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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om ramavtal inom offentlig upphandling som innehåller 

samtliga villkor för framtida kontraktstilldelning. Uppsatsens frågeställningar fokuserar 

på hur kontraktstilldelning, så kallade avrop, ska göras utifrån denna typ av ramavtal.  

Idén till uppsatsen är sprungen ur kontakt med praktiskt verksamma upphandlare vilka 

gett utryck för att rättsläget kring detta ämne är relativt outrett samt att klargöranden på 

detta område är av stort intresse.  

Avrop ska göras genom rangordning eller enligt en så kallad annan fördelningsnyckel. I 

uppsatsen gör jag ett försök att reda ut vad dessa begrepp har för innebörd och vad som 

skiljer dem från varandra. Huvudföremålet för uppsatsen är begreppet annan 

fördelningsnyckel och i syfte att utreda rättsläget kring begreppet har jag redogjort för, 

och analyserat, ett antal rättsfall där denna avropsmodell har tillämpats.  

Jag har bland annat dragit följande slutsatser: Rangordning är en numrerad, hierarkisk 

numrerad leverantörslista och andra fördelningsnycklar är alla typer av formuleringar 

som inte utgör rangordningar. Det är tillåtet att använda andra fördelningsnycklar än 

rangordning i ramavtal med alla villkor fastställda och det finns även ett behov, pga. 

flexibilitets- och kostnadsskäl, av andra fördelningsnycklar. Rangordning är 

huvudregeln och andra fördelningsnycklar får endast användas i undantagsfall, 

nämligen när rekvisitet omöjligt eller förenat med påtagliga nackdelar att använda 

rangordning är uppfyllt. 

Frågan om hur en annan fördelningsnyckel får utformas har ännu inte på ett 

tillfredsställande sätt besvarats i praxis eller doktrin. Något som går att konstatera är 

dock att formuleringen av en annan fördelningsnyckel måste överensstämma med 

principerna om likvärdighet, icke-diskriminering, transparens, ömsesidigt erkännande 

och proportionalitet i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. 9 §.  

Slutligen anser jag att frågan om avrop från ramavtal med alla villkor fastställda är långt 

ifrån färdigutredd och ett klargörande av rättsläget i lag, förarbeten eller praxis vore 

därför, ur förutsägbarhetssynpunkt, önskvärt.  

  



3 

Ordlista och förkortningar 
 

LOU  lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 

ÄLOU  äldre lag om offentlig upphandling (1992:1528) 

LUF lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster 

LOV lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

Avrop Beställning från ett ramavtal som upphandlats enligt LOU. 

Förfrågningsunderlag Underlag för anbud som en upphandlande myndighet 

tillhandahåller en leverantör, LOU 2 kap. 8 §. 

Offentlig upphandling De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i 

syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende 

varor tjänster eller byggentreprenader, LOU 2 kap. 13 §. 

Leverantör Den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster 

eller utför byggentreprenader. Med leverantör avses också 

grupper av leverantörer.
1
 

Ramavtal Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 

myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att 

fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en 

given tidsperiod, LOU 2 kap. 15 §. 

Upphandlande myndighet De organisationer som är skyldiga att tillämpa reglerna i 

LOU: Statliga och kommunala myndigheter, beslutande 

församlingar i kommuner och landsting samt bolag, 

föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade 

samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i 

det allmännas intresse och till stor del är finansierade eller 

styrda av ett landsting eller en upphandlande myndighet, 

LOU 2 kap. 12 och 19 §§. 

                                                 
1
 LOU 2 kap. 11 §.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Genom offentlig upphandling träffas avtal värda nästan 500 miljarder kronor i Sverige 

varje år och därmed har den offentliga upphandlingen stor inverkan på 

samhällsekonomin.
2
 Den har dessutom inverkan på några av samhällets viktigaste 

funktioner: sjukvård, skola m.m. Regelverket som styr den offentliga upphandlingen 

anses dock vara komplicerat och svårtillgängligt.
3
  

 

Genom offentlig upphandling kan upphandlande myndigheter teckna enskilda kontrakt 

avseende en bestämd mängd varor, en specifik tjänst eller en byggentreprenad, så kallad 

objektsupphandling.
4
 Det är också tillåtet att upphandla ramavtal från vilket varor, 

tjänster eller entreprenader kan avropas när behov uppstår. Ett ramavtal är ett avtal som 

ingås mellan den upphandlande myndigheten och en eller flera leverantörer.
5
 Ramavtal 

gäller för en bestämd tid och stadgar villkor för senare kontraktstilldelning.
6
 

 

Denna uppsats kommer att fokusera på ramavtal som ingås mellan en upphandlande 

myndighet och flera leverantörer och som innehåller fullständiga villkor för framtida 

kontraktstilldelning. Avrop från denna typ av ramavtal får ske enligt villkoren i avtalet 

utan någon förnyad konkurrensutsättning.
7
 För att följderna av en sådan 

kontraktstilldelning inte ska bli subjektiv eller oförutsägbar krävs att ramavtalet 

innehåller villkor för kontraktstilldelning i form av rangordning eller annan 

fördelningsnyckel.
8
  

 

Det vanligaste hittills är att upphandlare använder sig av en rangordning som 

tilldelningsmodell i ramavtal.
9
 Detta tror jag beror på att det råder oklarhet kring hur det 

andra alternativet som anges i propositionen, dvs. annan fördelningsnyckel, ska tolkas.  

 

                                                 
2
 Pedersen, Upphandlingens grunder, 2011, s. 22. 

3
 A.a., s. 5 och Bjurman, Beställarstöd, 2003, s. 13. 

4
 Krall och Sandberg, Strategiska offentliga inköp, 2010, s. 47. 

5
 LOU 5 kap. 15 §. 

6
 Ibid. 

7
 LOU 5 kap. 6 §. 

8
 Proposition 2006/07:128 s. 175. 

9
 Falk, Lag om offentlig upphandling, 2009, s. 196 och Elin Liljeblad Laine i intervju den 14:e november 

2011. 
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Vissa upphandlare använder ”andra fördelningsnycklar” medan andra anser att 

användningen av något annat än rangordning i ramavtal strider mot de principer som 

måste följas vid offentlig upphandling
10

. Följden av att få upphandlare vågat testa olika 

fördelningsnycklar är att det inte ännu finns någon tydlig praxis som klarlägger när och 

hur andra fördelningsnycklar än rangordningar får användas.  

 

Jag menar att det finns stora fördelar med att denna oklarhet inom upphandlingsrätten 

blir utredd. Eftersom upphandlingsområdet både är ekonomiskt betydelsefullt och 

omfattar många av våra viktigaste samhällsfunktioner är det viktigt att upphandlare 

otvetydigt vet hur ramavtal får användas.  

1.2 Frågeställningar 
 

 Är det möjligt att tillämpa en ”annan fördelningsnyckel” än rangordning för 

tilldelning av kontrakt i ramavtal där alla villkor är fastställda?
11

 

 

Om frågan ovan besvaras jakande ställer jag följande följdfrågor: 

o När får en ”annan fördelningsnyckel” än rangordning tillämpas för 

tilldelning av kontrakt i ramavtal där alla villkor är fastställda? 

o Vilka krav ska ställas på utformningen av en ”annan fördelningsnyckel” än 

rangordning för att upphandlingsrättens grundläggande principer inte ska 

anses överträdda? 

 

 Bör regelverket kring upphandling förtydligas med avseende på innebörden av 

begreppet ”andra fördelningsnycklar”?  

  

                                                 
10

 LOU 1 kap. 9 §. Elin Liljeblad Laine i intervju den 14:e november 2011. 
11

 Eftersom det uttryckligen står i prop. 2006/07:128 s. 175 att annan fördelningsnyckel får användas i 

ramavtal med alla villkor fastställda kan denna problemställning tyckas vara en icke-fråga. På grund av 

den restriktiva tillämpningen av andra fördelningsnycklar anser jag det dock viktigt att klargöra huruvida 

förarbetsuttalandet gäller de lege lata.  
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är dels att klargöra rättsläget avseende begreppet ”annan 

fördelningsnyckel” från proposition 2006/07:128 s. 173 och dels att framföra nya idéer 

kring hur fördelningsnycklar skulle kunna användas. Trots att uppsatsen behandlar en 

relativt liten del av upphandlingslagarna är min avsikt att framställningen ska bidra till 

att tillämpningen av det komplicerade regelverket underlättas.  

 

Den tänkta läsarkretsen är för det första praktiker inom upphandlingsområdet som 

önskar fördjupa sig inom avropsmodeller i ramavtal. Uppsatsen riktar sig lika mycket 

till leverantörer som till upphandlande myndigheter och till konsulter inom offentlig 

upphandling. För det andra är uppsatsen tänkt att kunna läsas av personer med juridisk 

förkunskap men som inte nödvändigtvis har kunnighet inom upphandlingsrätt.  

1.4 Metod 

I syfte att fastställa gällande rätt, de lege lata, har jag studerat rättskällorna enligt 

följande hierarkiska ordning: lagtext, förarbeten, praxis och till sist doktrin. Eftersom 

det finns mycket knapphändig information rörande uppsatsens frågeställning att hämta i 

lagtext har en stor del av framställningen sin utgångspunkt i förarbetsuttalanden och 

praxis. Eftersom de svenska upphandlingsreglerna har sitt ursprung i EU-direktiv har 

ledning även hämtats ur EU:s regelsystem. 

 

Vid tolkning av gällande rätt har jag använt mig både av bokstavstolkning och av 

teleologisk metod. Detta har inneburit att jag har analyserat förarbeten utifrån dess 

ordalydelse samt att jag tolkat upphandlingsrätten utifrån sitt tänkta ändamål. 

Utgångspunkten för mitt resonemang är att upphandling ska kunna ske på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt utan att de grundläggande upphandlingsprinciperna 

träds för när.  

 

Med anledning av att flera av de rättsfall som refereras i uppsatsen kommer från 

Kammarrätten är det viktigt att påpeka att utgången i dessa mål skulle kunna ändras 

genom beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen, varvid domskälen från de lägre 

instanserna skulle förlora sitt prejudikatsvärde.
12

  

                                                 
12

 Förvaltningsprocesslag (1971:291) 34 och 35 §§.  
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Jag anser ändå att de Kammarrättsmål jag tagit upp, i brist på mer auktoritativa 

uttalanden, är lämpliga att använda som vägledning i uttolkandet av gällande rätt. 

 

Förutom att studera rättskällor har jag att inhämtat information, exempel och inspiration 

från upphandling i praktiken. Detta har genomförts genom muntlig och skriftlig kontakt 

med personer som arbetar med upphandling samt genom studier av artiklar, 

föreläsningsunderlag, förfrågningsunderlag med mera. Dessa källor kan inte sägas 

utgöra juridisk doktrin men kan ändå ge indikationer på aktuella problem och ge 

upplysningar om vilka åsikter och idéer som förekommer på upphandlingsområdet.  

 

Inom området för offentlig upphandling finns två olika intressen att ta hänsyn till; 

nämligen den offentliga upphandlarens respektive leverantörens. Dessa står i vissa fall i 

motsatsförhållande. Det är till exempel troligt att en upphandlande myndighet tycker att 

flexibilitet är önskvärd medan förutsägbarhet och transparens är viktigare för 

leverantören. Detta kan vara bra att ha i åtanke vid tolkning av uppgifter eller åsikter 

från praktiserande upphandlare respektive leverantörer. 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats utreder endast frågor på området för LOU. Avgränsningen beror på att 

endast LOU innehåller utförliga regler kring hur ramavtal ska utformas. Enligt de övriga 

regelverken, LUF och LOV, finns en mycket större frihet vad gäller utformningen av 

ramavtal.
13

  Ett annat skäl är att uttalandet
14

 i prop. 2006/07:128 s. 175, vilket jag 

baserar min frågeställning på, syftar till offentlig upphandling inom den klassiska 

sektorn. På grund av detta har jag inte anledning att utreda uppsatsens frågeställningar 

på områdena för LUF och LOV.  

1.6 Disposition 

I syfte att dels ge läsaren en grundläggande förståelse för de regler som styr offentlig 

upphandling och dels att sätta frågeställningen i sitt sammanhang, ges i det kommande 

kapitlet en redogörelse för upphandlingens historia och de principer som regelverket 

bygger på.  

 

                                                 
13

 Pedersen, Upphandlingens grunder, 2011, s. 82 och prop. 2006/07:128 s. 177. 
14

 ”Ett krav på ramavtalets innehåll bör därför införas i den meningen att ett ramavtal som innehåller 

samtliga villkor för senare kontraktstilldelning måste innehålla villkor i form av rangordning eller annan 

fördelningsnyckel som säkrar att tilldelningen sker på ett objektivt sätt.” 
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Beskrivningen av hur tilldelning av kontrakt från ramavtal sker har i kapitel tre getts ett 

större omfång eftersom denna procedur är av stor vikt för förståelsen av den fortsatta 

framställningen.  

 

I kapitel fyra följer sedan en genomgång av den information som finns i förarbeten och 

praxis rörande begreppet ”annan fördelningsnyckel” och i kapitel fem har jag framfört 

de svar på uppsatsens frågeställningar som jag slutit mig till.     

 

Här ges även några exempel på hur andra fördelningsnycklar använts i praktiken samt 

förslag på utformning av andra fördelningsnycklar som, med ledning av diskuterad 

praxis, skulle kunna anses förenliga med upphandlingslagstiftningen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Historik 

Regler om statliga inköp har funnits i Sverige under hela 1900-talet. Ursprungligen var 

syftet med bestämmelserna att se till att statliga inköp skedde enligt principerna 

affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet.
15

  

Offentlig upphandling reglerades fram till år 1994 genom kungörelser
16

 och 

förordningar
17

 tills Sverige fick sin första upphandlingslag, ÄLOU. Denna lag infördes 

eftersom Sverige genom sin anslutning till EES-avtalet åtagit sig att införa nationella 

bestämmelser som motsvarade EG:s regler om offentlig upphandling.
18

 EES-avtalet 

byggde på tanken om en öppen Europeisk marknad och slog fast de fyra friheterna: fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.
19

 Ett huvudsyfte med 

upphandlingsreglerna blev genom ÄLOU att medverka till förverkligandet och 

upprätthållandet av EU:s inre marknad.
20

  

Den 1 januari 2008 ersattes ÄLOU av två nya lagar: LOU och LUF. Dessa lagar har sitt 

ursprung i direktivet om offentlig upphandling (2004/18/EG) respektive direktivet om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG).
21

 

Eftersom LUF ligger utanför uppsatsens syfte har i den fortsatta framställningen endast 

refererats till LOU.  

I den nya lagen om offentlig upphandling infördes, för första gången, regler om 

ramavtal. Ramavtal hade även tidigare använts flitigt av inköpare,
22

 men före LOU:s 

införande skedde detta helt oreglerat vilket ledde till oavsedda kringgåenden av 

upphandlingsreglerna.
23

 Eftersom användningen av ramavtal var oreglerad kunde 

upphandlande myndigheter teckna ramavtal med ett stort antal leverantörer och sedan 

enligt fritt skön avgöra från vilken leverantör man ville avropa en vara, tjänst eller 

entreprenad, utan att något upphandlingsförfarande behövde genomföras.  

                                                 
15

 Pedersen, Upphandlingens grunder, 2011, s. 24.  
16

 Upphandlingskungörelse (1952:496) och Upphandlingskungörelse (1973:600). 
17

 Upphandlingsförordning (1986:366). 
18

 Proposition 1992/93:88, s. 1. 
19

 Hedlund och Olsson, Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster, 1998, s. 9. 
20

 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, 2005, s. 49. 
21

 Proposition 2006/07:128, s. 1. 
22

 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 2009, s. 186. 
23

 Hane, Kombinerade tilldelningsmetoder vid avrop på ramavtal enligt LOU, 2011, s. 138 och  

Molander, Regelverk och praxis i offentlig upphandling, 2009, s. 95. 



12 

När LOU infördes täppte lagstiftaren till detta kryphål i lagen, genom att införa ett eget 

kapitel (kap. 5) om hur ramavtal får, och inte får, användas. Det är dessa, relativt nya, 

regler som denna uppsats har som utgångspunkt.  

2.2 Lagen om offentlig upphandling 
Syftet med direktivet om offentlig upphandling

24
 och LOU är att främja EU:s inre 

marknad genom att förhindra att offentliga medel används för att gynna vissa 

leverantörer, skapa handelshinder eller i övrigt användas på otillbörligt sätt så att 

konkurrensen snedvrids. 

De organisationer som är skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling kallas för 

upphandlande myndigheter vilka är kommunala och statliga myndigheter samt bolag, 

föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse.
25

 Dessa 

organisationer måste genomföra ett upphandlingsförfarande enligt LOU inför köp av 

varor, tjänster eller entreprenader.
26

 Det finns dock vissa undantagsfall när upphandling 

inte behöver göras, exempelvis behöver myndigheters förvärv av fastighet inte föregås 

av något upphandlingsförfarande.
27

 Det finns även fall då det är tillåtet för 

upphandlande myndighet att direktupphandla, dvs. att köpa utan några formkrav.
28

 

Ett vanligt sätt att genomföra en upphandling på kallas öppet förfarande och kan i 

korthet beskrivas som att upphandlande myndighet definierar sitt behov och sina krav i 

ett förfrågningsunderlag vilket görs tillgängligt för alla leverantörer som kan tänkas 

vilja lämna anbud.  

Leverantörerna får sedan inkomma med skriftliga anbud till den upphandlande 

myndigheten hos vilken anbuden bedöms utifrån de objektiva kriterier som har angetts i 

förfrågningsunderlaget. Den eller de leverantörer som lämnat det bästa anbudet, 

antingen det med lägst pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga, ska sedan tilldelas 

ett upphandlingskontrakt eller ett ramavtal.  

 

                                                 
24

 Direktiv 2004/18/EG. 
25

 LOU 2 kap. 12 § och 19 §. 
26

 LOU 1 kap. 2 § och 2 kap. 13 §. 
27

 LOU 1 kap. 6 §. 
28

 Pedersen, Upphandlingens grunder, 2011, s. 73 och LOU 2 kap. 23 §. Direktupphandling får ske när 

kontraktsvärdet inte överstiger den beloppsgräns som anges i kap. 3 §.  
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2.3 De grundläggande upphandlingsprinciperna 
I 1 kap. 9 § LOU stadgas fyra grundläggande principer som måste iakttas i alla delar av 

den offentliga upphandlingen: 

”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt 

och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet 

sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet iakttas.” 

Likvärdighet 

Denna princip stadgar att alla leverantörer måste behandlas lika och ges samma 

förutsättningar att vinna en offentlig upphandling. Det innebär till exempel att alla 

leverantörer måste ges samma information samtidigt så att inte någon av dem 

otillbörligen gynnas av ett kunskapsövertag.
29

 

Icke-diskriminering 

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot diskriminering på grund av 

nationalitet eller på grund av tillhörighet till en viss region. En upphandlande myndighet 

får inte ställa krav i förfrågningsunderlaget som endast svenska företag klarar av att 

uppfylla och det är inte heller tillåtet att kräva att leverantörerna ska ha sitt säte i den 

egna kommunen, eller ens att ställa krav på geografisk närhet till den upphandlande 

myndigheten.
30

 

Transparens 

Transparensprincipen innebär att upphandling ska ske på ett öppet och förutsägbart sätt. 

Information kring upphandlingen måste hela tiden finnas tillgänglig för alla leverantörer 

och förutsättningarna för upphandlingen, exempelvis krav eller utvärderingskriterier i 

förfrågningsunderlaget, får inte ändras i efterhand.
31

 

Ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande är en förutsättning för att EU:s inre marknad ska 

fungera. Den innebär att betyg, intyg m.m. från andra medlemsstater måste godtas i 

Sverige.
32

 En utländsk utbildning ska anses gällande såsom motsvarande svensk 

utbildning, förutsatt att utbildningarna motsvarar varandra. 

                                                 
29

 Proposition 2006/07:128 s. 131. 
30

 Ibid. 
31

 Pedersen, Upphandlingens grunder, 2011, s. 30 och prop. 2006/07:128 s. 131. 
32

 Proposition 2006/07:128 s. 131. 
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Proportionalitet 

Proportionalitetsprincipen betyder att de krav som ställs på en leverantör måste stå i 

rimlig proportion till de mål som ska uppnås. Anspråken måste vara nödvändiga och 

ändamålsenliga för den aktuella upphandlingen.
33

 

Dessa grundsatser, framförallt principen om transparens, kan vara bra att ha i åtanke 

under läsning av uppsatsen och kommer att ligga till grund för min argumentation i 

uppsatsens analysdel.  

2.4 Ramavtal 
En upphandlande myndighet får upphandla ett enskilt kontrakt eller ett ramavtal. 

Eftersom uppsatsens problemställning endast blir aktuell i samband med ramavtal 

kommer jag i det fortsatta att redogöra för vad ett ramavtal är, vilka typer av ramavtal 

det finns och hur kontraktstilldelning enligt ramavtal går till. 

2.4.1 Definition av ramavtal 

Ett ramavtal är enligt definitionen i LOU: 

 

”… ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare 

tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.”
34

 

 

Den tidsperiod som ett ramavtal som längst får löpa på är fyra (4) år om det inte finns 

särskilda skäl för att ramavtalet ska få löpa på längre tid.
35

 Ett ramavtal får inte 

användas på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, 

begränsas eller snedvrids.
36

 

2.4.2 Typer av ramavtal 

Enligt förarbetena till LOU finns det tre typer av ramavtal:
37

  

1. Ramavtal med samtliga villkor för kontraktstilldelning fastställda och som är 

bindande för båda avtalsparter (bindande ramavtal), 

2. Ramavtal med samtliga villkor fastställda men som inte är ömsesidigt förpliktande 

för parterna i avtalet (icke bindande ramavtal), och 

3. Ramavtal som inte innehåller samtliga villkor för senare tilldelning av kontrakt.  

                                                 
33

 Ibid. 
34

 LOU 5 kap. 15 §. 
35

 LOU 5 kap. 3 §. 
36

 Direktivet (2004/18/EG) om offentlig upphandling, artikel 32.2. 
37

 Proposition 2006/2007:128 s. 160. 
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Ramavtal av typ 1 ovan torde enligt min tolkning vara ramavtal som har tecknats mellan 

en upphandlande myndighet och endast en leverantör. Speciellt för denna typ av 

ramavtal är att de, enligt vad som anges i propositionen, är bindande även för 

leverantören. Hur avrop görs från dessa avtal beskriver jag i avsnitt 3.1. 

Ramavtal som tecknats med flera leverantörer, se typ 2 och 3 ovan, kallas för parallella 

ramavtal.
38

 Antalet leverantörer i parallella ramavtal måste vara minst tre, förutsatt att 

det finns tillräckligt många kvalificerade anbudsgivare.
39

 

Ramavtal av typ 2 ovan är den typ av ramavtal som denna uppsats handlar om. De 

frågeställningar som jag inriktat mig på blir endast aktuella i samband med upprättande 

av, och avrop från, denna typ av ramavtal. Se vidare i resten av uppsatsen och särskilt i  

avsnitt 3.2.2.  

Vid avrop från ramavtal av typ 3 ovan aktualiseras förfarandet med förnyad 

konkurrensutsättning. Denna speciella avropsform har jag skrivit om i avsnitt 3.2.1. 

  

                                                 
38

 Falk, Lag om offentlig upphandling, 2009, s. 188. 
39

 LOU 5 kap. 5 §. 
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3. Avrop från ramavtal 
När behov uppstår kan upphandlande myndighet beställa varor, tjänster eller 

entreprenader utifrån gällande ramavtal. En sådan beställning brukar kallas för ett 

avrop. Den som genomför en beställning kan därför benämnas avropare.  

Vid ett avrop får parterna inte väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet, vilket 

innebär att avroparen måste hålla sig till den avropsmodell som ramavtalet föreskriver.
40

 

En avropsmodell är en anvisning om på vilket sätt avrop ska ske.  

3.1 Avrop från ramavtal med en leverantör 
Ett ramavtal som tecknats mellan den upphandlande myndigheten och endast en 

leverantör kan i princip ses som ett upphandlingskontrakt.
41

 Avropsmodellen för dessa 

ramavtal är okomplicerad och innebär helt enkelt att avroparen beställer aktuell vara, 

tjänst eller entreprenad från ramavtalsleverantören. 

3.2 Avrop från parallella ramavtal 
När avrop ska ske från ett ramavtal som upphandlande myndighet tecknat med flera 

leverantörer gäller det att fastställa hos vilken av leverantörerna som avroparen ska 

lägga sin order.  

Före införandet av LOU kunde avroparen fritt och utifrån eget skön välja vilken av 

ramavtalsleverantörerna han ville tilldela kontrakt. Detta var självfallet praktiskt för 

avroparen, men medförde stor oförutsägbarhet för leverantörerna.  

Den frihet som avrop från ramavtal erbjöd kom att utnyttjas i syfte att undkomma 

upphandlingsreglerna och för att stävja sådana kringgåenden infördes år 2008 krav på 

en särskild avropsmodell för parallella ramavtal. Den tidigare luckan i lagen är numera 

tilltäppt och avrop från ramavtal måste ske genom förnyad konkurrensutsättning eller 

utifrån en fördelningsnyckel.  

Det finns även en regel som anger att vid varje avrop ska kontrakt tilldelas den 

leverantör som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i 

ramavtalet.
42

 Denna bestämmelse kommer jag i det följande att referera till såsom 

principen om bästa anbud eller affärsmässighetsprincipen.  

                                                 
40

 LOU 5 kap. 2 §. 
41

 Falk, Lag om offentlig upphandling, 2009, s. 187. 
42

 LOU 5 kap. 6 § 2 st.  
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3.2.1 Förnyad konkurrensutsättning 

Vid avrop från ramavtal som inte innehåller samtliga villkor för tilldelning av kontrakt, 

se typ 3 i avsnitt 2.4.2, tillämpas förfarandet förnyad konkurrensutsättning.
43

 

Avropsmodellen innebär att ramavtalsleverantörerna vid varje avrop inbjuds att 

inkomma med nya anbud. Dessa anbud bedöms enligt villkor som fastslagits i 

ramavtalet och kontrakt tilldelas den leverantör som erbjuder det bästa anbudet för det 

aktuella avropet.  

Detta är en modell som möjliggör för avroparen att ta hänsyn till ändrade förhållanden, 

till exempel att någon leverantör sänkt sina priser. På grund av att en ny anbudsprövning 

måste göras inför varje avrop innebär förnyad konkurrensutsättning stora 

administrationskostnader och är mycket tidskrävande, varför det kan upplevas som en 

mindre attraktiv avropsmodell. 

3.2.2 Fördelningsnyckel 

Avrop får göras utan förnyad konkurrensutsättning om ramavtalet innehåller samtliga 

villkor för framtida kontraktstilldelning.
44

 I förarbetena till LOU anges att denna typ av 

ramavtal, dvs. typ 2 i avsnitt 2.4.2, måste innehålla en fördelningsnyckel.
45

 Det anges 

vidare att en fördelningsnyckel kan vara antingen en rangordning eller en annan 

fördelningsnyckel.46  

I följande avsnitt kommer jag först att redogöra för avropsmodellen rangordning: Vad är 

rangordning och hur fungerar det? Efter det kommer jag att gå närmare in på uppsatsens 

huvudämne och beskriva den alternativa avropsmodellen: annan fördelningsnyckel.  

3.3 Rangordning 
Kammarkollegiets Upphandlingsstöd definierar rangordning som en ”Ordning för 

tilldelning av kontrakt (avrop) enligt villkor angivna i ramavtal.”
47

 I 

Nationalencyklopedin förklaras rangordning som en ”placering i turordning efter 

kvalitativa egenskaper”.
48

 I praktiken brukar rangordning oftast användas i form av en 

numrerad, hierarkisk lista där leverantörerna anges i fallande ordning.
49

  

                                                 
43

 LOU 5 kap. 7 §. 
44

 LOU 5 kap. 6 § 1 st. 
45

 Proposition 2006/07:128 s. 175. 
46

 Ibid. 
47

 Kammarkollegiets ordlista, http://www.upphandlingsstöd.se/ordlista#r, hämtad 2012-01-19. 
48

 Nationalencyklopedin, 2009, band 3. 
49

 Elin Liljeblad Laine i intervju den 14:e november 2011. 

http://www.upphandlingsstöd.se/ordlista#r
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En rangordning kan se ut såhär: 

1. Anderssons firma AB 

2. Bengtssons bolag HB 

3. Cederssons företag AB 

Om den högst rankade leverantören, Anderssons firma AB, inte vill eller kan leverera 

ska avropet tilldelas nästa leverantör, Bengtssons bolag HB, osv. i fallande ordning.
50

 

3.3.1 Får rangordning frångås? 

Som nämnts ovan ska ett avrop utan förnyad konkurrensutsättning ske enligt villkoren i 

ramavtalet. Om avtalet föreskriver rangordning som avropsmodell är det viktigt att 

avroparen beställer enligt rangordningen. I förarbetena till LOU anges dock att 

rangordning, i vissa fall, får frångås: 

”En upphandlande myndighet måste/…/under vissa förutsättningar ha 

möjlighet att frångå den i avtalet fastlagda rangordningen. För att den 

upphandlande myndigheten skall kunna göra en sådan avvikelse måste 

möjligheten därtill framgå av förfrågningsunderlaget och utgöra en del av 

ramavtalets innehåll.”
51

 

Propositionen talar dock inte om när en rangordning får frångås eller på vilket sätt ett 

frångående får genomföras. Det framhålls endast att om ett frångående ska vara tillåtet 

måste möjligheten till detta anges i förfrågningsunderlaget, vilket ter sig ändamålsenligt 

med tanke på transparensprincipens krav på förutsägbarhet. 

Jan-Erik Falk har skrivit att en rangordning får frångås i två fall.
52

 För det första när 

prioriterad leverantör inte har kapacitet att leverera, då får lägre rankade leverantörer 

tillfrågas. Det andra fallet anges vara då avroparen på grund av brådska ställer krav på 

snabb leverans – i sådana fall får exempelvis leverantör nummer tre väljas om denne 

kan erbjuda kortast leveranstid.  

Pedersen är ännu mer restriktiv i sin syn på frångåenderätten och har uttryckt att 

rangordning endast får frångås i ett enda fall, nämligen när förstahandsleverantören inte 

kan leverera, exempelvis då dennes kapacitet redan uttömts genom tidigare avrop.
53

 

 

                                                 
50

 Falk, Lag om offentlig upphandling, 2009, s. 196.  
51

 Proposition 2006/07:128 s. 175. 
52

 Falk, Lag om offentlig upphandling, 2009, s. 196f. 
53

 Pedersen, Ramavtal och offentlig upphandling, 2005, s.50. 
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För mig ter det sig naturligt att en rangordning får frångås när den högst prioriterade 

leverantören inte kan leverera. Detta bör rimligtvis även gälla för de fall då prioriterad 

leverantör inte vill leverera, eftersom ramavtal av denna typ inte är förpliktigande för 

leverantörerna.
54

 Jag har dock svårt att föreställa mig att transparensprincipen skulle 

tillåta avropare att på grund av brådska gå förbi rangordningen och välja den leverantör 

med kortast leveranstid, såsom Falk tycks påstå.  

Min tolkning är alltså att rangordning, likt vad Pedersen förespråkar, endast får frångås i 

ett fall: När den högst rankade leverantören inte kan eller vill leverera. Jag vill dock 

påpeka att det möjligen är felaktigt att säga att en rangordning frångås när avroparen 

beställer hos leverantör nummer två på grund av att leverantör nummer ett inte vill eller 

kan leverera. I ett sådant fall tillämpas fortfarande den hierarkiska listan och avroparen 

följer rangordningsprincipen. Denna begreppskorrigering leder mig till slutsatsen att en 

rangordning aldrig får frångås.  

3.3.2 Får rangordning kombineras med förnyad konkurrensutsättning? 

I RÅ 2010 ref 97 prövades frågan om det är tillåtet att kombinera rangordning med 

förnyad konkurrensutsättning i samma ramavtal. I rättsfallet kunde upphandlande 

myndighet vid varje avrop fritt välja vilken av dessa tilldelningsmodeller man ville 

tillämpa i den aktuella situationen. På grund av utrymmet för skönsmässiga val från 

avroparens sida ansågs upphandlingen inte uppfylla kraven på transparens och 

likabehandling.  

Regeringsrätten uttalade inget principiellt förbud mot att använda förnyad 

konkurrensutsättning och rangordning i samma ramavtal utan nöjde sig med att 

konstatera att det inte är tillåtet om ramavtalet föreskriver en valfrihet mellan 

avropsmodellerna.  

Advokat John Hane, som var ombud för sökanden i målet, har skrivit att 

Regeringsrättens underlåtenhet att slå fast rättsläget i denna fråga är olycklig men att det 

kan vara rimligt att konstatera att eftersom Regeringsrätten inte förbjudit komboavtal 

blir en slutsats e contrario att de ska betraktas som tillåtna, förutsatt att ramavtalet 

föreskriver tydliga villkor för när respektive avropsmodell ska användas.
55

  

                                                 
54

 Se avsnitt 2.4.2 ramavtal typ 2 och proposition 2006/07:128 s. 160 in fine. 
55

 Hane, Kombinerade tilldelningsmetoder vid avrop på ramavtal enligt LOU, 2011, s. 143f. Hane 

upplyser om att även Anna Ulfsdotter Forssell och Kristian Pedersen företräder denna slutsats. 
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Hane har vidare angett att kravet på tydliga villkor skulle kunna uppfyllas genom att en 

fast beloppsgräns, för när en viss avropsmodell får användas, införs i ramavtal av den 

här typen. 
56

 

Under beloppsgränsen kan exempelvis rangordning vara tillämplig avropsmodell och 

över gränsen skulle det då föreskrivas att förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas.  

Jag sällar mig till Hanes uppfattning och konstaterar därmed att ramavtal som innehåller 

flera olika modeller för avrop är godtagbara förutsatt att det tydligt framgår under vilka 

förutsättningar den ena respektive den andra avropsmodellen får användas.  

3.3.3 Vilka är bristerna med rangordning? 

En rangordning i form av hierarkisk lista är ur leverantörens perspektiv relativt 

förutsägbar och för avroparen är den enkel att använda. Det kan därför ifrågasättas om 

det verkligen finns behov av någon annan typ av fördelningsnyckel än rangordning.  

Fredrik Eriksson, som arbetar med offentliga inköp av teleradiologiska tjänster,
57

 har 

framfört att rangordningar ibland är alltför låsta eftersom omvärlden ständigt förändras 

och marknaden hinner utvecklas under ramavtalets löptid.
58

 Eriksson framför två 

exempel på faktorer som kan förändras och leda till att rangordningen ter sig mindre 

lämplig: 

1. ”Den leverantör som är rankad högst kan förlora personal, 

kapacitet eller kunskap.  

2. En leverantör som är rankad längre ner i rangordningen kan blir 

mer eftertraktad genom att rätta till brister och utveckla bättre 

produkter.” 

Även i propositionen anges att det kan vara omöjligt eller förenat med påtagliga 

nackdelar att fastställa en rangordning i ett visst ramavtal. Enligt lagstiftaren kan 

särskilda svårigheter uppkomma i samband med rangordning om den upphandlande 

myndigheten inte helt på egen hand kan formulera sitt behov.
59

  

Detta gäller t.ex. i det fall en patient eller annan vård- eller omsorgstagare genom 

möjlighet att påverka valet av leverantör kan utöva inflytande på de tjänster eller varor 

som myndigheten skall tillhandahålla.  

                                                 
56

 Ibid.  
57

 Upphandling24, http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.399936/arets-fornyare-fredrik-eriksson,  

hämtad 2012-02-21. 
58

 Eriksson, OH-bilder, 2011. 
59

 Proposition 2006/07:128 s. 175.  

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.399936/arets-fornyare-fredrik-eriksson
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Det anges även att det kan finnas behov av en avropsmodell som tar hänsyn till 

prisförändringar hos homogena varor med priser som förändras snabbt, exempelvis 

dagligvaror.
60

 

Falk har även anfört att stela ramavtal bidrar till att öka de administrativa kostnaderna 

och gör upphandlingsarbetet riskfyllt för de upphandlande enheterna.
61

 

Eftersom ramavtal får löpa under upp till fyra år uppfattar jag det som naturligt att den 

rangordning som gjordes vid den ursprungliga upphandlingen kan te sig mindre lämplig 

efter ett antal år då nya omständigheter kan ha tillkommit.  

Jag anser även att det går att kritisera rangordningar ur konkurrenshänseende. I 

förarbetena till LOU anges följande om hur ramavtal utan krav på förnyad 

konkurrensutsättning ska användas: 

”Regeringen delar utredningens uppfattning att det krävs, i det fall 

tilldelning av kontrakt görs utan att det i direktivet ställs upp krav på 

förnyad konkurrensutsättning, att en faktisk konkurrens mellan 

leverantörer utnyttjas så att beslut om tilldelning av kontrakt inte fattas 

godtyckligt.”
62

 

Jag vill dock påstå att konkurrensen mellan leverantörer i ett ramavtal med rangordning 

inte alls utnyttjas, utan att den tvärt om upphör i och med att rangordningen upprättas. 

Eftersom leverantörernas plats i hierarkin inte anpassas efter förändrade förhållanden 

under ramavtalets löptid hamnar den från början högst rankade leverantören i en 

närmast monopolliknande ställning. Eftersom ett av upphandlingsrättens syften är att 

upprätthålla en sund konkurrens är detta en allvarlig brist hos rangordnade ramavtal.  

Till sist kan det ifrågasättas hur väl rangordnade ramavtal tillgodoser principen om att 

det är bästa anbud som ska antas (affärsmässighetsprincipen).
63

 Den leverantör som 

erbjuder bäst alternativ vid tidpunkten för ramavtalets tecknande kan, på grund av 

exempelvis ändrade priser, ha sämst anbud vid ett avrop som sker tre år senare.  

                                                 
60

 Proposition 2006/07:128 s. 175.  
61

 Falk, Förändringar i upphandlingslagstiftningen, 2005, s. 90. Det framgår inte varför Falk anser att 

upphandlingsarbete blir riskfyllt. Det är dock tydligt att Falk anser att det finns nackdelar med 

rangordning. 
62

 Proposition 2006/07:128 s. 175. 
63

 LOU 5 kap. 6 § 2 st. 
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Konsekvensen av en rangordning blir i ett sådant fall att avroparen är skyldig att anta 

det sämre anbudet. Därmed gör en rangordning att det är svårt att upprätthålla principen 

om bästa anbud under hela ramavtalsperioden.  

På grund av ovan angivna skäl anser jag att det finns behov av att i vissa fall kunna 

använda en annan fördelningsnyckel än rangordning.  

3.4 Annan fördelningsnyckel 
Alternativet till rangordning anges i propositionen vara ”annan fördelningsnyckel”, 

”annan anvisning” eller ”andra objektiva grunder för tilldelning av kontrakt”.
64

 Den 

alternativa lösningen till rangordning har även kallats för ”särskild 

fördelningsnyckel”.
65

 Jag anser att dessa olika uttryck åsyftar samma sak för de är alla 

benämningar på en avropsmodell som inte innebär rangordning. I denna uppsats 

används främst uttrycket ”annan fördelningsnyckel”.  

Nedan kommer jag att redogöra för vad som sägs i LOU:s förarbeten angående andra 

fördelningsnycklar samt ge mitt förslag till en definition eller förklaring av detta vaga 

begrepp. 

3.4.1 Förarbeten 

I lagtext finns ingen information kring begreppet fördelningsnyckel. Det är endast i 

förarbetena till LOU som begreppet nämns och kommenteras av lagstiftaren.  

I prop. 2006/07:128 anges till att börja med att EU-direktivet om offentlig upphandling 

(2004/18/EG) inte innehåller några särskilda bestämmelser om hur kontrakt ska tilldelas 

från ramavtal med alla villkor fastställda. Den svenska lagstiftaren har dock ansett att 

det ligger i linje med de EU-rättsliga principerna, t.ex. principerna om icke-

diskriminering, likabehandling och öppenhet, att ställa krav på att: 

”…ramavtal som innehåller samtliga villkor för senare kontraktstilldelning 

måste innehålla villkor i form av rangordning eller annan 

fördelningsnyckel som säkrar att tilldelningen sker på ett objektivt sätt.” 

I propositionen anges vidare att det kan uppkomma svårigheter i de fall då den 

upphandlande myndigheten inte helt på egen hand kan formulera sitt behov.  

                                                 
64

 Proposition 2006/07:128 s. 169, 175 och 179. 
65

 Se ramavtal mellan SKL Kommentus AB, Stockholms läns landsting och EFG Kontorsmöbler AB,  

www.upphandling.sll.se/.../OpenDocumentHandler.ashx?docId, hämtad 2012-02-21. 

http://www.upphandling.sll.se/.../OpenDocumentHandler.ashx?docId
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Trots att det ibland kan finnas svårigheter med en fastlagd rangordning i ramavtal har 

lagstiftaren ansett det motiverat att stå fast vid ett krav på rangordning. I de fall detta 

inte är möjligt eller är förenat med påtagliga nackdelar bör dock avtalet innehålla andra 

grunder för i vilken ordning leverantörerna ska ha möjlighet att leverera.  

Dessa grunder måste tillgodose kraven på icke-diskriminering osv., anges det i 

förarbetet. Med uttrycket ”osv.” förutsätter jag att lagstiftaren avsett de övriga 

upphandlingsprinciperna.  

I den senaste propositionen till LOU, proposition 2009/10:180, gjordes samma 

bedömning som tidigare vad gäller rangordning och annan fördelningsnyckel.
66

  

3.4.2 Gränsdragning mellan rangordning och annan fördelningsnyckel 

Enligt vad jag tidigare framfört tolkar jag begreppet fördelningsnyckel som ett 

samlingsnamn för både rangordningar och andra fördelningsnycklar. Genom ett 

motsatsslut blir ”annan fördelningsnyckel” ett begrepp som inrymmer alla typer av 

avropsmodeller, inom kategorin ramavtal med alla villkor fastställda, som inte är 

rangordningar.  

Om man definierar rangordning såsom jag ovan angett att den oftast tolkas i praktiken, 

dvs. som en numrerad, hierarkisk lista, så kan en möjlig definition av ”annan 

fördelningsnyckel” vara följande: 

Annan fördelningsnyckel: 

Ordning för tilldelning av kontrakt (avrop) vilken inte består av en 

numrerad, hierarkisk leverantörslista.  

Ett annat sätt att ringa in begreppen skulle kunna vara att kalla rangordning för en 

statisk fördelningsnyckel för att understryka att leverantörerna i en rangordning har en 

fast plats i hierarkin som inte går att ändra under ramavtalets löptid. Andra 

fördelningsnycklar skulle kunna kallas för dynamiska fördelningsnycklar eftersom 

dessa, vilket jag kommer att påvisa senare i uppsatsen, ibland kan innebära att 

leverantörer prioriteras olika beroende på den aktuella situationen.  
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 Proposition 2009/10:180 s. 300.  
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En följd av den föreslagna definitionen skulle enligt mig bli att alla rangordningar, 

genom att uppfylla kriteriet på att utgöra rangordning, automatiskt uppfyller kraven i 

LOU och gemenskapsrätten på en tillfredsställande fördelningsnyckel. Det är då, enligt 

detta sätt att resonera, endast andra fördelningsnycklars förenlighet med 

upphandlingsrätten som behöver ifrågasättas. 

Det är dock inte självklart att denna definition är korrekt. Det är till exempel inte 

omöjligt att mer lösligt formulerade fördelningsnycklar, såsom en onumrerad lista med 

leverantörer där en volymfördelning anges,
67

 skulle kunna räknas som en form av 

rangordning. Senare i uppsatsen kommer jag att argumentera för att avgränsningen 

mellan rangordning och annan fördelningsnyckel är av stor betydelse eftersom jag 

menar att det krävs särskilda skäl för att en annan fördelningsnyckel ska få användas.
68

 

Jag anser därför att det vore önskvärt om begreppen fick en mer preciserad definition 

genom lag, praxis eller doktrin i framtiden. 
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 Se exempel 3 i avsnitt 5.3.2. 
68

 Se avsnitt 5.2. 
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4. Praxisöversikt avseende ”annan fördelningsnyckel” 
Vid en sökning i juridiska databaser har jag hittat relativt många avgöranden där 

begreppen ”annan fördelningsnyckel” eller ”annan anvisning” nämnts i samband med 

offentlig upphandling.
69

 Att dessa begrepp omtalas i flera rättsfall ser jag som en viss 

bekräftelse på att andra fördelningsnycklar än rangordning är tillåtna, och även att det 

finns en medvetenhet om denna möjlighet hos rättstillämparna. Förutom de rättsfall som 

endast nämner begreppet annan fördelningsnyckel finns ett fåtal mål som mer ingående 

diskuterar fenomenet. Dessa mål refereras i det följande. I ett försök till systematisering 

har jag delat in rättsfallen under olika rubriker samt gett målen olika benämningar. 

4.1 Kundens val 
Med uttrycken kundval eller kundvalssystem avses nedan en avropsmodell där 

slutkunden får välja, eller vara med att påverka valet av, leverantör. Denna modell kan 

verka kontroversiell med hänsyn till kraven på objektivitet och förutsägbarhet, men 

enligt praxis finns det situationer där kundval anses som en motiverad och godtagbar 

form av fördelningsnyckel. 

I fyra rättsfall har domstol prövat om fördelningsnycklar i form av kundval är förenliga 

med upphandlingsrättens principer. I två av fallen, Sjukvårdsfallet
70

 och 

Tandvårdsfallet
71

, ansågs kundvalsmodellen vara en godtagbar annan 

fördelningsnyckel, men i de två senare Färdtjänstfallen
72

 underkändes användandet av 

kundvalssystem.  

4.1.1 Sjukvårdsfallet 

I Kammarrättsmålet nr. 7433-09 ansökte leverantören Stockholm Heart Center AB 

(SHC) om överprövning av en upphandling av tjänster inom klinisk fysiologi och 

klinisk neurofysiologi genomförd av Stockholms läns landsting (Landstinget). Frågan i 

målet var om den aktuella fördelningsnyckeln i ramavtalet var sådan att bestämmelserna 

i LOU och gemenskapsrätten hade trätts för när.  

 

 

                                                 
69

 Vid en sökning i databasen Infotorg Juridik ges en träff på över 30 upphandlingsmål där dessa begrepp 

nämns.  
70

 Kammarrätten mål nr. 7433-09.  
71

 Kammarrätten mål nr. 229-10. 
72

 Förvaltningsrätten mål nr. 29000–10 respektive 31926–10. 
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I förfrågningsunderlaget fanns följande att läsa:  

”Avtal kan komma att tecknas med en eller flera anbudsgivare. Avtal 

kommer att tecknas med de två (2) anbudsgivare som har lägst totalpris 

per objekt.” 

I den bifogade avtalsmallen angavs att:  

”Befolkningen inom Stockholms läns landsting har rätt att fritt välja 

leverantör av dessa tjänster.” 

SHC hävdade att Landstinget hade angett ett enda utvärderingskriterium i 

förfrågningsunderlaget, nämligen lägsta totalkostnad. Eftersom SHC erbjöd lägst 

kostnad per objekt skulle SHC ha rangordnats på plats nummer ett. Läkare skulle sedan, 

vid varje avropstillfälle, remittera patienter till SHC i första hand. Leverantören SHC 

hävdade även att det inte framgick tillräckligt tydligt vilken rangordning som gjorts och 

att Landstinget därför hade brutit mot LOU vilket lett till skada för leverantören. SHC 

påpekade att det dessutom är orimligt att hänvisa till patienters valfrihet när det rör sig 

om ett ramavtal där endast tre eller fyra leverantörer har blivit antagna. I ett sådant fall 

är patientens valfrihet redan avsevärt inskränkt. 

Landstinget bestred yrkandet och angav att en upphandlande myndighet enligt prop. 

2006/07:128 s. 175f har rätt att frångå rangordning i ett ramavtal om det är omöjligt att 

på förhand formulera framtida behov och om frångåenderätten framgår av 

förfrågningsunderlaget. På grund av att patienter enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen 

har rätt att välja vårdgivare var det inte möjligt att rangordna leverantörerna och därför 

var det motiverat att använda ett kundvalssystem, anförde Landstinget. Ramavtalet är av 

en speciell karaktär eftersom avropen inte sker hos Landstinget utan av enskilda 

patienter i samråd med remitterande läkare. Det skulle ha varit administrativt omöjligt 

för Landstinget att styra varje avrop till SHC, anförde den upphandlande myndigheten. 

Länsrätten konstaterade att det förarbetsuttalande som Landstinget åberopat syftar på 

situationer då en rangordning faktiskt har gjorts, och att denna rangordning vid ett 

senare skede i vissa fall kan frångås. Propositionen medför dock ingen rätt för 

upphandlande myndighet att avstå från skyldigheten att tilldela kontrakt till den 

leverantör som lämnat bästa anbud, angav Länsrätten. Förfrågningsunderlaget skulle 

tolkas så att det endast var totalkostnaden som utgjorde fördelningsnyckel vid avrop. 

Tilldelning av kontrakt skulle därför ha gjorts till den leverantör som erbjudit lägsta 

pris, nämligen SHC.  
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Det faktum att Landstinget i avtalsmallen hade angett att medborgarna i Stockholms 

läns landsting skulle ha rätt att välja leverantör medförde ingen annan bedömning enligt 

Länsrätten. 

Kammarrätten fann, i motsats till Länsrätten, att fördelningsnyckeln för tilldelning av 

kontrakt utifrån ramavtalet inte var lägsta pris utan utgjordes av följande mening:  

”Befolkningen inom Stockholms läns landsting har rätt att fritt välja 

leverantör av de aktuella tjänsterna.” 

Det bästa anbudet vid varje enskilt avrop skulle anses vara den leverantör som patienten 

i samråd med sin läkare väljer, och inte enbart anbudet med lägst pris. 

Med beaktande av de administrativa aspekter som Landstinget påtalat samt patienters 

rätt att enligt 3 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) välja vårdgivare ansåg 

Kammarrätten att det varit förenat med påtagliga nackdelar att kräva att de enskilda 

avropen skulle ske utifrån en given rangordning. Därför ansågs det i detta fall motiverat 

att använda en annan fördelningsnyckel i form av kundval. Någon risk för att ramavtalet 

skulle kunna användas på ett otillbörligt sätt så att konkurrensen förhindras, begränsas 

eller snedvrids ansågs inte föreligga.  

Kammarrättens bedömning i Sjukvårdsfallet består av två steg. Till en början besvaras 

frågan huruvida det föreligger en undantagssituation som motiverar ett avsteg från 

huvudprincipen om rangordning. I domskälens första led besvaras alltså frågan: Har det 

varit tillåtet att inte använda rangordning i det aktuella ramavtalet? 

Kammarrätten fann i Sjukvårdsfallet att en sådan undantagssituation varit för handen. 

Detta på grund av patienternas lagstadgade rätt till val av vårdgivare samt på grund av 

”administrativa aspekter”. Något som Kammarrätten inte uttalar men som jag antar 

ligger till grund för den fortsatta bedömningen är att då undantag från rangordning är 

tillåtet ska istället en annan fördelningsnyckel finnas i förfrågningsunderlaget.
73

 Att 

undantag från principen om rangordning är tillåtet i en viss situation betyder alltså inte 

att det är tillåtet att helt avstå från alla typer av fördelningsnycklar. Rätten att avstå från 

rangordning innebär istället en plikt att använda en annan fördelningsnyckel.
74
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 Proposition 2006/07:128 s. 175.  
74

 I målet T 3328-10 från Svea Hovrätt konstaterade domstolen att ett avtal utan vare sig rangordning eller 

annan fördelningsnyckel stred mot bestämmelserna i LOU. 
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Förutsatt att denna slutsats är korrekt anser jag att det är olyckligt att Kammarrätten inte 

framhäver denna princip tydligare. Jag tror nämligen att det förarbetsuttalande som 

stadgar rätten att i vissa fall inte använda rangordning kan ge ett felaktigt intryck av att 

det i dessa fall skulle vara tillåtet att inte skriva in någon fördelningsnyckel alls i 

förfrågningsunderlaget.  

Jag tolkar Kammarrättens domskäl som att man i ett andra led har identifierat vilken 

annan fördelningsnyckel som har använts för att bedöma huruvida den ska anses 

uppfylla kraven i LOU och gemenskapsrätten. I den andra delen av domen resoneras 

alltså kring frågan: Hur får en annan fördelningsnyckel se ut? 

I Sjukvårdsfallet godkände Kammarrätten följande formulering:  

”Befolkningen inom Stockholms läns landsting har rätt att fritt välja 

leverantör av de aktuella tjänsterna”.  

Denna, och liknande formuleringar, kallar jag för kundval, kundvalssystem eller 

kundvalsklausuler. En annan fördelningsnyckel i form av en kundvalsklausul har i och 

med detta rättsfall blivit godkänd i fråga om upphandling av sjukvårdstjänster. Som vi 

ska se i det följande finns det dock situationer där kundval inte ansetts godtagbart som 

avropsmodell. 

4.1.2 Tandvårdsfallet 

Kammarrättens mål nr. 229-10 gällde överprövning av en upphandling av ramavtal 

avseende tandtekniska arbeten. Sökande var Teknodont AB (Teknodont) och svarande 

var landstinget i Jönsköpings län (Landstinget). Avropsmodellen, som innehöll både en 

rangordning och en annan fördelningsnyckel, såg ut såhär: 

”Avrop mot ramavtalet 

Uppdragsgivaren ska avropa tandtekniska arbeten från den uppdragstagare 

som vid upphandling av uppdragstagare rangordnats utifrån lämnat lägsta 

pris på efterfrågade tandtekniska arbeten per tilldelningsgrupp. 

Uppdragsgivaren äger rätt att ställa särskilda krav på arbetets utförande. 

Kraven ställs utifrån patientsäkerhet och med patienten i fokus för det 

tandtekniska arbete som ska utföras till patienten.  

Uppdragsgivaren kan, enligt principen om annan fördelningsnyckel, välja 

den uppdragstagare som kan tillgodose den enskilde tandläkarens 

förutsättningar att tillgodose patientens behov.  

Här avses och kommer att ställas krav på kvalitet och patientsäkerhet samt 

arbetets utförande som kan leda till ett för patienten estetiskt utseende.  
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Samma förutsättning gäller, när uppdragsgivaren måste beakta hänsyn till 

patienters möjligheter, att påverka valet av tandtekniskt arbete. Liksom 

utförande utifrån sjukdom, ålder, akuta behov och liknandebrådskande 

karaktär, där tillgänglighet och närhet erfordras. Dessutom när nära 

samarbete behövs vid komplicerade arbeten och en nära relation är viktig 

mellan tandläkare och tandtekniker för ett kvalitativt bra slutresultat.” 

Länsrätten uttalade att det för ramavtal av detta slag, med alla villkor fastställda, krävs 

att det på ett rimligt enkelt sätt går att konstatera att avrop sker på objektiva grunder.  

I detta fall skulle den enskilda tandläkaren kunna avvika från rangordningen och istället 

avropa enligt eget skön. Enligt Länsrätten skulle ett sådant ramavtal ge betydande 

utrymme för fritt val hos den enskilde avroparen och strida mot principen om 

objektivitet. Utan någon utförligare motivering konkluderade Länsrätten därmed att 

fördelningsnyckeln inte uppfyllde kraven i LOU. 

Landstinget överklagade domen och anförde att Länsrätten hade förbisett de särskilda 

omständigheter som föreligger vid upphandling av medicintekniska tjänster. Enligt 

förarbetena till LOU får en rangordning frångås vid särskilda skäl vilket exempelvis 

anges föreligga vid upphandling inom vård- och omsorg, eftersom upphandlande 

myndigheten måste ta hänsyn till varje enskild patients behov och rätt till inflytande. I 

förfrågningsunderlaget hade Landstinget tydliggjort att en avvikelse från rangordningen 

kunde komma att göras när det av medicinska skäl var omöjligt att tillämpa 

rangordningen, som till exempel vid brådska.  

Teknodont hävdade å sin sida att förarbetena skulle tolkas som att det inte är tillåtet att 

kombinera rangordning och annan fördelningsnyckel i samma ramavtal.  

På grund av tjänstens art och kravet i 3 § 2 st. tandvårdslagen (1985:125), att vård och 

behandling så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten, 

ansåg Kammarrätten att det varit förenat med särskilda svårigheter att kräva att samtliga 

avrop skulle ske utifrån en given rangordning. Landstinget skulle därför anses ha haft 

rätt att frångå huvudprincipen om avrop från rangordning. 
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Kammarrätten konstaterade vidare att villkoren för avrop var tydligt angivna i 

ramavtalet: Avropsmodellen skulle tolkas så att i de fall avrop inte kunde göras till 

leverantören med lägst pris skulle bästa anbud anses vara det som bäst uppfyllde 

patientens behov.
75

 Dessa avropsvillkor skulle anses förenliga med LOU, anförde 

Kammarrätten. Någon risk för att den upphandlande myndigheten skulle kunna använda 

ramavtalet på ett otillbörligt sätt så att konkurrensen förhindras, begränsas eller 

snedvrids kunde inte heller anses föreligga enligt domstolen. 

Min uppfattning är att Tandvårdsfallet handlar om ett ramavtal innehållande två olika 

avropsmodeller, likt det som prövats i RÅ 2010 ref. 97.
76

 I Regeringsrättsmålet 

prövades tillåtligheten av att kombinera rangordning och förnyad konkurrensutsättning 

och i Tandvårdsfallet har rangordning och annan fördelningsnyckel kombinerats. 

Kontentan av RÅ 2010 ref. 97 var att komboavtal strider mot LOU om de leder till 

skönsmässighet vid avrop. Men om det tydligt framgår av förfrågningsunderlaget när 

den ena eller den andra avropsmodellen får användas kan det vara tillåtet att kombinera 

rangordning och förnyad konkurrensutsättning. I Tandvårdsfallet hade 

avropsmodellerna rangordning och annan fördelningsnyckel kombinerats i ett och 

samma ramavtal, och jag anser att detta bör kunna anses godtagbart så länge kraven på 

tydlighet och förutsebarhet, vilka slagits fast i nyss nämnda Regeringsrättsmål, är 

uppfyllda.  

I Tandvårdsfallet uttalade Kammarrätten att det var tydligt angett när rangordning 

respektive annan fördelningsnyckel skulle användas. Landstinget hade angett följande 

som kriterier för att rangordningen skulle få frångås: 

”När uppdragsgivaren måste beakta hänsyn till patienters möjligheter att 

påverka valet av tandtekniskt arbete. Vid utförande utifrån sjukdom, ålder, 

akuta behov och liknandebrådskande karaktär där tillgänglighet och närhet 

erfordras och när nära samarbete behövs vid komplicerade arbeten och en 

nära relation är viktig mellan tandläkare och tandtekniker för ett kvalitativt 

bra slutresultat.” 

Trots Kammarrättens godkännande tycker jag att det kan ifrågasättas ifall formuleringar 

som ”liknandebrådskande karaktär” bidrar till en tillräcklig tydlighet för att principerna 

om objektivitet och förutsebarhet ska kunna anses uppfyllda.  
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 Vad Kammarrätten avsåg med att avrop inte kunde göras till lägst pris framgår inte av domen. Det är 

dock troligt att Kammarrätten syftade på de situationer som Landstinget tidigare nämnt dvs. när det av 

medicinska skäl är omöjligt att tillämpa rangordningen, till exempel vid brådska.  
76

 Se avsnitt 3.3.2. 
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I Tandvårdsfallet gör Kammarrätten samma tvåstegsbedömning som i Sjukvårdsfallet. 

Först besvaras frågan huruvida avsteg från rangordning varit motiverat och sedan 

avgörs huruvida den aktuella fördelningsnyckelns formulering varit förenligt med de 

grundläggande principer som upphandlingsrätten bygger på. 

4.1.3 Färdtjänstfallen 

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde den 2 september 2010 två liknande mål 

angående upphandling av färdtjänst.
77

 I rättsfallen hade leverantörerna Samres 

Aktiebolag (Samres) samt City Trafik i Stockholm AB (City) ansökt om överprövning 

av den upphandling som gjorts av AB Stockholms Lokaltrafik (SL).  

Leverantörerna gjorde gällande att det kundvalssystem som använts som 

fördelningsnyckel stod i strid med LOU eftersom systemet skulle medföra att den 

anbudsgivare som lämnat lägsta pris riskerade att inte få några uppdrag. 

Fördelningsnyckeln var uppdelad i två delar och såg ut som följer: 

1. Resorna beställs och avropas utifrån en rangordning mellan olika 

leverantörer. Resan beställs inte hos leverantörerna. 

2. Resorna beställs genom att kunden väljer vem som ska utföra resan 

(kundval). Resorna beställs hos leverantörerna. 

Avrop från ramavtalet skulle enligt SL göras dels genom en fastställd rangordning (se 1 

ovan) och dels utifrån att kunderna själva väljer leverantör och därmed frångår 

rangordningen (se 2 ovan). Det var det senare alternativets förenlighet med LOU som 

ifrågasattes av leverantörerna.  

SL hänvisade till Sjukvårds- och Tandvårdsfallet där fördelningsnycklar i form av 

kundval tidigare har godkänts. Visserligen medgav SL att det inte finns något krav i 

lagen (1997:736) om färdtjänst på samråd med kund vid val av leverantör. SL påpekade 

dock att enligt 3 § samma lag stadgas att tjänsten ska vara av hög kvalitet och denna 

regel skulle enligt SL påverka bedömningen angående huruvida rangordning får 

frångås. SL framhöll också att färdtjänsttransporter ligger nära omsorgstjänster eftersom 

personerna som åker färdtjänst har skiftande, individuella behov.  
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 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 29000-10 respektive 31926-10. 
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Förvaltningsrättens bedömning i frågan om kundvalssystem var identiskt mellan de två 

målen och kan sammanfattas som följer. Enligt lagmotiven
78

 till LOU har en 

upphandlande myndighet möjlighet att frångå en given rangordning i ramavtal om:  

1. Det är förenat med påtagliga nackdelar eller särskilda svårigheter att avropa från 

given rangordning, och  

2. Det framgår av både förfrågningsunderlaget och ramavtalet att en sådan avvikelse är 

möjlig. 

En sådan avvikelse har tidigare tillåtits av Kammarrätten i mål om upphandling av 

sjukvårdstjänster respektive tandvårdstjänster.
79

  

I dessa mål fanns en lagstadgad rätt för patienter att välja vårdgivare respektive ett 

lagstadgat krav på att tandvård ska ske i samråd med patienten. Utifrån denna praxis 

kunde slutsatsen dras att: 

”…den möjlighet som finns för en upphandlande myndighet att frångå 

rangordningen vid enskilda avrop utgörs av rena undantagssituationer. 

Vidare ankommer det på den upphandlande myndigheten att visa att det är 

förenat med påtagliga nackdelar eller särskilda svårigheter att avropa 

enligt en fastställd rangordning.”  

Kravet i 3 § färdtjänstlagen på god kvalitet skulle kunna tillgodoses på andra sätt än 

genom ett kundvalssystem, exempelvis skulle detta kunna säkerställas genom att SL i 

upphandlingen uppställt krav som leverantörerna måste uppfylla.  

Enligt denna slutledning fann Förvaltningsrätten att SL inte visat att det skulle varit 

förenat med påtagliga nackdelar eller särskilda svårigheter att avropa utifrån en 

fastställd rangordning. Tillämpningen av ett kundvalssystem i detta fall ansågs stå i strid 

med LOU. Den omständigheten att brukare av färdtjänst har skiftande behov medförde 

ingen annan bedömning. Kammarrätten gjorde samma bedömning som 

Förvaltningsrätten.
80

 

Att kundval som fördelningsnyckel underkändes i dessa mål men inte i Sjukvårdsfallet 

eller Tandvårdsfallet kan troligen förklaras med det faktum som Förvaltningsrätten 

påpekat, att det saknas laglig rätt för brukare av färdtjänst att välja leverantör.  
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 Prop. 2006/07:128 s. 175. 
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 Se refererade mål om sjukvård och tandvård i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. 
80

 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5418-10 respektive 5431-10. 
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I Färdtjänstmålen rör det sig, likt Tandvårdsfallet, om en kombinerad 

fördelningsnyckel innehållande både en rangordning och en annan fördelningsnyckel 

men i Färdtjänstfallen prövade domstolen inte frågan om tillåtligheten av en sådan 

kombination.  

4.2 Ramavtal avseende komplexa tjänster 
Under denna rubrik refereras tre mål avseende komplexa och olikartade tjänster: 

juridiktjänster, arkitekttjänster och tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Jag 

kallar dessa tjänster för olikartade, icke-jämförbara eller komplexa eftersom de används 

i många skilda situationer och inrymmer tjänster som täcker olikartade behov. Juridiska 

tjänster, till exempel, kan egentligen ses som en grupp av tjänster och omfattar både 

rådgivning och processföring m.m. inom vitt skilda rättsområden. Tjänstekategorierna i 

detta avsnitt kan inte kopplas till någon lagstadgad rätt för kunden att välja leverantör. 

4.2.1 Juridikfallet 

Kammarrättsmålet 7442-08 rörde en ramavtalsupphandling avseende juridiska tjänster 

gjord av Göteborgs Stad Upphandlingsbolag AB (Upphandlingsbolaget). I 

ramavtalsvillkoren fanns följande att läsa under rubriken Fördelningsnyckel: 

”Eftersom juridiska tjänster är komplexa och mångfacetterade tjänster med 

ett högt kunskapsinnehåll bedömer Upphandlingsbolaget att det inte är 

lämpligt eller ändamålsenligt att använda någon form av rangordning av 

leverantörerna i ramavtalet. 

Varje uppdragsgivare kan fritt välja lämplig ramavtalsleverantör inom 

respektive kategori. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att anlita viss 

namngiven advokat/jurist.” 

Därefter följde en lista på 12 strecksatser med grunder för och exempel på 

överväganden vid val av leverantör. Listan angavs vara endast exemplifierande och 

gjorde därmed inget anspråk på att vara uttömmande. 

Sökanden, Crusner Advokatbyrå AB (Advokatbyrån), ansåg att fördelningsnyckeln gav 

avroparen full frihet vid valet av leverantör, vilket strider mot likabehandlings- och 

transparensprincipen. Upphandlingsbolaget hävdade dock att fördelningsnyckeln 

innehöll 12 olika grunder för val av leverantör och att den därmed uppfyllde principerna 

i LOU så långt det var möjligt. 
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Avropsmodellens förenlighet med LOU och gemenskapsrätten prövades inte i 

Länsrätten utan diskuterades endast i högre instans. Kammarrätten fann att 

fördelningsnyckeln var alltför lösligt utformad vilket skulle leda till stor skönsmässighet 

vid tilldelning av kontrakt. Trots tjänsternas komplexa art sades ramavtalet brista i 

affärsmässighet och strida mot principerna om likabehandling och förutsägbarhet.  

En av ledamöterna, som var skiljaktig i en av målets övriga frågor, uttalade även 

följande av intresse angående användning av ramavtal: 

”Av artikel 32.2 direktivet 2004/18/EG framgår att en upphandlande 

myndighet inte får använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett 

sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Härmed 

avses inte den upphandlande myndighetens syfte med att använda 

ramavtal utan den effekt som kan konstateras. Detta medför bland annat 

att ramavtal kan vara olämpliga vid upphandling av tjänster där 

uppdragstagarna har olika kompetens (se prop. 2006/07:128 s. 172).” 

Citatet belyser frågorna: När och på vilket sätt bör avtalsformen ramavtal användas? 

Dessa spörsmål återkommer jag till i avsnitt 4.2.4 och 5.2.3. 

4.2.2 Arkitektmålet 

I Arkitektmålet
81

 rörde det sig, likt Juridikfallet, om komplexa och mångfacetterade 

tjänster med högt kunskapsinnehåll. Fördelningsnyckeln var dock mer precist utformad 

i Arkitektmålet än i Juridikfallet. Arkitektmålet rörde två arkitektbolag (Arkitektbolagen) 

vilka ansökt om överprövning av Göteborgs Stads (Kommunen) upphandling av 

arkitekttjänster. Avropsmodellen såg ut såhär: 

”Kommunen avser att teckna ramavtal med tio arkitektkontor. Dessa 

kommer att rangordnas i en fallande skala. Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet erhåller ramavtal som nummer ett i rangordningen 

osv. Kommunen har vidare angett vilken uppdragsvolym som respektive 

antagen ramavtalsleverantör av totalt tio kommer att erhålla då uppdragen 

utförs, nummer ett erhåller 25 procent, nummer två och tre 15 procent, 

nummer fyra till sex 10 procent och nummer sju till tio 10 procent. 

Vid varje uppdrag kommer Göteborgs Stad att tilldela kontrakt till den 

som kan förväntas leverera den typ av gestaltning som efterfrågas, eller 

uppfyller andra ställda villkor i det aktuella uppdraget. Den leverantör som 

är högst rankad i rangordningen kommer att erhålla störst andel av det 

totala antalet avrop men kommer inte i alla fall vara den som har det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.” 

                                                 
81

 Förvaltningsrättens mål nr. 2580-11 E, 2614-11 E och 2676-11 E. 



35 

Arkitektbolagen ansåg att resultatet av fördelningsnyckeln skulle bli att leverantören 

med bäst anbud endast skulle tilldelas cirka 20 procent av den totala volymen
82

. 

Avroparen skulle därmed hindras att vid varje avropstillfälle välja det bästa anbudet. 

Kommunen hade dessutom förbehållit sig rätten att godtyckligt välja leverantör bland 

de tio antagna vilket strider mot LOU, anförde Arkitektbolagen. 

Kommunen svarade att vid en upphandling av arkitekttjänster krävs en annan 

fördelningsnyckel än enbart rangordning. Detta eftersom avropet måste kunna anpassas 

efter det aktuella projektets behov och den typ av gestaltning som efterfrågas. Det kan 

till exempel finnas behov av specialkompetens i vissa uppdrag, vilket kan tas hänsyn till 

i och med den angivna fördelningsnyckeln. Kommunen angav även att den var bunden 

av procentsatserna i fördelningsnyckeln och därmed kunde garantera att varje leverantör 

skulle komma att tilldelas sin andel uppdrag.  

Enligt Förvaltningsrätten framgick det inte av fördelningsnyckeln hur framtida 

tilldelning av kontrakt faktiskt skulle komma att ske. Avropsmodellen utgjorde inte 

någon godtagbar fördelningsnyckel för tilldelning av kontrakt eftersom formuleringen 

varken var objektiv eller förutsägbar utan istället gav stort utrymme för skönsmässiga 

bedömningar från avroparens sida.  

Förvaltningsrätten hänvisade även till ett förarbetsuttalande vilket berör frågan om hur 

ramavtal bör användas vid upphandlingar av arkitekttjänster:  

”Det finns även områden där ramavtal kan vara olämpliga. 

Konkurrensverket ger exempel på sådana områden och nämner komplexa 

tjänster, områden med snabb teknisk utveckling och/eller en marknad med 

strukturomvandling med prissänkningar.  

Ramavtal kan även vara olämpliga vid upphandling av tjänster där 

uppdragstagarna har olika kompetens. Att upphandla arkitekttjänster för 

att tillgodose såväl behovet av arkitekter för byggnation som 

trädgårdsarkitekter genom ett och samma avtal är inte lämpligt. För att 

lösa detta kan upphandlingen delas upp i flera ramavtal med likartad 

kompetens i varje ramavtal…”
83

 

Detta uttalande kommer att kommenteras i avsnitt 4.2.4 och 5.2.3.  
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 Närmare bestämt 25 % enligt fördelningsnyckeln, jag antar att Arkitektbolagen har avrundat nedåt. 
83

 Proposition 2006/07:128 s. 169 och 172f. 
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Jag instämmer i Förvaltningsrättens bedömning att avropsmodellen är för otydlig. Jag 

anser att det kan ifrågasättas hur upphandlande myndighet skulle kunna garantera högst 

rankad leverantör att bli tilldelad störst antal avrop.  

Det skulle ju till exempel kunna uppstå en situation då avroparen under 

ramavtalsperioden endast får behov av gestaltningar som leverantör nummer tre har 

förutsättningar att leverera.  

I praktiken skulle denna fördelningsnyckel alltså fungera liktydigt med en avropsmodell 

som angav att beställaren fritt skulle få välja leverantör utefter aktuellt behov, dvs. 

ungefär en sådan avropsmodell som underkänts i fallet ovan angående juridiktjänster. 

Fördelningsnyckeln rimmar dessutom dåligt med principen om att det är bästa anbud 

som ska antas. Om leverantör nummer ett har det bästa anbudet så bör han, enligt bästa 

anbudsprincipen, bli tilldelad alla anbud i första hand. Endast om högst rankad 

leverantör inte kan (eller vill) leverera skulle lägre rankade leverantörer kunna bli 

aktuella för avrop. 

I avropsmodellen anges inte heller i vilken ordning avropskvoterna ska fyllas – måste 

leverantör nummer ett erhålla sina 25 % innan de övriga får något? Att detta inte anges 

skulle enligt mig kunna ses som ett brott mot transparensprincipen. 

Det är också anmärkningsvärt att fördelningsnyckeln fördelar antalet avrop istället för 

att ta sikte på hur mycket avropen är värda i pengar. Detta skulle kunna resultera i att 

den lägst rankade leverantören tilldelas avrop till högre belopp än de övriga 

ramavtalsleverantörerna.  

Det tål även att påpekas att om man lägger ihop procentsatserna i nämnda 

fördelningsnyckel bildar de ett belopp som överstiger 100 %, nämligen 125 %. Också 

detta måste enligt mig ses som ett brott mot kravet på förutsebarhet. 
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4.2.3 Rehab-fallet 

Kammarrätten mål nr. 2591-04 behandlar en stiftelses ansökan om överprövning av 

Försäkringskassans upphandling av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Den i 

förfrågningsunderlaget angivna avropsmodellen såg ut som följer: 

”När ett behov uppstår avseende köp av en utredning gör 

Försäkringskassan i normalfallet en undersökning avseende vilket/vilka 

avtal eller producenter som kan tillhandahålla en tjänst som täcker 

behovet, samt vem eller vilka producenter som har kapacitet vid den 

aktuella tidpunkten. Därefter sker en jämförelse av priser samt en 

jämförelse av restider och reskostnader till de olika producenterna.  

Huvudregeln är att om det finns flera producenter som kan tillhandahålla 

en tjänst väljer Försäkringskassan den som utför tjänsten närmast den 

avropande Försäkringskassan.” 

 

Länsrätten ansåg att eftersom de upphandlade tjänsterna utgår från den enskildes behov 

hade Försäkringskassan inte haft möjlighet att i förväg formulera det behov av 

rehabiliteringsinsatser som kunde komma att uppstå.  Den fördelningsnyckel som 

Försäkringskassan ändå formulerat skulle därför anses uppfylla kravet på förutsägbarhet 

och stred därmed inte mot LOU.  

Kammarrätten uttalade istället att det aktuella ramavtalet inte innehöll någon 

fördelningsnyckel som angav vilken leverantör som i första hand ska tilldelas avrop. 

Den avropsordning som beskrevs i förfrågningsunderlaget kunde enligt domstolen i 

praktiken leda till att den leverantör som erbjuder det bästa anbudet inte skulle tilldelas 

några kontrakt.  

Enligt Kammarrätten hade Försäkringskassan inte tagit slutlig ställning till vilket anbud 

som var det mest fördelaktiga, utan istället öppnade ramavtalet för att de enskilda 

handläggarna fritt skulle kunna välja leverantör. Med hänsyn till att ramavtalet således 

inte fastställde samtliga villkor för avrop skulle avtalet inte anses utgöra 

upphandlingskontrakt, anförde domstolen. Det faktum att tjänsternas karaktär ställde 

krav på viss flexibilitet medförde ingen annan bedömning. 
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Även i detta mål gjorde domstolen ett uttalande som poängterar att ramavtal bör 

användas med försiktighet vid upphandlingar av komplexa tjänster: 

”Mot bakgrund av de krav på förutsebarhet och transparens som följer av 

EG-rätten och 1 kap. 4 § LOU får det anses vara den upphandlande 

enhetens ansvar att utarbeta en mekanism eller fördelningsnyckel för 

tilldelning av avrop. Införandet av en sådan skulle i ett första steg 

underlättas av att den upphandlande enheten t.ex. avstod från att sluta ett 

enda ramavtal avseende icke jämförbara tjänster till förmån för flera 

kontrakt avseende jämförbara tjänster.” 

Som tidigare nämnts kommer de frågor som detta och liknande citat berör att behandlas 

i avsnitt 4.2.4 och 5.2.3. 

Min analys av fördelningsnyckeln i Rehab-fallet är följande. Den första meningen ser ut 

såhär: 

”När ett behov uppstår avseende köp av en utredning gör 

Försäkringskassan i normalfallet en undersökning avseende vilket/vilka 

avtal eller producenter som kan tillhandahålla en tjänst som täcker 

behovet…”  

Den citerade formuleringen torde inte innebära något annat än det självklara faktum att 

en beställare innan avrop ska kontrollera vilka ramavtal som finns hos den 

upphandlande myndigheten och välja ut det ramavtal som gäller för just den typ av 

tjänst, vara eller entreprenad som vid tillfället ska beställas.  

Den formulering som sedan följer väcker dock vissa frågetecken: 

 ”… samt vem eller vilka producenter som har kapacitet vid den aktuella 

tidpunkten.”  

I normalfallet, då avrop ska ske utifrån en rangordning, tillfrågas högst prioriterad 

leverantör i första hand och endast om denne meddelar att han inte har möjlighet att 

leverera kan avroparen kontakta näst högst prioriterad leverantör osv. I Rehab-fallet har 

ingen rangordning gjorts och upphandlande myndighet avser därför, enligt vad som går 

att utläsa av fördelningsnyckeln, att inför varje avrop kontakta alla ramavtals-

leverantörer för att kontrollera deras leveranskapacitet. Enligt mig skulle en sådan 

undersökning av marknaden kunna vara att jämställa med förnyad konkurrensutsättning 

vilket inte är tillåtet för denna typ av ramavtal.  
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Därefter anges det att avroparen ska jämföra priser, restider och reskostnader mellan de 

olika leverantörerna och sedan ska den leverantör som kan utföra tjänsten så nära 

avroparen som möjligt, tilldelas kontrakt. 

Det förfarande som beskrivs går närmast att likna vid förnyad konkurrensutsättning och 

eftersom det rör sig om ett ramavtal där den avropsformen inte är tillämplig är det inte 

märkligt att domstolen underkände formuleringen. Ett godkännande av denna 

fördelningsnyckel skulle därför kunna få till följd att avrop från ramavtal som 

egentligen skulle falla under reglerna om förnyad konkurrensutsättning istället kan 

avropas enligt denna, mycket öppna, modell.  

Det kan ifrågasättas vad upphandlande myndighet avsett med att skriva in i 

fördelningsnyckeln att priser ska jämföras mellan leverantörerna när den avgörande 

faktorn för tilldelning av kontrakt i meningen efter anges vara en enda sak, nämligen 

resavstånd mellan leverantör och Försäkringskassa. Detta är enligt mig en allvarligare 

brist i ramavtalet än den som Kammarrätten påpekar, dvs. att Försäkringskassan inte 

tagit slutlig ställning till ”vilket anbud som var det mest fördelaktiga”. Att bestämma 

vilket anbud som är det mest fördelaktiga innebär automatiskt att en rangordning måste 

upprättas.  

Enligt vad som tidigare anförts är det dock inte alltid obligatoriskt att införa en 

rangordning så länge andra, objektiva grunder för tilldelning av kontrakt anges.  

Försäkringskassan har angett bland annat pris och resekostnader som grund för 

tilldelning av kontrakt. Men eftersom myndigheten har underlåtit att precisera hur dessa 

faktorer ska bedömas och vilken vikt som ska tilldelas vart och ett av kriterierna menar 

jag att man har misslyckats med att formulera en godtagbar annan fördelningsnyckel. 

I upphandlingen har stor vikt lagts vid att avropare ska kunna beställa från en leverantör 

som ligger nära avroparen. Detta är både ett förståeligt mål ur tidssynpunkt och ett 

skyddsvärt intresse om man beaktar de miljöbesparingar som kan göras genom kortare 

transportsträckor. Dock är det mycket tveksamt om det är förenligt med LOU och 

gemenskapsrätten att ställa ett sådant närhetskrav. Eftersom kravet leder till uteslutning 

av leverantörer från andra regioner och länder är det mycket troligt att detta ska ses som 

ett brott mot icke-diskrimineringsprincipen.  
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4.2.4 Reflektion angående domstolens bedömningar i målen om komplexa 

tjänster 

Inte i något av dessa tre rättsfall har domstolen gjort den tvåstegsbedömning som jag 

redogjort för i anslutning till Sjukvårds- och Tandvårdsfallet. Precis som vid 

Färdtjänstmålen är det därför svårt att utläsa om Kammarrätten underkände 

fördelningsnycklarna i målen om komplexa tjänster på grund av dess utformning eller 

på grund av att det, under omständigheterna, inte varit tillåtet att använda någonting 

annat än en rangordning som avropsmodell.  

Jag anser att det hade varit mer tydligt om domstolen hade gjort en bedömning i två steg 

där först frågan huruvida det varit tillåtet att använda en annan fördelningsnyckel 

besvarats och sedan, förutsatt att den första frågan besvarats jakande, skulle domstolen 

tagit upp frågan huruvida utformningen av fördelningsnyckeln kan anses godtagbar.  

Alla tre fallen innehåller dock någon form av erinran om att upphandling av komplexa 

eller olikartade tjänster bör ske genom flera, mindre omfattande ramavtal istället för 

genom ett enda stort ramavtal som då kommer att omfatta icke-jämförbara tjänster. 

Dessa påpekanden antyder  att ledamöterna i domstolen inte ansett att upphandling av 

komplexa tjänster, trots att de ofta medför behov av flexibilitet, motiverar avsteg från 

principen om rangordning.  

De svårigheter som kan uppkomma vid upphandlingar av detta slag ska istället lösas 

genom en uppdelning av marknaden till förmån för fler, mindre, mer lätthanterliga 

avtal.  

4.3 Lägsta pris 
Kammarrättens mål nr. 6541-44-11 gällde upphandling avseende flytt-, transport- och 

magasineringstjänster gjord av Göteborgs Stads Upphandling AB 

(Upphandlingsbolaget). Allt i transport och spedition 018 AB (Bolaget) ansökte om 

överprövning på grund av att avropsmodellen enligt Bolaget var så oförutsägbar att det 

omöjligt gick att säga vilken ramavtalsleverantör som skulle komma att tilldelas avrop. 

Följande fördelningsnyckel fanns i förfrågningsunderlaget och i ramavtalet: 

”Vid kontraktstilldelning (avrop) kontrollerar varje enskild beställare 

vilket ramavtal som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället och 

väljer den leverantör som erbjuder lägst pris för uppdraget.” 
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Förvaltningsrätten påpekade inledningsvis att även utvärderingsmodeller som inte är 

optimalt utformade måste godtas under förutsättning att de principer som bär upp LOU 

och unionsrätten inte träds för när (RÅ 2002 ref. 50). Sedan konstaterade domstolen att 

den aktuella fördelningsnyckeln med tillräcklig tydlighet preciserade att beställaren ska 

välja den leverantör som lämnat det lägsta priset och som motsvarar kapacitetsbehovet 

för den tjänst eller det uppdrag som ska avropas. Alla villkor skulle härmed anses vara 

fastställda och utrymme för godtyckliga bedömningar saknades, anförde 

Förvaltningsrätten. Kammarrätten gjorde samma bedömning som sin underinstans. 

Enligt min åsikt är det första ledet i denna fördelningsnyckel märkligt. Det anges att vid 

avrop ska beställaren kontrollera vilket ramavtal som bäst motsvarar behovet vid det 

aktuella tillfället. Detta skulle kunna vara en hänvisning till det självklara faktum att en 

avropare måste välja rätt ramavtal att avropa från. Om upphandlande myndighet har 

behov av kontorsvaror är det naturligtvis ramavtalet för kontorsvaror som avroparen ska 

beställa ifrån. Det är på detta vis Förvaltningsrätten och Kammarrätten torde ha tolkat 

fördelningsnyckelns första del eftersom det anges att beställaren ska välja den 

leverantör som motsvarar kapacitetsbehovet för den tjänst eller det uppdrag som ska 

avropas.  

Det tål att ifrågasättas vad uttrycket ”bäst motsvarar behovet” egentligen innebär och 

varför formuleringen togs med om den betydde något så självklart som att rätt ramavtal 

måste användas. Återigen vill jag lyfta fram transparensprincipen och påpeka att 

fördelningsnyckeln borde ha formulerats mindre vagt för att uppfylla kravet på 

förutsägbarhet. 

Hur som helst har domstolarna i målet ansett att avropsmodellen ska tolkas så att det är 

lägsta pris som är avgörande för vilken leverantör beställaren ska kontakta vid 

avropstillfället. En sådan prisklausul anser jag kan vara ett lämpligt sätt att fördela 

kontrakt eftersom pris är ett objektivt mått som är lätt att jämföra mellan olika 

leverantörer. Det anges även i förarbetena till LOU, vilket domstolen förvånande nog 

inte nämner i rättsfallet, att det i vissa fall är lämpligt att använda en 

prisjusteringsklausul för tilldelning av kontrakt.
84
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 Prop. 2006/07:128 s. 175 in fine. 
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Visserligen är det så att det kan upplevas betungande för en leverantör att riskera att 

förlora avrop så fort en konkurrent lyckas sänka sitt pris med något öre per enhet –  för 

det blir då svårt att på förhand avgöra hur stora beställningar leverantören kan komma 

att få. Dessa problem torde dock inte vara annorlunda mot de osäkerhetsmoment varje 

leverantör utsätts för genom den fria konkurrensen på en öppen marknad. Dessa 

konsekvenser ska kanske därför snarare ses som ett sundhetstecken ur konkurrens-

hänseende än som ett problem. 

Något som denna fördelningsnyckel inte ger någon upplysning om är vid vilken tidpunkt 

eller hur priserna ska jämföras. Ska frågan vem som erbjuder lägst pris avgöras inför 

varje nytt avrop? Eller ska priserna jämföras med jämna tidsintervaller under 

avtalsperioden, exempelvis varje kalenderhalvår? Det anges inte heller om priserna ska 

jämföras genom att avroparen begär in nya prisuppgifter eller om priserna kan 

kontrolleras av beställaren självständigt, till exempel genom information från 

leverantörernas hemsidor. Dessa oklarheter är brister som jag anser att domstolen borde 

ha nämnt i sitt resonemang eftersom de leder till minskad förutsägbarhet. 
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5. Återkoppling till uppsatsens frågeställningar – resonemang och 

slutsatser 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som ställts i uppsatsens inledning. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att innebörden av begreppet ”annan 

fördelningsnyckel” är oklar. Praxis är spretig och olika författare i doktrinen ger en 

delvis disparat syn på begreppet. Jag anser dock att vissa slutsatser går att dra angående 

rättsläget för ”andra fördelningsnycklar” och dessa redogörs för nedan.  

5.1 Är det tillåtet att tillämpa en ”annan fördelningsnyckel” än 

rangordning för tilldelning av kontrakt i ramavtal där alla villkor är 

fastställda? 
Utifrån de förarbetsuttalanden, den praxis och den doktrin som hittills har redogjorts för 

i uppsatsen har jag dragit slutsatsen att min första fråga, huruvida det är tillåtet att 

tillämpa en ”annan fördelningsnyckel” än rangordning för tilldelning av kontrakt i 

ramavtal där alla villkor är fastställda, ska besvaras jakande. Härmed aktualiseras de 

följdfrågor jag redogjort för i avsnitt 1.2.  

5.2 När får en ”annan fördelningsnyckel” än rangordning tillämpas för 

tilldelning av kontrakt i ramavtal där alla villkor är fastställda? 
Som tidigare angetts sägs följande om andra fördelningsnycklar i propositionen till 

LOU: 

”… ett ramavtal som innehåller samtliga villkor för senare 

kontraktstilldelning måste innehålla villkor i form av rangordning eller 

annan fördelningsnyckel som säkrar att tilldelningen sker på ett objektivt 

sätt.”
85

 

Detta uttalande ger intryck av att det skulle vara valfritt för upphandlare att använda 

antingen en rangordning eller en annan fördelningsnyckel i sitt ramavtal. Formuleringen 

anger inte att rangordning skulle vara någon huvudregel och annan fördelningsnyckel 

ett undantag. Senare i propositionen sägs dock följande: 

”Det anförda innebär, enligt regeringens mening, inte att det är motiverat 

att avstå från att kräva att ramavtal skall innehålla en fastlagd rangordning. 

I de fall detta inte är möjligt eller är förenat med påtagliga nackdelar bör 

dock avtalet innehålla andra grunder för i vilken ordning leverantörerna 

skall ha möjlighet att leverera.”
86

 

                                                 
85

 Prop. 2006/07:128 s. 175. 
86

 Prop. 2006/07:128 s. 175. 
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Detta citat ger, i motsats till vad jag anfört ovan, intryck av att lagstiftaren avser att 

rangordning ska vara den avropsmodell som ska användas i första hand. Endast om det 

inte är möjligt eller förenat med påtagliga nackdelar att slå fast en rangordning får andra 

grunder för kontraktstilldelning, dvs. en annan fördelningsnyckel, användas. 

Frågan är vilken regel som är korrekt. Får en annan fördelningsnyckel användas istället 

för en rangordning närhelst upphandlande myndighet så önskar? Eller är annan 

fördelningsnyckel ett undantag från huvudprincipen om rangordning på så sätt att det 

krävs särskilda skäl för att annan fördelningsnyckel ska få användas? 

I Sjukvårdsfallet, Tandvårdsfallet och Färdtjänstfallen gav domstolen enligt mig uttryck 

för att det senare alternativet är för handen då Kammarrätten, som anfört, gjorde en 

bedömning i två steg: Först avgjordes frågan huruvida det förelegat en sådan 

undantagssituation som motiverar att en annan fördelningsnyckel än rangordning fått 

användas och efter att denna fråga besvarats jakande ägnade sig domstolen åt frågan 

huruvida utformningen av den aktuella fördelningsnyckeln kunde anses förenlig med 

LOU.   

I de övriga refererade målen gav domstolen dock inte uttryck för samma princip. I dessa 

fall tyder domskälen snarare på att fördelningsnycklarna har bedömts i sig, utan en 

föregående utredning av om det överhuvudtaget skulle fått användas en annan 

fördelningsnyckel i dessa fall. Eriksson har även angett att han anser att en annan 

fördelningsnyckel får användas närhelst upphandlande myndighet önskar, utan att några 

särskilda villkor behöver vara uppfyllda.
87

 

Det ter sig alltså oklart huruvida annan fördelningsnyckel är ett undantag eller inte. Min 

uppfattning är dock att propositionsuttalandet, vilket talar om att en annan 

fördelningsnyckel bör användas i de fall då det är omöjligt eller förenat med påtagliga 

nackdelar att ramavtalet innehåller en rangordning, bör tolkas som att annan 

fördelningsnyckel är ett undantag och att rangordning är huvudregeln. Denna slutsats 

stärks av de två Kammarrättsmålen Sjukvårdsfallet, Tandvårdsfallet och 

Färdtjänstfallen. Det är också den slutsats som jag kommer att utgå från i den 

kommande framställningen.  

                                                 
87

 Eriksson i mejl, 11 januari 2012.  
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5.2.1 ”Rangordning med frångåenderätt” respektive ” rätten att frångå 

huvudprincipen om rangordning” 

Under denna rubrik avser jag att klargöra skillnaden mellan två begrepp vilka riskerar 

att blandas ihop. I Färdtjänstfallen
88

 uttalade Förvaltningsrätten följande:  

”Enligt lagmotiven till LOU (prop. 2006/07:128 s. 175) följer att om det är 

förenat med påtagliga nackdelar eller särskilda svårigheter att avropa från 

given rangordning har den upphandlande myndigheten möjlighet att 

frångå rangordningen. Det ska emellertid framgå av 

förfrågningsunderlaget och ramavtalet att en sådan avvikelse är möjlig.” 

Lägg dock märke till att domstolen syftar till en situation då en given rangordning har 

angetts i ramavtalet och att denna, vid vissa avrop, kan frångås. Här anser jag att 

Förvaltningsrätten har blandat ihop följande situationer: 

1) Rangordning med frångåenderätt 

En rangordning har angetts i ramavtalet. Frågan blir då huruvida denna 

rangordning fått frångås vid ett enskilt avrop. En förutsättning för detta är att 

denna frångåendemöjlighet finns angiven i förfrågningsunderlaget och 

ramavtalet.
89

  

2) Rätten att frångå huvudprincipen om rangordning 

En rangordning har inte angetts i ramavtalet. Frågan blir då huruvida det varit 

tillåtet att använda en annan fördelningsnyckel i det aktuella ramavtalet samt om 

fördelningsnyckelns utformning varit tillräckligt objektiv, förutsägbar m.m. för 

att ramavtalet ska anses uppfylla kraven i LOU.
90

 

5.2.2 Rekvisitet ”Omöjligt eller förenat med påtagliga nackdelar” 

Annan fördelningsnyckel får, enligt vad jag framfört ovan, användas när det varit 

omöjligt eller förenat med påtagliga nackdelar att rangordna leverantörerna i ramavtalet. 

I det följande ska jag analysera några fall där domstolen ansett att dessa villkor varit 

uppfyllda respektive när undantag från principen om rangordning inte ansetts 

motiverad. 

  

 

                                                 
88

 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 31926-10 och 29000-10.  
89

 Se första stycket i propositionsuttalandet som citerats ovan. 
90

 Se andra stycket i propositionsuttalandet som citerats ovan. 
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I avsnitt 4.1 har jag refererat fyra rättsfall där fördelningsnyckeln kundval har varit uppe 

till prövning. I två av målen, vilka jag valt att benämna Sjukvårdsfallet och 

Tandvårdsfallet, ansågs fördelningsnyckeln förenlig med LOU och unionsrätten medan 

liknande fördelningsnycklar ansågs otillräckliga i fråga om upphandling av färdtjänst. 

I Sjukvårds- och Tandvårdsfallet motiverade domstolen sina beslut på liknande sätt. 

Enligt min tolkning var det följande två omständigheter som i båda målen ledde 

domstolen till slutsatsen att ett avsteg från huvudprincipen om rangordning varit 

motiverat: 

1. Det fanns i båda fallen en lagstadgad rätt för kunden/patienten att ha inflytande över 

valet av leverantör.  

2. Tjänstens art respektive de administrativa aspekterna gjorde det svårt att använda 

rangordning.  

För mig ter det sig relativ lätt att föreställa sig varför domstolarna lagt stor vikt vid 

omständighet nummer ett, den lagstadgade rätten till kundval. Att genom en 

rangordning i ramavtal behöva frångå gällande rätt i form av hälso- och sjukvårdlag 

samt tandvårdslag är ju logiskt sett förenat med ”påtagliga nackdelar”. Till exempel 

skulle ett sådant avtal kunna bli föremål för skadeståndstalan om patienter ansåg att 

deras lagliga rätt blivit trädd för när.   

Det går också att tolka domskälen som att sjukvårds- och tandvårdslagen utgör lex 

specialis och därför ska ha företräde framför LOU och kravet på rangordning. I ett fall 

där en sjukvårdstjänst ska avropas till förmån för en patient i behov av vård ska i så fall, 

enligt principen om att specifik lag går före generell lag, patientens rätt till att välja 

vårdgivare gå före kravet i LOU på att rangordning ska följas.
91

  

Jag anser alltså att omständighet nummer ett är ett motiverat skäl för att tillåta kundval i 

dessa fall. Oklart är dock om lagstadgad rättighet ska anses vara ett obligatoriskt krav i 

fråga om när kundval som fördelningsnyckel ska anses tillåtet. Detta har domstolarna 

lämnat osagt men jag återkommer till frågan längre fram. 

                                                 
91

 Notera att jag i detta stycke syftar på principerna om lex specialis och lex generalis inom svensk rätt. 

Kravet på rangordning finns inte enligt EU-rätten utan är, som tidigare nämnts, ett tillägg i den svenska 

lagstiftningen. Trots att kundval utgör ett avsteg från den svenska principen om rangordning bör denna 

avropsmodell kunna anses inrymmas under de upphandlingsprinciper som EU-rätten ställer upp. Jag 

påstår därmed på intet sätt att hälso- och sjukvårdslagen skulle utgöra lex specialis i relation till EU-

rätten. 



47 

Omständighet nummer två är däremot inte särskilt väldefinierad i någotdera av fallen 

och domstolarnas resonemang är därför svårtolkat. Administrativa svårigheter är något 

som, jag menar kan uppkomma i samband med upphandling av nästan vad som helst. 

Det vore dock förvånande om domstolen skulle tillåta kundval enkom på grund av att 

den upphandlande myndigheten kunde visa på stora administrativa besvär i samband 

med avrop från en fastställd rangordning. Jag vill därför ifrågasätta hur stort 

argumentationsvärde som Kammarrätten fäste vid administrationsfrågan.  

En rimlig tolkning av domstolens resonemang torde vara att laglighetsfrågan var det 

tyngsta argumentet och att de administrativa aspekterna endast var ett tillägg som 

visserligen inte sa emot domstolens slutsats, men som kanske inte heller gav väsentligt 

mycket mer grund åt beslutet.  

I Tandvårdsfallet resonerade domstolen om ”tjänstens art”. Genom detta refereras 

troligen till det faktum att de upphandlande tandvårdstjänsterna var diversifierade, 

komplexa och till hög grad styrda av den enskilde patientens behov och preferenser. 

Domstolen yttrade inte något om vilken art av tjänster som skulle kunna motivera 

avsteg från huvudprincipen om rangordning eller vilken art av tjänster där rangordning 

absolut bör komma ifråga. Det återstår alltså att se om det framöver kommer att 

utkristalliseras speciella arter av tjänster vilka motiverar undantag från 

rangordningsregeln.  

Jag anser dock, i likhet med vad som anförts ovan, att uttalandet angående tjänstens art 

endast hade underordnad betydelse i Kammarrättens argumentation, och att det 

lagstadgade kravet på samråd med patienten förefaller ha varit den största orsaken till 

domstolens beslut. 

I Färdtjänstfallen gjordes, som nämnts, en annan bedömning än ovan. Upphandlande 

myndighet ansågs inte ha visat att avrop från en given rangordning skulle ha varit 

förenat med påtagliga nackdelar eller särskilda svårigheter, varför avropsmodellen 

underkändes. Vad skiljer då Färdtjänstfallen från Sjukvårds- och Tandvårdsfallen?  
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Först, och kanske främst, fanns i fallet färdtjänst ingen motsvarighet till omständighet 1 

ovan dvs. det fanns ingen lagstadgad rätt till kundval. Upphandlande myndighet 

försökte visserligen hävda att en liknande rätt fanns i form av en regel i färdtjänstlagen 

som stadgar att tjänsten måste vara av god kvalitet men domstolen ansåg inte att denna 

omständighet innebar att kunden har en laglig rätt att välja leverantör i fallet färdtjänst.   

Upphandlande myndighet framförde även argumentet att brukare av färdtjänst har 

skiftande behov varför en tillämpning av statisk rangordning skulle vara förenad med 

svårigheter. Jag tänker mig att svaranden med detta argument syftade på den ovan 

nämna omständighet nummer två för att styrka sin sak dvs. tjänstens art och kanske 

också administrativa aspekter. Domstolen tog dock ingen större notis om detta argument 

utan uttalade endast att denna omständighet inte ledde till någon annan bedömning. Det 

snabba avfärdandet av argumentet om tjänstens beskaffenhet kan enligt mig tolkas på 

två sätt.  

Antingen förhöll det sig så att domstolen ansåg att avsaknaden av en laglig rätt till 

kundval var tillräcklig för att underkänna användandet av fördelningsnyckeln och därför 

inte ansåg sig nödgad att bedöma övriga argument djupare. Ett annat alternativ skulle 

kunna vara att domstolen faktiskt gjort en grundlig bedömning av tjänstens art och 

kommit fram till att den skiljer sig från sjukvård och tandvård på ett sådant sätt att den 

inte motiverar avsteg från principen om rangordning. 

Om det senare alternativet stämmer skulle det kunna leda till slutsatsen att omständighet 

nummer två, tjänstens art och administrativa frågor, tvärt emot vad jag ovan anfört är en 

viktig del i bedömningen av när kundval som fördelningsnyckel får förekomma och 

inte. Det kan tänkas att domstolen ansett att färdtjänst inte är en lika komplicerad tjänst 

som sjukvård eller tandvård. Det är också rimligt att tänka sig att det är graden av 

inverkan på kundens liv som fått avgöra utgången i fallen. Jag syftar då på det faktum 

att en illa genomförd färdtjänstresa, exempelvis en bil som inte kommer i tid, i de flesta 

fall inte har lika stor och långvarig effekt på en människas liv som en dåligt utförd 

operation eller en tandprotes som satts in på fel sätt. Detta resonemang understöds av 

påståendet att tjänster av hög komplexitet som har stor inverkan på människors liv och 

hälsa är sådana tjänster där en lagstadgad rätt till kundval finns. Mitt resonemang 

utmynnar således ändå i slutsatsen att det är den lagstadgade rätten som är det 

avgörande momentet i frågan om kundval som fördelningsnyckel. 
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5.2.3 Användningen av ramavtal 

Den nuvarande regleringen kring ramavtal uppkom inte i syfte att skapa flexibla 

ramavtal, utan för att täppa till en lucka i regelsystemet. Innan principen om 

rangordning eller annan fördelningsnyckel infördes användes ramavtal godtyckligt, som 

ett sätt att undslippa upphandlingar, vilket ledde till ett omfattande missbruk av 

upphandlingsreglerna. Denna lucka må nu vara tilltäppt, förhoppningsvis med högre 

rättssäkerhet som vinst, men det går att fråga sig om det skett på bekostnad av att de 

fördelar som tidigare fanns med ramavtal försvunnit. Falk anser till och med att avsikten 

med de nuvarande ramavtalsreglerna med all säkerhet inte var att tillämpningen av 

ramavtal ska öka utan tvärtom att den ska bli mindre attraktiv.
92

 

När man har att göra med tjänster som är mångfacetterade, komplexa och har stort 

kunskapsinnehåll är det inte svårt att tänka sig att en stel rangordning i ett ramavtal inte 

ter sig särskilt lämplig. När en avropare har behov av att en idrottshall ska uppföras 

krävs troligen en helt annan kompetens än den som behövs när det istället är en skola 

som ska byggas. Följaktligen är det troligt att den leverantör som har de bästa 

förutsättningarna för att uppföra en idrottshall inte är samma leverantör som är 

specialiserad på att bygga skolor. Samma sak gäller vid juridiska tjänster där 

exempelvis advokatfirman X kan vara specialiserad på arbetsrätt och därför bör anlitas i 

arbetsrättsfrågor, medan revisionsfirman Y istället är experter på skatterätt och bör 

anlitas för skatterättsliga uppdrag.
93

 

Lösningen på dessa problem tycks inte vara att ramavtal avseende icke-jämförbara 

tjänster bör innehålla en annan fördelningsnyckel som är flexibel. Istället har 

Kammarätten gett uttryck för att ramavtal inte bör omfatta tjänster som är ojämförbara 

utan istället bör marknaden delas upp och ramavtal tecknas för likartade och jämförbara 

tjänster.
94

 Jag anser, i linje med detta, att upphandlande myndighet bör dela upp 

marknaden i mindre delar, exempelvis uppföranden av statyer för sig och skolor för sig, 

för att lättare kunna definiera behovet vid upphandling.  
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 Falk, Förändringar i upphandlingslagstiftningen, 2005, s. 91.  
93

 Anledningen till att ramavtal ändå ibland omfattar skilda varor, tjänster eller behov är att det kostar 

mycket pengar att utföra fler upphandlingar.  
94

 Se avsnitt 4.2.4. 
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5.2.4 När bör annan fördelningsnyckel användas? 

Min slutsats är att en annan fördelningsnyckel än rangordning kan vara lämplig att 

använda vid offentlig upphandling enligt LOU när samtliga följande faktorer är 

uppfyllda: 

 Upphandlande myndighet vill teckna ett ramavtal istället för enskilda kontrakt 

för att minska transaktionskostnaderna. 

 Upphandlande myndighet vill undvika förnyad konkurrensutsättning för att 

slippa dyr och tidskrävande administration. 

 Att rangordna leverantörerna i ramavtalet bedöms vara omöjligt eller skulle 

medföra påtagliga nackdelar 

5.3 Hur får en annan fördelningsnyckel utformas? 
I detta kapitel avser jag att diskutera frågan som uppkommer efter att det konstaterats att 

en annan fördelningsnyckel fått användas i fallet och att någon typ av avropsmodell 

finns att hitta i ramavtalet. Frågan är då om avropsmodellen är utformad på ett sätt som 

inte strider mot LOU eller gemenskapsrätten.  

De andra fördelningsnycklar som har godkänts i praxis är följande: 

1. Lägsta pris dvs. att den leverantör som vid avropstillfället erbjuder lägst pris för 

uppdraget ska tilldelas kontrakt.  

2. ”Ekonomiskt mest fördelaktiga” 

3. Kundval i fråga om sjukvårds- och tandvårdstjänster.  

Jag anser att bedömningarna som gjorts i praxis har varit bundna till den aktuella 

kontext som fördelningsnycklarna har funnits i. Det är inte helt tydligt om det är 

fördelningsnyckelns formulering som varit bristfällig eller om det ansetts otillåtet att 

överhuvudtaget använda något annat än rangordning för ramavtalet ifråga. Ett tydligt 

exempel på att bedömningen beror på situationen är att fördelningsnyckeln kundval har 

godkänts i fråga om sjuk- och tandvård medan en snarlik formulering har underkänts då 

det rört sig om upphandling av färdtjänst. Därför anser jag att det är svårt att av praxis 

utläsa några generella regler angående hur andra fördelningsnycklar ska formuleras.  
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Något som ändå kan konstateras är att en annan fördelningsnyckel måste utformas på att 

sådant sätt att de uppfyller kraven på transparens, likvärdighet, icke-diskriminering, 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Utifrån dessa principer anser jag att det är 

motiverat att dra vissa, generella slutsatser om vilka formuleringar som bör undvikas 

vid formulering av en annan fördelningsnyckel.   

Transparensprincipen, vilken ställer krav på förutsebarhet och tydlighet, anser jag 

innebär följande: 

 En annan fördelningsnyckel bör formuleras med ett korrekt språk som så långt det är 

möjligt inte går att tolka på olika sätt och som inte är motsägelsefull.  

 Vaga uttryck såsom ”eller liknande” bör undvikas helt. Istället bör 

fördelningsnyckeln utformas så precist som möjligt.  

 Fördelningsnyckeln bör på ett detaljerat och exakt sätt beskriva hur avrop kommer 

att ske. Det är också viktigt att fördelningsnyckeln garanterar att alla avrop sker 

enligt samma villkor.  

Principen om likabehandling anser jag innebär att en annan fördelningsnyckel som 

innebär att uppdaterade uppgifter ska inhämtas från leverantörerna måste föreskriva att 

samma uppgifter inhämtas från alla leverantörer, samtidigt. Annars kommer inte alla 

leverantörer ha samma chans att vinna avropet.  

Icke-diskrimineringsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande bör innebära att 

krav på närhet till den upphandlande myndigheten samt krav på att leverantören ska 

inneha ett visst certifikat eller en viss märkning som endast utfärdas i Sverige, inte är 

tillåtna.  

Proportionalitetsprincipen, till sist, leder mig inte till några generella slutsatser kring 

utformningen av andra fördelningsnycklar. En viss formulering kan uppfylla kravet på 

proportionalitet om den är motiverad av omständigheterna i situationen. Samma 

formulering kan vara oproportionerlig under andra omständigheter.  

5.3.1 Uppdatering av uppgifter under avtalsperioden 

Detta avsnitt ägnas åt frågan huruvida det är tillåtet att inhämta aktuella uppgifter om 

pris, leveranstid etc. från leverantörerna under ramavtalets löptid för att utifrån dessa 

uppdaterade fakta avgöra vilken leverantör som ska avropas från i det enskilda fallet.  
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Eftersom de ramavtal jag syftar på är ramavtal med samtliga villkor för framtida 

kontraktstilldelning fastställda synes det närmast självklart att nya uppgifter inte skall få 

tillmätas vikt senare i avtalsperioden. Detta skulle vara oförutsägbart och strida mot 

transparensprincipen. Kammarkollegiet har i telefonsamtal bekräftat att inhämtande av 

helt nya uppgifter vilket påverkar avropsordningen är att likställa med förnyad 

konkurrensutsättning. Det kan därför endast göras vid ramavtal som föreskriver förnyad 

konkurrensutsättning som ordning för kontraktstilldelning.
95

 

Min ovan ställda fråga syftar dock inte på inhämtning av nya uppgifter utan endast på 

huruvida det är tillåtet att ta hänsyn till att leverantörernas ursprungliga uppgifter har 

ändrats, till exempel att priser höjts, personal har slutat, lager kan ha flyttats till nya 

lokaler vilket leder till snabbare leveranstider m.m. 

Det faktum att avropsordningen lägsta pris ansetts godtagbar
96

 innebär enligt min 

uppfattning att det måste anses tillåtet att under avtalsperioden inhämta nya uppgifter 

från leverantörerna så att en jämförelse mellan aktuella priser kan göras vid varje enskilt 

avrop.
97

 Det anges även i propositionen till LOU att en sådan prisjusteringsklausul får 

användas vid till exempel upphandling av dagligvaror, eftersom de olika leverantörernas 

priser på olika produkter kan variera mycket snabbt. Det ligger i upphandlande 

myndighetens intresse att utnyttja de konkurrensmöjligheter som föreligger, anges det.
98

 

Vad gäller uppdaterade uppgifter som inte är hänförliga till priset finns ingen praxis. I 

förarbetena till LOU anges dock följande (mina kursiveringar): 

”I de fall detta inte är möjligt eller är förenat med påtagliga nackdelar bör 

dock avtalet innehålla andra grunder för i vilken ordning leverantörerna 

skall ha möjlighet att leverera. Dessa grunder måste tillgodose kraven på 

icke-diskriminering osv. Kraven kan t.ex. uppfyllas genom att det i 

ramavtalet anges att de leverantörer som är parter i avtalet fortlöpande 

skall tillhandahålla tillräckliga uppgifter om sortiment, priser, 

leveransvillkor m.m. på ett sådant sätt att den upphandlande myndigheten 

vid varje tillfälle har möjlighet att välja den leverantör som bäst kan 

tillgodose myndighetens behov. En sådan metod förefaller kunna tillämpas 

framför allt när det gäller upphandling av homogena varor med priser som 

förändras snabbt.”
99
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 Telefonsamtal med Kammarkollegiets Upphandlingsstöd, Elisabeth Wallander, 11/1-12. 
96

 Kammarrättens mål nr. 6541-44-11, se avsnitt 4.3.  
97

 Se fallet lägsta pris. 
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 Prop. 2006/07:128 s. 175.  
99

 Prop. 2006/07:128 s. 175. 



53 

Med ledning av detta uttalande bör det kunna anses tillåtet att uppdatera, och ta hänsyn 

till, aktuella uppgifter om även andra aspekter än pris. Upphandlaren Fredrik Eriksson, 

som blivit utnämnd till ”Årets förnyare” av Upphandling24, anser att det inte finns 

någon begränsning för vilka uppdaterade uppgifter som får inhämtas och läggas till 

grund för avrop.
100

 

5.3.2 Oprövade fördelningsnycklar  

I detta kapitel ges olika exempel på hur andra fördelningsnycklar skulle kunna utformas. 

Dessa särskilda fördelningsnycklars förenlighet med LOU och unionsrätten har inte 

ännu prövats av domstol utan efter varje exempel följer en analys av 

fördelningsnyckelns eventuella förenlighet med upphandlingslagstiftningen.  

Lägg märke till att jag i detta avsnitt endast har fokuserat på utformningen av 

fördelningsnyckeln, dvs. själva formuleringen i sig, och inte frågan om i vilket 

sammanhang den eventuellt skulle få användas. 

Exempel 1 – Annan fördelningsnyckel som innebär en särskild avropsordning 

från fastställd rangordning 

I detta exempel är leverantörerna i ramavtalet rangordnade från nummer ett (1) till 

nummer fyra (4). Som tidigare framförts är det vanliga att kontrakt fördelas utifrån en 

rangordning genom att leverantör nummer ett tilldelas alla uppdrag i första hand. Endast 

om denne leverantör inte vill eller kan leverera blir leverantör nummer två tillfrågad 

osv. Frågan är om fördelning av kontrakt utifrån en rangordning också kan få gå till på 

följande sätt: 

 Den leverantör som är rangordnad som nummer ett kommer att tilldelas 

uppdrag 1, 2, 4 och 7. 

 den leverantör som är rangordnad som nummer två kommer att tilldelas 

uppdrag 3, 5 och 8. 

 den leverantör som är rangordnad som nummer tre kommer att tilldelas 

uppdrag 6 och 9. 

 den leverantör som är rangordnad som nummer fyra kommer att tilldelas 

uppdrag 10. 

Därefter fördelas uppdrag 11 och uppåt på samma sätt. 

 

 

                                                 
100

 Eriksson i e-post 11 januari 2012. Se även http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.399936/arets-

fornyare-fredrik-eriksson, hämtad 2012-02-21. 

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.399936/arets-fornyare-fredrik-eriksson
http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.399936/arets-fornyare-fredrik-eriksson
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Precis som vid en vanlig rangordning kommer leverantör nummer ett enligt denna 

avropsmodell att tilldelas flest uppdrag och leverantör nummer fyra kommer att få lägst 

antal uppdrag. Fördelningsnyckeln är även mycket förutsebar och rimmar därför med 

transparensprincipen. Vad som är speciellt med denna modell är dock att den garanterar 

att även lägre rankade leverantörer kommer att erhålla uppdrag.  Detta anser jag bryter 

mot affärsmässighetsprincipen om att det är bästa anbud som ska antas. Eftersom 

leverantör nummer ett har rankats högst är det denne som enligt upphandlingens 

utvärdering har det bästa anbudet. Alltså strider det mot affärsmässighetsprincipen att 

garantera uppdrag till leverantörer som lämnat sämre anbud.  

 

Det är också anmärkningsvärt att fördelningsnyckeln endast reglerar antal uppdrag utan 

att ta hänsyn till hur mycket uppdragen är värda i monetära mått. Detta kan i praktiken 

leda till att leverantör nummer ett tilldelas uppdrag som visserligen är fler till antalet 

men som sammanlagt motsvarar ett lägre belopp än vad leverantör nummer fyra 

erhåller. Sammantaget anser jag att denna fördelningsnyckel inte bör anses förenlig med 

LOU eller unionsrätten. 

Exempel 2 – Tilldelning av kontrakt utifrån ramavtal med flera, likvärdiga 

leverantörer 

I en hypotetisk situation skulle fyra stycken leverantörer kunna bedömas som exakt lika 

bra i upphandlingens utvärderingsfas. I ett sådant fall finns det fyra stycken, precis 

likvärdiga, leverantörer som ska antas till ramavtalet. Enligt RÅ 2009 ref. 60 är det i ett 

sådant fall tillåtet att avgöra utgången i upphandlingen genom lottning. Vid en 

tillämpning av principen om bästa anbud bör dock alla leverantörerna rangordnas på 

plats nummer ett, eftersom samtliga erbjuder det bästa anbudet. Hur skulle i sådana fall 

kontrakten fördelas mellan leverantörerna?  

 

Följande fördelningsnyckel skulle kanske kunna vara en möjlig lösning på detta 

hypotetiska problem: 

Leverantör Andersson tilldelas 25 % av det totala kontraktsvärdet. 

Leverantör Bengtsson tilldelas 25 % av det totala kontraktsvärdet. 

Leverantör Cedersson tilldelas 25 % av det totala kontraktsvärdet. 

Leverantör Davidsson tilldelas 25 % av det totala kontraktsvärdet. 
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Nackdelen med en sådan avropsmodell är att det torde vara ganska svårt för avroparen 

att avgöra hur stora summor varje uppdrag är värt samt att det vore besvärligt att behöva 

hålla reda på hur stora belopp övriga leverantörerna har blivit tilldelade uppdrag för. 

Förslagsvis skulle en avstämning kunna göras varje halvår eller varje år. Trots dessa 

praktiska svårigheter är den föreslagna fördelningsnyckeln enligt mig mer rättvis än 

lottning, eftersom fördelningen av uppdrag inte lämnas helt åt slumpen. 

Exempel 3 – Procentuell fördelning 

Enligt detta exempel reserveras en viss del av ramavtalets värde för varje leverantör: 

Leverantör 1 erhåller 50 % av det totala monetära värdet av ramavtalet, 

Leverantör 2 erhåller 30 % av det totala, monetära värdet av ramavtalet,  

Leverantör 3 erhåller 15 % av det totala, monetära värdet av ramavtalet,  

Leverantör 4 erhåller 5 % av det totala, monetära värdet av ramavtalet.  

Positivt med denna modell är att den utgår från värde istället för antal avrop. Antalet 

avrop är ju nämligen mindre relevant för en leverantör som driver affärsverksamhet och 

därför är beroende av intäkter. Det är även fördelaktigt att modellen är så förutsägbar, 

det anges ju exakt vilka summor varje leverantör kommer att få teckna kontrakt för.  

En svårighet vid tillämpningen av en sådan modell är dock att det torde vara svårt att 

förutse exakt hur mycket hela ramavtalet kommer att vara värt, och därmed blir det 

svårt att avgöra när en viss kvot blivit fylld. En annan nackdel är att det inte anges i 

vilken ordning leverantörerna ska tilldelas sina andelar. Ska högst rankad leverantör 

erhålla sina 50 % innan leverantör nummer två får några kontrakt? Denna oklarhet lär 

strida mot transparensprincipen.  

Den mest avgörande bristen hos denna modell anser jag dock är att den helt går emot 

principen om att bästa anbud ska antas. Likt vad jag anfört tidigare bör leverantörer som 

erbjudit sämre anbud inte garanteras några avrop alls om affärsmässigheten i 

upphandlingen ska kunna upprätthållas. 
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Exempel 4 – Förnyad rangordning 

Fredrik Erikssons lösning på problemet med alltför låsta rangordningar är en 

rangordning som kan anpassas efter utvecklingen på marknaden, en så kallad förnyad 

rangordning.
101

 Eriksson blev utnämnd till ”Årets förnyare” av Upphandling24 på 

grund av sin kreativitet i utformningen av denna fördelningsnyckel.
102

 Enligt Eriksson 

ger avropsmodellen upphandlande myndighet möjlighet till avtalsvård.  

En förnyad rangordning ska naturligtvis anges i förfrågningsunderlag och ramavtal och 

skulle kunna utformas enligt följande: 

”I denna upphandling har avtal tecknats med X leverantörer för 

produktgrupp Y, varav detta avtal initialt är rangordnat till nummer Z för 

produktgruppen. I anslutning till varje förflutet avtalsår, eller på 

förekommen anledning, skall avtalsparterna mötas för att följa upp hur 

man förhåller sig till avtalade villkor. Vid och inför dessa möten har 

Beställaren för avsikt att göra en revision av hur Leverantören förhåller sig 

till de ursprungliga kriterierna för tilldelning av avtal och rådande plats i 

rangordningen.  

Skulle denna revision påvisa förändringar i förhållande till föregående 

bedömning av samma kriterier kan motsvarande förändring i 

rangordningen också komma att bli aktuell.” 

Eriksson poängterar att det återstår att pröva i domstol om denna metod är tillåten enligt 

LOU. Jag anser att metoden, med hänvisning till propositionsuttalandet om dagligvaror 

där det enligt lagstiftaren ska vara tillåtet att göra kontinuerliga utvärderingar av nya 

uppgifter, borde ha en relativt god chans att bli godkänd vid en överprövning. 

Den föreslagna modellen poängterar tydligt att det är samma faktorer som ska 

kontrolleras vid varje utvärdering, vilket torde krävas för att uppfylla principerna om 

objektivitet och transparens.
103

 Det förefaller även vara viktigt att samma, och samtliga, 

kriterier jämförs hos alla leverantörer. Bedömningsgrunderna skulle lämpligen kunna 

listas i anslutning till fördelningsnyckeln ifråga. Eriksson framhåller även att 

konkurrensen upprätthålls under hela avtalsperioden, något som jag ser som en stor 

fördel med denna modell.
104
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 Eriksson, OH-bilder, 2011. 
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Det kan därför ifrågasättas varför inte förnyad konkurrensutsättning ska väljas i de fall 

då kontinuerliga utvärderingar bör göras. Eriksson har dock påpekat att ramavtal med 

förnyad konkurrensutsättning förutsätter att en ny bedömning görs av alla leverantörer 

vid varje avrop medan förnyad rangordning kan formuleras så att nya bedömningar 

endast görs ex. en gång per år.
105

 Detta är en fördel eftersom det kan minska 

administrationskostnaderna betydligt.  

Enligt modellen ska en förnyad utvärdering ske genom möten och Eriksson har via e-

post bekräftat att han med denna formulering har avsett att enskilda möten ska hållas 

med varje leverantör.
106

 Att uppföljningen sker muntligen medför enligt mig en risk för 

att olika leverantörer får svara på olika frågor, vilket skulle strida mot 

likabehandlingsprincipen. Det faktum att möten skulle hållas med respektive leverantör 

enskilt skulle kunna leda till brott mot principen om transparens eftersom övriga 

leverantörer inte får höra vad som sägs på mötet. För att kunna uppfylla 

transparensprincipen skulle det vara nödvändigt att skicka ut information om vad som 

sagts i ett visst möte till alla övriga leverantörer efter alla möten. Jag anser att ett bättre 

sätt att göra en utvärdering vore skicka ut ett antal frågor, likadana för alla leverantörer 

som dessa fick svara på skriftligen. Kanske vore det ännu mer transparent om 

leverantörernas uppgifter gick att tillgå fritt på leverantörernas hemsidor.  

Erikssons modell anger att en förnyad utvärdering ska göras i anslutning till varje 

förflutet avtalsår eller på förekommen anledning. Det senare uttrycket anser jag vara 

alltför oförutsägbart eftersom det inte anges vad ”förekommen anledning” kan vara för 

något. Det vore då bättre att endast ange väl definierade tidpunkter då utvärdering ska 

ske, exempelvis varje halvår eller inför varje avrop.  

Till sist anger modellen att om utvärderingen visar på ändrade förhållanden sedan den 

senaste revisionen ”… kan motsvarande förändring i rangordningen också komma att 

bli aktuell”. Jag anser att det vore mer förutsägbart och mer förenligt med principen om 

bästa anbud att skriva att motsvarande förändring i rangordningen kommer att ske.  
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Jag anser att Erikssons fördelningsnyckel skulle kunna formuleras på ett mer exakt och 

ändamålsenligt sätt, men att den i stort är ett exempel på en bra och önskvärd 

avropsmodell. Jag hoppas därför att en liknande modell skulle godkännas i domstol, 

men det avgörandet återstår att läsa om i framtiden. 

Exempel 5 – Matematisk formel 

Enligt vad som tidigare framförts i denna uppsats är det i vissa fall önskvärt att utforma 

en fördelningsnyckel som är så flexibel att utfallet av avropsmodellen anpassar sig efter 

situationen på så sätt att det alltid är möjligt att avropa från den, för tillfället och för det 

aktuella behovet, bästa leverantören. Samtidigt måste denna nyckel uppfylla kraven på 

transparens och förutsägbarhet och tillförsäkra att konkurrensen inte snedvrids.  

En möjlig sådan fördelningsnyckel skulle kunna bestå i någon form av matematisk 

modell. Enligt en matematisk formel förändras ju utfallet beroende på vilka värden man 

stoppar in men förutsättningarna för tilldelning av kontrakt förändras aldrig eftersom 

formeln ser likadan ut och används på samma sätt under hela avtalsperioden.  

Inför varje avrop skall aktuella värden för varje leverantör sättas in i följande formel så 

att ett q-värde kan räknas ut för varje leverantör. Den leverantör med lägst q-värde är 

den som ska tilldelas avropet.
107

 

Formel: 

2x + z = q 

där 

x = priset för varan/tjänsten i SEK 

z = beräknad leveranstid i timmar, och 

q = uträknad värde vilket ligger till grund för kontraktstilldelning 

Orsaken till att det är den leverantör med lägst q-värde som ska tilldelas kontraktet, och 

inte den med högst q-värde, beror givetvis på att det för avroparen är fördelaktigt att 

uppnå ett så lågt pris som möjligt, en så kort leveranstid som möjligt och ett så kort 

avstånd mellan sig och leverantören som möjligt. Enligt detta exempel är det priset som 

har tilldelats störst vikt, därav tvåan framför bokstaven x.  

                                                 
107

 En beräkning enligt denna formel skulle kunna resultera i att alla ramavtalsleverantörer erhåller lika 

högt q-värde. Då aktualiseras den situation som jag beskriver i Exempel 2, varför jag hänvisar den 

intresserade läsaren till det avsnittet.  
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Modellen skulle lätt gå att anpassa efter andra preferenser genom att sätta en högre 

siffra framför den parameter som anses viktigast, eller lägre siffror framför de faktorer 

som är av underordnad betydelse: 

I ett ramavtal där leveranstiden är av avgörande vikt för vem som ska 

tilldelas avrop skulle fördelningsnyckeln kunna se ut såhär (bokstäverna 

betyder samma sak som ovan): 

x + 3z = q 

Det skulle naturligtvis även vara möjligt att formulera en liknande formel med andra 

eller fler faktorer än de som tagits med i exemplet. Det är till exempel tänkbart att en 

upphandlande myndighet skulle vilja lägga vikt vid miljöaspekter och därför vilja införa 

en miljöfaktor i modellen.  

Fördelarna med fördelningsnyckeln i detta exempel är att den ger möjlighet att ta 

hänsyn till att faktorer såsom pris och leveranstid kan förändras över tid. Modellen ger 

avroparen möjlighet att i varje enskild situation avropa vad som är det bästa anbudet 

just då. Modellen är även väldigt transparent eftersom den i siffror anger exakt hur olika 

faktorer viktas.  

Den nackdel jag ser med modellen är att den kräver att avroparen inhämtar uppdaterade 

fakta från leverantörerna inför varje avrop.
108

 Detta kan bli administrativt krävande och 

kostsamt. 

Frågan om denna modell skulle godkännas i domstol återstår att besvara. I enlighet med 

mitt resonemang i avsnitt 5.3.1, där jag slutit mig till att prisjusteringsklausuler bör 

anses tillåtna som avropsmodeller samt att det bör vara tillåtet att kontinuerligt 

uppdatera och jämföra även andra uppgifter än pris, anser jag att denna matematiska 

modell bör anses förenlig med LOU. 
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5.4 Bör upphandlingsregelverket förtydligas med avseende på 

innebörden av begreppet ”annan fördelningsnyckel”? 

I detta kapitel redovisas ett resonemang de lege ferenda i syfte att besvara frågan 

huruvida det är lämpligt med ett förtydligande i upphandlingslagstiftningen avseende 

andra fördelningsnycklar och hur ett sådant förtydligande skulle kunna utformas. 

I den praxis jag har refererat är det ganska oklart vilka bedömningar domstolarna gjort i 

sina domskäl, dessutom ger rättsfallen intrycket av att domstolen gjort olika 

bedömningar i olika fall.
109

 Jag anser även att utformningen av proposition 2006/07:128 

har lett till en del missförstånd och viss begreppsförvirring vad gäller rangordning och 

andra fördelningsnycklar.
110

 För att öka förutsägbarheten i ramavtalsupphandlingar och 

för att underlätta för upphandlare ser jag det som önskvärt att lagstiftaren förtydligade 

innebörden av begreppet annan fördelningsnyckel.  

Ett sådant förtydligande skulle eventuellt kunna införas i LOU 5 kap. 6 § eftersom den 

lagregeln handlar om avrop från ramavtal med alla villkor fastställda. För att illustrera 

hur slutsatserna i denna uppsats skulle kunna formuleras i lagtext finns nedan ett 

exempel på ny lagtext. Detta ska inte ses som ett förslag till lagstiftaren på hur LOU bör 

utformas i framtiden. Min egenformulerade lagtext ska istället ses som ett tydliggörande 

av de slutsatser jag kommit fram till i min uppsats.  
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Föreslagen ny lagtext: Nuvarande lagtext: 

 

LOU 5 kap. 6 § 

 

LOU 5 kap. 6 § 

”Om ramavtal ingåtts med flera 

leverantörer enligt 5 § ska tilldelning av 

kontrakt som grundar sig på ramavtalet 

ske genom tillämpning av en i 

förfrågningsunderlaget och ramavtalet 

angiven fördelningsnyckel.  

 

Om det är möjligt och inte förenat med 

påtagliga nackdelar ska 

fördelningsnyckeln utgöras av en 

numrerad, hierarkisk leverantörslista 

(rangordning). I övriga fall får en 

annan fördelningsnyckel användas som 

avropsmodell.  

 

En annan fördelningsnyckel får 

innebära att avroparen tar hänsyn till 

uppdaterade uppgifter som 

ramavtalsleverantörerna 

tillhandahåller.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Om ramavtal ingåtts med flera 

leverantörer enligt 5 § får tilldelning av 

kontrakt som grundar sig på ramavtalet 

ske genom tillämpning av villkoren i 

ramavtalet utan förnyad inbjudan att 

lämna anbud.  

 

Kontrakt skall tilldelas den leverantör som 

har lämnat det bästa anbudet på grundval 

av de villkor som angetts i ramavtalet.”  
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6. Avslutning 
Givet konklusionerna i denna uppsats skall begreppet annan fördelningsnyckel tolkas 

som följer: En annan fördelningsnyckel är en avropsmodell, i ett ramavtal med alla 

villkor fastställda, som inte utgörs av en numrerad, hierarkisk lista. En annan 

fördelningsnyckel får användas om det är omöjligt eller förenat med påtagliga nackdelar 

att använda en rangordning i ramavtalet. Det finns i vissa fall vinster i form av 

flexibilitet och kostnadsbesparingar att ta hem, vilket i tillåtliga fall motiverar ett 

användande av en annan fördelningsnyckel istället för en rangordning.  

Det är mycket oklart hur en annan fördelningsnyckel får, eller inte får, utformas. Det jag 

har konstaterat är att formuleringen av en annan fördelningsnyckel måste stämma 

överens med principerna i LOU 1 kap. 9§: transparens, proportionalitet, ömsesidigt 

erkännande, likvärdighet och icke-diskriminering. Jag har även kommit fram till att det 

är tillåtet att en annan fördelningsnyckel föreskriver att leverantörernas uppgifter om 

pris, leveranstid etc. ska uppdateras under ramavtalsperioden och att de uppdaterade 

fakta får ligga till grund för kontraktstilldelning. 

På grund av att det fortfarande finns stora oklarheter kring begreppet ”annan 

fördelningsnyckel” och på grund av att den rättspraxis som handlar om andra 

fördelningsnycklar ger uttryck för olika slutsatser anser jag att framtida klargöranden av 

hur begreppet ska tolkas vore önskvärda. I framtiden hoppas jag att vi kommer få se mer 

entydiga domskäl på detta område och kanske även en mer preciserad och detaljerad 

lagtext om rangordning och andra fördelningsnycklar.  
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