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Sammanfattning 

I Sverige är ramavtal ett effektivt och populärt upphandlingsinstrument. Ramavtalets syfte är 

att fastställda de villkor som ska gälla för framtida tilldelning av kontrakt och kan användas 

när en upphandlande myndighet med viss rimlighet kan förutse ett behov och vill planera inför 

framtida inköp. Ett ramavtal är flexibelt för en upphandlande myndighet eftersom ramavtalet 

inte måste fastställa en viss volym utan ska ange uppskattad volym om möjligt. Ett kontrakt i 

upphandlingsrättslig mening avser ett avtal som fastställer de ekonomiska villkoren för en fak-

tisk anskaffning av upphandlingsföremålet. Enligt svensk rätt utgör ett kontrakt viss prestation 

mot viss ersättning.   

 

Vid upphandling av vissa avtal kan det vara svårt att utläsa huruvida avtalet utgör ett kontrakt 

eller ramavtal. Enligt kammarrättspraxis sker bedömningen av vilken typ av avtal som förelig-

ger i två steg. Det första steget är att undersöka om avtalet utgör viss prestation mot viss ersätt-

ning, det vill säga om den upphandlande myndigheten åtar sig att köpa viss kvantitet. I det 

andra steget görs bedömningen om åtagandet utgör det övervägande värdet i avtalet. Om åta-

gandet utgör övervägande del föreligger ett kontrakt, annars föreligger ett ramavtal. Med an-

ledning av att ramavtal i regel bara får löpa under fyra år kan upphandlingen behöva göras om 

ifall avtalet anger en längre löptid än tillåtet. Ett avtal där den upphandlande myndigheten inte 

fastställer hela volymen riskerar således att utgöra ett ramavtal enligt svensk rätt, trots att den 

upphandlande myndighetens syfte varit att upphandla ett kontrakt. Bedömningen av huruvida 

ett kontrakt föreligger kan kritiseras på grund av den svenska rättens snäva distinktion av vad 

som utgör ett ramavtal respektive kontrakt. Med anledning av att ramavtal finns i olika former 

finns det anledning till att kontraktbegreppet torde kunna vara vidare än vad svensk rätt ger 

uttryck för.  

 

Den svenska rättens uttryck för skillnaden mellan kontrakt och ramavtal behöver numer även 

ses i ljuset av nytt prejudikat från EU-domstolen. Domstolen fastställde att ett ramavtal måste 

ange vilken kvantitet som kan komma att bli aktuell beträffande de efterkommande tilldelning-

arna av kontrakt. På grund av att volymen ska vara väl underbyggd inskränks ramavtalets flex-

ibilitet och distinktionen mot ett kontrakt stramas åt. Domstolens avgörande ger snarare upphov 

till frågor än svar eftersom domen är oklar i flera avseenden. Domens tillämplighet i praktiken 

kan därför få konsekvenser för både ramavtalets möjligheter och begränsningar.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Inom offentlig upphandling i Sverige är ramavtal vanligt förekommande. Under 2017 avsåg 

cirka fyra av tio upphandlingar ramavtal. Ett ramavtal kan upphandlas av kommunen, landsting 

eller staten men kan även vara sådana ramavtal som upphandlats av en inköpscentral som upp-

handlande myndigheter1 sedan kan använda vid inköp.2 Syftet med ett ramavtal är att fastställa 

de villkor som ska gälla före senare tilldelning av kontrakt.3 Myndigheten kan genom ett ram-

avtal uppge sitt behov av en vara eller tjänst varpå leverantören lämnar affärsmässiga anbud. 

Ramavtalet är ett effektivt sätt för myndighetens inköp eftersom myndigheten inte alltid vet 

hur stor volym som kommer att upphandlas eller när inköpen kommer att ske.4 Ett ramavtal är 

därför en metod för myndigheten att kunna säkerställa leverans och underlätta för upphand-

lingar eftersom myndigheten inte behöver genomföra en ny upphandling varje gång ett behov 

uppstår.5 Inom unionsrätten finns två typer av ramavtal, nämligen ramavtal med samtliga vill-

kor fastställda (framework contracts) och ramavtal utan samtliga villkor fastställda (framework 

agreements).6 De båda typerna av ramavtal har införts i den svenska upphandlingsrätten genom 

direktiv från Europeiska unionen (EU). På grund av att alla villkor är fastställda i ett framework 

contract utgör sådant ramavtal ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening, tillskillnad från ett 

framework agreement.7 Framework agreements och framework contracts ska uppge en upp-

skattad volym om det är möjligt.8  

 

Med en upphandling avses de åtgärder som vidtas för att anskaffa upphandlingsföremål genom 

tilldelning av kontrakt.9 Ett kontrakt enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)   

utgör ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som kan ingås mellan en eller flera leverantö-

rer och myndigheter samt avser leverans av varor, tjänster eller utförande av byggentrepre-

nad.10 Enligt svensk rätt utgör ett kontrakt viss ersättning mot viss prestation.11 Huruvida ett 

upphandlat avtal utgör ett ramavtal eller kontrakt kan ibland bli komplicerat att avgöra. Enligt 

kammarrättspraxis kan en volym vara svår att fastställa eftersom myndigheten inte vet hur stort 

                                                 
1 Hädanefter används begreppet myndighet i denna uppsats och avser upphandlande myndighet.  
2 Upphandlingsmyndighetens rapport, Statistik om offentlig upphandling 2018, 2018:2, s. 66 f..  
3 1 kapitel (kap.) 20 § LOU. 
4 Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement – Regulation in the EU and UK, volym två, Sweet & Max-

well, London, 2014, s. 1101. 
5 Steinicke, Michael m.fl., Brussels Commentary on EU Public Procurement Law, C.H.Beck Hart Nomos, Baden-Baden, 

2018, s. 443. 
6 Tolkningsmeddelande från Europeiska Kommissionen (hädanefter benämt Kommissionens tolkningsmeddelande), Explan-

atory Note - Framework Agreements - Classic Directive, CC/2005/03_rev 1, s. 3.  
7 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, andra upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, 2014, s. 90.  
8 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 3.  
9 1 kap. 2 § LOU.   
10 1 kap. 15 § LOU. 
11 Regeringens proposition (prop.) 2006/07:120, Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster, s. 160. 
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behov av upphandlingsföremålet som kommer att köpas in under avtalets löptid. Därmed kan 

inte myndigheten fastställa när inköpen kommer att ske eftersom det är beroende av när beho-

vet uppstår. För att ett avtal ska utgöra ett kontrakt krävs att avtalet avser en faktisk anskaffning 

som garanterar leverantören leverans. Om avtalet inte reglerar en faktisk anskaffning utan end-

ast sätter ramen för framtida anskaffningar föreligger inte ett kontrakt, ett sådant avtal utgör 

istället ett ramavtal.12  Om myndigheten till viss del garanterar leverantören leverans men res-

terande del av kvantiteten estimeras föreligger ett avtal med karaktär av både ramavtal och 

kontrakt. Huruvida sådant avtal utgör ett kontrakt avgörs genom en överviktsprincip.13 Frågan 

om huruvida volym behöver anges även i ett ramavtal prövades i EU-domstolen under 2018. 

Domstolen slog fast att ett ramavtal måste uppge de kvantiteter av vad som totalt kan komma 

att upphandlas i efterkommande kontrakt. Om kvantiteten inte fastställs skulle upphandlingen 

kunna strida mot de grundläggande principerna för offentlig upphandling.14 

 

Med anledning av svensk rätts distinktion mellan ramavtal och kontrakt samt den princip 

svensk rätt tillämpar för att avgöra huruvida ett avtal utgör ett kontrakt, föreligger ett osäkert 

rättsläge för en upphandling när avtalet inte fastställer volymen. Problematiken blir särskilt 

påtaglig vid upphandlingar där myndigheten upphandlar ett avtal som reglerar att myndigheten 

ska köpa in upphandlingsföremålet vid behov eftersom det därmed föreligger en svårighet att 

ange en fastställd volym. Med anledning härav ligger sådana avtal i riskzon för att utgöra ett 

ramavtal vid eventuell överprövning och upphandlingen kan därför behöva göras om. På grund 

av EU-domstolens avgörande finns även anledning att undersöka domens inverkan på ramav-

tal. Med anledning av ovanstående problembakgrund finns sammantaget ett behov av en utred-

ning.  

 

1.2 Problemformuleringar 

I uppsatsen behandlas följande frågeställningar:  

1. Vad är skillnaden mellan ramavtal och kontrakt? 

2. Hur sker bedömningen av huruvida ett kontrakt föreligger? 

3. Finns det tillfällen när ett avtal utan fastställd volym kan utgöra ett kontrakt? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån gällande rätt undersöka distinktionen mellan ett ramav-

tal och ett kontrakt. Vidare ämnar undersökas hur bedömningen sker av huruvida ett kontrakt i 

upphandlingsrättslig mening föreligger. Med anledning av att myndigheterna i ovanstående 

                                                 
12 Se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom av den 24 mars 2016 i mål nr 7754-15.  
13 Se bland annat Kammarrätten i Jönköpings dom av den 5 juni 2014 i mål nr 1871-13. 
14 Domstolens dom av den 19 december 2018, Antitrust och Coopservice Soc. Coop. Arl mot Azienda Socio-Sanitaria Territ-

oriale della Vallecamonica, C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034, punkt 71 (Coopservice-domen).  
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problembakgrund haft för syfte att ingå ett kontrakt ämnar denna uppsats att undersöka 

huruvida det finns tillfällen när ett avtal utan fastställd volym kan utgöra ett kontrakt i upp-

handlingsrättslig mening.  

 

Grundläggande kunskap inom offentlig upphandling är nödvändigt för att förstå uppsatsens 

innehåll. Uppsatsen riktar sig därför främst till yrkesverksamma jurister och praktiker inom det 

upphandlingsrättsliga området. I andra hand riktar sig uppsatsen till studenter inom offentlig 

upphandling. 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsanalytisk metod  

En vanligt förekommande metod för tolkning och systematisering av gällande rätt är den rätts-

dogmatiska metoden. En rättsdogmatisk metod innebär en systematisering av gällande rätt, de 

lege lata, med utgångspunkt från rättskälleläran.15 Rättskälleläran avser en hierarki i följande 

led; lagstiftning, förarbete, rättspraxis och doktrin.16 Inom ramen för metoden används de trad-

itionella juridiska argumentationsmedlen för att förklara rättssystemets struktur. Metoden in-

nebär att gällande rätt analyseras och kategoriseras tillsammans med en beskrivning av den 

gällande rätten. Rättsdogmatiska metoden bör användas i huvudsak som ett ramverk och struk-

tur för vilket sedan en författare kan behandla materialet med flera olika verktyg för tolkning.17   

 

Sandgren är dock av uppfattningen att en rättsdogmatisk metod inte ger ett utrymme för att 

analysera rätten eftersom metoden endast fastställer gällande rätt. Den rättsdogmatiska meto-

den är i sin natur begränsande och kan inte uttala sig om exempelvis regelns effekter.18 Enligt 

rättsdogmatiken ska även regeln tillämpas oberoende av resultatets etiska korrekthet.19 Den 

nära anknytning som finns mellan rättstillämpningen och rättsdogmatiken gör att det emellertid 

finns behov av att göra ställningstaganden om vilken lösning som är att föredra ur ett rättsligt 

perspektiv, vilket kan ske genom rekommendationer.20 Den rättsdogmatiska metoden kan där-

för även tillämpas för att undersöka rätten de lege ferenda, det vill säga vad lagen borde vara.21 

Trots att den rättsdogmatiska metoden förknippas med en systematisering av gällande rätt har 

författaren även möjligheten att gå utanför gällande rätt. Genom den rättsdogmatiska metoden 

                                                 
15 Bernitz, Ulf m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, fjortonde upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 30 ff..  
16 Ibid..   
17 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, Svensk juristtidning (SvJT) 2005, s. 249 ff.. 
18 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material och metod, fjärde upplagan, Nordstedts Juridik, 

2018, s. 50 f..  
19 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 116.  
20 A.a., s. 121.  
21 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, tionde upplagan, Iusté, 2018, s. 207. 
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kan därför författaren vidga perspektivet för att finna bättre lösningar och nya svar.22 Den rätts-

dogmatiska metoden ger vidare utrymme till att kritisera rätten och även föra resonemang om 

vad rätten bör vara.23  Sandgren menar att denna friare metod som ovanstående ger uttryck för 

felaktigt kallas rättsdogmatisk, ett bättre uttryck är ”rättsanalytisk”. En rättsanalytisk metod 

avser inte endast att fastställa gällande rätt, den ger även utrymme till att analysera rätten och 

framförallt kritisera den.24  

 

Denna uppsats använder den av Sandgren benämnda rättsanalytiska metoden genom att fast-

ställa gällande rätt i uppsatsens deskriptiva delar och analysera samt kritisera rätten i analysde-

len. Med anledning av uppsatsens frågeställningar lämpar sig en metod som fastställer gällande 

rätt som utgångspunkt för vidare analys av rättsläget, där analysen kan te sig i form av kritik 

och till viss del resonemang de lege ferenda. Det material som i huvudsak använts i uppsatsen 

är lag, förarbeten, rättspraxis och litteratur. Förarbetet till LOU och lag (2007:1091) om offent-

lig upphandling (ÄLOU) tar upp frågan i viss mån, men på grund av bedömning från fall till 

fall tillerkänns avgöranden från förvaltningsdomstolarna större betydelse. Lag och förarbeten 

används dock i stor grad i uppsatsen deskriptiva delar för återgivande av upphandlingsrättens 

bestämmelser.  

 

På grund av avsaknad av avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) angående upp-

satsens frågeställningar inhämtas vägledning från kammarrätterna. Med anledning av att HFD 

ger prövningstillstånd i relativt få mål söks ofta vägledning i kammarrätternas domar och därför 

ges underinstansernas domar större betydelse inom upphandlingsrätten än vad som annars an-

ses vara brukligt.25 Läsaren bör härvid uppmärksammas om att ett klargörande från HFD eller 

EU-domstolen angående uppsatsens frågeställningar inte avgjorts ännu och att kammarrätter-

nas avgöranden således har ett begränsat värde. I uppsatsen hänvisas dock till avgöranden från 

högsta instans när det finns. I fotnoten anges dock huruvida kammarrättens avgörande överkla-

gats till HFD eller inte.  De avgöranden från kammarrätterna som återges i uppsatsens fjärde 

kapitel har valts med anledning av att de berör skillnaden mellan ramavtal och kontrakt där 

volymfrågan haft en stor betydelse. Målen har även avgjorts efter att kammarrätten angivit att 

överviktsprincipen ska tillämpas vid bedömning av huruvida ett kontrakt föreligger. Flera av 

målen avgjordes med bedömning utifrån ÄLOU men eftersom bestämmelserna om ramavtal 

inte förändrats i större grad vid införande av LOU torde inte utfallen bli annorlunda genom 

tillämpning av ÄLOU.   

 

                                                 
22 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4.  
23 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur AB, 2013, Lund, s. 24.  
24 Sandgren, s. 50 f.. 
25 Statens offentliga utredningar (SOU) 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 349.  
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Litteratur som behandlar offentlig upphandling har även används i uppsatsens deskriptiva delar 

för att förklara grundläggande delar inom upphandlingsrätten. I viss mån används även artiklar 

från Upphandlingsrättslig tidskrift (UrT) i de deskriptiva delarna, artiklarna har dock granskats 

före publicering. Artiklar från Upphandling24 i uppsatsens analysdel har inte granskats före 

publicering, därför används de inte som källor utan som utgångspunkter för vidare analys av 

de frågeställningar som debattörerna diskuterar. I viss mån används även myndighetspublikat-

ioner. Med anledning av att Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och Upphandlingsmyndig-

heten är en myndighet med syfte att stödja myndigheters upphandlingar är publikationer från 

dessa myndigheter inte främmande i en uppsats om offentlig upphandling. Med anledning av 

Coopservice-domen publiceras kontinuerligt nya artiklar som behandlar domen och dess inver-

kan på ramavtal. Avsikten är att ta hänsyn till nya publikationer fram till 13 mars 201826. 

1.4.2 EU-rättslig metod 

Svensk upphandlingsrätt har sin grund i EU-direktiv och prejudikat från EU-domstolen. Med 

anledning härav har EU-rätten varit av betydande vikt i uppsatsen, i synnerhet beträffande 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upp-

handling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet) och EU-rättsligt pre-

judikat. Tillvägagångssättet vid arbete med EU-rättsligt material kräver att den metod som ut-

arbetats av EU-domstolen tillämpas. Metoden innebär att en rättsregel ska tolkas i enlighet med 

regelns syfte och sammanhang, unionsrätten ska således tolkas teleologiskt och systematiskt.27 

Den EU-rättsliga metoden blir särskilt avgörande vid tolkning av oklara regler.28  

 

Primärrätten29 utgör grunden för EU-rätten. Primärrätten regleras i Fördraget om europeiska 

unionen (FEU) och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), men innefattar 

även tilläggsprotokoll och ändringar i fördragen. Inom EU-rätten är de grundläggande princi-

perna högt ställda i rättshierarkin.30 Sekundärrätt som ej är bindande är förarbeten och EU-

rättslig doktrin. Den icke-bindande sekundärrätten är endast vägledande.31  Sekundärrätten 

grundas således på andra typer av rättsakter från unionen, vilka kan vara exempelvis yttranden, 

förordningar eller direktiv.32 På grund av Sveriges direktivnära upphandlingslagstiftning 

                                                 
26 Den 20 mars 2018 är sista dag för inlämning till examinator.  
27  Hettne, Jörgen m.fl., EU-rättslig metod – teorier och genomslag i svensk rättstillämpning, uppl. 2, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2011, s. 36 ff.. 
28 A.a., s. 168 ff..  
29  Primärrätten skapas i enhälliga beslut av medlemsländerna. Utöver detta krävs godkännande på nationell nivå, se artikel 

(art.) 48 FEU. Grundläggande för EU-rätten är även principen om direkt effekt och företrädesprincipen. Direkt effekt innebär 

att EU-rätten i vissa fall är direkt tillämplig och företrädesprincipen att unionsrätten ska ges tolkningsföreträde vid kollision 

med nationell lagstiftning. EU-rättens bindande rättskällor är primärrätten, EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna, 

bindande sekundärrätt, allmänna rättsprinciper samt rättspraxis från EU-domstolen och tribunalen. 
29  Hettne m.fl., s. 40 f..  
30 A.a., s. 36 ff..  
31  A.a., s. 40 f..  
32 Art. 288 FEUF.  
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hänvisas till LOU i uppsatsens framställning av upphandlingsrättsliga bestämmelser.33 Avgö-

rande från EU-domstolen används i uppsatsen för beskrivande av de upphandlingsrättsliga 

principernas omfattning och för tolkning av upphandlingsrättsliga bestämmelser.  

 

Utöver de bindande unionsrättsakterna finns även så kallad soft law bestående av exempelvis 

rekommendationer och meddelanden. Soft law är dock inte bindande för medlemsländerna men 

av betydelse för EU-rättens tillämpning och tolkning.34 Soft law har traditionellt sett inte utgjort 

ett starkt underlag för tolkning. På senare tid har emellertid EU-domstolen börjat hänvisa till 

soft law vid tolkning av EU-rättsliga bestämmelse.35 EU-domstolen har även fastslagit att nat-

ionella domstolar kan vara tvungna att använda soft law för tolkning av en bestämmelse som 

härrör från EU-rätten.36 I uppsatsen används Kommissionens tolkningsmeddelande för ramav-

tal i uppsatsen i syfte att återge EU-rättens syn på begreppet ramavtal och kontrakt. I uppsatsen 

används även utländsk doktrin för de deskriptiva delarna. I EU-rätten är dock doktrinens infly-

tande mindre än i svensk rätt, men det ska inte tolkas som att den inte har betydelse inom EU-

rätten.37  

 

1.4.3 Komparativ metod 

Denna uppsats har inslag av komparativ rätt varvid en komparativ metod används. Inslagen av 

den komparativa rätten är inte särskilt omfattande utan utgör en kort redogörelse av danska 

rättens syn på periodekøbskontrakter. Materialet för det komparativa inslaget utgörs därför 

endast av lagtext och förarbete.  

 

Komparativ rätt är användbart i den mening att vidga det egna rättssystemet i olika frågor där 

andra rättssystem har andra lösningar än den som återfinns i den egna nationella rättsordningen. 

Komparativ rätt kan därmed förebringa en annan idé eller modell för utförande eller tolkning 

av lagregler.38 De nordiska länderna har historiskt sett samarbetat nära och jämfört rättsord-

ningar för egen utveckling, vilket också härrör från kulturella, politiska och ekonomiska lik-

heter. Med anledning härav jämförs de skandinaviska länderna ofta med varandra i rättsutred-

ningar. Det är således vanligt förekommande att lagstiftaren använder komparativa inslag för 

jämförelse, tolkning och analys av svenska rättsregler.39 Det finns dock ett motstånd mot den 

                                                 
33 Se SOU 2014:51, Nya regler om upphandling, s. 18.  
34 Bernitz m.fl., s. 66; Inom EU-rätten har soft law traditionellt sett inte tillerkänts en stark ställning som underlag för tolk-

ning av unionsrättsliga bestämmelser. EU-domstolen dock börjat att hänvisa till soft law vid tolkning av olika rättsakter un-

der senare tid.  
35 Domstolens dom av den 24 maj 2011, Kommissionen mot Belgien, C-47/08, ECLI:EU:C:2011:334, punkt 134–141. 
36 Domstolens dom av den 13 december 1989, Grimaldi mot Fonds Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, 

ECLI:EU:C:1989:646, punkt 18. 
37 Hettne m.fl., s. 120 ff..  
38 Zweigert, Konrad m.fl., An introduction to comparatice law, tredje upplagan, Oxford University Press, Oxford, 1998, s.15. 
39 Zweigert m.fl., s. 278 ff.; Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – En lärobok i allmän rättslära, femte 

upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 459.  
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komparativa rätten i form av att den inte anses som vetenskap och inte kan tillämpas på den 

svenska rätten eftersom det utländska prejudikatet eller författningen inte anses som en rätts-

källa enligt svensk rätt.40 Med anledning av att skandinaviska länder ofta jämför med varandra 

i rättsutredningar och på grund av att både den danska och svenska upphandlingslagstiftningen 

baseras på LOU-direktivet från 2014 torde inte dansk rätt vara främmande i en komparativ 

jämförelse inom upphandlingsrätten. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar i huvudsak LOU och LOU-direktivet. Uppsatsen kommer i viss mån 

att nämna annan upphandlingslagstiftning, som lag (1146:2016) om upphandling inom försörj-

ningssektorerna (LUF), men ämnar inte ge en fördjupning i andra upphandlingslagar än LOU 

eftersom ramavtalsbestämmelserna har många likheter. I uppsatsen fokuseras vidare på villkor 

gällande volym för att undersöka skillnader mellan ramavtal och kontrakt samt huruvida ett 

kontrakt föreligger. Andra villkor som skulle kunna föranleda att ett kontrakt inte föreligger 

kommer inte behandlas. Kammarrättspraxis på området angående skillnaden mellan ramavtal 

och kontrakt samt bedömningen av huruvida kontrakt föreligger kommer användas från och 

med år 2014 eftersom bedömningen av huruvida ett kontrakt föreligger härrör från ett avgö-

rande från det året.  

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats innehåller fem kapitel med olika avsnitt. Uppsatsen inleds med ett kapitel som 

redogör för uppsatsens ämne och syfte. Vidare följer ett deskriptivt kapitel om offentlig upp-

handling och de grundläggande principer som genomsyrar hela upphandlingsrätten. I uppsat-

sens tredje kapitel följer en redogörelse av ramavtalets bakgrund följt av ramavtalets bestäm-

melser och funktion.  I det fjärde kapitlet behandlas avgöranden från kammarrätterna för att 

påvisa distinktionen mellan ramavtal och kontrakt i rättstillämpningen. Kapitel fem avser ana-

lysera och i möjligaste mån besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

                                                 
40 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, andra upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2003, s. 18 ff.; Enligt Bog-

dan blir den komparativa metoden ofta kritiserad på grund av sin diffusa karaktär. Han menar vidare att det inte är självklart 

att den metod som används av svenska jurister är tillämplig på det utländska rättssystemet. Den utländska rätten kan även ha 

påverkats av andra aspekter gällande ekonomisk, politik och andra samhällsaspekter som inte är förenliga med den svenska 

rättsordningen. Dessutom föreligger problem vid hanteringen av den komparativa rätten, exempelvis vid översättning.  
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2. Offentlig upphandling i praktiken   

2.1 Allmänt 

Upphandlingsrätten är nära besläktad med lagstiftning om marknadens funktioner och kan tol-

kas utgöra ett rättsområde mellan förvaltningsrätt och civilrätt. Upphandlingsrätten kan beteck-

nas som kommersiell förvaltningsrätt och avser främst att reglera kommersiella transaktioner 

som utförs av den offentliga sektorn.41 Delar av upphandlingsrätten är av civilrättslig karaktär 

även fast upphandlingsrätten inte har till syfte att reglera civilrättsliga förhållanden. Upphand-

lingsrätten är istället en procedurlagstiftning för hur myndigheterna ska agera vid inköp.42 Be-

stämmelserna om offentlig upphandling är ingen mall för en god affär utan ska främja effektiv 

användning av offentliga medel. 43 

 

Under början av 2010-talet presenterade EU en strategi som följd av den finanskris som pågått 

i EU, en strategi vars syfte är att främja smart och hållbar tillväxt inom EU i form av bland 

annat konkurrenskraftigare ekonomi och en högre sysselsättning.44 Som följd härav presente-

rade EU under år 2011 en Grönbok45 med förslag om hur de upphandlingsrättsliga direktiven 

kan moderniseras. Under år 2014 infördes därför tre nya direktiv46 på upphandlingsområdet för 

den klassiska sektorn, försörjningssektorn och för tilldelning av koncessioner. Syftet med det 

nya LOU-direktivet för den klassiska sektorn var att effektivisera reglerna till att bli mer flex-

ibla och enklare för alla parter i upphandlingen samt för att uppnå samhälleliga mål om exem-

pelvis sysselsättning, främjande av innovation och tillhandahållande av sociala tjänster. LOU-

direktivet hade även till syfte att vidhålla och främja effektiv konkurrens, öppenhet och bespa-

ring av offentliga medel.47  

 

2.2 EU-rättens påverkan och upphandlingsprinciperna 

I EU-rätten stadgas att den inre marknaden ska omfattas av ett område av fri rörlighet för varor, 

tjänster, personer och kapital.48 Grundläggande för det europeiska samarbetet är att förverkliga 

                                                 
41 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling försörjningssek-

torerna, fjärde upplagan, Jure, Stockholm, 2017, s. 18. 
42 Prop. 2015/16:195, Nytt regelverk om upphandling, s. 303 f.. 
43 Andersson Rosén m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 

2015, s. 28. 
44 Meddelande från Kommissionen KOM (2010) 2020 slutgiltig, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar utveckl-

ing, s. 2.  
45 Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling – med sikte på en effektivare europeisk upphand-

lingsmarknad (KOM[2011]15 slutlig). 
46 Se LOU-direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av en-

heter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 

2004/17/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncess-

ioner. 
47 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling KOM (2011) 896 

slutlig, s. 2 ff.; prop. 2015/16:195, s. 292.  
48 Art 26 FEUF.  
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den inre marknaden med möjligheter till gränsöverskridande handel.49  Svenska upphandlings-

rätten bygger som bekant på direktiv. Ett direktiv är bindande i den mån att syftet med bestäm-

melserna ska implementeras i den nationella rätten, men hur medlemsländerna väljer att göra 

för att uppnå resultaten är upp till medlemslandet.50 Det finns inga uttryckliga bestämmelser i 

fördragen som reglerar offentlig upphandling men de bestämmelser som är viktigast för offent-

lig upphandling härrör från de fyra friheterna.51 Ett grundläggande syfte med offentlig upp-

handling är nämligen att främja den fria rörligheten och etableringsfriheten inom EU.52  Inom 

upphandlingsrätten finns fem principer som utvecklas genom EU-domstolens rättspraxis och 

som ska genomsyra hela upphandlingsområdet.53 De fem principerna stadgas i LOU och inne-

bär att myndigheten ska behandla leverantörerna likvärdigt, på ett icke-diskriminerande sätt 

och därtill genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Myndigheten ska även beakta princi-

perna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Vidare får inte en upphandling utformas 

i syfte att undandra upphandlingen från LOU:s tillämpningsområde eller på ett sådant sätt som 

hämmar konkurrensen genom att en eller flera leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otill-

börligt sätt.54 De upphandlingsrättsliga principerna behandlas nedan.  

 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska behandlas likvärdigt av myndig-

heten.55 Enligt unionspraxis är likabehandlingsprincipen central för hela det upphandlingsrätts-

liga regelverket.56 Leverantörernas olika förutsättningar måste även beaktas av myndigheten, 

exempelvis får inte krav på lång erfarenhet ställas i upphandlingsdokumentet mot varken ny-

startade eller väletablerade leverantörer.57 Det bör uppmärksammas att förfrågningsunderlaget 

får uppställa krav som endast några leverantörer kan uppnå, såvida det finns sakliga skäl till 

kraven.58 Likabehandlingen åsidosätts exempelvis när en myndighet ger information till en viss 

leverantör men inte till samtliga leverantörer eller att en leverantör ges information före en 

annan. Ett sådant förfarande kan ge upphov till konkurrensfördel för den leverantör som fått 

information först med hänsyn till att den andra leverantören inte getts samma information sam-

tidigt.59 

 

                                                 
49 Pedersen, s. 22.  
50 Art. 288 FEUF.  
51 Pedersen, s. 22.  
52 Andersson Rosén m.fl., s. 28.  
53 Se HFD dom av den 19 oktober 2018 i mål nr 3830–17 jmf. Sundstrand, s. 26 f.. 
54 4 kap. 1–2 §§ LOU.  
55 4 kap. 1 § LOU jmf. art. 18 LOU-direktivet. 

56 Domstolens dom av den 12 december 2002, Universale-Bau, C-470/99, ECLI:EU:C:2002:746, punkt 91; domstolens dom 

av den 19 juni 2003, GAT, C-315/01, ECLI:EU:C:2003:360, punkt 73. 

57 Se bl.a. domstolens dom av den 3 mars 2005, Fabricom, C-21/03, 34/03ECLI:EU:C:2005:127, punkt 26.  
58 Domstolens dom av den 17 september 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, ECLI:EU:C:2002:495, punkt 83–85.  
59 Steinicke m.fl., s. 294 f.. 
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Principen om icke-diskriminering avser att all direkt eller indirekt diskriminering på grund av 

nationalitet eller etablering är förbjuden.60 De krav som en myndighet ställer i ett upphand-

lingsdokument får inte utformas till att endast det inhemska landets arbetskraft eller produkter 

får användas i upphandlingen.61 Upphandlingen får heller inte omfatta krav på varor eller tjäns-

ter i upphandlingens närområde genom att nationella leverantörer eller visst område gynnas, 

såvida det inte finns sakliga skäl med hänsyn till upphandlingsföremålet.62 

 

Öppenhetsprincipen innebär att upphandlingen ska präglas av öppenhet.63 Av principen följer 

att alla upphandlingsdokument i princip är offentliga.64 Upphandlingen ska vidare präglas av 

förutsebarhet och förutsättningarna för upphandlingen får inte förändras på ett väsentligt sätt 

av myndigheten under pågående upphandling. Myndigheten ska således följa de framtagna do-

kumenten.65 Öppenhetsprincipen innebär bland annat att en upphandling ska kunna granskas 

av en utomstående, om denne avser att kontrollera om ett upphandlingsförfarande sker opar-

tiskt.66 Öppenhetsprincipen är fundamental i den mening att den bistår kontrollen av om de 

upphandlingsrättsliga principerna efterlevs.67 Det finns ingen generell regel för när öppenheten 

är uppfylld, vilket även vållar problem för myndigheten såtillvida att myndigheten inte alltid 

har kunskap om hur öppet förfarandet ska vara för att inte principen ska åsidosättas.68 

 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att inskränkningar i friheten att tillhandahålla 

tjänster i ett annat medlemsland  inte är tillåtet enligt FEUF.69 Ett medlemsland kan inte hindra 

andra medlemsländer från tillträde på den egna marknaden om inte skäl av tvingande hänsyn 

föreligger.70 Principen om ömsesidigt erkännande innebär att exempelvis certifikat, examina 

för viss yrkesgrupp eller dokument från andra medlemsländers myndigheter ska vara lika god-

tagbara som det egna medlemslandets, för de fall att dokumenten utfärdats av behörig myndig-

het i medlemslandet.71  

 

                                                 
60 Art. 18 FEU jmf. art. 18 LOU-direktivet.  
61 Domstolens dom av den 22 juni 1993, Kommission mot Danmark, C-243/89, ECLI:EU:C:1993:257, punkt 1.  
62 Andersson Rosén m.fl., s. 79.  
63 4 kap. 1 § LOU jmf. art. 18 LOU-direktivet.  
64 Prop. 2006/07:128, Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster, s. 155.  
65 Ibid. jmf. Pedersen, s. 31.  
66 Domstolens dom av den 13 oktober 2005, Parking Brixen, C-458/03, ECLI:EU:C:2005:605, punkt 49.  
67 Steinicke m.fl., s. 319 f.. 
68 A.a., s. 320. 
69 Art. 56 FEUF.  
70 Se art. 56 FEUF; domstolens dom av den 20 februari 1979, Rewe mot Bundesmonopolverwaltung für Brantwein, C-

120/78, ECLI:EU:C:1979:42, punkt 8 och 14.  
71 Andersson Rosén m.fl., s. 88. 
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Enligt LOU ska även upphandlingen genomföras med hänsyn till principen om proport-

ionalitet.72 Proportionalitetsprincipen innebär att kraven i upphandlingen inte får gå utöver vad 

som kan anses vara nödvändigt för uppnå målsättningen med upphandlingen.73 Enligt EU-

domstolens rättspraxis kan en trestegsmodell för bedömning av proportionalitetsprincipen ut-

läsas. Stegen innebär att en bedömning ska ske med utgångspunkt i kravens lämplighet, effek-

tivitet och nödvändighet för att uppnå det syfte som eftersträvas. I det sista steget måste avgöras 

huruvida kravet får negativa effekter och om kraven är proportionerliga eller överdriva i relat-

ion till det mål som eftersträvas.74 

 

Konkurrensprincipen och otillbörlighetsregeln framgick inte bokstavligen av ÄLOU. Lagrådet 

ansåg det vara en onödig föreskrivelse eftersom de grundläggande principerna som föreskrevs 

i ÄLOU redan omfattades av konkurrensprincipen.75 På grund av uttrycklig avsaknad i ÄLOU 

tillerkände Kammarrätten i Göteborg76 konkurrensprincipen direkt effekt. Vid införandet av 

LOU infördes konkurrensprincipen uttryckligen i lagtext, men denna åtgärd ska snarare tolkas 

som ett förtydligande från lagstiftaren om att de allmänna principerna även omfattar konkur-

rensprincipen.77 Numer stadgas principen i LOU.78 Myndigheten måste således ta hänsyn till 

konkurrensprincipen och säkerställa att upphandlingen är konkurrensskapande.79 Vidare anses 

myndigheten ha ett ansvar för att de åtgärder som vidtas från myndigheten inte hämmar kon-

kurrensen.80 Vid ramavtalsupphandlingar är principen extra viktig av den anledning att ett ra-

mavtal kan ha konkurrensbegränsade effekt även fast ramavtalet är tillåtet enligt upphandlings-

rätten.81 Ett exempel på när konkurrensen hämmas vid en upphandling är när tiden för att lämna 

anbud löpt ut och myndigheten accepterar ett anbud som inte uppfyller de uppställda krav myn-

digheten angivit i upphandlingsdokumenten.82 

 

2.3 Upphandlingsförfarande  

En upphandling börjar med att myndigheten identifierar ett behov och följs av marknads- och 

behovsanalyser för att uppnå ett affärsmässigt motiverat inköp. Myndigheten bör även under-

söka möjligheten att använda befintliga ramavtal hos inköpscentraler eller hos den egna myn-

digheten innan en ny upphandling påbörjas.83  En upphandling av kontrakt eller ramavtal inom 

                                                 
72 4 kap. 1 § jmf. art. 18 LOU-direktivet.  
73 Domstolens dom av den 27 oktober 2005, Contse m.fl., C-234/03, ECLI:EU:C:2005:644, punkt 41. 
74 Andersson Rosén m.fl., s. 87.  
75 Prop. 2006/07:128, s. 333. 
76 Kammarrätten i Göteborg dom av den 14 mars 2014 i mål nr 4816-13. 
77 Prop. 2015/16:195, s. 973. 
78 4 kap. 2 § LOU.  
79 Andersson Rosén m.fl., s. 291. 
80 A.a., s. 77. 
81 Konkurrensverkets yttrande, dnr 285/2012.  

82 HFD dom av den 26 maj 2016 i mål nr 555-15 och 2691-15. 
83 Upphandlingsmyndigheten, Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, version 2015:5:2, s. 4. 
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den klassiska sektorn kan ske genom öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfa-

rande utan eller med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog eller förhandling för 

inrättande av innovationspartnerskap.84 En upphandlings värde är det totala belopp som myn-

digheten kommer att betala för kontraktet.85 Vid upphandling av ett ramavtal beräknas värdet 

genom det högsta sammanlagda värde som de efterkommande kontrakt tillsammans utgör.86  

För att LOU-direktivet och LOU ska ges tillämplighet krävs att upphandlingens belopp övers-

tiger vissa angivna tröskelvärden.87  

 

En upphandling måste annonseras88. Annonseringen är en förutsättning för att leverantören ska 

kunna lämna anbud men även för att uppnå tillräcklig konkurrensutsättning av upphand-

lingen.89 Genom annonseringen får leverantören tillgång till upphandlingsdokumenten. Till-

gången måste vara fri, kostnadsfri, fullständig och direkt.90 Upphandlingsdokumentens villkor 

måste vidare vara tydliga och leverantören ska med stöd av villkoren kunna utläsa vad myn-

digheten tillmäter vara av betydelse vid upphandlingen.91 Upphandlingsdokumenten sätter en 

ram för upphandlingen och får inte förändras i väsentlig grad, om det sker måste upphandlingen 

avbrytas och efterföljas av en ny upphandling.92 Myndigheten ska tilldela kontrakt eller ram-

avtal till den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för myndig-

heten.93 Vid utvärdering av kontrakt eller ramavtal ska myndigheten även kontrollera huruvida 

anbudet uppfyller att de villkor, krav eller kriterier som uppställts i upphandlingsdokumentet.94 

Det mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas genom någon av grunderna av bästa förhållandet 

mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.95  

 

Myndigheten ska vid tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal meddela anbudsgivarna 

och anbudssökande om tilldelningen genom ett tilldelningsbeslut. I beslutet ska även skälen 

för tilldelningen anges samt tid för avtalsspärrens löptid.96 En avtalsspärr innebär att 

                                                 
84 6 kap. 1 § LOU jmf. 7 kap. 1 § LOU.  
85 5 kap. 3 § LOU.  
86 5 kap. 14 § LOU.  
87 1 kap. 4 § LOU jmf. 5 kap. 1 § LOU; en upphandling kan även ske utan krav på att anbuden ska ha viss form. En direkt-

upphandling får endast ske när upphandlingens värde understiger vissa tröskelvärden. Om upphandlingen sker i strid med 

bestämmelserna om direktupphandling utgör upphandlingen en otillåten direktupphandling. 
88 Annonsering sker genom att EU-publikationsbyrå publicerar upphandlingen i Europeiska unionens officiella tidning och 

databasen Tenders Electronic Daily. 
89 Pedersen, s. 115.  
90 10 kap. 7 § LOU.  
91 RÅ 2002 ref. 50; Andersson Rosén, s. 82. 
92 Pedersen, s. 119.  
93 7 kap. 1 § LOU jmf. 16 kap. 1 § LOU.  
94 7 kap. 1 § LOU jmf. 4 kap. 10 § LOU.  
95 16 kap. 1 § LOU.  
96 12 kap. 12 § LOU.  
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myndigheten inte får ingå kontrakt förrän avtalsspärren löpt ut.97 Spärren ska vara minst tio 

dagar.98 När upphandlingen är slutförd ska upphandlingen efterannonseras. Vid ramavtal be-

höver dock inte efterannonsering ske vid varje avrop.99  Enligt LOU:s systematik avslutas en 

upphandling först när ett avtal ingås eller upphandlingen avbryts. Om överprövning av upp-

handlingen sker avslutas upphandlingen efter det att ett avgörande från förvaltningsdomstolen 

vinner laga kraft.100  

 

Överprövning kan ske av upphandlingen om myndigheten brutit mot en regel i LOU. Förvalt-

ningsdomstolen kan besluta om att upphandlingen ska göras om eller avslutas efter rättelse.101 

Ansökan om överprövning kan ske av en leverantör som anser sig lidit eller kunnat lida skada. 

Förvaltningsdomstolen kan överpröva giltigheten av det avtal som ingåtts mellan myndigheten 

och en leverantör när vissa förutsättningar är uppfyllda.102 Med begreppet skada omfattas inte 

enbart ekonomisk skada utan kan även omfatta en skada i form av att leverantören inte tillde-

lades kontraktet på grund av åsidosättandet av en regel i LOU.103   

 

I ett ramavtal kan det tilldelade kontraktet bli föremål för överprövning när kontraktet strider 

mot LOU.104 För ramavtal gäller speciella regler för bland annat avtalsspärren, exempelvis är 

avtalsspärren frivillig för ramavtal med förnyad eller delvis förnyad konkurrensutsättning.105 

Vid ramavtal med samtliga villkor fastställda måste dock en avtalsspärr finnas. I ett ramavtal 

med samtliga villkor fastställda kan det avropade kontraktets materiella delar överprövas om 

avropet avviker väsentligt från ramavtalets villkor.106 

2.4 Upphandlingsrättsligt kontrakt 

På grund av att ett upphandlingsrättsligt kontrakt definitionsmässigt kan avse avtal som enligt 

nationell rätt inte utgör ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening, ansågs en definition i LOU-

direktivet av begreppet kontrakt vara nödvändigt för att upphandlingsrätten ska tillämpas en-

hetligt inom EU.107  Ett offentligt kontrakt (kontrakt) är ett kontrakt med ekonomiska villkor 

angående tillhandahållande av viss vara eller tjänst från ena parten (leverantören) i utbyte mot 

                                                 
97 Pedersen, s. 190.  
98 20 kap. 1 § LOU; om myndigheten har skickat tilldelningsbeslut på annat sätt än genom elektroniskt medel ska avtalsspär-

ren ha en löptid om femton dagar.  
99 Pedersen, s. 115 ff.  
100 Andersson Rosén m.fl., s. 143.   
101 20 kap. 6 § LOU.  
102 20 kap. 4 § LOU jmf. 20 kap. 13 § LOU.  
103 Pedersen, s. 189.   
104 20 kap. 13 § LOU. 
105 20 kap. 2 § LOU jmf. 7 kap. 7–8 §§ LOU.  
106 7 kap. 3 § LOU; regeln härrör från öppenhet- och likabehandlingsprincipen.  
107 Steinicke m.fl., s. 159; en enhetlig definition inom EU är viktig för att säkerställa LOU-direktivets tillämplighet, ge den 

offentliga sektorn frihet inom etablering och för att kunna tillhandahålla den offentliga service som förväntas. 
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viss ersättning från medkontrahenten (myndigheten).108 Beträffande bundenheten åligger det 

främst den nationella avtalsrätten att tolka när bundenhet uppstår i ett upphandlingsrättsligt 

avtal eftersom LOU-direktivet inte stadgar när ett kontrakt anses vara bindande.109 I svensk rätt 

avser kontraktet den faktiska anskaffningen och anger de fastställda villkoren på ett bindande 

sätt.110 Enligt Falk är ett kontrakt bindande för parterna, vilket framgår av det upphandlings-

rättsliga regelverket vid en systematisk tolkning.111  Anskaffningen kan dock avse en anskaff-

ning eller flera.112 Ingås kontrakt med mer än en leverantör är myndigheten förpliktat i förhål-

lande till var och en av de kontrakterande leverantörerna.113 Med begreppet kontrakt avses end-

ast onerösa fång, exempelvis leasing eller köp.114 Vidare måste ett upphandlingsrättsligt kon-

trakt upprättas skriftligt.115 Skriftligheten är av ordningsmässiga skäl för att parterna i kontrak-

tet och utomstående parter ska kunna kontrollera vad som är överenskommet.116 Kontraktet 

preciserar således prestationerna och visar de upphandlingsrättsliga delarna i det civilrättsliga 

avtal som slutits.117  

 

Det finns ingen generell tidsbegränsning för kontrakt trots kontraktets konkurrensbegränsade 

natur. Löptiden får dock inte löpa under så lång tid att konkurrensen skulle begränsas i onö-

dan.118 Med anledning härav bör kontraktets löptid endast vara så lång som är nödvändigt för 

att uppfylla kontraktet. Längre tidsperioder kan exempelvis föreskrivas i sådana fall som för-

utsätter att leverantören gör investeringar av betydande slag för kontraktets fullgörande.119 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 2 kap. 15 § LOU jmf. prop. 2006/07:120, s. 160. 
109 Wahlberg, s. 283.  
110 Prop. 2015/16:195, s. 514.  
111 Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, tredje upplagan, Jure, Stockholm, 2014, s. 91.  
112 Prop. 2015/16:195, s. 514. 
113 Prop. 2006/07:128, s. 160.  
114 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 27 april 2012 i mål nr 1141-12; Andersson Rosén m.fl., 141. 
115 2 kap. 15 § LOU. 
116 Wahlberg, Jonathan, Kontraktsbegreppet i upphandlingsdirektiven och lagarna, Upphandlingsrättslig tidskrift (UrT), 

2018 nr 2, s. 279. 
117 A.a., s. 282.  
118 Domstolens dom av den 9 mars 2006, Kommissionen mot Spanien, C-323/03, ECLI:EU:C:2006:159, punkt 44; prop. 

2015/16:195, s. 515. 
119 Sundstrand, s. 202 f.. 
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3. Ramavtal 

3.1 Ramavtal i nya LOU-direktivet 

De äldre upphandlingsdirektiven innehöll inga regler för ramavtal inom den klassiska sektorn, 

utan endast för försörjningssektorn. Ett ramavtal ansågs innan direktivet från år 2004 vara en 

upphandlingsform och därav inte i behov av särskilda regler än de bestämmelser som reglerar 

andra upphandlingsformer. Avsaknaden av bestämmelser om ramavtal medförde att ramavtal 

inte sällan ansågs som otillåtna i den klassiska sektorn, med anledning härav instiftades regler 

som gäller för ramavtal.120 

 

Genom direktivet från år 2004 infördes för första gången bestämmelser om ramavtal.121 Trots 

att ramavtal användes av flera medlemsländer innan bestämmelser om ramavtal infördes rådde 

stor osäkerhet i huruvida ramavtal var tillåtna eller ej. Med anledning härav erkände Kommiss-

ionen användandet av ramavtal genom ett yttrade. Efter Kommissionens yttrande tolkades det 

som att ramavtal var tillåtna inom unionen.122 Vid införandet av LOU-direktivet år 2014 blev 

även bestämmelser om ramavtal obligatoriska i medlemsländerna att införa.123 På grund av 

ramavtalets breda användning i EU avsågs inte större förändringar i ramavtalets definition in-

föras, utan bestämmelserna skulle vara i princip vara samma som i tidigare direktiv, främst för 

att bestämmelserna berörde många aktörer.124  LOU-direktivet avsåg istället förtydliga vissa 

delar, exempelvis att ett ramavtal inte bör användas av en myndighet som inte finns identifierad 

i ramavtalet och att ramavtalets syfte är att fastställa de villkor som ska gälla vid tilldelning av 

kontrakt.125 Införandet av LOU-direktivet avsåg även ge möjlighet till konkurrensutsättning 

vid flera leverantörer i ramavtalet. LOU-direktivet avsåg även förtydliga att ett ramavtal inte 

får användas på ett otillbörligt sätt som på något vis hämmar, snedvrider eller begränsar kon-

kurrensen.126 Enligt svenskt implementerande av unionsrättsliga direktiv har metoden länge 

varit att nationella lagar ska utformas så direktivnära som möjligt. Enligt Lagrådet förutsätts 

vid sådan metod att lagstiftaren beskriver sin syn på problematiken som följer av direktivnära 

lagstiftning och om möjligt hur andra medlemsländer löst problemen.127  

 

                                                 
120 Prop. 2006/07:128, s. 159. 
121 Se art. 32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster; Steinicke m.fl., s. 444.  
122 Arrowsmith, s. 1102 f.. 
123 Prop. 2015/16:195, s. 512. 
124 Prop. 2015/16 s. 511; Arrowsmith, s. 1105 
125 Skäl 60 LOU-direktivet jmf. prop. 2015/16:195, s. 346. 
126 Skäl 61 LOU-direktivet jmf. prop. 2015/16:195, s. 513. 
127 Prop. 2015/16:195, s. 301; prop. 2009/10:180, Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, s. 502 f.. 
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3.2 Ramavtalets bakgrund 

3.2.1 Framework agreements och framework contracts 

I svensk rätt finns begreppet ramavtal vilket i EU-rätten omfattas av framework agreements 

(icke bindande ramavtal) och framework contracts (bindande ramavtal).128 De grundläggande 

bestämmelserna om ramavtal inom EU-rätten härrör från engelsk rätt och har sedermera influ-

erat svensk upphandlingsrätt genom upphandlingsdirektiven. Både framework agreements och 

framework contracts utgör således ramavtal men med skillnaden att ett framework contract 

utgör ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening eftersom samtliga villkor är fastställda.129 Om 

samtliga villkor är fastställda på ett bindande sätt innebär det dock inte nödvändigtvis en skyl-

dighet för myndigheten att använda ramavtalet. Medlemsländerna fick själva avgöra huruvida 

båda begreppen skulle införas i den nationella lagstiftningen, men LOU-direktivet omfattar 

ändå båda typerna.130  

 

I både framework agreements och framework contracts ska om möjligt volym och pris anges. 

Priset kan dock hänvisa till exempelvis ett prisindex.131 På grund av att villkoren är fastställda 

i ett framework contract behöver inte myndigheten påbörja en ny upphandling, konkurrensut-

sättning eller förhandling varje gång myndigheten vill använda ramavtalet. Ett framework 

agreement är i sin natur inte komplett och är beroende av flera framtida överenskommelser 

mellan parterna. Ett framework agreement benämns därför ofta med begreppet stricto sensu (i 

strikt bemärkelse).132  Ett framework agreement kan snarare tolkas som ett letter of intent (av-

siktsförklaring) mellan parterna om senare anskaffning i framtiden.133  

3.2.2 Olika typer av ramavtal 

Ramavtal kan vidare ingås mellan flera leverantörer och flera myndigheter. Ramavtalets ka-

raktär kan te sig i olika former och kan skilja sig väsentligt åt. De olika ramavtalstyperna kan 

delas in i flera typer av ramavtal beroende på hur många leverantörer som ingår i ramavtalet. 

Ramavtalen kan därför delas in i single-provider framework eller multi-provider framework.  

Ett ramavtal i form av single-provider framework innehåller endast en leverantör och innebär 

att leverantören åtar sig att tillhandahålla viss kvantitet till myndigheten, som i sin tur åtar sig 

att köpa den bestämda kvantiteten. Single-provider frameworks används främst när myndig-

heten inte vet hur stort behovet kommer att bli i framtiden.134 Multi-provider frameworks 

                                                 
128 Falk, Jan-Erik m.fl., Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, Jure, Stockholm, 2004, s. 115.  
129 Sundstrand s. 90; närmare om bestämmelserna för de olika ramavtalstyperna se avsnitt 3.3.4 och 3.3.5.  
130 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 3.  
131 Sundstrand, s. 90.  
132 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 3 f.. 
133 Sundstrand, s. 90.  
134 Arrowsmith, s. 1106.  
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innebär att myndigheten ingår avtal med flera leverantörer som kan leverera den typ av behov 

som myndigheten behöver.135 

 

Det finns ett flertal olika typer av single-provider frameworks och multi-provider framework. 

En ramavtalsvariation av både ramavtalstyperna är när parterna avtalar om att leverantören ska 

tillhandahålla en viss vara eller tjänst i framtiden och att myndigheten ska köpa hela eller delar 

av det framtida behovet av leverantören. Ett sådant avtal leder ofta till ett bindande kontrakt. 

Vid ett sådant ramavtal är inte myndigheten bunden till att de facto avropa från ramavtalet, 

men garanteras leverans även fast den inte är fastställd i förväg. Ofta förekommande är att 

myndigheten betalar en avgift till leverantören för att leverantören ska tillhandahålla kapacitet 

för avrop. En annan variation är att myndigheten inte åtar sig att köpa varken det som leveran-

tören tillhandahåller eller delar av det. Leverantören åtar sig dock att tillgodose myndigheten 

om avrop skulle ske. Ramavtalstypen är fördelaktig eftersom myndigheten kan ingå avtal med 

andra leverantörer om gynnsammare erbjudande skulle uppstå. Motsatsen till förevarande ra-

mavtalstyp är att myndigheten åtar sig att köpa hela sitt behov från leverantören, men leveran-

tören inte åtar sig att leverera. Det bör tilläggas att sådant ramavtal är ovanligt. Ytterligare en 

variation innebär att avtalets villkor blir bindande för parterna, men ingen av parterna har för-

pliktelser att uppfylla dem.136 

 

Fördelarna med ett multi-provider framework är fler än för single-provider, eftersom det är 

svårt för en myndighet att veta vilka aktörer på marknaden som tillhandahåller en viss vara 

eller produkt som tillfredsställer myndighetens behov på bästa sätt. Leverantörerna i ett multi-

provider framework kommer även att ta hänsyn till när priser förändras och myndigheten kan 

byta leverantörer utan att utsättas för sådana kostnader som en konkurrensutsättning utanför 

ramavtalet skulle medföra.137 

 

3.3 Ramavtal i Sverige 

3.3.1 Ramavtalets användning i Sverige 

Ramavtal är en effektiv metod för myndigheten att säkerställa en leverans under en längre tids-

period, men även en ekonomiskt effektiv metod där myndigheten endast behöver utföra upp-

handlingsprocessen en gång istället för flera. Med hänsyn till tid och resurser är ramavtal ef-

fektivt jämfört med om myndigheten skulle utföra en ny upphandlingsprocess varje gång ett 

                                                 
135 Arrowsmith, s. 1106 ff.. 
136 Ibid.. 
137 A.a., s. 1109. 
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behov uppstår.138 Ramavtal utgör dessutom goda tekniker för myndigheten i samordnad upp-

handling.139  

 

Men ramavtal medför inte endast positiva effekter. På grund av den minskade administrationen 

som nyttjandet av ett ramavtal medför, jämfört med en ”vanlig” upphandling, används ramavtal 

trots att annan upphandlingsform vore lämpligare. Som exempel kan nämnas att det pris som 

fastslagits i ramavtalet kan bli högre än det pris som är på marknaden. Prisrisken torde vara 

större vid upphandlingsföremål där priset varierar på marknaden eller är under förändring.140 

Genom att använda ramavtal uppstår även insynsproblem och fara för begränsning av konkur-

rensen. Riskerna för begränsning av konkurrensen härrör främst från att ramavtalet är slutet 

och begränsat till ett fåtal kända leverantörer.141 Konkurrensen kan komma att begränsas vid 

längre och stora ramavtal, men även att mindre bolag riskerar att inte kunna delta i ramavtalet 

när kraven specificeras. Det finns även risker med att villkoren vid upprättandet av ramavtal är 

dåligt avvägda eftersom ramavtalet ofta upprättas och tillämpas av icke-experter inom upp-

handling.142 För tilldelning av kontrakt från ramavtal är det även viktigt att avropen sker i en-

lighet med de fastställda villkor som ramavtalet stipulerar. Härvid finns en insynsproblematik, 

eftersom det är svårt att kontrollera huruvida avropen sker i enlighet med det underliggande 

ramavtalet.143 Insynen i ett ramavtal är viktig för att kunna kontrollera efterlevnaden av princi-

perna om öppenhet och likabehandling.144  

 

3.3.2 Bestämmelser för samtliga ramavtal  

I LOU definieras ramavtal enligt följande:  

 

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller 

flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given 

tidsperiod.145 

 

Syftet med ett ramavtal är att fastställa de materiella villkor som ska gälla för ett efterkom-

mande kontrakt som avser ett tillhandahållande av det som avses upphandlas, det vill säga 

byggentreprenad, varor eller tjänster. I ramavtalet ska de formella villkoren fastställas, det vill 

säga hur kontrakt ska tilldelas från ramavtalet. Ramavtal ska typiskt sett användas när 

                                                 
138 Arrowsmith, s. 1101. 
139 Steinicke m.fl., s. 443 f.. 
140 Andrecka, Marta, Framework agreements, EU procurement, law and the practice, UrT, 2015 nr 2, s. 131.  
141 Arrowsmith, s. 1102; Andrecka, s. 131.  
142 Arrowsmith, s. 1102. 
143 Andrecka, s. 131.  
144 Prop. 2015/16:195, s. 1009 f.. 
145 1 kap. 20 § LOU. 
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myndigheten rimligen kan förutse behov för återkommande anskaffning i framtiden och vill 

planera inför inköpen.146 

 

I förarbetet till ÄLOU anges tre typer av ramavtal. Det första är ett ramavtal som har samtliga 

villkor fastställda och som är bindande, därför utgör ett sådant ramavtal ett kontrakt. Den andra 

typen är ett ramavtal som fastställer alla villkor och avser senare tilldelning, men avser inget 

ömsesidigt förpliktande och är således inte bindande. Tredje formen av ramavtal fastställer inte 

samtliga villkor för senare tilldelning av kontrakt.147 En myndighet som vill ingå ramavtal ska 

upphandla ramavtalet i enlighet med något av de upphandlingsförfarande som finns i LOU.148 

Beträffande skriftlighet stadgas inget krav i bestämmelserna för ramavtal, men skriftlighet an-

ses ändå vara naturligt ur praktisk synpunkt.149 I LOU stadgas bestämmelser för hur ett ramav-

tal ska ingås och hur kontrakt ska tilldelas med stöd av ramavtalet, ramavtal är således inte en 

upphandlingsrättslig process utan en upphandlingsrättslig teknik.150 Kontraktet får vidare inte 

avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.151  

 

Parter i ett ramavtal är myndighet och leverantör. Kontrakt får endast ingås med leverantör som 

är part i ramavtalet från början.152 Det är således inte möjligt för varken myndighet eller leve-

rantör att ansluta sig i efterhand.153 Kontrakt får vidare endast ingås med myndighet som iden-

tifierats för detta syfte; myndigheten ska således framgå i upphandlingsdokumenten.154 När 

flera myndigheter ska vara avropsberättigade måste inte alla myndigheter skriva under avtalet 

för att vara avropsberättigade men de måste framstå som potentiellt avropsberättigade i upp-

handlingsdokumenten.155 Leverantören ska utifrån antal avropsberättigade myndigheter kunna 

ge ett affärsmässigt motiverat anbud, leverantören har således ett berättigat intresse i att ram-

avtalet är tillräckligt transparent för att på ett förutsebart sätt kunna avgöra hur många myndig-

heter som förväntas nyttja ramavtalet.156  

 

Ramavtalet ska främst innehålla tänkt pris och om möjligt uppskattade volymer.157 Leverantö-

ren lämnar således anbud med hänsyn till ramavtalets uppskattade volym, men leverantören 

kan även bli bunden till att leverera större eller mindre volymer än det i ramavtalet stadgade 

uppskattningen. Sådana uppskattningar och vad som gäller vid förändringar i 

                                                 
146 Prop. 2015/16:195, s. 515.  
147 Prop. 2006/07:128, s. 160.  
148 7 kap. 1 § LOU.  
149 1 kap. 15 § LOU; prop. 2015/16:195, s. 943. 
150 Prop. 2015/16:195, s. 514; Steinicke m.fl., s. 445. 
151 Prop. 2015/16:195, s. 517. 
152 7 kap. 3 § LOU.  
153 Prop. 2006/07:128, s. 173 ff.. 
154 Prop. 2015/16:195, s. 1009 f.. 
155 7 kap. 3 § LOU; Coopservice-domen, punkt 56.  
156 Prop. 2015/16:195, s. 516.  
157 A.a., s. 513.  
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volymuppskattningen brukar förvisso föreskrivas i upphandlingsdokumentet och ramavtalet.158 

Enligt avgöranden från kammarrätterna följer av ramavtalets karaktär att en garanterad avrops-

mängd inte kan fastställas eller anges. Med bakgrund av öppenhetsprincipen ska dock de leve-

rantörer som vill ingå i ramavtalet ges tillräcklig information för att kunna förutse hur stor 

volym som kan komma att avropas så att leverantören kan lämna konkurrenskraftigt anbud.159 

Den uppskattade volymen som följer av ramavtalet ska dock inte anses vara en upphandlings-

rättslig fråga utan snarare en avtalsrättslig. Mot bakgrund av att varken äldre eller nya upp-

handlingsdirektivet innehöll bestämmelser om att en myndighet ska garantera viss volym avsåg 

inte lagstiftaren att införa det i den svenska upphandlingsrätten heller.160 Myndigheten ska till-

dela kontrakt till den leverantör som lämnat det mest fördelaktiga anbudet. Vid utvärdering av 

kontrakt ska myndigheten även kontrollera att de villkor, krav eller kriterier som uppställts 

uppfylls i anbudet.161 Ramavtalets värde ska vidare beräknas till det högsta värde av de sam-

manlaga kontraktet som planeras avropas under ramavtalets löptid.162 

 

Ett ramavtal i den klassiska sektorn löper i regel under fyra år, men kan löpa under längre tid 

om särskilda skäl föreligger.163 På grund av ett ramavtals konkurrenspåverkan ansågs en tids-

begränsning av ramavtal vara motiverad och de särskilda skälen för längre löptid ska bedömas 

i proportion till behovet av längre tidsperiod.164 Särskilda skäl kan föreligga vid hänsyn till 

projektets löptid, utveckling av produkten eller tjänstens kontinuitet.165 Bevisbördan för att sär-

skilda skäl föreligger åligger myndigheten.166 I varken LOU-direktivet eller LOU finns bestäm-

melser för hur långt tid ett avropat kontrakt får löpa. I LOU-direktivet stadgas att ett kontrakt 

som tilldelas från ett ramavtal inte behöver sammanfalla med det underliggande ramavtalets 

tid utan kan vara längre eller kortare.167 Enligt kammarrättspraxis tolkas därför LOU-direktivet 

som att kontraktet som tilldelats från ramavtal kan vara längre än fyra år, under förutsättning 

att kontraktet inte är oproportionerligt långt med hänsyn till upphandlingsföremålet.168 Kon-

traktet måste dock tilldelas innan ramavtalet löpt ut.169 På grund att av att båda parter är bundna 

till förpliktelserna i ramavtalet borde ramavtalet utgöra ett kontrakt och inte omfattas av tids-

begränsningen på fyra år. Arrowsmith menar att det är ramavtal som inte är bindande för par-

terna som behöver ha krav på en tidsbegränsning, inte ett ramavtal som binder båda parter till 

förpliktelser. Ett ramavtal som binder båda parter till förpliktelser skulle inte snedvrida 

                                                 
158 Rosén Andersson m.fl., s. 292 f.. 
159 Kammarrätten i Stockholms dom av den 6 juli 2015 i mål nr 6450-15. 
160 Prop. 2015/16:195, s. 482.  
161 4 kap. 10 § LOU; se avsnitt 2.3.  
162 Sundstrand, s. 91.  
163 7 kap. 2 § LOU.  
164 Prop. 2015/16:195, s. 515.  
165 Art 33 LOU-direktivet; 7 kap. 2 § LOU; prop. 2015/16:195, s. 514; Pedersen, s. 96. 
166 Prop. 2006/07:128, s. 334.  
167 Skäl 62 LOU-direktivet.  
168 Kammarrätten i Stockholms dom av den 8 juni 2018 i mål nr 2944-18.  
169 Pedersen, s. 96.  
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konkurrensen eftersom effekten blir det samma som om parterna slutit ett vanligt kontrakt. 

Löptidsbegränsningen på fyra år borde därför inte omfatta sådant ramavtal som binder båda 

parterna till leverans och inköp. Arrowsmith menar även att det är framework agreements som 

utgör en riskzon och behöver ha en begränsad löptid.170 

3.3.3 Ramavtalets ömsesidighet  

Enligt LOU-direktivets skältext bör inte en myndighet vara skyldig att använda ett ramavtal 

för anskaffning av upphandlingsföremål.171 LOU-direktivet stadgar dock ingen bestämmelse 

och är neutral i frågan om huruvida myndigheten är skyldig att använda ramavtalet.172 Huruvida 

det föreligger en skyldighet att använda ramavtalet framgår heller inte av LOU:s definition av 

ramavtal.173  

 

Med bakgrund av att varken LOU-direktivet eller LOU anger huruvida ramavtal är ömsesidigt 

förpliktande måste ramavtalets utformning, allmän avtalsrätt och omständigheter i det enskilda 

fallet beaktas i en sådan bedömning. Parternas ömsesidiga förpliktelser kan regleras i ramavta-

let och kan omfatta villkor avseende förpliktande av att använda ramavtalet eller möjligtvis att 

garantera en specifik avropsmängd. Villkoren i ett ramavtal måste dock beaktas med hänsyn 

till ramavtalets slutna karaktär. Med anledning härav får ramavtal inte utformas och användas 

på ett onödigt konkurrensbegränsande vis.  Frågan om bundenhet är således inte i första hand 

upphandlingsrättslig utan snarare avtalsrättslig. Frågan om bundenhet ligger därför utanför 

upphandlingsrättens räckvidd. Enligt förarbetet till LOU kan skillnaden mellan ett ramavtal 

och kontrakt bli komplicerad med bakgrund av att det ingångna avtalet kan innefatta skyldig-

heter på avtalsrättsliga grunder och med anledning av att ramavtal kan utformas på olika sätt.174  

 

Ömsesidigheten för parterna att använda ingångna ramavtal för avrop ska även ses i ljuset av 

upphandlingsrättens syfte med ramavtal om att fastställa de villkor som ska gälla vid framtida 

tilldelning av kontrakt.175 Ett ramavtal med samtliga villkor fastställda är i normalfallet bin-

dande, det vill säga ömsesidigt förpliktande för båda parter. Emellertid är ett ramavtal utan 

samtliga villkor fastställda i regel inte ömsesidigt förpliktande, vilket således innebär att en 

myndighet inte alltid behöver vara skyldig att avropa från ramavtalet.176 Huruvida villkor anses 

fastställda eller ej är inte en unionsrättslig fråga utan ska bedömas utifrån nationell 

                                                 
170 Arrowsmith, s. 1114.  
171 Skäl 61 LOU-direktivet.  
172 Ibid.; prop. 2015/16:195, s. 514.  
173 Se 2 kap. 20 § LOU; prop. 2006/07:120, s. 160.  
174 Prop. 2015/16:195, s. 514.  
175 Departementspromemoria (Ds.) 2014:25, Nya regler om upphandling, s. 413; se även Hovrätten för nedre Norrlands dom 

av den 9 november 2016, mål nr T 678-14, som fastslog att i ett ramavtal med endast en leverantör, ges denne leverantör en 

ensamrätt att utföra de i avtalet avtalade tjänster vid behov. Ensamrätten ansågs föreligga trots att ramavtalet inte fastställde 

någon garanterad volym.  
176 Prop. 2006/07:128, s. 160.  
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lagstiftning.177  Arrowsmith är av uppfattningen att ett ramavtal som binder både myndigheten 

och leverantören till att använda ramavtalet bör betraktas som ett kontrakt och inte ett ramavtal. 

Inga avrop sker från ett sådant ramavtal, utan ”avropen” utgör beställningar och nyttjande av 

befintligt kontrakt.178 Vidare anser Arrowsmith att det blir ännu tydligare att sådant ramavtal 

utgör kontrakt när ramavtalet utgör ett single-provider framework och myndigheten är bunden 

till att köpa från ramavtalet när behov uppstår.179 

 

3.3.4 Ramavtal med samtliga villkor fastställda 

Ett ramavtal kan fastställa samtliga villkor och kan ingås med en eller flera leverantörer.180 

Med anledning av att samtliga villkor är fastställda utgör ramavtalet därför ett kontrakt 

(framework contracts) och ömsesidigheten föranleder att myndigheten ska använda ramavtalet 

när behov uppstår under ramavtalets löptid.181 Vid ramavtal som ingåtts med en leverantör ska 

tilldelning av kontrakt ske i enlighet med de i ramavtalet fastställda villkoren. Eftersom ram-

avtalet endast omfattar en leverantör finns inga tilldelningskriterier eller särskilda bestämmel-

ser om vilket anbud eller leverantör som ska tilldelas kontraktet, med anledning härav ska inte 

förhandlingar eller utvärderingar av anbud ske.182 I ett ramavtal med samtliga villkor fastställa 

som bara omfattar en leverantör kan myndigheten avropa direkt från ramavtalet och behöver 

således inte konkurrensutsätta anbudet vid varje avropstillfälle.183  

 

Om ramavtalet omfattar flera leverantörer ska kontrakt tilldelas utan förnyad konkurrensutsätt-

ning eller med delvis konkurrensutsättning.184 En sådan tilldelning ska ske med hänsyn till 

objektiva villkor (s.k. fördelningsnyckel), vilka måste framgå i upphandlingsdokumentet. Kon-

traktet ska således tilldelas i enlighet med ramavtalets villkor, det betyder att tilldelning ska 

ske utan samråd eller användande av tilldelningskriterier. Det får således inte ske en ny utvär-

dering av anbuden. Den vanligaste och effektivaste formen av fördelningsnyckel är en rang-

ordning av leverantörerna med avseende på kvantitet, värde eller karaktär av den avsedda varan 

eller tjänsten.185 Rangordningen fastställs när tilldelning av ramavtal sker.186 Oavsett tilldel-

ningsgrund måste de grundläggande principerna beaktas och tilldelningsprocessen bör 

                                                 
177 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 3 f..  
178 Arrowsmith, s. 1114 jmf. även Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 7.  
179 Arrowsmith, s. 1114.  
180 7 kap. 4–5 §§ LOU.  
181 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 7; Falk, s. 207. 
182 Prop. 2015/16:195, s. 517.  
183 Steinicke m.fl., s. 455. 
184 7 kap. 5 § och 7 kap. 6–7 §§ LOU. 
185 Prop. 2015/16:195, s. 1012 f.. 
186 Pedersen, s. 98.  
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utformas ur ett leverantörsperspektiv.187  Villkoren som myndigheten använder är valbara och 

kan utformas på olika sätt, såtillvida fördelningsnyckeln uppfyller förutsebarhet och objektivi-

tet.188  

 

3.3.5 Ramavtal utan samtliga villkor fastställda  

Ett ramavtal som inte har samtliga villkor fastställda utgör som bekant ett framework agree-

ment.189 Ömsesidigheten i ett sådant ramavtal uppstår först vid avrop från ramavtalet, det vill 

säga när ett kontrakt ingås.190  Ett ramavtal med en leverantör ska tilldela kontrakt i enlighet 

med ramavtalets villkor. Om inte samtliga villkor är fastställda kan myndigheten i begränsad 

omfattning skriftligen samråda med leverantören eller ombe leverantör att komplettera an-

bud.191 Huruvida ett villkor är fastställt är upp till nationell rätt att avgöra och är inte av un-

ionsrättslig karaktär.192 Om det finns öppna villkor i ramavtalet som kan komma att komplett-

eras måste det framgå i upphandlingsdokumenten och att kompletteringar av villkoren är möj-

ligt.193  Enligt Konkurrensverket kan från bestämmelserna om ramavtal med en leverantör 

kunna utrönas att lagstiftaren anser att det finns risker att öppenheten åsidosätts. Samråden och 

kompletteringar i förevarande ramavtalstyp bör därmed tolkas restriktivt. Konkurrensverket 

anser vidare att vid upphandlingar som är för generella måste myndigheten tillföra mycket in-

formation som inte fanns i ramavtalet från början. Med anledning härav finns en stor risk för 

att myndigheten tillför nya villkor vid avrop från ramavtalet eftersom villkoren i ramavtalet 

inte varit tillräckliga för tillgodoseende av behovet från början.194  

 

Om ramavtal ingås med flera leverantörer och inte fastställer samtliga villkor ska parterna i 

ramavtalet bjudas in på nytt för att lämna anbud inför en förnyad konkurrensutsättning.195 Le-

verantörerna bjuds in att lämna nya anbud i enlighet med ramavtalets villkor. Villkoren i ram-

avtalet får preciseras eller eventuellt kompletteras såtillvida det angetts i upphandlingsdoku-

menten. Vid en förnyad konkurrensutsättning kan myndigheten använda andra tilldelningskri-

terier än de som användes vid ingående av ramavtalet såvida de kriterierna framgår av upp-

handlingsdokumentet.196  

 

                                                 
187 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 8 jmf. Andersson Rosén m.fl., s. 307 f.. 
188 7 kap. 5–6 §§ LOU; prop. 2015/16:195, s. 1013. 
189 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 3.  
190 Prop. 2006/07:128, s. 168; Andersson Rosén m.fl., s. 290. 
191 7 kap. 4 § LOU. 
192 Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 3 f.. 
193 Prop. 2015/16:195, s. 1010; Kommissionens tolkningsmeddelande, s. 8.  
194 Konkurrensverkets rapport, Mellanhänder i offentlig upphandling, 2017:1, s. 78 ff..  
195 7 kap. 8 § LOU.  
196 Prop. 2015/16:195, s. 1013 f.; Pedersen, s. 98.  
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Leverantörerna som vill delta i den förnyade konkurrensutsättningen ges en tidsfrist av myn-

digheten för möjlighet att utforma tillräckliga affärsmässiga anbud beroende på upphandling-

ens omfång och karaktär. Myndigheten utvärderar inkomna anbud och den leverantör som upp-

fyller kriterierna bäst tilldelas kontraktet.197 Myndigheten ska direkt efter genomförd förnyad 

konkurrensutsättning meddela alla anbudsgivare om att tilldelning skett genom ett så kallat 

tilldelningsbeslut.198 Eftersom kontraktet uppstår först efter konkurrensutsättningen innebär det 

att varje avrop blir en ny upphandling och att myndigheten därför måste meddela tilldelnings-

beslut vid varje avrop.199 

 

3.3.6 Uppskattade volymer i ett ramavtal 

Frågan om huruvida ramavtal måste ange en viss uppskattad volym har nyligen prövats av EU-

domstolen. Målet200 härrör från ett begärt yttrande från Consiglio di Stato (italienska HFD) 

angående ett ingånget ramavtal mellan ett städbolag och ett antal myndigheter. Den part som 

begärde överprövning var italienska konkurrensmyndigheten Antitrust och Coopservice soc. 

(hädanefter kallad Coopservice). Grunden för överprövningen var främst att den utvidgnings-

klausul som ramavtalet innehöll möjliggjorde att en tilldelning av kontrakt kunde ske utan att 

ett nytt anbudsförfarande genomfördes. Genom utvidgningsklausul kunde även ytterligare 

myndigheter avropa från ramavtalet. Klausulen innebar att myndigheter som omnämndes i 

klausulen skulle kunna skicka förfrågan till leverantören som ingått ramavtalet med ursprung-

liga myndigheten och på så sätt utvidga kontraktet till att även omfatta dessa myndigheter.201 

EU-domstolen hade först att besvara huruvida en myndighet kan handla för egen räkning och 

för de avropsberättigade myndigheternas vägnar. Vidare skulle domstolen besvara huruvida 

det är tillåtet att underlåta att fastställa kvantitet som kan komma att beställas av de avropsbe-

rättigade myndigheterna eller om kvantiteten kan fastställas med hänvisning till de avropsbe-

rättigades myndigheternas ordinarie behov.202 

Vad gäller den första hänskjutna frågan yttrade domstolen att ett ramavtal endast får ingås mel-

lan den eller de myndigheter och leverantörer som identifierats i syfte att tilldela eller tilldelas 

kontrakt med stöd av ramavtalet. Kontrakt får bara ingås mellan sådana parter som fanns med 

i ramavtalet från början.203 De avropsberättigade myndigheterna måste inte deltagit vid ramav-

talets undertecknande, det är tillräckligt att myndigheterna finns med i upphandlingsdokumen-

ten. Om avropsberättigade myndigheter inte skulle behöva finnas med i 

                                                 
197 Sundstrand, s. 93.  
198 12 kap. 12 § LOU jmf. Ibid.. 
199 Sundstrand, s. 93.  
200 Coopservice-domen.  
201 A.a., punkt 20–21. 
202 A.a., 48.  
203 A.a., 54–55.  
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upphandlingsdokumenten skulle det strida mot rättssäkerheten och öppenheten om myndig-

heten tilläts avropa från ramavtalet.204 

 

För den andra hänskjutna frågan yttrade domstolen att bestämmelsen om att ramavtal ska uppge 

kvantitet om möjligt, inte ska tolkas som att angivelse av kvantitet är frivilligt. Värdet av ett 

ramavtal ska beräknas genom det samlande värdet av samtliga planerade avrop som kan 

komma att ske från ramavtalet under dess löptid.205 Generaladvokaten anförde i sitt förslag till 

avgörande att myndigheten som är part i ramavtalet från början endast är skyldig att göra en 

uppskattning av frekvensen och värdet på de efterkommande kontrakten.206 Enligt generalad-

vokatens förslag till avgörande ska myndighetens uppskattning anges i upphandlingsdokumen-

ten tillsammans med rättelser, uppdateringar och behovet om volymen grundas på tidigare be-

hov.207 Domstolen anför dock att myndigheten är skyldig till att specificera den totala kvantitet 

som kan komma att avropas genom de efterföljande kontraktet. När den angivna kvantiteten är 

nådd kan inte fler avrop ske från ramavtalet.208 Domstolen yttrade vidare att öppenhetsprinci-

pen och likabehandlingsprincipen skulle kunna åsidosättas om myndigheten inte anger en 

kvantitet som kan komma att avropas från ramavtalet. Öppenheten är viktig i ramavtal eftersom 

efterannonsering inte behöver ske av avropen.209 EU-domstolen uttalade även att ramavtalet 

måste ange en total volym och belopp av de tjänster som kan komma att avropas, eftersom 

ramavtalet annars skulle kunna delas upp för att hamna under tröskelvärdena.210 Domstolen 

avslutade med yttrandet att ”det är uteslutet att de upphandlande myndigheter som inte har 

undertecknat ramavtalet underlåter att ange kvantiteten av de tjänster som kommer att kunna 

beställas när de senare ingår kontrakt som grundas på detta ramavtal eller anger nämnda 

kvantitet med hänvisning till deras ordinarie behov”211. Domstolen uttalade vidare att om inte 

kvantitet anges skulle det strida mot likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen för de 

leverantörer som berörs av ramavtalet.212 

3.4 Inköpscentraler och samordnad upphandling  

Många myndigheter har varken kompetensen eller de resurser som krävs för att genomföra 

upphandlingar. I Sverige och andra medlemsländer har därför olika samordningar och centra-

liserade inköpssamverkan inrättats, där myndigheterna samarbetar tillsammans för att 

                                                 
204 Coopservice-domen, punkt 56.  
205 A.a., punkt 57–58.  
206 Förslag till avgörande, generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona, föredraget den 3 oktober 2018, 

ECLI:EU:C:2018:797, punkt 78.  
207 A.a., punkt 83.  
208 Coopservice-domen, punkt 60–61.  
209 A.a., punkt 64–55.  
210 A.a., punkt 66.  
211 A.a., punkt 71.  
212 Ibid.. 
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genomföra upphandlingar. Upphandlingen kan även ske för andra myndigheters räkning ge-

nom att en centraliserad inköpsfunktion genomför upphandlingen.213 Enligt svenska lagstift-

ning avses med en inköpscentral en myndighet som på stadigvarande sätt tillhandahåller en 

centraliserad inköpsverksamhet för anskaffning av varor och tjänster, tilldelning av kontrakt 

eller ingående av ramavtal.214 En myndighet kan upphandla varor eller tjänster genom en in-

köpscentral, men anlitande av en inköpscentralen innebär inte ett tvång att upphandla tjäns-

ten.215 

 

En inköpscentral kan agera som stödverksamhet,216 men även som grossist eller mellanhand.217 

Syftet är att underlätta för myndigheterna genom att de kan använda inköpscentralens ramavtal 

vid inköp.218 Myndigheten behöver således inte ingå egna ramavtal och kan förlita sig på att 

inköpscentralen följt de upphandlingsrättsliga bestämmelserna som gäller.219 Genom stödverk-

samheten agerar inköpscentralen även som rådgivare och kan vara behjälplig för administrat-

ion.220 Myndigheterna kan även tillsammans samverka genom så kallad samordnad upphand-

ling. En samordnad upphandling kan vara tillfällig eller pågå under längre tid, den kan vara 

gränsöverskridande.221 För samordnad upphandling på nationell nivå som sker tillfälligt finns 

inga uttryckliga bestämmelser i varken LOU eller LUF. Uteblivande av bestämmelser betyder 

dock inte att samordnad upphandling otillåten, såvida den är förenlig med upphandlingslag-

stiftningen.222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Pedersen, s. 101.  
214 1 kap. 14 § LOU; prop. 2015/16:195, s. 940. 
215 7 kap. 10–11 §§ LOU.  
216 Prop. 2015/16:195, s. 533. 
217 7 kap. 10 § LOU.  
218 Sundstrand, s. 94 f..  
219 Ibid.. 
220 Prop. 2015/16:195, s. 534. 
221 7 kap. 15–22 §§ LOU; Pedersen s. 103. 
222 Pedersen, s. 103.  
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4. Ramavtal och kontrakt 

4.1 Gränsdragningen mellan ramavtal och kontrakt  

Ett ramavtal kan som bekant användas i de situationer när en myndighet rimligtvis kan förutse 

ett behov som återkommande i framtiden kommer att uppstå.223 Skillnaderna mellan ramavtal 

och kontrakt är bland annat löptid och krav på skriftlighet men det finns även skillnader i öm-

sesidigheten mellan parterna. Vid kontrakt avses en ömsesidighet och förpliktelse mellan par-

terna för vissa prestationer som kommer att uppstå, medan av ett ramavtal följer inte sådan 

ömsesidighet för alla typer av ramavtal utan är beroende av hur ramavtalet är utformat.224  

 

Vid införandet av LOU väcktes frågan huruvida den svenska lagstiftningen ska innehålla för-

tydligande i skillnaden mellan ramavtal och kontrakt.225 Lagstiftaren ansåg att sådan skillnad 

är komplicerad att utforma med anledning av att LOU-direktivet saknar bestämmelser, men att 

vägledning i bedömningen kan hämtas från att ett ramavtal är att anse som ett offentligt kon-

trakt.226 Ramavtalet ska med anledning härav upphandlas i enlighet med upphandlingsrättsliga 

förfaranden.227 I förarbetet till LOU noterades att distinktionen mellan ramavtal och kontrakt 

kan bli komplicerad. Lagstiftaren hänvisar till att LOU-direktivet gör en systematisk åtskillnad 

mellan ramavtal och kontrakt och att det därför ska tolkas som att det finns skillnader mellan 

avtalstyperna. För ramavtal med samtliga villkor fastställda är distinktionen mot ett kontrakt 

dock särskilt svår, vilket uppsatsen återkommer om i nästkommande avsnitt. För anskaffningen 

av upphandlingsföremål finns också skillnader mellan ramavtal och kontrakt, där en åtskillnad 

görs för ramavtal som har alla eller som inte har alla villkor fastställda. Enligt lagstiftaren tyder 

denna åtskillnad på att det återfinns ett upphandlingsrättsligt intresse för hur kontrakt ska till-

delas vid anskaffning. Ett ramavtal ska enligt dess syfte användas när en myndighet rimligtvis 

kan förutse ett framtida behov av upphandlingsföremålet medan kontrakt avser den faktiska 

anskaffningen. Kontraktet är också konkurrensbegränsade i sin natur och måste även bedömas 

med hänsyn till kontraktföremålet. Ramavtalet kan även innehålla flera delar av civilrättslig 

karaktär som avtalas mellan partnerna, vilka kan vara ömsesidiga förpliktelserna, skyldigheten 

att använda ramavtalet eller garantier för viss avropsvolym.228  

 

En gränsdragning mellan ramavtal och kontrakt måste bedömas från fall till fall med hänsyn 

till de underliggande upphandlingsdokument som förekommit i upphandlingen. Några 

                                                 
223 Prop. 2015/16:195, 515.  
224 Prop. 2006/07:128, s. 160.  
225 Prop. 2015/16:195, s. 514 och bland annat Advokatfirman Delphis remissyttrande DNR: S2014/5303/RU och 

S20154/5301/RU, s. 13. 
226 Prop. 2015/16:195 s. 514; se även domstolens dom av den 11 december 2014, Spezzino, C-113/13, 

ECLI:EU:C:2014:2440. 
227 Prop. 2006/07:129, s. 159.  
228 Prop. 2015/16:195, s. 514 f..  



 

 

  28 

remissinstanser påpekade vid införandet av LOU att skillnaden mellan ramavtal och kontrakt 

kan föranleda viss problematik. Svenskt Näringsliv menade att leverantörer uppfattar ramavtal 

som kontrakt och därmed förväntar sig tilldelning därav. Med anledning härav bör skillnaden 

mellan ramavtal och kontrakt förtydligas för att undvika risker för förväxling.229 Svensk Energi 

menade att det bör förtydligas vilka konsekvenser och risker deltagande leverantörer och myn-

digheter utsätts för om ramavtalet kommer att definieras som ett kontrakt istället för ramav-

tal.230 Lagrådet påpekade att vid ramavtal med samtliga villkor fastställda kan distinktionen 

mellan ramavtal och kontrakt bli särskild påtaglig. Principiellt kan vid sådana ramavtal hävdas 

att ramavtalet utgör ett kontrakt eftersom alla villkoren är fastställda. Det finns således inte fler 

villkor att komma överens om vid avropen. För både ramavtal med samtliga villkor fastställda 

och ramavtal som inte fastställer samtliga villkor finns bestämmelser för hur kontrakt ska till-

delas. Enligt Lagrådet finns det ett upphandlingsintresse om hur kontrakt från ramavtal ska 

tilldelas eftersom det finns bestämmelser som reglerar tilldelning från båda typerna av ramav-

tal. 231   

 

4.2 Ramavtal eller kontrakt? 

4.2.1 Inledning  

Skillnaden mellan ramavtal och kontrakt att ramavtal avser att fastställa villkoren för framtida 

avrop medan kontraktet avser en faktisk anskaffning.232 En del ingångna avtal kan dock utgöra 

en blandning av både ramavtal och kontrakt. En fråga som uppstått är därför hur bedömningen 

av huruvida ett avtal utgör ett kontrakt ska ske när avtalet innehåller element av både ramavtal 

och kontrakt. Frågan har prövats vid flera tillfällen i kammarrätterna. Enligt kammarrättspraxis 

ska ett ramavtal fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt i framtiden. Ett avropssy-

stem i ett avtal innebar exempelvis inte att ett avtal utgjorde ett ramavtal eftersom det inte 

skedde avrop från avtalet utan genom systemet. Villkoren var redan fastställda när avropen 

kommer ske och i vilken mängd, därför utgjorde avtalet ett kontrakt.233 Ett kontrakt som fast-

ställer ett visst avropssystem är vanligt förekommande för exempelvis taxitjänster.234 

4.2.2 Principer 

De principer som blivit aktuella för bedömningen av huruvida ett kontrakt föreligger är huvud-

saksprincipen och överviktsprincipen.235 Inom upphandlingsrätten finns så kallad blandad upp-

handling som avser kontrakt som består av upphandlingsföremål av olika slag. Blandad 

                                                 
229 Prop. 2015/16:195, s. 514 f.; Svenskt Näringslivs remissyttrande, DNR 133/2014, s. 8. 
230 Prop. 2015/16:195, s. 514; Svensk Energis remissyttrande, DNR S2014/5303/RU, s. 2. 
231 Lagrådsremiss av den 4 juni 2015, Nytt regelverk om upphandling, s. 484.  
232 Lindahl Toftegaard, Eva, Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocesser, Studentlitteratur AB, Lund, 2018, s. 76. 
233 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 5 september 2012 i mål nr 6975-12. 
234 Andersson Rosén m.fl., s. 303.  
235 Konkurrensverkets yttrande DNR 9/2014 av den 12 februari 2014. 
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upphandling regleras i 2 kap. LOU och avser ett kontrakt med inslag av flera olika slag av 

upphandling som varor, tjänster, byggentreprenad eller olika typer av tjänster. Blandade kon-

trakt kan avse sådan upphandling som alla regleras i LOU men kan även avse sådan upphand-

ling som dels regleras i LOU, dels i annan upphandlingslagstiftning.236 

 

Ett blandat kontrakt som avser sådana upphandlingsföremål som alla regleras enligt bestäm-

melserna i LOU ska upphandlas i enlighet med de bestämmelser som utgör huvudföremålet för 

upphandlingen (huvudsaksprincipen).237 Huvudsaksprincipen är även den grundläggande re-

geln som ska tillämpas generellt i en blandad upphandling.238 Huvudsakliga föremålet ska fast-

ställas med utgångspunkt från kontraktets ekonomiska värden, men innefattar även andra fak-

torer som exempelvis användningsgraden.239 Upphandlingens tillämpliga bestämmelser ska så-

ledes bestämmas efter det huvudsakliga syftet.240 I unionspraxis finns exempelvis ett avgörande 

från EU-domstolen om avtal som avsåg byggentreprenad för uppförande av byggnadsverk och 

hyra av lokaler. Kontraktet avsågs utgöra byggentreprenadkontrakt eftersom huvudsakliga syf-

tet med kontraktet var uppförande av byggnadsverket.241 Huvudföremålet styr således vilket 

regelverk som blir tillämpligt. Om huvudföremålet inte omfattas av LOU eller LUF föreligger 

inte upphandlingsskyldighet för myndigheten.242 Blandade kontrakt som avser både varor och 

tjänster ska bedömas med hänsyn till det högsta uppskattade värdet i avtalet (överviktsprinci-

pen).243 I ett blandat kontrakt kan inte alltid huvudföremålet objektivt särskiljas och kan således 

anses utgöra delbara eller odelbara kontrakt.244  

4.2.3 Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1871-13  

Beträffande bedömningen av huruvida ett kontrakt föreligger avgjorde Kammarrätten i Jönkö-

ping ett mål245 med bakgrund av att Kriminalvården upphandlat tele- och datakommunikation 

som avsåg bastjänster och optionstjänster. Leverantör som begärt överprövning var TeliaSo-

nera Sverige AB (Telia). Bastjänsterna utgjorde den huvudsakliga upphandlingstjänsten och 

avsåg 82 procent av kontraktets värde i form av implementering av systemet. Optionstjänsterna 

avsåg resterande 18 procent. Bastjänsterna utgjordes av telefoni, internet och interna nätverk. 

Som komplement till bastjänsterna utgjorde optionstjänsterna tjänster med funktionellt sam-

band till bastjänsterna, men på grund av svårigheten att veta när behovet av optionstjänsterna 

skulle uppstå och när de skulle kunna komma att användas kunde inte viss kvantitet fastställas 

                                                 
236 2 kap. 1 § LOU.  
237 2 kap. 2 § LOU.  
238 Prop. 2015/16:195, s. 362 f.. 
239 A.a., s. 464; Falk, s 113.  
240 Pedersen, s. 43.  
241 Domstolens dom av den 10 juli 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, ECLI:EU:C:2014:2067, punkt 50.  
242 2 kap. 12 § LOU; Pedersen, s. 45. 
243 2 kap. 2 § LOU; Pedersen, s. 43.  
244 Pedersen, s. 44 f..  
245 Mål nr 1871-13. Ej överklagad till HFD.  
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vid upphandlingen. Kriminalvården menade dock att optionstjänsterna inte utgjorde ramavtal 

eftersom tjänsterna varit specificerade redan vid upphandlingens påbörjan. Telia menade istäl-

let att ett ramavtal förelåg eftersom Kriminalvården har möjligheten att avropa tjänsterna lö-

pande under avtalets löptid.  

 

Priset för optionstjänsternas utförande var förutbestämt. Avtalets löptid var fyra år med möj-

lighet till förlängning med tjugofyra månader. Kammarrätten begärde yttrande246 från Konkur-

rensverket angående bedömning av hur avtalet skulle tolkas och vilka upphandlingsrättsliga 

bestämmelser som ska tillämpas. Konkurrensverket yttrade att vägledning bör finnas i bestäm-

melser om upphandling som innehåller kontraktsföremål i både LOU och LUF. Härav följde 

att den huvudsakliga verksamheten i kontraktet skulle avgöra vilka bestämmelser som skulle 

ges tillämplighet. Om det inte skulle vara möjligt att avgöra ska LOU tillämpas. En myndighet 

får inte avsiktligen tilldela kontrakt som innehåller flera verksamheter i syfte att kringgå LOU:s 

bestämmelser. Av detta följde således att vid denna typ av blandning som målet behandlade 

skulle ramavtalsbestämmelserna i LOU ges tillämplighet om avtalet i huvudsak avsåg ett ram-

avtal. Myndigheter får inte lägga ihop ramavtal och kontrakt i syfte att kringgå de speciella 

ramavtalsbestämmelserna enligt Konkurrensverket.  

 

I kammarrättens domskäl uttrycktes att tillhandahållandet av optionstjänsterna var av ramav-

talskaraktär eftersom varken volymerna eller anskaffningstidpunkterna var fastställda. Bas-

tjänsterna var emellertid av kontraktskaraktär eftersom kostnaden i det avseendet var fastställd. 

Med anledning härav gjorde kammarrätten bedömningen att bestämmelserna om blandad upp-

handling som avser verksamhet inom LOU och LUF kunde tillämpas på avtalet. Kammarrätten 

gjorde således bedömningen att överviktsprincipen247 skulle tillämpas för att avgöra huruvida 

avtalet utgör ett ramavtal eller kontrakt i upphandlingsrättslig mening. Huvudsakliga delen ska 

beräknas med utgångspunkt från ekonomiska värdet i avtalet men hänsyn ska även tas till ex-

empelvis användningsgrad. Det huvudsakliga föremålet för upphandlingen i fallet avsåg enligt 

kammarrätten vara bastjänsterna och därmed ansågs avtalet utgöra ett kontrakt. Med anledning 

härav var avtalets löptid tillåten.  

4.2.4 Efterkommande avgöranden från kammarrätterna 

I ett mål248 från Kammarrätten i Jönköping avsåg Västtrafik AB upphandla anropsstyrda resor 

genom ett öppet förfarande. I målet innehöll avtal både garanterade volymer (280 000 timmar) 

och en total estimerad volym (765 000 timmar). Båda angivelserna baserades på historiska data 

och priset var per enhet. Överklagande leverantör menade att avtalet fastställde villkor för 

                                                 
246 Konkurrensverkets yttrande DNR 9/2014 av den 12 februari 2014.  
247 Läsaren bör notera att detta inte är en felskrivelse av författaren.  
248 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 17 oktober 2016 i mål nr 1054-16. Ej överklagad till HFD.   
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senare tilldelning av kontrakt, vilket innebar att de kontrakt som tilldelades utgjorde avrop från 

ett ramavtal. Det faktum att uppdragets omfattning reglerades i avtalet innebar inte att avtalet 

var att anse som ett kontrakt. Västtrafik AB menade att endast den möjligheten att uppdraget 

kunde kompletteras med flera resor inte innebar att ett ramavtal förelåg och att avtalet hade 

samtliga villkor fastställda. Med anledning härav kunde det inte utgöra ett ramavtal utan ska 

utgöra ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening.  

 

Kammarrätten yttrade att avseende de garanterade volymerna skedde tilldelning av ett kontrakt 

när avtalet ingicks. De tilldelningar som sker efter den tidpunkten utgjorde istället avrop från 

ett ramavtal. Med anledning härav hade avtalet element av ramavtals- och kontraktskaraktär. 

Kammarrätten tillämpade överviktsprincipen och fann att avtalet utgjorde ett ramavtal eftersom 

den övervägande delen av avtalets värde utgjorde ett ramavtal. I upphandlingsdokumenten 

framgick en löptid på fem år och eftersom särskilda skäl för längre löptid inte kunde påvisas 

behövde upphandlingen göras om.  

 

I ett avgörande249 från Kammarrätten i Göteborg upphandlade myndigheten Tolkförmedling 

Väst (Tolkförmedling) ett verksamhetssystem inom IT som skulle kunna ta emot uppdrag inom 

tolk och översättning internt inom myndigheten men även externt. Upphandlingen skedde ge-

nom selektivt förfarande med syfte att upphandla ett kontrakt. Ett avtal ingicks med en leve-

rantör. Med anledning av att systemet kunde användas av flera användare kunde myndigheten 

inte fastställa några volymer för service och support utan hänvisade till att inköp sker vid myn-

dighetens behov. Tolkförmedling hade upprättat en prismodell vilken baserades på införande-

kostnader av systemet och antalet transaktioner. Prismodellen var för övrigt vanligt förekom-

mande i branschen. Löptiden avsåg fyra år med chans till förläning upp till sex år.  

 

Kammarrätten bedömde att implementeringskostnaden avsåg 28 procent av avtalets värde. 

Denna del utgjorde en faktisk anskaffning och således ett kontrakt. Den del som avsåg service 

och support utgjorde resterande del av avtalets värde var beroende av Tolkförmedlings behov 

och utgjorde därför ett ramavtal eftersom ingen faktisk anskaffning sker genom avtalet utan i 

framtiden. Kammarrätten tillämpade överviktsprincipen och bedömde att avtalet utgjorde ett 

ramavtal. Kammarrätten fann heller inte att särskilda skäl för en längre löptid förelåg, med 

anledning härav behövde upphandlingen göras om.  

 

Kammarrätten i Stockholm avgjorde även ett mål250 i en samordnad upphandling som sju lands-

ting utfört (Landstingen) angående dosdispensering av läkemedel för öppenvården. Leverantör 

                                                 
249 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 14 februari 2018, mål nr 5691-17. Överklagad till HFD men tilläts inte prövnings-

tillstånd.  
250 Mål nr 7754-15. Överklagad till HFD men tilläts inte prövningstillstånd. Här ska även nämnas ett avgörande från Kammar-

rätten i Göteborg av den 25 februari 2019 i mål nr 4551-18. En myndighet avsåg att upphandla drift och underhåll av offentlig 
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som begärt överprövning var Apotektjänst Sverige AB (Apotektjänst). Upphandlingen avsåg 

upphandling av kontrakt genom enkelt förfarande. Landstingen kunde inte garantera volymerna 

i kontraktet för varken doseringen eller antalet patienter som kunde komma att behöva dosdis-

penseringen. Landstingen angav estimerade volymer i form av historiska volymer av tidigare 

behov. Volymerna var beroende av hur stort patientbehovet blev, enskildes behov samt bero-

ende på politiska omorganisationer. Med anledning härav angav myndigheten att volymerna 

kunde komma att öka, minska eller helt utebli. Landstingen menade att leverantören garante-

rades beställningar och även en ungefärlig volym. Landstingen var bundna att köpa sitt behov 

från avtalet men inte förpliktigade att upphandla vissa volymer. Enligt upphandlingsdokumen-

tet var leverantören skyldig att leverera de volymer som Landstingen efterfrågar. Avtalet 

ingicks med en leverantör med löptiden på fyra år med chans till förläning på trettiosex måna-

der.  

 

Kammarrätten konstaterade att Landstingen inte garanterat en viss volym och det förelåg därför 

inte en viss prestation mot viss ersättning. Ersättningen till leverantören var förvisso avhängig 

det lämnade priset, men Landstingens behov styrde hur stor kvantitet som skulle kunna köpas 

in. Volymen var även avhängig förskrivelse av recept på läkemedel, vilket medförde att Lands-

tingen inte ansåg sig förpliktade att upphandla en viss kvantitet om förskrivelse inte skedde. 

Med anledning härav ansåg kammarrätten att varje enskild förskrivning av läkemedlet utgjorde 

en tilldelning av kontrakt. Avtalet utgjorde därför ett ramavtal enligt kammarrätten eftersom 

kontrakt skulle ingås vid varje enskild förskrivning. Upphandlingsdokumentets frånvaro av be-

greppet avrop gav inte för handen en annan bedömning enligt kammarrätten. Särskilda skäl för 

längre löptid ansågs inte föreligga, upphandlingen behövde därför göras om.  

4.2.5 Ramavtal i ramavtal  

Vidare avgjorde Kammarrätten i Stockholm ett mål251 om ramavtal i ramavtal252. I målet av-

ropades ett avtal från ett ramavtal som tillhandahölls av Kammarkollegiet. Upphandlingen av-

såg leveransavtal om behörighetskort som upphandlades av Försäkringskassan som ombud för 

flera myndigheter. Upphandlingen skedde genom förnyad konkurrensutsättning inom ramen 

för ramavtalet. Det tilldelade kontraktet utfäste endast estimerade volymer och angav en lägsta 

kvantitet som kan komma att köpas in med hänsyn till avropsföremålets egenskaper. Parten 

som begärde överprövning av upphandlingen var Oberthur Technologies Sweden AB (Obert-

hur). Oberthur menade att Försäkringskassan inte lämnade några utfästelser eller garantier 

                                                 
belysning. Avtalet upphandlades genom öppet förfarande och hade en löptid på totalt åtta år. Avtalet ingicks med en leverantör. 

Kammarrätten konstaterade att avtalet innebar att leverantören bara var garanterad att leverera en viss mängd, resterande delar 

av kvantiteten var fiktiv. Leverantören hade heller inte ensamrätt att leverera utan myndigheten kunde konkurrensutsätta vissa 

delar av avtalet. Kammarrätten fann att den övervägande delen av avtalet utgjorde ett ramavtal och särskilda skäl för länge 

löptid än fyra år inte förelåg.  
251 Kammarrätten i Stockholms dom av den 10 januari 2018 i mål nr 3713-17. Ej överklagad till HFD.  
252 Begreppet ramavtal i ramavtal innebär att ett avtal som enligt svensk rätt utgör ett ramavtal, avropas från ett ramavtal.   
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avseende volymer i avropade avtalet. Oberthur menade vidare att det var oklart hur många av 

myndigheterna som kunde komma att använda avtalet för leverans och till vilken volym. Av-

ropet resulterade därför inte i ett kontrakt eftersom volymen inte fastställdes. Därmed fanns 

heller ingen ömsesidig förpliktelse i avtalet vilket är grundläggande för ett upphandlingsrätts-

ligt kontrakt. Avropen utgjorde därför enligt Oberthur kontrakt först när beställningar gjordes 

i enlighet med leveransavtalet. Oberthur menade att det inte kan vara lagstiftarens syfte att ett 

icke-förpliktande avtal ska kunna avropas från ett ramavtal i syfte att kringgå den ursprungliga 

ramavtalsupphandlingen. Med bakgrund av det ovan anförda menade Oberthur att avtalet ut-

gjorde ett nytt ramavtal och därför förelåg ett ramavtal i ramavtalet. 

 

Kammarrätten yttrade att avropet inte resulterade i faktiskt anskaffning, vilket är syftet med ett 

avrop i upphandlingsrättslig mening. I upphandlingsdokumentet kunde utläsas att volymerna 

endast uppskattades eftersom vissa leveranser kunde komma att utebli om samverkan med ett 

säkerhetsföretag inte påbörjades. Upphandlingsdokumentet föreskrev även att under och innan 

avtalets löptid kunde volymerna kunde komma att minska eller öka. Med bakgrund av ovanstå-

ende ansåg kammarrätten att det inte förelåg viss prestation mot viss ersättning och därför inte 

en faktisk anskaffning av upphandlingsföremålet vid avropet. Avtalet lade istället grund för 

senare anskaffningar och utgjorde därför ett ramavtal. Härvid uttalande kammarrätten att ett 

ramavtal inte får leda till ett nytt ramavtal. Kammarrätten bedömde med anledning härav att 

förevarande leveransavtal är ett ramavtal och upphandlingen måste göras om.253 

 

4.2.6 Periodekøbskontrakter 

Med bakgrund av ovanstående mål om ramavtal i ramavtal ska härvid läsaren ges en överblick 

över danska rättens syn på begreppet kontrakt och ramavtal i ramavtal. I Danmark är nämligen 

ramavtal också en mycket populär anskaffningsform och närmare en tredjedel av all upphand-

ling sker genom ramavtal.254 I dansk rätt finns en kontaktstyp som inte kan utläsas ur LOU-

direktivet men som anses vara en möjlighet att avropa från ett ramavtal. Kontraktstypen kallas 

för periodekøbskontrakter.255  

 

Periodekøbskontrakter är en typ av kontrakt som avropas från ramavtalet men som inte måste 

fastställa en viss volym, trots det utgör periodekøbskontrakter ett upphandlingsrättsligt kon-

trakt enligt dansk rätt.256 Om myndigheten avser ingå periodekøbskontrakter måste det framgå 

tydligt i upphandlingsdokumentet, leverantören ska således veta vilket typ av kontrakt som 

                                                 
253 I domskälen hänvisade kammarrätten till tidigare kammarrätters bedömningar, bland annat mål nr 7754-15 och mål nr 

1054-16. 
254 Andrecka, s. 127.  
255 § 97 LOV nr 1564 af 15/12/2015 Udbudsloven (Udbudsloven) jmf. Lovforslag nr L 164 2014-15, Forslag til Udbudslov, 

s. 123. 
256 Forslag til Udbudslov, s. 123. 
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förväntas avropas från ramavtalet.257 Periodekøbskontrakter kan bara ingås när endast en leve-

rantör är part i ramavtalet.258 Med anledning härav ska kontraktet tilldelas med bakgrund av de 

villkor som fastställs i ursprungliga ramavtalet. Den grundläggande karaktären för det under-

liggande ramavtalet får alltså inte förändras.259  

 

Samma regler för löptid som gäller för vanliga kontrakt som tilldelats från ett ramavtal gäller 

även för periodekøbskontrakter. Periodekøbskontrakter kan därför avropas under ramavtalets 

tid och löpa en tid efter att det underliggande ramavtalet löpt ut.260 Hur lång löptid periodekø-

bskontrakter kommer att ha måste dock framgå i upphandlingsdokumentet samt huruvida det 

finns möjligheter till förlängning.261  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 § 95 Udbudsloven. 
258 § 178 Udbudsloven, se även Forslag til Udbudslov, s. 123. 
259 Forslag til Udbudslov, s. 123.  
260 §§ 178–184 Udbudsloven jmf. Ibid.. 
261 § 95 Udbudsloven. 
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5. Analys  

5.1 En kommentar  

Denna uppsats har behandlat skillnaden mellan ramavtal och kontrakt samt vilka påföljder 

denna åtskillnad medför för myndigheter vid upphandling av avtal som inte fastställer en ga-

ranterad volym. Vad som framkommit är att ett avtal som inte fastställer övervägande del av 

volymen inte kan utgöra ett upphandlingsrättsligt kontrakt enligt svensk rätt. Sådant avtal utgör 

istället ett ramavtal. Myndighetens bristfällande angivelse om volym kan härledas från att myn-

digheten inte kan uppskatta volymen eller tidpunkten för viss anskaffning på grund av att vo-

lymen är beroende av myndighetens framtida behov.262  

 

I analysen analyseras bedömningen av ett avtal som inte garanterar hela volymen, härvid är 

skillnaden mellan ramavtal och kontrakt särskilt påtaglig. I de första två avsnitten analyseras 

därför skillnaden mellan ramavtal och kontrakt, bedömningen av huruvida ett avtal utgör ett 

kontrakt sker och om ett avtal som inte fastställer specifik kvantitet kan utgöra ett kontrakt i 

upphandlingsrättslig mening. I sista analysdelen analyseras om ramavtal i ramavtal är möjliga 

enligt svensk rätt. Ramavtal i ramavtal blir intressant för denna uppsats eftersom upphandling 

av ett kontrakt kan ske genom både ramavtal och upphandling genom någon av de upphand-

lingsprocesser som anges i LOU. I analysen ska därför även analyseras huruvida ett ramavtal 

kan användas som ett verktyg för att tilldela ett avtal som inte fastställer hela volymen. I ana-

lysen av ramavtal i ramavtal kommer även svensk rätt i viss mån jämföras med dansk rätt. 

Grundläggande för upphandlingsrätten är de upphandlingsrättsliga principerna och därför kom-

mer dessa att influera analysen löpande. De principer som inverkar mest på uppsatsens fråge-

ställningar och syfte torde vara öppenhetsprincipen, likabehandlingsprincipen och konkurrens-

principen.263 

 

5.2 Skillnaden mellan ramavtal och kontrakt  

5.2.1 Inledning  

Ett ramavtal ska i regel användas när myndigheten vill planera för framtida återkommande 

inköp. Införande av en bestämmelse för skillnaden mellan ramavtal och kontrakt skulle vara 

komplicerat att utforma. I både förarbete till ÄLOU och LOU har distinktionen mellan ett ra-

mavtal och kontrakt anmärkts som särskilt komplicerat vid ramavtal med samtliga villkor fast-

ställda. Enligt förarbetet till LOU tyder den systematiska åtskillnaden mellan ramavtal och 

kontrakt på att det finns ett upphandlingsrättsligt intresse för hur ett kontrakt ska tilldelas. 

Huruvida ett ramavtal eller kontrakt föreligger måste bedömas från fall till fall med 

                                                 
262 Se avsnitt 4.2.4 Efterkommande avgöranden från kammarrätten.  

263 Se avsnitt 2.2 EU-rättens påverkan och upphandlingsprinciperna.  
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utgångspunkt i de upphandlingsdokument som lade grunden för upphandlingen.264  Ett exempel 

på en systematisk åtskillnad torde kunna vara att ramavtalet har en särskild löptid, men det 

avropade kontraktet har ingen sådan begränsning såvida kontraktet inte är oproportionerligt 

långt i relation till upphandlingsföremålet.265 Flera remissinstanser har yttrat att det finns flera 

risker med att det inte klart framgår vad skillnaden mellan ramavtal och kontrakt är, bland annat 

på grund av att myndigheterna inte vet om de per automatik är bundna till avtalet eller inte. Det 

torde därför kunna föreligga risker med att ramavtal och kontrakt förväxlas.266  

 

Syftet med ett ramavtal är att fastställa de materiella villkoren för eventuell tilldelning av kon-

trakt i framtiden. Ramavtalet kan användas när myndigheten rimligtvis kan förutse ett återkom-

mande behov av en vara eller tjänst som kommer anskaffas i framtiden. Ramavtalet ska enligt 

förarbetet till LOU fastställa volymen om det är möjligt. Ett kontrakt i upphandlingsrättslig 

mening avser ett avtal som fastställer de ekonomiska villkor om tillhandahållande av en viss 

vara eller tjänst mot viss ersättning.  Kontraktets syfte är således att införskaffa det faktiska 

kontraktsföremålet. Enligt svensk rätt utgör ett kontrakt viss prestation mot viss ersättning.267 

Det följer vidare av upphandlingsrättens systematik att en upphandling avslutas med ett kon-

trakt. Ett ramavtal torde därför inte tolkas som ett anskaffningsförfarande utan det är avropen 

som utgör förfarandet. Härvid kan därför utläsas en åtskillnad mellan ramavtal och kontrakt 

eftersom de fyller olika funktioner i en upphandling.268 

 

5.2.3 Kontrakt eller ramavtal?  

I kammarrättspraxis kan utläsas att en myndighet ofta kan garantera en viss volym, medan en 

övervägande del av volymen bara kan uppges som en estimerad volym. Enligt kammarrätten 

utgör ett avtal som inte garanterar leverantörer leverans av viss kvantitet och endast sätter vill-

koren för senare tilldelning inte ett kontrakt utan ett ramavtal. Av kammarrättspraxis kan dock 

utläsas att myndigheterna inte kan fastställa en viss volym vid upphandlingen eftersom voly-

men är svår att förutse under avtalets löptid. Det är således svårt att avgöra när inköpen kommer 

att ske.269  

 

Det första steget i bedömningen av huruvida ett ramavtal eller kontrakt föreligger är således att 

fastställa huruvida avtalets karaktär består av kontrakt, ramavtal eller båda delarna. Kammar-

rätterna avgör om avtalet har kontraktskaraktär genom att undersöka huruvida viss ersättning 

                                                 
264 Se avsnitt 4.1 Avtalens likheter. 
265 Se avsnitt 3.5.2 Bestämmelser för samtliga ramavtal.  
266 Se avsnitt 4.1 Gränsdragningen mellan ramavtal och kontrakt och 2.4 Upphandlingsrättsligt kontrakt.  

267 Se avsnitt 2.4 Upphandlingsrättsligt kontrakt. 

268 Se avsnitt 2.3 Upphandlingsförfarande.  
269 Se avsnitt 4.2.4 Efterkommande avgöranden från kammarrätterna, se mål nr 5691-17. 
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mot viss prestation föreligger. Härvid bör myndighetens tidpunkt för inköp vara av särskild 

stor betydelse. Om inte myndigheten garanterar leverantören att få leverera viss kvantitet, fö-

religger inte ett kontraktsåtagande i upphandlingsrättslig mening. Om myndigheten skulle fö-

reskriva att inköpen kommer att ske i framtiden när myndighetens behov uppstår utgör avtalet 

heller inte ett kontrakt eftersom myndigheten anger en uppskattning av kvantitet som kan 

komma att köpas in. Avgörande för en bedömning om huruvida ramavtal eller kontrakt före-

ligger blir således om myndigheten anskaffar viss volym eller inte.270  

 

Konsekvensen av att ett avtal utgör ett ramavtal kan bli att upphandlingen behöver göras om. 

Det är därför anmärkningsvärt att kammarrätten inte vidgar resonemanget och utreder flera 

möjligheter för om ett kontrakt kan föreligga eftersom konsekvensen kan bli kostsam ekono-

miskt och tidsmässigt för myndigheten. För många upphandlingsföremål torde dock en garan-

terad volym vara svår att ange vid upphandlingen. Sådana upphandlingsföremål kan vara ser-

vicetjänster, patientbehov, underhållstjänster eller andra tjänster som utgör en tilläggstjänst till 

det huvudsakliga upphandlingsföremålet. I den kammarrättspraxis som betonats i uppsatsen 

har myndigheterna haft för avsikt att ingå kontrakt. Med anledning härav har myndigheterna 

angett en länge löptid än fyra år. Ett kontrakt har i regel ingen generell löptid och därför torde 

det vara svårt att ange en viss mängd eftersom kontraktet kan ha en lång löptid. Myndigheterna 

behöver därför vara tydliga med huruvida de upphandlar ett ramavtal eller kontrakt och kan 

behöva utforma upphandlingsdokumentet på ett lämpligt sätt för att undvika att avtalet riskerar 

att utgöra ett ramavtal. En sådan utformning kan vara exempelvis att ange i upphandlingsdo-

kumentet vilka särskilda skäl som kan föranleda att längre löptid än fyra år skulle vara tillåtet 

om avtalet bedöms som ett ramavtal. Myndigheten borde även undvika begrepp som ”av-

rop”.271 Det torde vara svårt för en myndighet att utforma ett upphandlingsdokument efter vad 

som kan komma att få betydelse vid en överprövning. I kammarrättspraxis kan utläsas att myn-

digheterna haft för avsikt att ingå ett kontrakt och utformat avtalet efter de regler som gäller 

för kontrakt, exempelvis vad gäller löptid. Om begrepp som ”avrop” används i upphandlings-

dokumentet torde inte vara avgörande i en bedömning om ett kontrakt eller ramavtal föreligger 

eftersom det är avtalets faktiska innebörd i form av anskaffning och tid för anskaffning som är 

det avgörande. 

 

En aspekt som blir intressant är att ett ramavtal som fastställer samtliga villkor utgör ett kon-

trakt i upphandlingsrättslig mening. Det föreskrivs i förarbetet till ÄLOU men det följer även 

av EU-rätten. Både framework agreements och framework contracts finns i svensk rätt genom 

upphandlingsdirektiven. Fastän svensk rätt inte skiljer på begreppen omfattas båda begreppen 

                                                 
270 Se avsnitt 4.2.4 Efterkommande avgöranden från kammarrätterna, se mål nr 1054-16.  
271 Linder, Fredrik & Berlin, Nike, Här går gränsen mellan ramavtal och kontrakt, Upphandling24, 2014-08-04.  
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av LOU-direktivet. Ett framework contract utgör ett upphandlingsrättsligt kontrakt medan 

framework agreements är ett ramavtal utan samtliga villkor fastställda.272 Ramavtal med samt-

liga villkor fastställda utgör alltså ett upphandlingsrättsligt kontrakt trots att några garanterade 

volymer inte är fastställda. Med bakgrund av kammarrättspraxis verkar svensk rätt ge uttryck 

för att ett ramavtal utgör ett framework agreement stricto sensu och verkar inte ge uttryck för 

att ett ramavtal kan utgöra ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening (det vill säga ett 

framework contract).  

 

I det kammarrättspraxis som denna uppsats har undersökt har kammarrätterna inte tagit upp 

huruvida det avtal som bedömts som ett ramavtal kan utgöra ett bindande ramavtal. Istället har 

fokus lagts på när beställningar kommer att ske och var distinktionen mellan ramavtal och kon-

trakt går. Den syn som kammarrätterna uttrycker angående begreppet kontrakt kan därför kri-

tiseras för att vara för snäv och inte tillräckligt omfattande. Begreppet kontrakt är vidare än vad 

svensk rätt ger uttryck för. Ett ramavtal med samtliga villkor fastställa är bindande för parterna, 

det vill säga ömsesidigt förpliktande precis som i ett kontrakt.273 Ett ramavtal utan samtliga 

villkor fastställa är inte ömsesidigt förpliktande i sin natur. I Arrowsmiths mening bör ett ram-

avtal i form av single-provider framework utgöra ett upphandlingsrättsligt kontrakt eftersom 

konkurrensen inte snedvrids mer av sådant avtal än vid ett vanligt kontrakt. Arrowsmith är av 

uppfattningen att ett ramavtal som binder både myndigheten och leverantören till ramavtalet 

bör utgöra ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening eftersom inga avtal tilldelas under sådant 

ramavtal. Avropen i sådant ramavtal avser istället beställningar.274 

 

Arrowsmiths resonemang blir särskilt intressant i skenet av Kammarrätten i Stockholms avgö-

rande angående dosdispensering av läkemedel. Landstingen kunde inte garantera volymerna i 

upphandlingen eftersom volymerna kunde minska, öka eller helt försvinna på grund av att be-

hovet var beroende av antalet patienter. Leverantören var förpliktad att leverera när Landsting-

ens behov uppstod, men Landstingen förpliktades inte att köpa vissa volymer. Landstingen var 

dock förpliktade att köpa hela sitt behov genom avtalet när behovet uppstod. Kammarrätten 

menade att syftet med ett kontrakt är viss prestation mot viss ersättning. Med bakgrund av att 

Landstingen inte åtagit sig att köpa viss volym utgjorde avtalet ett ramavtal eftersom Lands-

tingen skulle anskaffa dosdispenseringen i framtiden.275 Frågan uppstår hur utfallet i dosdis-

penseringsmålet skulle blivit om svensk rätt inte haft en strikt distinktion mellan kontrakt och 

ramavtal, i synnerhet om kammarrätten skiljt på framework agreements och framework 

contracts. I förevarande mål skrev Landstingen i avtalet att hela behovet skulle upphandlas av 

                                                 
272 Se avsnitt 3.2.1 Framework agreements och framework contracts.  

273 Se avsnitt 3.3.4 Ramavtal med samtliga villkor fastställda.  

274 Se avsnitt 3.3.3 Ramavtalets ömsesidighet.  

275 Se avsnitt 4.2.4 Efterkommande avgöranden från kammarrätterna, se mål nr 7754-15.  
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den valda leverantören, Landstingen visste bara inte när. Avtalet var således bindande för båda 

parter även fast Landstingen inte kunde garantera att vissa volymer skulle köpas in. Anmärk-

ningsvärt är att kammarrätten inte beaktade avtalets ömsesidighet alls i domskälen. Kammar-

rätten fokuserade istället på avtalets karaktär och bedömde att avtalet utgjorde ett ramavtal som 

ett framework agreement stricto sensu, det vill säga utan att resonera om ramavtalet skulle 

kunnat utgöra ett framework contract och således ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening. 

Med avseende på Arrowsmiths resonemang om att ramavtal torde utgöra ett upphandlingsrätts-

ligt kontrakt vid ett single-provider framework blir svensk rätt problematisk.  

 

Det finns även flera sätt för hur ett ramavtal med både en eller flera leverantörer kan utformas. 

Ramavtalet kan utformas så att det binder båda parter, en part eller ingen av parterna.276 Den 

svenska rätten kan därför kritiseras i flera avseenden. Liknande mål i framtiden skulle kunna 

få annat utfall om svensk rätt vidgar innebörden av begreppet kontrakt för att även innefatta 

olika typer av ramavtal, med bakgrund till Arrowsmiths resonemang. Volymfrågan och när 

inköpen sker skulle i sådant fall inte bli avgörande, utan ramavtalets utformning skulle ges 

större betydelse i det enskilda fallet. På grund av den till synes strikta distinktion i svensk rätt 

mellan ramavtal och kontrakt har helt bortsetts från att ett ramavtal kan utgöra ett upphand-

lingsrättsligt kontrakt i vissa fall.  

 

Huruvida ett avtal som enligt svensk rätt utgör ett ramavtal kan vara tillåtet kan dock diskuteras 

med hänsyn till kollisionen mellan civilrätten och upphandlingsrätten. Oavsett hur många vill-

kor som fastställts och oavsett parternas bundenhet kan parterna endast avtala så långt som 

upphandlingsrätten tillåter, det vill säga till en upphandlingsrättslig bestämmelse åsidosätts. 

Det ska dock anmärkas att volymfrågorna i ett avtal är av avtalsrättslig karaktär och inte upp-

handlingsrättslig.277 Det kan tänkas att kammarrätten resonerade att konkurrensen kunde häm-

mas och öppenheten inskränkas om avtalet i dosdispenseringsmålet hade tillåtits. Som 

Andrecka påpekade är öppenheten i ett avtal med en leverantör där volymer inte är fastställda 

särskilt problematisk eftersom insynen blir begränsad. Öppenheten torde vara ännu viktigare 

om ett avtal som inte fastställer volymen tilläts utgöra ett kontrakt.278 

 

Arrowsmith menar att ett ramavtal som utgör ett kontrakt inte bör behöva följa fyraårsregeln, 

utan bör kunna löpa under en längre tid eftersom konkurrensen inte hämmas mer på grund av 

ett sådant ramavtal än vid ett vanligt kontrakt.279 Enligt Arrowsmiths resonemang innebär det 

således att ett avtal som enligt svensk rätt utgör ett ramavtal ska kunna ingås om det rör sig om 

                                                 
276 Se avsnitt 3.2.2 Olika typer av ramavtal. 
277 Se avsnitt 3.3.2 Bestämmelser för samtliga ramavtal. 
278 Se avsnitt 3.3.1 Ramavtalets användning i Sverige.  

279 Se avsnitt 3.3.3 Ramavtalets ömsesidighet.  
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ett single-provider framework. Om ett sådant ramavtal skulle utgöra ett kontrakt skulle löptiden 

alltså kunna vara länge än fyra år. Leverantören i ett sådant ramavtal har i så fall ensamrätt att 

leverera till flera myndigheter i flera år. Likabehandlingen skulle i sådant fall kunna åsidosättas 

eftersom det skulle hindra andra leverantörer att ingå kontrakt med de avropsberättigade myn-

digheterna i ramavtalet. Med bakgrund av de speciella reglerna för ett ramavtals löptid på fyra 

år torde ett ramavtal som kontrakt kunna bli problematiskt konkurrensmässigt. Den konkur-

rensregel som avser fyra år skulle därför åsidosättas om ett sådant ”ramavtalskontrakt” tilläts. 

Arrowsmith menar dock att en sådan ramavtalskontrakt inte skulle hämma konkurrensen mer 

än vid ett vanligt kontrakt, men det måste anmärkas att det finns konkurrensmässiga risker om 

ett sådant ramavtal skulle tillåtas länge löptid än fyra år. Ett ramavtal som upphandlingsrättsligt 

kontrakt skulle kunna användas på sådant sätt som hämmar konkurrensen på ett otillbörligt sätt 

på grund av löptiden och på grund av att andra leverantörer inte kan ansluta sig i efterhand till 

ramavtalet.280 Den konkurrensbegränsade effekten är även en anledning till att ramavtal har en 

begränsad löptid på fyra år. För att ett ramavtal ska få löpa längre tid än fyra år krävs som 

bekant särskilda skäl.281  

 

Dessutom kan diskuteras om ett sådant ramavtalskontrakt kan användas för att kringgå LOU:s 

tillämplighet. Ponera att ramavtalets löptid är fyra år och det finns ett uppskattat värde som 

baseras på antal enheter. Ponera vidare att det uppskattade värdet på ramavtalet uppgår till ett 

värde som understiger tröskelvärdena och att LOU-direktivet således inte är tillämpligt. Voly-

men är inte garanterad och är beroende av myndighetens framtida behov men myndigheten 

anger en uppskattad volym i ramavtalet. Myndigheten skulle därför kunna ange ett mindre 

värde på ramavtalskontraktet än vad som de facto kommer att beställas från avtalet och på så 

sätt kringgå LOU-direktivets bestämmelser. Ett sådant förfarande utgör en risk vid sådana avtal 

på grund av den slutna karaktären. Ett sådant förfarande skulle kunna bli oförenligt med de 

grundläggande principerna för offentlig upphandling, såsom likabehandlings- och öppenhets-

principen.  

 

5.2.4 Coopservice-domens inverkan på avtal som inte fastställer volym 

Av kammarrättspraxis följer av ramavtalets karaktär att en viss volym inte kan fastställas, men 

leverantören ska ges tillräcklig information för att kunna förutse hur stort behovet kan komma 

att bli för att kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud.282 EU-domstolen fastslår att i en ram-

avtalsupphandling måste en kvantitet som kan komma att upphandlas preciseras för att inte 

åsidosätta öppenhets- och likabehandlingsprincipen. Domstolen yttrade att bara för att ett 

                                                 
280 Se avsnitt 3.3.1 Ramavtalets användning i Sverige.  
281 Se avsnitt 3.3.2 Bestämmelser för samtliga ramavtal. 
282 Se avsnitt 3.3.2 Bestämmelser för samtliga ramavtal. 
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ramavtal inte nödvändigtvis måste uppge volym så utgör det inte en frivillighet. Vidare anförde 

domstolen att myndigheten måste uppge totala kvantiteten av de efterföljande kontrakten.283  

 

Det kan således tolkas som att ett ramavtal ska uppge ett ”volymtak” varvid den totala kvanti-

teten ska preciseras i ramavtalet. Kvantiteten ska vara välgrundad och baseras på faktiska om-

ständigheter. EU-domstolen nämner dock inte huruvida myndigheten ska fastställa volymen i 

form av kvantiteten, beställningarna eller båda delarna.284 Grunden för hur volymtaket ska upp-

ges kan härvid jämföras med att kammarrätternas bedömningar om historiskt data eller en upp-

skattning baserat på branschpraxis inte utgjorde tillräckligt underlag för att uppskatta volymen 

som garanterad.285 EU-domstolen yttrar inget om vad som ska ingå i underlaget eller hur myn-

digheten ska fastställa en kvantitet. Det kan rent praktiskt bli problematiskt hur myndigheten 

ska fastställda kvantiteten för samtliga efterkommande kontrakt eftersom ett ramavtal tillhan-

dahållet av en inköpscentral kan ha flera hundra avropsberättigade myndigheter. En uppfatt-

ning är myndigheten ska skaffa sig information om de avropsberättigades behov i de efterkom-

mande avtalen som kan komma att avropas.286 Det är även svårt att veta samtliga avropsberät-

tigade myndigheters behov eftersom avropsberättigade myndigheter inte vet om att ramavtalet 

existerar förrän vid annonsering av ramavtalet.287 Hur en sådan undersökning ska gå till vid ett 

ramavtal med flera hundra avropsberättigade torde därför kunna bli problematiskt eftersom det 

i sådant fall skulle lägga ett stort ansvar på en myndighet eller inköpscentral. Hur Coopservice-

domen kommer yttra sig på svenska rättens ramavtalsupphandlingar kan endast framtiden ut-

läsa men sedermera torde ramavtal behöva ange en uppskattad volym för att uppnå öppenhets-

principen.  

 

Konsekvensen av domstolens yttrande blir att ett upphandlingsrättsligt avtal måste ange en 

volym som är väl underbyggd oavsett typ av avtal eftersom även ramavtalet numer ska uppge 

en underbyggd volym. Med anledning härav uppstår frågan om den angivna volymen är att 

likställa med garanterad volym eftersom den ska vara väl underbyggd och inte torde få avvika 

väsentligt från den kvantitet som de facto tilldelas genom efterkommande kontrakt. Det bör 

även anmärkas att domstolen inte diskuterar huruvida avropsberättigade myndigheter är 

bundna till att avropa viss mängd och vad konsekvenserna blir om den uppskattade volymen 

inte upphandlas.  

 

                                                 
283 Se avsnitt 3.3.6 Uppskattade volymer i ett ramavtal.  

284 Linder, Fredrik, Dubois, Mikael, EU-dom får stor påverkan på ramavtalsupphandlingar, Upphandling24, 2019-02-04.  

285 Se avsnitt 4.2.4 Efterföljande avgöranden i kammarrätterna, mål nr 7754-15 och mål nr 5691-17.  
286 Se även Linder, Dubois.  
287 Se avsnitt 2.3 Upphandlingsförfarande.  
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Denna uppsats har haft till syfte att undersöka skillnaden mellan ramavtal och kontrakt samt 

huruvida ett avtal utan fastställd volym kan utgöra ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening. 

Härvid betyder utfallet i EU-domstolens avgörande att distinktionen mellan ramavtal och kon-

trakt blir allt snävare för att ett ramavtal inte ska strida mot likabehandlings- och öppenhets-

principen. Den flexibilitet med ett ramavtal som myndigheterna i Sverige försökt att använda 

för att upphandla vissa upphandlingsföremål har varit särskilt attraktivt eftersom ramavtalet är 

tänkt att användas vid sådana situationer när en myndighet kan förutse ett återkommande behov 

i framtiden och vill planera inför dem.288 Eftersom ett ramavtal enligt både EU-rätten och LOU 

inte behöver ange volymen kan tänkas att ett ramavtal är särskilt attraktivt för myndigheter som 

vet om att ett behov kommer uppstå, men inte när eller i vilken omfattning. Med anledning av 

Coopservice-domen inskränks flexibiliteten i både ett framework contract och framework 

agreement beträffande volymen eftersom den uppskattade volymen ska vara väl underbyggd. 

Distinktionen mellan ett ramavtal och kontrakt torde därför ha inskränkts än mer.  

5.2.5 Överviktsprincipen  

I kammarrätterna har vid flera tillfällen mål prövats huruvida ett kontrakt föreligger när myn-

digheten inte kan fastställa hela volymen i upphandlingen. Efter bedömning av vilken karaktär 

som avtalet har tillämpas överviktsprincipen för att bedöma huruvida ett upphandlingsrättsligt 

kontrakt föreligger. Principen är matematisk och det värde som är störst i avtalet är avgörande 

för vilken typ av avtal som föreligger.289 Principens tillämplighet härrör från kammarrättspraxis 

i ett mål som avsåg upphandling av data- och telekommunikation. Avtalet hade karaktär av 

både ramavtal och kontrakt. Efter yttrande från Konkurrensverket tillämpades överviktsprinci-

pen för att avgöra huruvida ett kontrakt förelåg. Det högsta värdet utgjordes av ett kontraktså-

tagande (viss prestation mot viss ersättning).290  

 

Efter kammarrättens avgörande har efterföljande domar hänvisat till avgörandet för vägledning 

i hur ett kontrakt ska bedömas. På grund av att avtalens värde är baserade på pris per enhet blir 

därför volymen en viktig utgångspunkt i bedömningen av huruvida avtalet utgör ett ramavtal 

eller kontrakt. När myndigheten har haft för avsikt att upphandla ett kontrakt men övervägande 

del av avtalets värde varit av ramavtalskaraktär utgör hela avtalet ett ramavtal enligt den princip 

som svensk rätt sedermera tillämpar för fastställelse av huruvida kontrakt föreligger.291 Den 

uppmärksamme läsaren noterar att kammarrätten troligen av misstag blanda ihop övervikts-

principen och huvudsaksprincipen. Kammarrätten hänvisar till att en bedömning ska ske efter 

                                                 
288 Se avsnitt 3.3.2 Bestämmelser för samtliga ramavtal jmf. avsnitt 4.2.4 Efterföljande avgöranden i kammarrätterna, bland 

annat mål nr 5691-17 och 7754-15.  

289 Se avsnitt 4.2.2 Principer    

290 Se avsnitt 4.2.3 Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1871-13.  

291 Se avsnitt 4.2.4 Efterkommande avgöranden från kammarrätterna.  
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det huvudsakliga upphandlingsföremålet (huvudsakprincipen) men skriver i domskälen att 

överviktsprincipen tillämpas.292 Efterföljande kammarrätter har genom bokstavstolkning hän-

visat till att överviktsprincipen ska tillämpas vid en bedömning om huruvida ett kontrakt före-

ligger.  

 

En tillämpning av överviktsprincipen torde dock ur ett praktiskt perspektiv komplicera upp-

handlingar av vissa upphandlingsföremål. Ponera att en myndighet ska upphandla en licens. 

Licensens värde utgör en liten del av avtalet medan kringtjänster för licensen utgör övervä-

gande del. Med överviktsprincipen skulle sådant avtal utgöra ett ramavtal och inte ett kontrakt. 

Konsekvensen härav blir att nödvändiga föremål för myndighetens verksamhet kan bli svåra 

att upphandla. Vidare läggs stora krav på myndigheten att utforma upphandlingsdokumentet 

på sådant sätt att tilläggstjänsterna inte överstiger kontraktsdelen och myndigheten måste dess-

utom vara tydlig med vad som ingår i tilläggstjänsterna, vilket i flera fall kan vara ytterst kom-

plicerat. I värsta fall kan tilläggstjänsterna behöva läggas lägre än nödvändigt för att inte riskera 

att avtalet utgör ett ramavtal vid en eventuell överprövning. En sådan utveckling torde inte vara 

en önskvärd effekt eftersom tilläggstjänsterna troligtvis kommer bli mindre till antal och värde 

för att inte avtalet ska bedömas som ett ramavtal. Härav torde huvudsaksprincipen vara en 

tydligare och en förutsebar metod för bedömning av huruvida ett kontrakt föreligger eftersom 

principen följer det som de facto ska upphandlas och vad som är syftet med upphandlingen.  

 

Kritik mot överviktsprincipen kan även vara att metoden endast är tillfällig och utgår från det 

värde som finns vid upphandlingstillfället genom uppskattade volymer från myndigheten. Hur 

en eventuell förändring av värdet under avtalets löptid skulle påverka avtalets karaktär är oklart. 

Avtalet skulle i sådant fall förändra karaktär till att antingen utgöra ett ramavtal eller kontrakt 

under avtalets löptid. Det är oklart om myndigheten ska kunna förutse om och hur en sådan 

förändring kan ske och hur myndigheten ska kunna förutse en sådan förändring. Fråga uppstår 

även hur beräkningen för överviktsprincipen ska gå till samt vad den egentligen omfattar. Ex-

empelvis uppstår frågan om det är antalet kringtjänster som ska lägga grunden eller den en-

skilda tjänstens värde i relation till hur ofta den kommer användas.  

 

Till skillnad från överviktsprincipen innebär huvudsaksprincipen att det avgörande för avtalets 

karaktär är vad som avser det huvudsakliga upphandlingsföremålet, det vill säga vad syftet med 

upphandlingen är.293 Det fyller även viss funktion att tillämpa överviktsprincipen eftersom att 

en tillämpning med huvudsaksprincipen skulle kunna föranleda att det mindre värdet skulle 

kunna utgöra huvudsakliga upphandlingsföremålet men att värdet på avtalet skulle kunna avse 

                                                 
292 Se avsnitt 4.2.3 Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1871-13.  
293 Se avsnitt 4.2.2 Principer och avsnitt 4.2.3 Kammarrätten i Jönköping mål nr 1871-13.   



 

 

  44 

ett betydligt större värde i den del som utgör ett ramavtal. Ett sådant avtal skulle kunna använ-

das för att kringgå LOU:s särskilda bestämmelser om ramavtal. Frågan uppstår därför hur stort 

värdet på det huvudsakliga upphandlingsföremålet ska vara för att just utgöra det huvudsakliga 

syftet. Ponera att myndigheten köper ett verksamhetssystem med tilläggstjänster i form av ser-

vice. Syftet med upphandlingen är således att upphandla verksamhetssystemet även fast syste-

met torde utgöra en väsentligt mindre del än tilläggstjänsterna. Frågan uppstår således om det 

huvudsakliga upphandlingsföremålet istället egentligen blir tilläggstjänsterna. Här måste dock 

beaktas att tilläggstjänsterna inte fyller någon funktion om verksamhetssystemet inte finns. 

Fråga uppstår även hur en bedömning med överviktsprincipen blir om avtalet istället använde 

fastpris som är oberoende av upphandlade volymer är dock oklart.  Ur ett praktiskt perspektiv 

kan dock huvudsaksprincipen vara att föredra eftersom det huvudsakliga kontraktsföremålet 

skulle bli avgörande. Det skulle kunna förekomma att en myndighet inte kan avgöra huruvida 

en servicetjänst som utgör ett komplement till det huvudsakliga upphandlingsföremålet kom-

mer att användas i framtiden eller ej. Servicetjänstens omfattning skulle därför kunna vara 

mycket svår att ange och därför borde inte den tjänsten vara helt avgörande för huruvida kon-

trakt föreligger eller inte.  

 

5.3 Ramavtal i ramavtal 

5.3.1 Inledning  

Med anledning av att kontrakt även kan tilldelas genom ett ramavtal ska nu även analyseras 

huruvida ett ramavtal kan fungera som ett verktyg till att avropa ett avtal som inte fastställer 

viss volym. Skillnaden mellan ramavtal och kontrakt blir således även påtaglig vid avrop från 

ramavtal. Ramavtal i ramavtal är som bekant inte tillåtet enligt kammarrätten. I kammarrätts-

praxis hade Försäkringskassan ingått ett ramavtal utan samtliga villkor fastställda och avropen 

skulle ske genom förnyad konkurrensutsättning. I förevarande mål angav kammarrätten att ett 

ramavtal inte får leda till ett nytt ramavtal och att avropet inte resulterade i ett upphandlings-

rättsligt kontrakt eftersom volymen inte fastställdes. Med anledning härav ansågs avtalet istäl-

let utgöra ett ramavtal. Försäkringskassans syfte med upphandlingen var att det avropade avta-

let skulle användas av flera myndigheter. Försäkringskassan hänvisade till att vid stort antal 

avropsberättigade är det svårt att fastställa viss volym. I avropade avtalet måste alltså samtliga 

villkor vara fastställda, vilket även inkluderar volymen, för att utgöra ett upphandlingsrättsligt 

kontrakt.294  Om det avropade avtalet inte fastställer samtliga villkor föreligger ett ramavtal 

enligt svensk rätt (ett ramavtal i ramavtal). Huruvida kammarrättens yttrande om att ett ramav-

tal inte får leda till ett nytt ramavtal avser endast ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 

eller om kammarrätten även avser ramavtal med samtliga villkor fastställda är dock oklart. 

 

                                                 
294 Se avsnitt 4.2.5 Ramavtal i ramavtal.  
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Verksamma jurister på Sveriges Kommuner och Landstings inköpscentral Kommentus anser 

att konsekvensen av att ramavtal i ramavtal inte kan ingås blir att myndigheterna ingår enskilda 

kontrakt istället för att nyttja möjligheten till samordnad upphandling och de positiva aspekter 

som sådan upphandling medför, exempelvis volymrabatter och att administrativa kostnader 

minskar. Möjligheten till att avropa ett avtal som enligt svensk rätt utgör ett ramavtal är lämp-

ligt i vissa fall, eftersom myndigheten inte alltid vet hur mycket av en viss vara eller tjänst som 

behöver upphandlas. Upphandlingsföremålen kan avse exempelvis bränsle, konsulttjänster och 

resebyråtjänster där pris baseras på köpt kvantitet. Konsekvenserna av att inte kunna upphandla 

avtal som inte fastställer hela volymen är att myndigheten kan behöva upphandla större voly-

mer än vad som anses vara affärsmässigt motiverat.295 

 

5.3.2 Samtliga villkor fastställda  

Vid ramavtal med en leverantör ska kontrakt tilldelas i enlighet med de villkor som stadgas i 

ramavtalet. Det tilldelade kontraktet får inte avvika väsentligt från ramavtalet. Med anledning 

av att det bara finns en leverantör i ramavtalet finns inga särskilda tilldelningskriterier om vil-

ken leverantör som ska tilldelas kontrakt. Tilldelning ska således ske utifrån de villkor som 

stadgas i ramavtalet. Det får med anledning härav inte ske förhandlingar eller nya utvärderingar 

av anbud.296 Vid ett ramavtal med samtliga villkor fastställda och som omfattar en leverantör 

uppstår frågan huruvida svensk rätt kan tillåta att ramavtalets villkor kan föreskriva att ramav-

talet kan leda till ett avtal som enligt svensk rätt utgör ett ramavtal. Med utgångspunkt från att 

ramavtalets objektiva villkor styr kontraktstilldelningen kan det finnas möjlighet att villkoren 

kan formuleras på sådant sätt att myndigheten kan tilldela ett avtal som enligt svensk rätt utgör 

ett ramavtal. Eftersom endast en leverantör omfattas av ramavtalet och såvida båda parter är 

bundna till ramavtalet borde det vara tillåtet att avropa ett avtal som enligt svensk rätt utgör ett 

ramavtal eftersom ingen annan leverantör påverkas av sådant avtal.297 

 

Härvid passar sig en jämförelse med danska rättens periodekøbskontrakter. För att kunna ingå 

ett periodekøbskontrakter krävs att det tydligt framgår i ramavtalets villkor att ett sådant avtal 

kommer att tilldelas. Periodekøbskontrakter ska följa det underliggande ramavtalets villkor 

men behöver inte ange en specifik volym i det tilldelade kontraktet (det vill säga periodekøbs-

kontrakter). Ett periodekøbskontrakter kan dock bara ingås med en leverantör.298 En kompara-

tiv jämförelse kan inte lägga grunden för en juridisk argumentation för den svenska rätten, men 

eftersom skandinavisk rätt ofta jämförs med i Sverige kan dansk rätt utgöra en god grund i 

                                                 
295 Edman, Åsa, Edström, Erik, Ramavtal i ramavtal är bra för konkurrensen och den goda affären, Upphandling24, 2018-

05-08. 

296 Se avsnitt 3.3.4 Ramavtal med samtliga villkor fastställda.  

297 Se Edman, Edström.  

298 Se avsnitt 4.2.6 Periodekøbskontrakter.  
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denna fråga med avseende på dansk rätts bestämmelser om periodekøbskontrakter.299 Om ett 

ramavtal från början stadgar att ramavtalet kan leda till ett avtal som inte garanterar viss volym 

torde öppenhetsprincipen vara uppfylld i den mening att det finns en förutsebarhet för leveran-

tören vid ingående av ramavtalet när ramavtalet innefattar en leverantör. Beträffande konkur-

rensen torde en sådan föreskrivelse också vara tillmötesgående vid ramavtalsingående eftersom 

leverantörerna får vetskap genom upphandlingsdokumentet redan vid annonsering av upphand-

lingen att volymen kan lämnas öppen i de avropade avtalen. Ur ett leverantörsperspektiv kan 

dock diskuteras huruvida leverantören hamnar i en sämre position än i ett ramavtal med vanliga 

avrop i jämförelse med ett ramavtal där avtal utan fastställd volym tilldelas. Det torde dock inte 

spela någon roll. Ponera att myndigheten skulle avropa hela volymen vid första tillfället. Det 

skulle inte bli någon skillnad om det istället tilldelades löpande när myndigheten de facto har 

behovet av varan eller tjänsten. Leverantören skulle oavsett få tilldelas hela värdet men med 

skillnaden att värde fördelas på avtalets löptid.  

 

Vid ramavtal med samtliga villkor fastställda och som ingåtts med flera leverantörer skulle ett 

ramavtal i ramavtal också kunna vara tillåtet. Ett ramavtal med samtliga villkor fastställda och 

som ingåtts med flera leverantörer ska tilldela kontrakt enligt de villkor som stadgas i ramav-

talet. Den vanligaste typen av objektiva villkor är en fördelningsnyckel i form av rangordning. 

Rangordningen innebär att den leverantör som rangordnas som nummer ett kommer tilldelas 

kontrakt först. Om leverantör nummer ett inte har kapacitet kommer leverantör två att tilldelas 

kontrakt och så vidare.300 Med anledning härav kommer den första leverantören, oberoende av 

hur många leverantörer som finns i ramavtalet, att få leverera till myndigheten såvida leveran-

tören har kapacitet. Huruvida volymen är fastställd i sådant avtal torde därför inte spela någon 

roll eftersom samma leverantör kommer att tilldelas kontrakt oavsett om volymen är fastställd 

eller inte i de tilldelade avtalen.301 Öppenheten torde inte åsidosättas i en sådant avtal eftersom 

leverantör nummer två vet att om att när leverantör ett inte kan leverera kommer nummer två 

att tilldelas kontraktet. Ur öppenhetsprincipens perspektiv kan det dock bli problematiskt ef-

tersom det torde vara svårt att kontrollera hur många beställningar som sker från det tilldelade 

avtalet och om avtalet följer den uppskattade volym som angetts i upphandlingsdokumentet. 

Avtalet skulle därför kunna kringgå LOU-direktivets tillämplighet, likt EU-domstolens reso-

nemang i Coopservice-domen (se nedan). Det bör även bli problematiskt med kontrollen över 

det avropade avtalet eftersom LOU eller LOU-direktivet inte är anpassade efter ramavtal i ra-

mavtal. Eftersom avropen från ett ramavtal inte efterannonseras skulle ingen efterannonsering 

ske av varken avropade avtalet eller av de avrop/beställningar som sker från det avropade av-

talet. Härvid torde det finnas omfattande problematik för öppenheten i en sådan upphandling.  

                                                 
299 Se avsnitt 1.4.3 Komparativ metod.  

300 Se avsnitt 3.3.4 Ramavtal med samtliga villkor fastställda.   

301 Se Edman, Edström.   
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I Coopservice-domen yttrade domstolen att ramavtalet måste ange en viss kvantitet som kan 

komma att avropas från ramavtalet med avseende på efterföljande kontrakt. Domstolen anför 

att öppenheten är särskild viktig vid ramavtal på grund av ramavtalets slutna karaktär. Med 

anledning härav finns en överhängande risk att ramavtalen kan strida mot likabehandlingsprin-

cipen och öppenhetsprincipen om kvantitet inte angavs med hänsyn till att avrop inte efteran-

nonseras. EU-domstolen uttalar även att ramavtalet måste ange en total volym och belopp av 

de tjänster som kan komma att avropas, eftersom ramavtalet annars skulle kunna delas upp för 

att hamna under tröskelvärdena. Domstolen yttrar slutligen att den avropsberättigade myndig-

heten måste ange kvantitet för vad som kan komma att beställas vid senare kontrakt som grun-

das på ramavtalet för att öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen ska upprätthållas. I 

Coopservice-domen uttryckte domstolen att en myndighet måste uppge hur mycket som kom-

mer kunna beställas vid senare tilldelning av kontrakt. Vidare yttrar domstolen i domskälen att 

myndigheten ska precisera det totala volym som kan komma att bli aktuell beträffande efter-

följande tilldelning av kontrakt.302  

 

Det är oklart om domstolen menar att det är ramavtalet eller de tilldelade kontrakten ska fast-

ställa volymen av vad som kan komma att anskaffas. Denna del kan bli avgörande för ramavtal 

i ramavtal och är ytterst svårtolkad eftersom domstolen inte begrundar argumentationen vidare 

utan endast besvarar den fråga som hänskjutits från italienska domstolen. EU-domstolen anför 

endast att ramavtalet ska angiva ett tak, det framkommer heller inte i domen att de avropsbe-

rättigade myndigheterna ska ange en specifik kvantitet. Härvid bör även bundenheten beaktas 

eftersom domstolen inte nämner huruvida avropsberättigade myndigheter är bundna till att av-

ropa en viss volym utan endast att en uppskattning om vad som kan komma att avropas i efter-

följande kontrakt ska anges. Därmed kan det tolkas som att det är tillåtet att avropa ett avtal 

som inte fastställer viss volym. I detta sammanhang kan jämföras med kammarrätternas be-

dömningar av att kontrakt avser viss prestation mot viss ersättning. En liknande diskussion om 

begreppet kontrakt anförde inte EU-domstolen alls beträffande de avropade avtalen. 

 

Det kan dock ifrågasättas huruvida en bokstavstolkning av EU-domstolens avgörande är till-

fredsställande för en juridisk argumentation med hänsyn till den ändamålsenliga metod som 

utarbetats vid tolkning av EU-rätten.303 EU-domstolens avgörande bör istället tolkas med hän-

syn till frågan om uppskattning av volym i ett ramavtal med bakgrund till öppenhet och lika-

behandling eftersom det är de principer som domstolen lägger stor vikt vid i anförandet om 

huruvida ett ramavtal ska uppskatta en viss volym. Domen kan därför tolkas som att ett 

                                                 
302 Se avsnitt 3.3.6 Uppskattade volymer i ett ramavtal. 

303 Se avsnitt 1.4.2 EU-rättslig metod.  
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ramavtal måste uppge en specifik kvantitet även i de efterföljande kontrakten för att inte 

kringgå den uppskattade volymen. Frågan uppstår även om EU-domstolens resonemang om att 

ramavtalet ska fastställa en viss kvantitet även ska gälla samtliga typer av ramavtal. I sådant 

fall innebär det teoretiskt att det avropade avtalet också ska uppskatta en volym som är så nära 

den faktiska ackumulerade anskaffningen som möjligt. I sådant fall skulle ett ramavtal i ram-

avtalet ändå inte fylla den eftertraktade funktionen att volym inte behöver anges.   

 

Sammantaget är det oklart huruvida avgörandet kan utgöra underlag för att ramavtal i ramavtal 

är tillåtet. Det bakomliggande ändamålet i domstolens avgörande torde vara främst att öppen-

heten skulle åsidosättas om en takvolym inte fastställdes med tanke på ramavtalets konkurrens-

begränsande natur. Sett till öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen kan det även tol-

kas som att avropsberättigande myndigheter ska fastställa volymen vid avrop eftersom det an-

nars skulle bli problematiskt att kontrollera huruvida volymtaket efterlevs.  

 

5.3.3 Samtliga villkor inte fastställda  

Enligt LOU ska ett ramavtal utan samtliga villkor fastställda och som omfattar flera leverantö-

rer tilldela kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning. Leverantör som vill delta i konkur-

rensutsättningen lämnar in anbud till myndigheten. Anbuden utvärderas och den leverantör 

som uppfyller kriterierna bäst tilldelas kontraktet. Ett kontrakt uppstår först efter en konkur-

rensutsättning är genomförd.304 I kammarrättens mål om ramavtal i ramavtal fastslogs att ett 

ramavtal inte får leda till ett nytt ramavtal, utan måste leda till ett upphandlingsrättsligt kon-

trakt. Målet grundas på ramavtal med förnyad konkurrensutsättning.305  

 

Enligt LOU ska alltså en speciell tilldelningsprocess tillämpas när ett kontrakt ska tilldelas från 

ett ramavtal som inte fastställer samtliga villkor. Det kan inte vara syftet med ett ramavtal med 

förnyad konkurrensutsättning att ett nytt ramavtal ska kunna ingås, även om ramavtalet avser 

ett framework contract.306 Enligt LOU:s bestämmelser torde därför inte ett ramavtal med för-

nyad konkurrensutsättning kunna leda till annat än ett upphandlingsrättsligt kontrakt som fast-

ställer samtliga villkor. Ur ett öppenhetsperspektiv torde också ramavtal med förnyad konkur-

rensutsättning leda till kontrakt eftersom LOU:s bestämmelser annars skulle kunna kringgås.  

Det avropade kontraktet ska fastställa samtliga villkor för tilldelning av kontrakt, vilket även 

bör omfatta viss kvantitet.  

                                                 
304 Se avsnitt 3.3.5 Ramavtal utan samtliga villkor fastställda.  

305 Se avsnitt 4.2.4 Efterkommande avgöranden från kammarrätterna.  

306 Se även Edman, Edström.  
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5.4 Sammanfattande slutsatser 

Skillnaden mellan ramavtal och kontrakt kan vara svår att utläsa i vissa fall. När ett ramavtal 

med samtliga villkor fastställda endast omfattar en leverantör är det mycket svårt att se skill-

nader mellan ramavtal och kontrakt. Distinktionen mellan ramavtal och kontrakt är enligt 

svensk rätt att ett ramavtal avser anskaffning i framtiden medan kontraktet avser den faktiska 

anskaffningen. Det som är avgörande för skillnaden är således tidpunkter för anskaffning. Ett 

avtal som endast anger estimerade volymer som ska anskaffas under avtalets löptid eller ram-

avtalsåtagandet överstiger kontraktsåtagandet utgör inte ett upphandlingsrättsligt kontrakt en-

ligt svensk rätt. Det är även oklart huruvida ett ramavtal kan användas för att tilldela ett 

framework contract eller om kammarrättens avgörande syftade till att ett ramavtal alltid måste 

leda till ett kontrakt som fastställer samtliga villkor.   

 

Bedömningen av huruvida ett kontrakt eller ramavtal föreligger sker alltså först med beaktande 

av skillnaden mellan ramavtal och kontrakt. När undersökning av avtalets karaktär skett be-

döms avtalet med tillämpning av överviktsprincipen, det vill säga en rent matematisk bedöm-

ning av vilket värde som är högst i avtalet. Ett avtal som har element av ramavtals- och kon-

traktskaraktär riskerar därför att komma bedömas som ett ramavtal och upphandlingen kan 

komma att behöva göras om. På grund av tillämpningen av överviktsprincipen har myndighet-

ernas garanterade volymuppskattningar och tid för inköp fått stor betydelse vid en upphandling.  

 

Med anledning av Coopservice-domen har flera frågor och oklarheter uppstått. Det finns flera 

delar i domen som är oklara om vad domen egentligen omfattar och vilka praktiska konsekven-

ser domen kommer att få i framtiden. En slutsats som kan dras utifrån domen är dock att ram-

avtalet numer ska uppskatta en volym om vad som är aktuellt att kunna komma avropas från 

de efterkommande kontrakten. Det som torde vara oklart är dock om de efterkommande tillde-

lade kontrakten ska fastställa viss kvantitet och huruvida den uppskattade volymen är bindande 

för myndigheten att upphandla eller ej. Den slutsats som kan dras är dock att domstolen anser 

att om en volym inte fastställs i ramavtalet skulle likabehandlings- och öppenhetsprincipen 

kunna åsidosättas.  

Som en konsekvens av svensk rätts snäva definition av begreppet kontrakt, den princip som 

tillämpas för att avgöra huruvida kontrakt föreligger och Coopservice-domen torde avtal som 

inte fastställer övervägande del av avtalets värde inte kunna utgöra ett upphandlingsrättsligt 

kontrakt. Beträffande ramavtal i ramavtal är rättsläget ännu oklart huruvida ramavtalet kan an-

vändas som ett verktyg för tilldelning av ett avtal utan hela volymen fastställd, likt den danska 

rätten. På grund av att ramavtalet har till syfte att tilldela kontrakt torde det dock inte enligt 

svensk rätt vara möjligt att tilldela ett avtal som inte till övervägande del fastställer volymen.  
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På grund av svensk rätts snäva syn på begreppet kontrakt är det svårt, om ens möjligt, att ingå 

ett ramavtal i form av framework contracts. Om den svenska rätten skiljt på de olika typerna 

av ramavtal hade utfallet i flera mål som omnämnts i denna uppsats troligtvis kunnat få an-

norlunda utfall. Enligt det kammarrättspraxis som diskuterats i analysen har kammarrätterna 

inte resonerat om ramavtalets olika typer. Med anledning härav kan tolkas som att svensk rätt 

anser att begreppet ramavtal endast omfattar framework agreements stricto sensu och inte ra-

mavtal i form av ett framework contract. 

Med anledning av Coopservice-domen blir distinktionen i svensk rätt mellan ramavtal och kon-

takt ännu snävare. Eftersom den uppskattade volymen måste vara välgrundad innebär det i 

praktiken att ramavtalet måste fastställa volymen som om ramavtalet skulle utgöra ett kontrakt. 

Coopservice-domen kan därför komma att inskränka ramavtalets flexibilitet och med anledning 

härav även inskränka möjligheterna för att upphandla ett avtal som inte fastställer hela voly-

men. Myndigheten kommer ändå behöva ange en estimerad volym som är så nära det samman-

lagda värdet av de inköp som kan komma att ske.   
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