheter för anbudsgivaren att avge anbud föreligger om inte 
utvärderingskriterierna rangordnas.  

Slutligen kommer vi till frågan om hur domstolen ser på ramavtal. I ett flertal domar 
stödjer sig domstolarna på NOU:s uttalande vid ett nämndsammanträde i augusti 1998 med 
diarienummer 203/96-21194 där nämnden poängterar att ramavtal inte bara kan vara en lista 
på godkända leverantörer. Huvudregeln enligt länsrätten i målet avseende upphandling av 
sjukvårdstjänster (mål 8633-2000) när det gäller ramavtal är att samtliga villkor för avrop 
som görs under en viss period måste fastställas genom ramavtalet. Därtill skall en 
rangordning finnas vid avropstillfället som får till följd att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet som det avropas från i första hand. I ramavtalets krav på att samtliga 
villkor för avrop skall föreligga finns också ett krav på att leverantörer skall vara 
rangordnade för att det skall anses vara ett upphandlingskontrakt. Har ingen rangordning 
gjorts kan ramavtalet antingen anses oavslutat alternativt kan det ses som ett icke bindande 
ramavtal.  

Det som jag har kommit fram till genom ovanstående mål är att anbudsgivarna åberopar 
bristande affärsmässighet som skäl för att upphandlingen skall rättas eller göras om. Den 
bristande affärsmässigheten uppkommer enligt dem då inte avropsvolymer eller 
rangordning av utvärderingskriterierna framgår av förfrågningsunderlaget alternativt då 
ingen rangordning av vilken leverantör det skall avropas ifrån i första hand är gjord. De 
upphandlande enheterna är i och för sig medvetna om att leverantörerna skall rangordnas 
vid ramavtalsslutandet men försöker så långt det är möjligt att undvika att göra detta för att 
på så sätt ha en möjlighet att vid aktuellt avrop fritt kunna välja leverantör.  Domstolarna 
kommer genom sina domslut fram till att leverantörerna skall vara rangordnade så att det är 
det anbud som är det mest fördelaktiga som det också i första hand avropas från. 
Därigenom är kravet på affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU tillgodosett, vilket i sin tur 
medför att de EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, förutsebarhet och 
transparens som Sverige har att ta hänsyn till tillfredsställs. Vidare innebär domarna att alla 
avropsvillkor skall vara fastlagda genom ramavtalet däribland rangordningen av 
leverantörerna för att det skall anses som avslutat men också för att det skall anses vara ett 
upphandlingskontrakt.   

6.3 Var går gränsen mellan avrop från ramavtal och ny 
upphandling? 

6.3.1 Mål nr 2835-01195 
Staten har genom en upphandling gjord av Lantmäteriverket slutit ramavtal med bland 
annat JOBmeal i Gävle (JOBmeal). Statistiska centralbyrån i Örebro (SCB) planerar att 
köpa nya kaffeautomater och skickar därför en pris- och produktförfrågan till de 
leverantörer som staten har slutit ramavtal med. Avsikten är enligt förfrågan att avropa från 
den av leverantörerna som lämnar de mest fördelaktiga villkoren. JOBmeal ansöker om 
överprövning och yrkar att SCB:s upphandling skall göras om alternativt inte får avslutas 
förrän något annat beslutats.  

                                                 
194 Uttalandet återges i NOU: s yttrande med diarienr 2004/0046-29. 

195 Länsrätten i Örebro län dom 2002-01-15 i mål nr 2835-01. 
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JOBmeal anför att eftersom avrop kommer att ske från befintligt ramavtal får det till följd 
att någon rätt att inhämta nya uppgifter från leverantören inte finns. SCB:s åsikt att det inte  
finns något fastställt pris i ramavtalet, varför förhandling förs med två leverantörer som 
ändrat sina prisuppgifter, är enligt JOBmeal felaktigt. Av SCB:s pris- och produktförfrågan 
framgår under rubriken utvärdering att nedmontering/bortforsling samt bud på automater 
kommer att ligga till grund för utvärdering av kriterierna de mest fördelaktiga villkoren. 
Dessa kriterier styr i sin tur valet av leverantör. JOBmeal anser därför att SCB:s förfarande 
inte kan anses vara något avrop i enlighet med ramavtalet utan istället får betraktas som en 
ny upphandling. Denna har inte genomförts enligt bestämmelserna i LOU. SCB säger att 
de har lämnat en avropsförfrågan av vilken det framgår att man ämnar göra ett avrop från 
Lantmäteriverkets ramavtal (LMV 1145-1151). Några förhandlingar med leverantör har inte 
ägt rum men besök har skett hos tre leverantörer för att se på kaffeautomaterna samt för 
att få kompletterande information om dem. Avsikten med SCB:s pris- och 
produktförfrågan är att utifrån SCB:s behov av kaffeautomater hitta den leverantör som 
erbjuder  de fördelaktigaste villkoren på utrustning. När det gäller ansvaret för 
nedmontering och bortforsling av befintlig utrustning samt ersättning för befintliga 
maskiner har dessa endast marginell betydelse för valet av leverantör och utgör i sig ingen 
anledning för SCB att påbörja upphandling enligt LOU. 

I domskälen går länsrätten igenom dels aktuella paragrafer om ramavtal och dels på vilka 
grunder beslut om att upphandlingen skall göras om eller rättas fattas. Därefter granskas 
vad förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning stadgar om ramavtal och 
skyldighet för myndighet att underrätta kammarkollegiet om att upphandling skall göras 
utan att befintligt ramavtal används. Även kammarkollegiets kommentar till 2 § i 
förordningen kommenteras. En genomgång av det aktuella ramavtalet, ramavtal LMV 
1149, görs där det av 7 § i ramavtalet framgår att priserna regleras i offertbilagan medan 
prisjusteringar regleras i 8 § i ramavtalet. I sin bedömning konstaterar länsrätten att i den 
anbudsförfrågan som gjordes av Lantmäteriverkat frågades det efter aktuella priser på en 
rad olika saker som exempelvis råvara och hyreskostnader och att priset också tillmättes 
stor betydelse vid utvärderingen. I och med att det aktuella ramavtalet både reglera pris 
samt prisjusteringar får priset betraktas som faststället i ramavtalet. Detta får till följd att 
SCB:s prisförfrågan inte kan ses som ett avrop från ramavtalet utan får anses vara en 
separat upphandling. Då upphandlingen inte skett enligt bestämmelserna i LOU har SCB 
att välja mellan att göra om upphandlingen eller göra avrop från ramavtalet utan att hänsyn 
tas till priser som framkommit genom pris- och produktförfrågan. Detta för att JOBmeal 
inte skall lida skada.  

6.3.2 Mål nr 993-02 E196 
Målet rör avrop från ett ramavtal om stationära PC med tillhörande tjänster som 
Statskontoret har träffat med bl a Hewlett-Packard Sverige AB och Compaq Computer AB. 
Kinda kommun har anmält att man vill delta i ramavtalsupphandlingen som gjordes av 
Statskontor. Kinda kommun (kommunen) tänker erbjuda sina anställda möjligheter att 
köpa hem-PC-paket och har därför skickat ut en ”pris- och produktförfrågan” till tre 
leverantörer som ingår i Statskontorets ramavtal. United Computer Systems in Scandinavia 
AB (UPS AB) har lämnat in en ansökan om överprövning till Länsrätten i Östergötlands 
län och yrkar i denna att upphandlingen görs om.  

                                                 
196 Länsrätten i Östergötlands län dom 2002-05-02 i mål nr 993-02 E. 
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Som stöd för sin ansökan anför UPS AB att Kinda kommun blandar ihop avrop från 
ramavtal med öppen eller förenklad upphandling av varor och tjänster och därmed bryter 
mot LOU. Sammanblandningen får till följd att upphandlingen strider mot principerna om 
likabehandling, transparens, förutsägbarhet och proportionalitet. Brott mot 
transparensprincipen sker genom att kommunen innan tilldelningsbeslutsprotokollet 
redovisats meddelar att man ämnar sluta avtal med annan leverantör.  Anledningen till att 
UPS AB inte varit aktuella att sluta avtal med är enligt kommunen att företaget saknar 
logistiska erfarenheten men någon redovisning hur detta kriterium har värderats i 
förhållande till övriga kriterier görs inte av kommunen förrän efter företagets påpekande 
om detta. Den ekonomiska sammanställnings som bifogats tilldelningsbeslutet innehåller 
inga uppgifter om vilka tjänster som finns med respektive vilka som uteslutits. Dessutom 
kan UPS AB varken härleda eller verifiera sin egen offert i sammanställningen. Slutligen 
anförs att den förordade leverantörens anbudshandlingar inte är ankomststämplade och att 
benämningen avropsupphandling inte existerar. Kommunen har inte angivit från vilket 
ramavtal man ämnar avropa från och de tjänster som nämns i pris- och produktförfrågan 
kan inte avropas från ramavtalet då dessa inte ingår i detta. Kommunen börjar med att 
framhålla kopplingen mellan kommunen och Statskontorets ramavtal. Detta ramavtal för 
med sig att kommunen slipper ifrån upphandlingsförfarandet och istället kan avropa direkt 
från det aktuella ramavtalet. Det konstateras vidare att inga frågor har ställts till kommunen 
angående skillnaden mellan avropsförfrågan och anbudsförfarande.  När det gäller de fyra 
utvärderingskriterierna så har dessa angetts tydligt och UPS AB har dessutom fått 
information genom brev, mail, telefonsamtal och personligt sammanträffande. Vilket 
ramavtal som avropas från framgår enligt kommunen av underlaget. Slutligen har 
kommunen informerat leverantörerna om att en likställning av pris, kvalité och prestanda i 
de inkomna anbuden gjorts samt att administrativa rutiner och servicemöjligheter/ 
tillgänglighet varit avgörande.  

En genomgång av ramavtalet görs i domskälen där det framgår av punkten 6.5 att 
ramavtalets benämning och nummer skall ingå i den specifikation som görs vid avrop. 
Länsrätten konstaterar i sin bedömning att Kinda kommuns pris- och produktförfrågan 
saknar uppgifter om ramavtalets benämning och nummer. Därtill anges att det är ”ett 
upphandlingsförfarande genom avropsupphandling” som skall göras. Länsrätten kommer 
därför fram till att kommunens pris- och produktförfrågan är ”så otydligt formulerad och 
uppvisar sådana formella brister att förfarandet inte kan ses som ett avrop utan i stället är 
att hänföra till en separat upphandling”197. Detta leder till att reglerna i LOU blir tillämpliga. 
Det konstateras vidare att förfrågningsunderlaget är undermåligt då viktning och 
betygsättning inte framgår av utvärderingskriterierna, vilket strider mot kravet på 
tranparens. Konsekvensen blir att upphandlingen inte heller är utförd i enligt reglerna i 
LOU. Kinda kommun har därför att välja på att göra om upphandlingen eller göra ett 
korrekt avrop från gällande ramavtal.  

6.3.3 Mål nr 5805-03198  
Genom en upphandling genomförd av Lantmäteriverket har Staten träffat ramavtal med sju 
företag när det gäller tillhandahållandet av kaffe- och dryckesautomater. Patent- och 
registreringsverket (PRV) har p g a att ett befintligt avtal när det gäller kaffeautomater och 
underskåp går ut 28 april 2003 gjort en avropsförfrågan till fem av ramavtalsleverantörerna. 
                                                 
197 Länsrätten i Östergötlands län dom 2002-05-02 i mål nr 993-02 E, s 4. 

198 Länsrätten i Stockholms län dom 2003-06-27 i mål nr 5805-03. 
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I förfrågan som skickats till leverantörerna den 9 januari 2003 efterfrågas förslag på samt 
prisuppgifter för kaffe- och dryckesautomater. Den 17 mars 2003 meddelas Selecta via 
tilldelningsbeslut att JOBmeal tilldelats avtalet. Selecta ansöker hos Länsrätten i Stockholms 
län om överprövning och yrkar på att beslut skall fattas som innebär att PRV:s upphandling 
genom avrop skall göras om. Rätten förordnar att upphandlingen i nuläget inte får avslutas. 

Det Selecta anför är att JOBmeals priser i anbudet till PRV är lägre än gällande priser enligt 
ramavtalet. Detta för med sig att avropet inte kan ses som avrop från befintligt ramavtal 
utan istället bör betraktas som en ny upphandling där reglerna i LOU skall följas. För den 
händelse att länsrätten trots allt anser att avrop från ramavtalet, som baseras på priserna 
angivna i anbudet, kan göras anför Selecta att avropet ändå strider mot reglerna i LOU. 
Som skäl anges att PRV för det första vid den förnyade konkurrensutsättningen inte följt 
principen om ekonomiskt mest fördelaktigt anbud samt att anbudsutvärdering skett utifrån 
andra kriterier än de som anges i Lantmäteriverkets anbudsförfrågan. För det andra har en 
särbehandling av Selecta skett genom att PRV vid utvärdering mellan JOBmeal och Selecta 
använt olika märken på te. PRV anför att anledningen till att man gjorde en 
avropsförfrågan var att leverantörspriserna inte framgick av det aktuella ramavtalet. Då 
PRV ville garantera att likabehandlingsprincipen följdes gick anbudsförfrågan ut till 
samtliga fem leverantörer som på så vis fick möjlighet att delta. Av avropsförfrågan 
framgick att den gällde befintligt ramavtal och att priserna skulle följa ramavtalet. 
Dessutom har PRV för säkerhetsskull skickat JOBmeals anbud till ramavtalsansvarig 
person vid Lantmäteriverkat, som styrkt att priserna överensstämde med ramavtalet.   

Länsrätten granskar i domskälen ramavtal LMV-1149 som ligger till grund för avropet och 
konstaterar att samtliga villkor för avrop förutom mängd och pris skulle fastställas genom 
avtalet. Vidare skulle anbudsutvärdering göras utifrån kriterierna kvalitetssäkring, 
servicegrad och geografisk närhet där JOBmeal i sin offertbilaga sagt att 10 – 20 besök 
ingår i serviceavgiften som angetts i anbudet. En genomgång görs också av PRV:s 
avropsförfrågan som anger att avrop önskas göra utifrån priser och villkor som fastställs i 
befintligt ramavtal. Länsrätten inleder sin bedömning med att konstatera att LOU och 
gällande direktiv saknar reglering om innebörden av ramavtal och hur avrop från ramavtal 
får göras. Därefter konstateras att nya regler är på gång samt att SIS enligt Inköpskollegan 
nr 2/2002 anser att huvudregeln är att tilldelning sker utan förnyad konkurrensutsättning. 
Om huvudregeln inte kan följas skall förnyad konkurrensutsättning ske innan tilldelningen 
men någon väsentligen förändring av villkoren i ramavtalen får däremot inte göras. 
Domstolen kommer i målet fram till att det var riktigt av PRV att gå ut med en 
avropsförfrågan för att på så sätt avgöra vilka leverantörer som kunde uppfylla PRV:s 
behov. Anbudsförfrågan avseende servicefrekvens anser inte länsrätten vara något 
uttryckligt avtalsvillkor. När det sedan gäller Selectas påstående att PRV tagit hänsyn till 
andra kriterier än de i ramavtalet vid utvärderingen av det mest fördelaktiga anbudet samt 
att vid utvärderingen av te ett högre pris använts på Selectas te jämfört med Jobmeals te, 
kommer länsrätten fram till att PRV inte heller i dessa delar brutit mot reglerna för 
offentlig upphandling. Ansökan avslås därmed av länsrätten vilket även innebär att det 
interimiska förordnandet bör upphävas.  
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6.3.4 Diarienr 197-1998199  
Bakgrunden till yttrandet är att en företrädare för Miljöpartiet de Gröna i augusti 1998 
skickade en skrivelse till NOU angående Norrköpings kommuns avrop från ramavtal slutet 
av Statskontoret av hem-PC till personalen. Företrädaren menade att det aktuella 
ramavtalet inte gällde vid inköp av hem-PC.  

Norrköpings kommun anförde att man utifrån tidigare genomförd upphandling redan hade 
kontakt med två leverantörer varför man valde att låta dessa två, med utgångspunkt i 
Statskontorets ramavtal, ta fram förslag på hem-PC till personalen. I leveransavtalet som 
senare tecknades med Hewlett-Packard Sverige AB hänvisades till Statskontorets ramavtal 
nr 6256/96. Statskontoret sa i sitt yttrande till NOU att det vanligaste var att avrop gjordes 
till de återförsäljare som angavs i bilagan till ramavtalet men att inget hindrar att den 
upphandlande enheten vände sig direkt till ramavtalsleverantören.  

NOU går i sin bedömning in på frågan om ramavtalet även innefattade avrop för inköp av 
hem-PC och konstaterar att inköp av datorer till personalen inte omfattas av Statskontorets 
ramavtal 6256/96. Detta får till följd att något rätt för kommunen att avrop från 
Statskontorets ramavtal inte förelegat utan kommunen får istället anses ha gjort en ny 
upphandling.  

6.3.5 Vad framkommer i målen och yttrandet om avrop från ramavtal?   
Även denna gång börjar jag med att se på vad anbudsgivarna framför för argument för att 
upphandlingen skall göras om. Vid en analys av målen och yttrandet framkommer att ett av 
huvudargumenten är att den avropande enhetens avrop inte skall anses vara ett avrop från 
befintligt ramavtal. Istället anser anbudsgivarna att avropet skall betraktas som en ny 
upphandling där reglerna i LOU skall följas. Likaså framhålls att det inte är möjligt för den 
upphandlande enheten att inhämta exempelvis nya prisuppgifter. Ytterligare argument är 
att utvärdering gjorts utifrån andra kriterier än de i anbudsförfrågan som låg till grund för 
ramavtalet alternativt att inte det inte framgår hur utvärderingskriterierna värderas. De 
avropande enheterna framför till sitt försvar att det av avropsförfrågan framgår att man 
ämnar avropa från befintligt ramavtal. Därtill redovisas koppling mellan den avropade 
enheten och ramavtalet, att utvärderingskriterier angetts samt att endast besök har gjorts 
hos leverantörer för att se och få information om utrustning, vilket inte kan ses som försök 
till förhandling.   

Länsrätterna granskar i samtliga fall ramavtalet som ligger till grund för avropet för att 
undersöka vad som stadgas i detta och så gör även NOU i sitt yttrande. I två av målen samt 
i NOU:s yttrande blir slutsatsen den att avropet inte kan anses vara ett avrop från 
ramavtalet utan får istället anses vara en ny upphandling. Skäl för detta är antingen att 
priser redan regleras i ramavtalet, att förfrågan är för otydligt formulerad eller att inköpet 
inte omfattas av ramavtalet. Nästa steg blir då för domstolen och NOU att bedöma om en 
korrekt upphandling enligt reglerna i LOU har gjorts istället. Slutsatsen i de två målen och 
NOU:s yttrande är att inte detta heller har gjorts. Konsekvensen blir att den avropande 
enheten har att välja på att göra om upphandlingen eller göra ett korrekt avrop. Enbart i ett 
av målen anses avropet gjort på ett korrekt sätt av den upphandlande enheten. 

Mina avslutande reflektioner blir därmed att anbudsgivarens huvudargument är att den 
avropande enhetens avrop inte kan anses var ett sådant utan istället är en upphandling. 
                                                 
199 NOU yttrande i dom 2000-05-24 med diarienr 197-1998. 
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Som försvar säger den avropande enheten att den genom avropsförfrågan visar att den haft 
för avsikt att avropa från befintligt ramavtal. Domstolarna och NOU underkänner i tre av 
fyra fall den avropande enhetens avrop från ramavtalet. Några korrekta upphandlingar 
anses inte heller fullgjorda i dessa mål och yttrandet. Konsekvensen för de avropande 
enheterna blir att de antingen får göra en upphandling enligt reglerna i LOU eller att 
genomföra ett korrekt avrop från befintligt ramavtal. Att ställa frågor om pris, vara otydlig i 
avropsförfrågan eller avropa varor eller tjänster som inte ingår i ramavtalet innebär att 
avropet istället betraktas som en upphandling. Gränsen mellan avrop och ny upphandling 
kan därmed sägas vara beroende av huruvida den avropande enheten håller sig inom 
ramavtalet eller ej.  

6.4 Sammanfattning 
Vid två tillfällen har mål när det gäller medlemsstaters syn på ramavtal varit föremål för 
EG-domstolens bedömning. Domstolen kommer i båda dessa fall fram till dels att reglerna 
kring annonsering i EGT inte kan undvikas genom att se ramavtalen som ett ramverk, dels 
att ramavtal inte kan jämställas med en anbudsförfrågan. Däremot ifrågasätts inte 
användandet av ramavtal i något av fallen. Något som kan förefalla vara något förvånande, 
eftersom båda fallen gäller upphandling inom den klassiska sektorn vars direktiv inte 
reglerar ramavtal. Någon förklaring till detta kan dock inte utläsas ur domarna.  

I mål som rör parallella ramavtal åberopas vanligen bristande affärsmässighet av 
anbudsgivarna. Som exempel på detta hänvisas till att ramavtal inte anger avropsvolymer 
eller rangordnar leverantörer. Den upphandlande enheten däremot försöker genom 
hänvisning till att det är den avropande enheten som beslutar om vad som skall inköpas 
undvika rangordning. Domstolarna och NOU slår fast att leverantörerna skall rangordnas 
för att kravet på affärsmässighet skall vara uppfyllt, vilket i sin tur gör att också de EG-
rättsliga principerna är uppfyllda. Vidare sägs att rangordning av leverantörer också ingår 
som en del i att samtliga villkor för avrop i ramavtalet skall anses fastlagda. Något som är 
en förutsättning för att det skall betraktas som ett upphandlingskontrakt.  

När en avropande enheten genom en avropsförfrågan avropar från ett befintligt ramavtal 
visar det dennes avsikt att göra ett avrop och inte en ny upphandling. Detta är ett av de 
upphandlande enheternas argument som återfinns i målen om avrop från ramavtal. 
Argumentet är ett försvar mot anbudsgivarens påstående att avropet inte är ett avrop utan 
en ny upphandling. Av genomgången i avsnitt 6.4 framgår dock att länsrätterna och NOU i 
tre av fyra fall finner att avropet trots allt får anses vara just en upphandling. I målen och 
yttrandet konstateras vidare att reglerna när det gäller hur en korrekt upphandling enligt  
LOU skall utföras inte heller har följts. De avropande enheterna döms till att antingen göra 
en korrekt upphandling eller ett korrekt avrop från ramavtalet.  
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7 Vilka förändringar kan det nya klassiska direktivet 
föra med sig vad gäller ramavtal? 

7.1 Bakgrund 
Arbetet bakom de nya direktiven startade i november 1996 i och med att kommissionen 
gav ut ”Grönboken – offentlig upphandling inom Europeiska Union: överväganden inför 
framtiden”200. Avsikt med Grönboken var att skapa debatt kring offentlig upphandling 
inom EU. I denna konstateras att EU har tre grundläggande mål med sin politik när det 
gäller offentlig upphandling. Dessa är att sätta upp villkor för konkurrensen som gör att 
upphandling sker på ett icke diskriminerande sätt och att allmänna medel används på ett 
effektivt sätt genom att det bäst inlämnade anbudet väljs. Därtill är målet att leverantörer 
genom möjligheten att komma in på den inre marknaden ökar sina avsättningsmöjligheter. 
Kommissionen ser att det finns förbättringar att göra när det gäller medlemsstaternas 
bristfälliga eller partiella införlivande av upphandlingsdirektiven samt att den ekonomiska 
påverkan behöver ökas.201  

Grönboken resulterade i närmare 300 svar från näringslivet, medlemsstaterna och EU-
instutitionerna.202 Målsättningen med arbetet att förändra upphandlingsdirektiven har varit 
dels att förenkla och klargöra befintliga direktiv, dels att anpassa dem till dagens 
förvaltningsbehov.203 Det har tagit åtta år från det att Grönboken gavs ut till dess att de två 
nya direktiven, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om upphandling av 
vatten, energi, transporter och posttjänster samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenad, varor och tjänster blivit 
antagna av Europaparlamentet och rådet den 31 mars 2004. Däremellan har från det att en 
handlingsplan antogs 1998 lagts ett flertal förslag vilket utmynnat i de två nya direktiven.204 
Arbetet med att göra om de gamla direktiven till nya enklare och mer lättöverskådliga 
direktiv omfattar i nuläget inte de båda rättsmedelsdirektiven. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling av 
byggentreprenad, varor och tjänster (det nya klassiska direktivet) är indelat i fem 
avdelningar. Där avdelning I innehåller definitioner och allmänna principer, avdelning II 
regler om offentliga kontrakt, avdelning III regler om koncession avseende 
byggentreprenad, avdelning IV regler om projekttävlingar på tjänsteområdet och slutligen 
avdelning V skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål, verkställighetsbefogenhet 
och slutbestämmelser. Direktivet har  genom förändringarna blivit mycket mer 
lättöverskådligt.  

I Sverige är det upphandlingsutredningens uppgift att ge förslag på hur de två nya 
direktiven på upphandlingsområdet skall implementeras till svensk rätt och detta har nu 
gjorts genom ett delbetänkande i mars 2005.205 Förslaget till svensk lag när det gäller den 
                                                 
200 KOM (96) 583. 

201 KOM (96) 583 s I. 

202 KOM (2000) 275 slutlig. 

203 IP/04/150, Public procurement: Commission welcomes adoption of modernising legislation. 

204 IP/00/461Public procurement: Comission proposes to simplify and modernise the legal framework.  

205 SOU 2005:22  s 11. 
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klassiska sektorn kommer att innehålla 18 kapitel, där de gamla reglerna när det gäller 
överprövning överförts från 7 kap LOU. Upphandlingsutredningen noterar att p g a att  
varken direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG eller 2, 3 och 5 kap. LOU 
har reglerat ramavtalsanvändningen. Detta har lett till att det varit tveksamt om det varit 
tillåtet att använda sig av ramavtal när upphandling inom den klassiska sektorn gjorts. I och 
med att det nya klassiska direktivet innehåller regler för hur ramavtal får användas inom 
den klassiska sektorn är denna tveksamhet nu undanröjd.206 Den nya svenska lagen som 
skall reglera offentlig upphandling skall träda i kraft 1 februari 2006.   

7.2 Ramavtal – direktivet 

7.2.1 Beaktande 11 i preambeln till direktivet 
Det är i direktivets preambel som avsikten bakom direktivet kan ses. I preambeln till det 
nya klassiska direktivet sägs i den 11 satsen att ”en gemenskapsdefinition av ramavtal bör 
fastställas, liksom särskilda regler för ramavtal som ingås för kontrakt som omfattas av 
detta direktiv. Enligt dessa regler får en upphandlande myndighet när den ingår ett ramavtal 
i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv om bland annat offentliggörande, tidsfrister 
och villkor för anbudsgivning, under ramavtalets löptid ingå kontrakt som grundas på 
sådana ramavtal antingen genom att tillämpa villkoren i ramavtalet eller, om inte samtliga 
villkor fastställts i förväg, genom att på nytt inbjuda parterna i ramavtalet att lämna anbud 
utan fastställda villkor. En ny inbjudan att lämna anbud bör genomföras enligt vissa regler 
som syftar till att garantera den nödvändiga flexibiliteten och iakttagandet av de allmänna 
principerna, bland annat principen om likabehandling. Ramavtalet löptid bör därför 
begränsas och bör inte kunna överstiga fyra år, utom i fall som är vederbörligen styrkta av 
de upphandlande myndigheterna”. Av preambeln framgår att Europaparlamentet och rådet 
velat att direktivet skall innehålla en definition av ramavtal samt regler för hur ramavtal får 
slutas och användas. Vid avtal där inte alla villkor är fastställda vill man att en ny inbjudan i 
enlighet med vissa regler skall gå ut till alla parter för att därigenom säkerställa flexibilitet 
och att de allmänna principerna efterlevs.   

7.2.2 Definition 
Det nya med direktivet för den klassiska sektorn är att det finns en definition av ramavtal. 
Denna finns redan i den första avdelningens artikel 1.5 där det står att ramavtal är ”ett avtal 
som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera ekonomiska 
aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under en given tidsperiod, 
särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet”. Definitionen 
innebär att både en ensam upphandlande myndighet men också flera upphandlande 
myndigheter tillsammans kan ingå avtal och att detta avtal kan ingås med antingen en eller 
flera leverantörer. Därmed är det möjligt att sluta både enkla och parallella ramavtal för den 
upphandlande myndigheten samt för denne att använda sig av inköpssamordning. Avsikten 
med avtalet skall vara att fastställa villkoren för tilldelning av kontrakt under en fastställd 
tidsperiod därtill skall avtalen innehåll pris och eventuell mängd. Upphandlingsutredningen 
konstaterar att ordvalet ”fastställa villkoren för tilldelning av kontrakt” i vanliga fall kan ha 
den betydelsen att alla villkor skall fastställas exempelvis även leveransdag och 
leveransplats. Detta är enligt dem inte möjligt att göra när det gäller ramavtal, eftersom 
avtalet kommer att användas vid ett senare tillfälle. Även angivandet av exakt pris är svårt 

                                                 
206 SOU 2005:22 s 271. 
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när det gäller ramavtal därför bör det räcka att timpris eller pris enligt prislista anges i 
avtalet.207 Pedersen är av den åsikten att definition får till följd att enbart icke bindande 
ramavtal s k framework agreements avses, någon ytterligare motivering för denna åsikt 
framförs inte varför det är svårt att förstå exakt vad Pedersen menar med detta 
påstående.208  

I artikeltexten talas också om upphandlande myndigheter. Vad som avses med detta uttryck 
framgår av artikel 1.9 där bl a statliga, regionala och lokala myndigheter räknas upp. Vidare 
talas om tilldelning av kontrakt. Med detta uttryck får det antas att offentliga kontrakt i 
artikel 1.2a åsyftas. Särskilt med tanke på att titeln för avdelning II där regler för ramavtal 
ingår är regler för offentliga kontrakt. Kravet på offentliga kontrakt är att de skall innehålla 
ekonomiska villkor samt vara skriftliga. Slutligen kan noteras att den nya artikeldefinition av 
ramavtal överensstämmer i stort med den som fanns i det gamla försörjningsdirektivets 
artikel 1.5. 

7.2.3 Regelverket 
I artikel 32 regleras ramavtalsanvändningen inom den klassiska sektorn. Denna artikel är i 
motsats till artikel 1.5 inte utformad utifrån försörjningsdirektivets ramavtalsregler, vilket 
märks på att reglerna är mer formaliserade än vad de är i försörjningsdirektivet.209 Artikeln 
är indelad i inte mindre än fyra punkter, där artikel 32.1 anger att ”medlemsstaterna får 
tillåta de upphandlande myndigheterna att sluta ramavtal”. Det kommer således i framtiden 
bli upp till respektive medlemsstat att ta ställning till huruvida dess upphandlande 
myndigheter skall tillåtas att sluta ramavtal. Artikeln ger även medlemsstaterna den 
möjligheten att enbart ge vissa myndigheter tillåtelse att sluta ramavtal.210  

Artikel 32.2 säger att ”en upphandlande myndighet som ämnar sluta ett ramavtal skall följa 
de förfarandebestämmelser som anges i detta direktiv i alla faser fram till tilldelningen av 
kontrakt som grundar sig på detta ramavtal. Valet av parter i ramavtalet skall ske med 
tillämpning av de tilldelningsgrunder som anges i artikel 53”. Själva proceduren fram till 
dess att ramavtal sluts blir alltså lika oavsett om det är ett ramavtal som sluts eller inte. 
Tilldelningsgrunderna i artikel 53 är de samma som återfinns i tidigare direktiv det vill säga 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet alternativt anbudet med lägst pris. Vidare sägs i 
artikel 32.2 st 2 att ”kontrakt som bygger på ett ramavtal som skall tilldelas i enlighet med 
de förfarande som avses i punkterna 3 och 4. Dessa förfaranden får bara tillämpas mellan 
de upphandlande myndigheterna och de ekonomiska aktörer som från början är parter i 
ramavtalet”. Här görs alltså en tydlig markering att det inte är tillåtet att lägga till nya parter 
till ramavtalet. Det skall också sägas att med uttrycket ekonomisk aktör menas antingen en 
varuleverantör, en tjänsteleverantör eller en entreprenör enligt artikel 1.8. I artikel 32.2 st 3  
slås fast att några väsentliga förändringar av ramavtalet inte är tillåtna och artikel 32.2 st 4  
anger att ramavtalen inte får sträcka sig längre än fyra år utan i undantagsfall. Vad som 
menas med undantagsfall framgår inte av direktivet men undantaget bör troligen tolkas 
restriktivt.211 Slutligen sägs i artikel 32.2 st 5 att ”en upphandlande myndighet får inte 
                                                 
207 SOU 2005:22 s 273 – 274. 

208 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 160. 

209 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 163. 

210 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 164. 

211 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 165. 
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använda ramavtal på otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids”. Här lägger direktivet till en regel som skall skydda konkurrensen 
när det gäller ramavtalsanvändning inom den klassiska sektorn. Kommissionen åsikt har 
tidigare varit att oreglerade ramavtal annars kan få konsekvensen att konkurrensen 
snedvrids eller vissa leverantörer gynnas framför andra.212 Direktivet för den klassiska 
sektorn har här skärpt kravet till att gälla även oavsiktlig konkurrensbegränsning jämfört 
med försörjningssektorn krav på avsiktlig konkurrensbegränsning.213 

Artikel 32.3 st 1 fastställer att ”om ett ramavtal sluts med en enda ekonomisk aktör, skall 
kontrakt som bygger på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet”. I 
artikel 32.3 st 2 tillåts skriftlig samrådan mellan den upphandlande myndigheten och den 
ekonomiska aktören samt även att denne uppmanas att komplettera sitt anbud om så 
behövs. Genom artikeln blir det möjligt att sluta enkla ramavtal för den upphandlande 
myndigheten. Det blir också möjligt för både parter att ha skriftliga överläggningar. Vad 
dessa överläggningar får handla om talar däremot inte direktivstexten om, förutom att de 
får gälla uppmaningar om komplettering av anbud från den upphandlande myndighetens 
sida. Upphandlingsutredningen åsikt är den att artikeln inte tillåter att några avvikelser från 
villkoren i själva ramavtalet görs. Däremot är det tänkbart att artikeln ger möjlighet att 
närmare tala om vad exempelvis en tjänst skall avse och hur den skall utföras.214  

Den avslutande punkten, som också är den mest omfattande när det gäller ramavtal, är 
artikel 32.4, vilken reglerar användningen av parallella ramavtal. Artikel 32.4 st 1 anger att 
”om ett ramavtal sluts med flera ekonomiska aktörer måste dessa vara minst tre till antalet, 
om det finns ett tillräckligt antal ekonomiska aktörer som uppfyller urvalskriterierna 
och/eller godtagbara anbud som uppfyller tilldelningskriterierna”. Följaktligen krävs i 
första hand vid parallella ramavtal att dessa sluts med minst tre aktörer och det är bara i 
undantagsfall ett mindre antal aktörer kan komma ifråga. I artikel 32.4 st 2 uppges att 
”tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal som ingåtts med flera ekonomiska 
aktörer kan ske antingen – genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad 
inbjudan att lämna anbud, eller – om inte alla villkor är fastställda i ramavtalet, efter det att 
parterna blivit föremål för förnyad inbjudan att lämna anbud på grundval av samma villkor, 
som, om det är nödvändigt skall preciseras, och, vid behov, andra villkor, som anges i 
förfrågningsunderlaget till ramavtalet i enlighet med följande förfarande:  

a) För varje kontrakt som tilldelas skall den upphandlande myndigheten skriftligen samråda 
med de ekonomiska aktörer som är i stånd att genomföra kontraktet.  

b) Den upphandlande myndigheten skall fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för att 
lämna in anbud beträffande varje särskilt kontrakt, med hänsynstagande till faktorer som 
hur komplext kontraktsförmålet är och den tid som behövs för att lämna anbud.  

c) Anbuden skall lämnas skriftligen, och innehållet i dem skall vara hemligt tills den angivna 
svarstiden har löpt ut.  

d) Den upphandlande myndigheten skall tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare 
som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som anges i 
förfrågningsunderlaget till ramavtalet”. 
                                                 
212 Fletcher Europarättslig tidskrift 2002 s 39. 

213 Falk &  Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s 165. 
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Både definitionen i beaktandesats 11 och i ovanstående artikeltext säger att det inte är 
nödvändigt att alla villkor är fastställda i avtalet för att ett ramavtal skall föreligga.215 Det 
kan efter genomläsning av andra stycket i artikel 32.4 konstateras att det enklaste för den 
upphandlande enheten ändå är att redan från början fastställa samtliga villkor för 
ramavtalet. Skälet till detta är att den upphandlande enheten då kontrakt skall tilldelas kan 
göra detta utan att någon förnyad inbjudan att lämna anbud behöver göras.  

När alla villkor är fastställda och någon förnyad inbjudan att lämna anbud inte behöver 
göras kan det enligt upphandlingsutredningen krävas att konkurrensen utnyttjas så att det 
inte blir en godtycklig tilldelning av kontrakt. För att undvika godtycke och för att utnyttja 
konkurrensen är det därför bäst om den upphandlande myndigheten vid varje upphandling 
väljer den leverantören som lämnat det bästa anbud. Detta tillvägagångssätt är möjligt om 
antingen någon form av rangordning görs alternativt ramavtalet utformas på ett sätt som 
möjliggör en sådan tilldelning.216   

När alla villkor inte är fastställda måste den upphandlande enheten gå ut med en ny 
inbjudan med antingen samma villkor eller andra villkor som har uppgetts i 
förfrågningsunderlaget. Därefter beskrivs i avdelning a – d hur tilldelning av kontrakt skall 
gå till. Själva tillvägagångssättet som beskrivs i a – d påminner mycket om ett nytt 
anbudsförfarande. Av det skälet att parterna skall lämna in ett nytt skriftligt anbud inom en 
given tidsfrist, innehållet skall vara hemligt tills tidsfristen löpt ut och först därefter väljs 
den part som lämnat det bästa anbudet. För mig framstår det som lite oklart huruvida det 
enbart är de parter som är utvalda enligt punkt a som får vara med i förfarandet som 
beskrivs i punkt b – d eller om alla parter är med under hela förfarandet men att det bara är 
de som bedöms kunna klara av anbudet som sedan kan väljas. Upphandlingsutredningen 
uppfattning är den att inbjudan skall gå ut till alla som är part i ramavtalet, men att den 
upphandlande myndigheten enligt artikeln därefter kan välja ut de bland parterna som 
bedöms kunna klara av att genomföra kontraktet och enbart samråda med dessa.217 Detta 
alternativet ger därför, enligt mig, intrycket att vara lite mer otympligt att hantera i och med 
att det egentligen fordrar två anbudsförfarande. Med detta menar jag att först skall ett 
korrekt upphandlingsförfarande genomföras innan ramavtal kan slutas och sedan måste 
samma procedur göras om när enskilt kontrakt skall tilldelas. Slutsatsen blir ändå att det 
varit tvunget med en så tungrodd process för att, som det anges i beaktandesats 11, 
säkerställa flexibilitet och att de allmänna principerna efterlevs däribland principen om 
likabehandling.    

7.3 Ramavtal – förslag till svensk lagstiftning 

7.3.1 Definition   
I det svenska författningsförslaget har definitionerna tagits in i kapitel 2 och för att göra det 
hela tydligare har varje definition en egen paragraf. Ramavtalsdefinition återfinns i 2 
kapitlets 8 § där det sägs att ”med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera 
upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för 
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senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod särskilt i fråga om tänkt pris och, i 
tillämpliga fall, uppskattad kvantitet”. Det svenska förslaget överensstämmer nästan helt 
med definition i artikel 1.5, den enda ändring som är gjord är att den svenska paragrafen 
talar om leverantörer medan artikel 1.5 talar om ekonomiska aktörer.  

7.3.2 Regelverket 
Reglerna för själva ramavtalsslutandet är intagna i kapitel 6 i författningsförslaget. Artikel 
32 som i direktivet är uppdelat i fyra punkter har i det svenska förslaget gjorts om till nio 
paragrafer istället. I 6 kap. 1 § sägs att ”en upphandlande myndighet får sluta ramavtal”, 
Sverige föreslås därmed utnyttja möjligheten som finns att använda sig av ramavtal inom 
den klassiska sektorn.218 Med tanke på att ramavtal är vanligt förekommande inom just den 
klassiska sektorn anser även jag, precis som upphandlingsutredningen, att det hade varit 
oklokt av Sverige att inte utnyttja denna möjlighet att ”lagligt” få använda sig av ramavtal. 

I det 6:e kapitlets andra och tredje paragraf har inga egentliga förändringar gjorts av 
direktivstexten. Det enda som gjorts är att denna har förenklats, och som jag ser det, gjorts 
mindre krånglig att läsa. Enbart textförslagen återges därför utan kommentarer när det 
gäller dessa två paragrafer. 6 kap. 2 § ”En upphandlande myndighet som skall sluta ett 
ramavtal skall följa de bestämmelser som anges i denna lag fram till tilldelningen av 
kontrakt som grundar sig på ramavtalet. Valet av parter i ramavtalet skall ske med 
tillämpning av de tilldelningsgrunder som anges i 14 kap. 1 -3 §§”. 6 kap. 3 § ” Kontrakt får 
tilldelas enligt 8 eller 9 § endast om den upphandlande myndigheten och leverantören från 
början varit parter i avtalet. Vid tilldelning av kontrakt som bygger på ett ramavtal får 
parterna inte i något fall väsentligen ändra villkoren i detta ramavtal”.  

6 kap. 4 § ”Ett ramavtal får endast om det finns särskilda skäl löpa under längre tid än fyra 
år”. När det gäller denna paragraf noterar upphandlingsutredningen att det är oklart vad 
som åsyftas med direktivstextens formulering ”utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet”. De har därför istället valt formuleringen 
”särskilda skäl” som de tycker motsvarar direktivs formulering. Vad som är ett särkskilt skäl 
är däremot svår att precisera, möjligen kan det röra sig om ett avgränsat projekt som 
sträcka sig över fyra års gränsen.219 Min åsikt är den att det är synd att denna typ av 
tveksamheter vävs in i den nya lagtexten när det nu görs ett försök att reglera 
ramavtalsanvändningen inom den klassiska sektorn.  

6 kap. 5 – 7 §§ är precis som  6 kap. 2 och 3 §§ överförda i överensstämmelse med 
direktivet och kommer därför bara att återges för att ge en uppfattning av hur 
författningsförslaget ser ut.  

6 kap. 5 § ”En upphandlande myndighet får inte använda ramavtal på ett otillbörligt sätt 
eller på sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids”. 

6 kap. 6 § ”Om ett ramavtal sluts med en enda leverantör skall kontrakt som bygger på 
detta ramavtal tilldelas enligt villkoren i ramavtalet”.  

                                                 
218 SOU 2005:22 s 278. 

219 SOU 2005:22 s 279. 
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”Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten skriftligen 
samråda med den leverantör som är part i ramavtalet och vid behov anmoda denne att 
komplettera sitt anbud”.  

6 kap. 7 § ”Om ett ramavtal sluts med flera leverantörer skall dessa vara minst tre till 
antalet, om det finns ett tillräckligt antal leverantörer som uppfyller urvalskriterierna och ett 
tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller tilldelningskriterierna”.  

Artikel 32.4 i direktivet som omfattar både ramavtal där alla villkor är fastlagda och 
ramavtal där så inte är fallet har i det svenska författningsförslaget delats upp i två 
paragrafer. Där det i 6 kap. 8 § anges att ”tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett 
ramavtal som ingåtts med flera leverantörer kan ske genom tillämpning av villkoren i 
ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud. Kontrakt skall tilldelas den leverantör 
som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet”. 
Vidare anges i 6 kap. 9 § att ”om inte alla villkor är fastställda i ramavtalet skall parterna 
inbjudas att på nytt lämna anbud på grundval av de villkor som anges i ramavtalet. Dessa 
villkor får om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor 
som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet. Vid tillämpning av första stycket skall 

1. den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som skall tilldelas skriftligen 
samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,  

2. den upphandlande myndigheten fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna 
in anbud beträffande varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens 
art och omfattning.  

3. anbuden lämnas skriftligen och innehållet i dem vara hemligt till dess den angivna 
svarstiden har löpt ut, och  

4. den upphandlande myndigheten tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare 
som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som 
angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet”.  

Genom uppdelningen som gjorts i författningsförslaget är det min uppfattning att den 
ursprungliga direktivstexten blivit lättare att läsa och mer överskådlig. Det framgår också 
tydligare att den upphandlande myndigheten enbart behöver samråda med leverantörer 
som anses ha möjlighet att genomföra kontraktet. Som redan nämnts i avsnitt 7.2.3 kan 
man däremot tycka att i de fall där inte alla villkor kan fastställas då ramavtalet sluts blir 
förfarandet enligt 6 kap. 9 § oerhört betungande för den upphandlande enheten. Frågan 
som kan ställas är om kommissionen och rådet insåg konsekvenserna som följer för de 
upphandlande enheterna när det gäller just bestämmelserna i artikel 32.4 st 2. 

7.4 Sammanfattning 
De nuvarande fyra upphandlingsdirektiven har från och med mars 2004 reducerats till två 
nya direktiv, ett för den klassiska sektorn och ett för försörjningssektorn. Däremot finns i 
dagsläget inga nya direktiv som skall ersätta de två rättsmedelsdirektiven. Avsikten med 
förändringen har varit att förenkla, klargöra samt anpassa direktiven till dagens 
förvaltningsbehov. I preambeln till det klassiska direktivet kan i sats 11 utläsas direktivets 
avsikt med ramavtal. Själva definitionen av ramavtal är intagen i de allmänna 
bestämmelsernas i första kapitlet och hittas i artikel 1.5 medan reglering av ramavtal 
framgår av de fyra punkterna i artikel 32.  

I Sverige har upphandlingsutredningen på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till hur 
de två nya direktiven skall implementeras till svensk rätt, lagförslaget presenteras i SOU 
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2005:22. Den svenska lagen för den klassiska sektorn innehåller 18 kapitel där en 
överflyttning av de gamla reglerna för överprövning i 7 kap. LOU har gjorts. Definitionen 
av ramavtal återfinns i 2 kap. 8 § medan reglerna för hur ramavtal får användas är intagna i 
det 6:e kapitlet. Målet är att den nya lagstiftningen, när det gäller offentlig upphandling, 
skall träda i kraft 1 februari 2006.  



 Slutsatser 

 54

8 Slutsatser 
Denna uppsats har haft som syfte att utreda hur ramavtal definieras, regleras och används i 
nuläget inom den klassiska sektorn. Hur EG-domstolen, svenska domstolar samt NOU ser 
på användningen av ramavtal och var gränsen mellan avrop och ny upphandling går. Vilka 
förändringar som är på gång i och med införandet av ett nytt direktiv för den klassiska 
sektorn. Vad har jag då funnit för svar på det som varit uppsatsen avsikt att utreda?    

När det gäller frågan hur ramavtal definieras och regleras för den klassiska sektorn kan 
vissa skillnader konstateras mellan EG-rätten och den svenska rätten. Vid studier av varu-, 
bygg- och anläggnings- samt tjänstedirektivet visar det sig att ramavtal varken är definierade 
eller reglerade genom direktiven. Däremot har LOU i de allmänna bestämmelserna som är 
giltiga för alla de olika upphandlingsområdena med en definition av ramavtal men någon 
närmare reglering av ramavtal finns inte i den svenska lagtexten heller. Därtill finns det 
många olika varianter på ramavtal i de olika medlemsländerna detta tillsammans med att det 
saknas en standardiserad terminologi inom EU medför en risk för begreppsförvirring. 
Slutsatsen blir därför att ramavtal inom den klassiska sektorn i dagsläget saknar både 
definition, regler och standardiserad terminologi på EU nivå. På nationell nivå finns det för 
Sveriges del en definition men inte någon närmre reglering. Ramavtalsanvändning befinner 
sig i och med detta i vad som skulle kunna kallas ett laglöst tillstånd.  

Avsaknad av definitioner, reglering och standardiserad terminologi på EU-nivå och 
frånvaro av reglering för svensk vidkommande har ändå inte hindrat upphandlande enheter 
att använda sig av ramavtal även inom den klassiska sektorn. De olika typer av ramavtal 
som jag har kunnat hitta är dels de bindande framework contracts och icke bindande 
framework agreements som används i England och avropsavtalet som används i Sverige. 
Kommissionen har i ett förfarande mot Storbritannien godkänt att framework contracts 
används inom den klassiska sektorn. Ramavtal kan delas upp i antingen enkla eller parallella 
ramavtal, där ett av huvudkraven för att parallella ramavtal skall få användas är att 
leverantörerna rangordnas så att avrop i första hand sker från den leverantör som lämnat 
det mest fördelaktiga anbudet. Slutsatsen blir därför att trots att definitioner och reglering 
saknas i direktiven används ramavtal ändå av medlemsländerna.  

EG-domstolen har fram till idag yttrat sig i två fall som gäller ramavtal. Det ena domslutet 
fastställer att det inte är möjligt att med hjälp av ramavtal kringgå direktivets syfte och det 
andra fastställer att det inte går att jämföra ramavtal med en anbudsförfrågan. Inte i något 
av fallen går domstolen in på huruvida ramavtal överhuvudtaget kan användas inom den 
klassiska sektorn. Slutsatsen blir därför att EG-domstolens syn på ramavtalsanvändning 
inom den klassiska sektorn är osäker då det inte finns något domslut i frågan.  

Genom studier av mål i länsrätten, kammarrätten samt yttrande från NOU framkommer att 
avsaknad av avropsvolymer, rangordning av utvärderingskriterier eller leverantörer 
åberopas som bristande affärsmässighet av anbudsgivare för att upphandlingen skall rättas 
eller göras. De upphandlande enheterna tycker däremot att det är svår att beräkna hur stort 
behov som kommer att finnas och vill därför undvika att ange avropsvolymer. Dessutom 
vill man så långt det är möjligt undgå att rangordna leverantörerna i det parallella 
ramavtalet. Domstolarna och NOU har i de flesta fall inte godkänt den upphandlande 
enhetens argument utan anser att då parallella ramavtal sluts mellan en upphandlande enhet 
och flera leverantörer fordras en rangordning av leverantörer för att kravet på 
affärsmässighet 1 kap 4 § LOU skall vara uppfyllt. Kravet på affärsmässighet innebär också 
att de EG-rättsliga principerna som Sverige har att ta hänsyn till tillfredsställs. Slutsatsen 
blir därför att de svenska domstolarna godkänner ramavtalsanvändning men kräver att 
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leverantörerna skall vara rangordnad vid parallella ramavtal för att affärsmässigheten och 
därmed också de EG-rättsliga principerna skall vara tillgodosedda.  

Ytterligare en fråga har varit var gränsen mellan avrop och ny upphandling går? Den 
slutsats som kan dras i denna fråga är att prisförfrågningar, otydliga avropsförfrågningar 
samt avrop av varor eller tjänster som inte ingår i ramavtalet får till följd att avropet istället 
klassas som upphandling. Därmed kan det fastläggas att gränsen mellan avrop och ny 
upphandling går vid om det som avropas omfattas av ramavtalet eller ej.  

Efter en åtta år lång process har i mars 2004 två nya direktiv, ett för den klassiska sektorn 
och ett för försörjningssektorn, antagits. I Sverige är det upphandlingsutredningen som fått 
i uppgift att ge förslag till svensk lagstiftning och den nya svenska lagen beräknas träda i 
kraft den 1 februari 2006. I både det nya klassiska direktivet och i 
upphandlingsutredningens lagförslag finns definition och reglering av ramavtal för den 
klassiska sektorn nu intagna. Slutsatsen blir därför att det framtida användandet av ramavtal 
kommer att vara både definierat och reglerat, vilket innebär stora förbättringar både för de 
upphandlande enheterna men också för den enskilde anbudsgivaren. 

När det gäller ramavtalsanvändning inom den klassiska sektorn finns det i dagsläget i 
princip enbart två författare som skrivit om detta område. För Sveriges del är det jur.kand 
Kristian Pedersen  och i England är det professor Sue Arrowsmith. Slutsatsen som kan 
dras av detta är att min uppsats bidragit till att ytterligare analysera ämnesområdet. Därtill 
har det också bidragit till att sammanfatta det som finns att tillgå om ämnet när det gäller 
praxis och doktrin.  
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Bilaga 1 
Flödesschema offentlig upphandling 

 

 

 

 

En upphandlande enhet konstaterar att ett behov av 
upphandling finns 

Förfrågningsunderlag upprättas 

Uppskattning av det ekonomiska värdet av det som ska upphandlas. Värdet avgör vilket av 
nedanstående upphandlingsförfaranden som ska väljas. 

Över tröskelvärdet? Under tröskelvärdet? B-tjänst? 

Öppen 
upphandling 

Selektiv 
upphandling 

Förhandlad 
upphandling 

Förenklad 
upphandling 

Urvals- 
upphandling 

Direkt-
upphandling 

Annons EGT/TED Annons och/eller brev till leverantör En leverantör 
kontaktas direkt 

Leverantör 
beställer 
förfrågnings-
underlag 

Leverantör anmäler sitt 
intresse att lämna anbud 

Leverantör 
beställer 
förfrågnings-
underlag 

Förfrågnings-
underlag 
sänds ut 

Urval av ett antal 
leverantörer som får 
förfrågningsunderlag och 
inbjuds att lämna anbud 

Förfrågnings- 
underlag 
sänds ut 

Leverantörer utarbetar sitt anbud 

Anbuden öppnas och utvärderas 

Eventuell förhandling genomförs 

Avtal träffas med en eller flera leverantörer 

Upphandlingsprotokoll Upphandlings-
protokoll 

Flödesschema hämtat från boken ”Offentlig upphandling en outnyttjad miljardmarknad” s 112 skriven av Leif Norberg, Merit Israelsson 
och Björn Israelsson.  


