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Sammanfattning 

Den nationella inköpssamordningen i Sverige bedrivs av två inköpscentraler, dels SKI som 

verkar inom den kommunala sektorn, dels SIC som svarar för den statliga inköpssamordningen. 

SKI kan enligt 2 kap. 9 § LOU iklä sig två funktioner: ombuds- och ramavtalsfunktionen. SIC 

ska däremot enligt förordningen om statlig inköpssamordning upphandla ramavtal till myndig-

heter under regeringen. Enligt 3 § i förordningen om statlig inköpssamordning ska myndigheter 

under regeringen avropa från de ramavtal som SIC upphandlar, medan en upphandlande 

myndighet får anskaffa byggentreprenader, varor och tjänster med hjälp av SKI enligt 4 kap. 

22 § LOU.  

I denna uppsats undersöks om de nationella inköpscentralerna behöver motta uppdrag från upp-

handlande myndigheter innan inköpscentralerna upphandlar ramavtal och hur upphandlande 

myndigheter blir avropsberättigade till inköpscentralernas ramavtal. Av domstolsavgöranden 

framgår att vissa åtgärder krävs för att en upphandlande myndighet ska bli avropsberättigad till 

SKI:s ramavtal. En av dessa åtgärder är att en myndighet måste lämna ett uppdrag till 

inköpscentralen, dels för att myndigheten ska kunna bli avropsberättigad, dels för att 

inköpscentralen ska få upphandla ramavtal för myndighetens räkning. Dessutom krävs att 

myndigheten godkänner SKI:s allmänna villkor, inte avstegsanmäler sig och att SKI anger 

myndigheten som avropsberättigad i förfrågningsunderlaget. En myndighet under regeringen 

blir däremot automatiskt avropsberättigad till SIC:s ramavtal, varför något uppdrag inte är 

nödvändigt.  

I uppsatsen tydliggörs också att trenden bland upphandlande myndigheter är att deras 

upphandlingskompetens försämras, något som leder till att allt fler myndigheter väljer att av-

ropa från SKI:s ramavtal. Fler avropare per ramavtal medför att den generella oförutsebarheten 

att uppskatta avropsvolymer ökar. Stora ramavtal riskerar att påverka konkurrensen negativt 

och stå i strid med artikel 32.2 femte stycket i det klassiska direktivet, eftersom konkurrensen 

riskerar att förhindras, begränsas eller snedvridas genom att stora ramavtal utestänger små 

leverantörer från att delta i ramavtalsupphandlingarna. Små leverantörer riskerar därmed att 

försvinna från den offentliga marknaden.  

De nationella inköpscentralernas arbetssätt har fått utstå en hel del kritik för att bland annat vara 

oförutsebara. Av den anledningen presenteras i uppsatsen arbetsmetoder som tänkbara lös-

ningar på detta problem. Dock tydliggörs att lösningarna varken är tillfredställande för inköps-

centralerna eller gynnsamma för konkurrensen på lång sikt.   
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SKIS   Statens og Komunernes Indkøbsservice 

SKL   Sveriges Kommuner och Landsting 

SIC   Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet 

SOU   Statens Offentliga Utredningar 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige har det under en längre tid funnits olika varianter av inköpssamordningar på såväl 

nationell som lokal nivå. En inköpssamverkan mellan upphandlande myndigheter kan vara av 

temporär karaktär eller ske mer regelbundet. Den inköpssamverkan som sker kontinuerligt och 

som följer bestämda regler är den som bedrivs på nationell nivå. Den nationella inköps-

samverkan bedrivs av två inköpscentraler, vilka är Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet 

(SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI).1 SIC:s verksamhet regleras i förordningen 

om statlig inköpssamordning (1998:796) och i förordningen stadgas att SIC har som primär-

uppgift att upphandla ramavtal och förvalta dem. Syftet med den statliga inköpssamordningen 

är att åstadkomma besparingar för staten, och i vissa upphandlingar även för den kommunala 

sektorn. För de statliga myndigheterna under regeringen ska det finnas ramavtal för varor och 

tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i omfattande skala eller som uppgår till betydande 

värden.2  

SKI är SIC:s motsvarighet på den kommunala sektorn. Av lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU) framgår att det finns två olika sätt för SKI att genomföra upphandlingar, 

dels genom att i eget namn genomföra upphandlingar avseende centrala ramavtal åt andra upp-

handlande myndigheter inom områdena byggentreprenader, varor och tjänster, dels genom att 

medverka vid offentlig upphandling som ombud åt flera upphandlande myndigheter.3 Syftet 

med SKI är att den ska genomföra upphandlingar för SKI:s medlemmar och att bistå med hjälp 

och stöd åt dessa. Upphandlande myndigheter, till exempel kommuner och landsting, som har 

bristande kunskap eller saknar interna resurser för att genomföra upphandlingar på egen hand, 

har därmed ett alternativ att bli medlemmar hos en inköpscentral. För den upphandlande 

myndighetens räkning genomför då inköpscentralen upphandlingar.4 Den centrala inköps-

samverkan, framför allt de nationella inköpscentralerna, har dock kommit att bli mer och mer 

ifrågasatta av såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. Syftet med de nationella 

inköpscentralerna är, förutom att åstadkomma besparingar, att underlätta för mindre beställare, 

men frågan är om det verkligen blir effekten. Det finns flera rapporter som tyder på att stora 

ramavtal inte leder till att upphandlande myndigheter får bättre avtalsvillkor än om de 

                                                 
1 SOU 2013:12. Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 168 f.  
2 2 § i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. 
3 2 kap. 9 a § LOU. Jfr liknande uppställning i SOU 2013:12 s. 176 och 179.  
4 Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, tredje upplagan, Jure Förlag 2013, s. 72. 
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upphandlar ramavtalen individuellt, och i det fall ramavtalen grundas på förnyad konkurrens-

utsättning måste upphandlande myndigheter ändå genomföra en upphandlingsprocess. 

Under flera år har det förekommit diskussioner huruvida upphandlande myndigheter måste 

lämna uppdrag åt en inköpscentral innan inköpscentralen genomför en upphandling. När 

inköpscentralen agerar ombud åt flera upphandlande myndigheter vid en offentlig upphandling 

förefaller det sig naturligt att inköpscentralen har mottagit uppdrag av upphandlande myndig-

heter. Annorlunda är det däremot när det gäller upphandling av ramavtal, då rättsläget är mer 

oklart.5 Förvaltningsrätten i Stockholm har i mål nr 1857-12, med yttrande från konkurrens-

verket, avgjort frågorna: 

”huruvida alla avropsberättigade upphandlande myndigheter måste anges redan i 

förfrågningsunderlaget när en inköpscentral upphandlar ramavtal i eget namn, samt huruvida 

upphandlande myndigheter kan ansluta till eller frånträda ett sådant ramavtal under dess löptid.”6 

Förvaltningsrätten kom fram till att SKI:s metod att ange vilka upphandlande myndigheter som 

var berättigade att göra avrop från ramavtalet var oförenlig med gällande lagstiftning och den 

EU-rättsliga transparensprincipen.7 Från SKI:s perspektiv innebar avgörandet en osäkerhet gäl-

lande vilka upphandlande myndigheter som skulle betraktas som avropsberättigade från ram-

avtal som inköpscentralen upphandlar.  Osäkerheten innebar även problem ur ett leverantörs-

perspektiv. Om leverantörer inte kan uppskatta antalet avropsberättigade beställare uppstår 

komplikationer, framför allt för små leverantörer.8 Det blir därmed oklart vilka volymer som 

kommer avropas från ramavtalet. Frågan som uppstår är hur nämnda osäkerhet sedermera på-

verkar konkurrensen på sikt. Enligt generalklausulen som återfinns i artikel 32.2 femte stycket 

i det klassiska direktivet9 ska inköpscentraler ta hänsyn till hur ramavtal utformas så att kon-

kurrensen inte snedvrids, begränsas eller förhindras. För små leverantörer kan det följaktligen 

vara svårt att delta i ramavtal när inköpscentraler genomför omfattande upphandlingar av ram-

avtal och där kontrakten löper under en längre tid samt när frågorna om avropsberättigade upp-

handlande myndigheter och avropsvolym är oklara. Omfattande ramavtal som ofta leder till 

stora inköpsvolymer har en benägenhet att utestänga små leverantörer eller påverka konkurren-

                                                 
5 Rosén Andersson, H. m.fl., Lagen om offentlig upphandling, En kommentar, Upplaga 1:1, Norstedts Juridik 2013, 

s. 123.  
6 Konkurrensverkets yttrande i mål nr 1857-12, Dnr 285/2012, 2012-05-30, s. 1. 
7 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 2012-10-10, mål nr 1857-12. 
8 SOU 2013:12, s. 180 f.  
9 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Hädanefter det klassiska direktivet.   
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sen på ett negativt och allvarligt sätt genom att leverantörer som inte antas till ramavtalet ute-

stängs upp till fyra år och riskerar på så sätt att fullständigt försvinna från den marknad där 

leverantörerna verkar.10   

1.2 Problemformulering 

Har de nationella inköpscentralerna ett existensberättigande och hur påverkar de konkurrensen 

på den offentliga marknaden? 

- Måste en eller flera upphandlande myndigheter lämna uppdrag åt en inköpscentral som 

de vill anlita innan inköpscentralen genomför upphandling av ramavtal? 

- Hur blir upphandlande myndigheter avropsberättigade?  

- Hur påverkas konkurrensen av osäkerheten om vilka volymer som kommer att avropas 

under avtalsperioden? 

- Är det rimligt att endast en leverantör antas till ett stort ramavtal som en inköpscentral 

genomför och hur påverkas konkurrensen? 

- Skapas bättre förutsättningar när upphandlande myndigheter anlitar inköpscentraler att 

upphandla ramavtal? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva de nationella inköpscentralernas roll och existensberätti-

gande vid offentlig upphandling samt identifiera och utreda de problem som kan tänkas existera 

i och med att omfattande upphandlingar av ramavtal genomförs av inköpscentralerna. Upp-

satsens analysdel syftar till att utreda och analysera huruvida inköpscentralernas verksamhet, 

eller om lagstiftningen om inköpscentraler, bör förändras eller om det till och med är nöd-

vändigt att de nationella inköpscentralerna upphör. Undersökningen ska med utgångspunkt från 

EU-rättsliga bestämmelser och med ett konkurrenshänseende leda fram till om inköpscentraler-

nas verksamheter vid offentlig upphandling i enlighet med LOU över huvud taget är nödvän-

diga och skäliga att upprätthålla.  

1.4 Metod 

I denna uppsats används en rättsdogmatisk metod; gällande rätt beskrivs, systematiseras och 

tolkas med hjälp av lagregler, förarbeten, praxis och doktrin.11 Eftersom primärrätten och 

                                                 
10 Konkurrensverket, Dnr 285/2012, s. 8.  
11 Kellgren, J, Holm, A, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, upplaga 1:1, Studentlitteratur, 

2007, s. 47. 
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sekundärrätten ligger bakom förekomsten av LOU används en direktivkonform tolkning. LOU 

tolkas således i överensstämmelse med ordalydelsen och syftet med EU-rättsliga bestämmelser. 

Utöver att svensk lag och förarbeten tolkas utifrån unionsrättsliga bestämmelser, används 

domstolsavgöranden och doktrin för att förtydliga rättsläget. Emellertid är doktrin inom 

området knapphändig, varför utredningar, rapporter och promemorior beaktas i större grad.  

För att tydliggöra hur de svenska nationella inköpscentralerna bedrivs och påverkar 

konkurrensen ges en inblick i hur de två största nationella inköpscentralerna i Danmark bedrivs 

och hur den danska modellen ser ut. Syftet med det är att ge en tydligare bild av den svenska 

nationella inköpssamverkan. Eftersom uppsatsen innehåller denna del kommer det bland annat 

bli möjligt att översiktligt beskriva hur den danska modellen påverkar leverantörer och 

upphandlande myndigheter i Danmark, men även att i analysdelen diskutera huruvida Sverige 

bör ta efter den danska modellen och i så fall hur det skulle påverka konkurrensen på den 

svenska marknaden. Först då blir det uppenbart om inköpscentralernas existens på en mer 

generell nivå kan ifrågasättas eller om de svenska nationella inköpscentralernas verksamheter 

bör förändras. Syftet med denna del är således inte att djupstudera de danska inköpscentralerna 

och hur de påverkar konkurrensen i Danmark, utan översiktligt beskriva hur de danska inköps-

centralernas verksamheter bedrivs för att ge en tydligare bild av den svenska nationella inköps-

samverkan. 

Uppsatsens avslutande del bygger på en analys av rättsläget där den deskriptiva delen diskuteras 

och analyseras. Analysen består även av normativa resonemang i form av subjektiva 

rekommendationer och motiveringar därtill. Resonemangen bygger på domstolsavgöranden, 

det bakomliggande syftet med det klassiska direktivet och LOU samt syftet och ändamålet med 

inköpscentralerna. Uppsatsens analysdel bygger således på en normativ metod och en 

teleologisk metod. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas genom att den endast berör de verksamheter som bedrivs av de två 

nationella inköpscentralerna, SIC och SKI. Följaktligen kommer inte den lokala och regionala 

inköpssamverkan som sker mellan kommuner, landsting och deras bolag på lokal och regional 

nivå beröras i denna uppsats. Vidare avgränsas uppsatsen genom att inköpscentralernas 

ramavtalsfunktion tillmäts störst betydelse; de enligt EU-rätten två övriga funktionerna kommer 

endast presenteras översiktligt och inte lika ingående som ramavtalsfunktionen. Uppsatsen 

kommer inte heller innehålla någon beskrivning av hela den upphandlingsprocess som sker vid 
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ramavtalsupphandlingar och vid avrop från ramavtal, exempelvis hur en annonsering ska gå till 

och hur den ska utformas.  

EU-rättsliga bestämmelser kommer tillsammans med LOU ha bärkraft i uppsatsen vid 

tillämpning av de lagrum som berör problemformuleringen. Lagen om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) kommer därmed utelämnas. Det 

betyder att det klassiska direktivet tillmäts stor betydelse, medan försörjningsdirektivet12 helt 

lämnas åt sidan. Att LUF utelämnas beror dels på att lagen är snarlik LOU, varför det som sägs 

om inköpscentraler i enlighet med LOU i stort överensstämmer med vad som stadgas i LUF, 

dels för att förenkla för läsaren genom att färre laghänvisningar görs. 

I kapitel 5 presenteras domstolsavgöranden som har betydelse för att avgöra hur en 

upphandlande myndighet blir avropsberättigad. Eftersom myndigheter under regeringen 

automtiskt blir avropsberättigade från de ramavtalen SIC upphandlar har domar som behandlar 

vilka åtgärder som krävs för att upphandlande myndigheter ska bli avropsberättigade till SKI:s 

ramavtal prioriterats. 

Den del av uppsatsen där en inblick i de danska inköpscentralerna görs och den danska 

modellen behandlas har avgränsats till att beröra Danmarks två största inköpscentraler. Varför 

detta nordiska land har utsetts beror dels på att Danmark har inköpscentraler som verkar inom 

den statliga och kommunala sektorn, dels på att Danmark har lång erfarenhet av centraliserad 

inköpssamverkan. En ytterligare faktor är att Sverige har influerats av de danska inköps-

centralerna vid utformandet av SIC och SKI samt att de svenska inköpscentralernas verksam-

heter eventuellt i framtiden kommer att influeras av den danska modellen.  

1.6 Disposition  

Uppsatsens referensram inleds, i kapitel 2, med en kort historisk överblick av LOU och syftet 

bakom lagen samt de EU-rättsliga grundprinciperna. I kapitel 3 beskrivs hur den centraliserade 

inköpssamverkan har utvecklats i Sverige. I kapitlet presenteras även de verksamheter som de 

två nationella inköpscentralerna, SIC och SKI, bedriver och den kritik som har riktats mot 

verksamheterna samt hur det nyss antagna direktivet kan komma att påverka inköpscentralernas 

verksamheter. I kapitel 4 beskrivs begreppet ramavtal och avrop från ramavtal i ljuset av EU-

rättsliga bestämmelser och LOU. Kapitlet innehåller också information om vad som krävs för 

                                                 
12 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Hädanefter försörjningsdirektivet.  
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att främja konkurrensen vid upphandlingar av ramavtal, vad som krävs för att bli part i ett ram-

avtal och en kort beskrivning av avropsvolymer. Domstolsavgöranden som behandlar 

problematiken om avropsberättigade myndigheter och avropsvolym redovisas i kapitel 5. Fem 

mål refereras varav två tillsammans. Därefter, i kapitel 6, ges en inblick i två danska 

inköpscentralers verksamheter och den danska modellen samt åsikter om den danska modellen 

bör införas i Sverige.    

Efter referensramen genomförs en analys, vilken bygger på den information som framgår av de 

tidigare kapitlen. I kapitel 7 kommer den deskriptiva delen av uppsatsen analyseras och 

diskuteras med fokus på frågorna som framgår av problemformuleringen. Analysdelen består 

också av normativa resonemang i form av subjektiva rekommendationer som enligt min mening 

bör följas alternativt genomföras och motiveringar därtill. I kapitel 8 sammanställs avslutnings-

vis de slutsatser som har uppmärksammats i uppsatsen. 
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Kapitel 2 LOU och de grundläggande principerna 

2.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras LOU översiktligt med inriktning på det bakomliggande syftet med 

lagen. De EU-rättsliga grundprinciperna kommer också redovisas, då de kan sägas vara fem 

grundpelare på vilka upphandlingsreglerna vilar.  

2.2 LOU 

Samtliga upphandlingar, vilka omfattas av upphandlingsreglerna, uppgår till en upphandlings-

volym som beräknas motsvara cirka 15,5–18,5 procent av Sveriges BNP. Det utgör ett belopp 

om cirka 550–660 miljarder kronor per år.13 Med andra ord har den offentliga upphandlingen 

en avsevärd inverkan på samhällsekonomin. Det svenska näringslivet påverkas därmed om det 

sker förändringar, såväl positiva som negativa, inom upphandlingsområdet.14  

Den 1 januari 2008 trädde LOU i kraft. LOU är inte den första lagen som funnits på 

upphandlingsområdet, utan bestämmelser om hur statlig upphandling får ske har funnits sedan 

början av sekelskiftet 1900. Då stadgades det att inhemska varor skulle ha företräde framför 

utländska.15 I dag däremot bygger lagstiftningen på EU-rätten, närmare bestämt på det klassiska 

direktivet. Syftet med direktivet var att den inre marknaden inom EU skulle realiseras och 

sedermera utvecklas. Det innebär indirekt att det huvudsakliga syftet med LOU inte är att gagna 

den offentliga sektorn i Sverige eller se till att upphandlande myndigheter genomför upp-

handlingar av byggentreprenader, varor eller tjänster som leder till bra resultat. I stället syftar 

LOU huvudsakligen till att stärka den inre marknaden inom EU. Det betyder att offentliga 

resurser inte ska användas på ett sådant sätt att det leder till att vissa leverantörer diskrimineras 

eller behandlas olika. De statliga medlen ska användas på ett lämpligt sätt så att konkurrensen 

främjas och handelshinder motverkas. Sedan direktivet antogs har dock målet varit att syftet 

med att främja den inre marknaden inom EU ska leda till att aktörerna på upphandlingsområdet 

vartefter gagnas genom att en god och hållbar konkurrens skapas. Det ska medföra att produkter 

                                                 
13 Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling – Statistik om upphandlingar som genomförts 

under 2011, Rapport 2012:6, s. 63. 
14 Pedersen, s. 7. 
15 Regeringens proposition 1992/93:88 om offentlig upphandling, s. 34 och Pedersen, s. 9. 
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med god kvalitet och gynnsamma priser kan erbjudas av anbudsgivande leverantörer.16 Sedan 

2008 har LOU dock förändrats. Den 15 juli 2010 infördes de enligt direktivet frivilliga 

bestämmelserna om inköpscentraler i LOU.17            

2.3 EU-rättsliga grundprinciper 

Av 1 kap. 9 § LOU framgår att: 

”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.” 

Principerna som framgår av nämnda paragraf kan sägas utgöra grundpelarna för vilka 

bestämmelserna om offentlig upphandling vilar, och den ovan nämnda bestämmelsen betraktas 

som den viktigaste i hela LOU. Principerna representerar syftet med det klassiska direktivet, 

nämligen att stärka den inre marknaden inom EU. De EU-rättsliga grundprinciperna framgår 

också av FEUF18 och av EU-domstolens rättspraxis.19 Principerna som stadgas i 1 kap. 9 § LOU 

gäller inte endast under vissa skeden i upphandlingsprocessen, utan principerna ska iakttas 

under hela upphandlingsförfarandet och gälla mot samtliga aktörer; till och med mot 

leverantörer som inte medverkar i specifika upphandlingar.20  

2.3.1 Icke-diskrimineringsprincipen 

Icke-diskrimineringsprincipen innebär att till exempel en inköpscentral inte får diskriminera 

leverantörer på grund av att de har en annan nationalitet, är etablerade i en annan medlemsstat 

eller på annan ort. Såväl direkt som indirekt diskriminering är förbjuden. Det innebär i sin tur 

att det strider mot icke-diskrimineringsprincipen att utforma en upphandling så att den 

begränsar möjligheten för utländska leverantörer att delta eller att uppställa villkor i 

förfrågningsunderlaget som endast inhemska leverantörer kan uppfylla.21  

2.3.2 Likabehandlingsprincipen 

Icke-diskrimineringsprincipen kan sägas utmynnas i likabehandlingsprincipen. Principen om 

likabehandling innebär att alla leverantörer måste behandlas lika.22 En inköpscentral förbjuds 

därmed att till exempel utge en viss mängd information om upphandlingen till vissa 

                                                 
16 Pedersen, s. 15 f. 
17 Se mer om det i kapitel 3.  
18 Se bland annat artikel 18 FEUF.  
19 De grundläggande principerna framgår även av beaktandesats 2 och av artikel 2 i det klassiska direktivet. 
20 Pedersen, s. 19 och Rosén Andersson, s. 77. 
21 EU-domstolens dom den 22 juni 1993. – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark. 

– Offentligt upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbete - Bro över Stora Bält. – Mål C-243/89; och 

Pedersen, s. 19. Se också artikel 18. 1 FEUF.  
22 Rosén Andersson, s. 79. 
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leverantörer, medan andra erhåller mindre. Varför det förbjuds beror på att det leder till att vissa 

leverantörer erhåller konkurrensfördelar. Likaså måste en inköpscentral iaktta alla leverantörers 

olika förutsättningar.23 Speciellt bör små leverantörers förutsättningar beaktas. Att ställa allt för 

höga krav, som till exempel bara väletablerade leverantörer kan uppfylla, strider således mot 

likabehandlingsprincipen.24 

2.3.3 Transparensprincipen 

Ibland kallas transparensprincipen för principen om öppenhet. Principen innebär att en 

upphandlingsprocess ska bedrivas på ett öppet och förutsebart sätt, och således inte ge 

leverantörer tolkningsproblem.25 Det krävs således att förfrågningsunderlag är klart och tydligt 

utformade så att leverantörer exempelvis kan förutse vilka volymer som ska upphandlas och 

vilka upphandlande myndigheter som är avropsberättigade.26 Ett förfrågningsunderlags villkor 

får dessutom inte ändras under upphandlingens gång.27 En inköpscentral är vidare skyldig att 

forma upphandlingen på ett sådant sätt att det är möjligt att granska att konkurrensen främjas.28 

2.3.4 Proportionalitetsprincipen 

För att inte agera i strid mot proportionalitetsprincipen måste villkor och andra åtgärder som en 

inköpscentral företar vara proportionerliga. Det innebär att de krav som ställs i ett förfrågnings-

underlag inte får vara överdrivet höga i förhållande till syftet med kraven. De ställda kraven 

måste ha ett rimligt förhållande till syftet och kraven ska leda till att syftet på ett skäligt och 

effektivt sett uppnås.29  

2.3.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att en inköpscentral förpliktas att erkänna till 

exempel utländska certifikat och intyg samt att acceptera dem som likvärdiga de inhemska mot-

svarigheterna. Förutsättningen är dock att behöriga myndigheter i andra medlemsstater har 

utfärdat intygen och certifikaten.30  

                                                 
23 EU-domstolens dom den 3 mars 2005 I de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom SA och État belge; 

och Rosén Andersson, s. 79 f. 
24 EU-domstolens dom den 17 september 2002, Concordia Bus Finland Oy Ab, C-513/99; och Rosén Andersson, 

s. 82. 
25 Pedersen, s. 20.  
26 RÅ 2002 ref. 80 och kammarrätten i Jönköping, dom den 2011-12-11, mål nr 2331-11. 
27 Pedersen, s. 20. 
28 EU-domstolens dom den 13 oktober 2005, C-458/03, Parking Brixen GmbH mot Gemeinde Brixen och 

Stadtwerke Brixen AG; och Rosén Andersson, s. 82. 
29 EU-domstolen dom den 11 juli 2002, Käserei Champignon Hofmeister och Hauptzollamt Hamburg-Jonas, mål 

C-210/00, p. 59 och RÅ 2010 ref. 78 samt Pedersen, s. 20. 
30 Artikel 53.1 FEUF, prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, s. 132 och Pedersen, s. 20.  
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Kapitel 3 Inköpscentraler 

3.1 Introduktion  

Kapitlet inleds med allmän information om inköpscentraler, där bestämmelser om inköps-

samverkan och inköpscentraler redovisas närmare. Fortsättningsvis introduceras de två huvud-

sakliga nationella inköpscentralerna som verkar inom Sveriges gränser. Först presenteras den 

inköpscentral som verkar för den statliga sektorn, nämligen SIC, och sedan presenteras SKI 

som bedriver sin verksamhet inom den kommunala sektorn. I kapitlet framförs även kritik som 

har riktats mot de nationella inköpscentralerna och deras utbredning på den offentliga 

marknaden samt hur det nyss antagna direktivet kan komma att påverka inköpscentralernas 

verksamheter.    

3.2 Allmänt om inköpscentraler 

Rikstäckande inköpssamverkan inom de statliga och kommunala sektorerna är inget nytt 

fenomen, utan sådan inköpssamverkan har på nationell nivå pågått under flera decennier såväl 

i Sverige som i övriga Europa.31 Genom det klassiska direktivet fick de enheter som bedrev den 

nationella inköpssamverkan en ny juridisk form i form av inköpscentraler.32 Det ansågs nöd-

vändigt att införa en EU-rättslig definition av inköpscentraler eftersom det dels inom medlems-

staterna redan hade utvecklats centraliserade inköpssamordningar, dels för att införandet av 

inköpscentraler kunde leda till ökad konkurrens och förbättrad effektivitet.33 Direktivet 

utformades emellertid så att det var frivilligt för medlemsstaterna att införa bestämmelserna om 

inköpscentraler. Anledningen till det var att det rådde olikheter i medlemsstaterna angående 

inköpsamverkan. För att ta hänsyn till olikheterna utformades direktivet på ett sådant sätt att 

medlemsstaterna på eget initiativ får utforma bestämmelser om inköpscentraler i enlighet med 

direktivet.34 Bestämmelserna om inköpscentraler medförde att den nationella inköpssamverkan 

som bedrevs i medlemsstaterna kom att bedrivas genom inköpscentraler.  

Av artikel 1.10 i det klassiska direktivet framgår definitionen av inköpscentraler: 

”Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som 

– anskaffar varor och/eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, eller 

– genomför offentlig upphandling eller ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster 

som är avsedda för upphandlande myndigheter.” 

                                                 
31 SOU 2013:12, s. 175. 
32 A.a. s. 170. 
33 Beaktandesats 15 i det klassiska direktivet. 
34 Beaktandesats 16 i det klassiska direktivet. Se också artikel 11 i det klassiska direktivet.  
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Definitionen tydliggör att inköpscentraler endast kan bedrivas av upphandlande myndigheter 

och att inköpscentraler kan ha tre olika funktioner.35 Den första funktionen innebär att inköps-

centraler anskaffar varor och tjänster för upphandlande myndigheter genom att upphandla, 

eventuellt lagerhålla och sedermera vidareförsälja det som har upphandlats. Funktionen kallas 

för grossistfunktionen. Den andra funktionen är ombudsfunktionen. Den innebär att inköps-

centraler kan agera ombud för flera upphandlande myndigheter i specifika upphandlingar. Den 

tredje och sista funktionen går ut på att inköpscentraler ingår ramavtal vilka är avsedda för 

upphandlande myndigheter avseende byggentreprenader, varor eller tjänster. Denna ramavtals-

funktion ger följaktligen upphandlande myndigheter möjligheten att anlita inköpscentraler och 

sedermera avropa från ramavtal som dessa har upphandlat i eget namn.36 

Den 15 juli 2010 implementerades bestämmelser om inköpscentraler i den svenska lag-

stiftningen, bland annat i LOU. Regeringen ansåg, med beaktande av 2006 års upphandlings-

utredning37 och Statskontorets promemoria ”Inköpscentraler i Sverige”38, att ett tungt vägande 

skäl till att införa bestämmelserna om inköpscentraler var att inköpscentraler redan fanns i 

Sverige.39 Av beaktandesats 15 i det klassiska direktivet framgår att: 

”Vissa förfaranden för centralisering av inköp har utvecklats i medlemsstaterna. Flera upphandlande 

myndigheter har till uppgift att göra anskaffningar eller genomföra offentlig upphandling/ingå 

ramavtal för andra upphandlande myndigheter. Eftersom det rör sig om stora inköpsvolymer är det 

genom dessa förfaranden möjligt att öka konkurrensen och förbättra effektiviteten i den offentliga 

upphandlingen. Det bör därför införas en gemenskapsdefinition av den inköpscentral som står till de 

upphandlande myndigheternas förfogande.”40 

Statskontoret angav i sin promemoria att EU-kommissionen, när den utformade beaktandesats 

15, bland annat syftade på Sverige när kommissionen stiftade att centraliserad inköpssamverkan 

redan har utvecklats i medlemsstaterna. Även vid utformandet av definitionen av inköps-

centraler i artikel 1.10 i det klassiska direktivet influerades kommissionen av hur inköp-

samverkan såg ut i Sverige. EU-kommissionen betraktade med andra ord den statliga inköps-

samordningen som ett efterföljansvärt exempel.41 Statskontoret angav också:  

                                                 
35 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, s. 258 och SOU 2013:12, s. 

170 f.   
36 SOU 2013:12, s. 171. 
37Nya upphandlingsregler 2, Slutbetänkande av upphandlingsutredningen 2004, SOU 2006:28. 
38 Statskontorets promemoria, 2008-11-17, Dnr 2008/163-5. 
39 Prop. 2009/10:180, s. 260. 
40 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, beaktandesats 15.  
41 Statskontoret, Dnr 2008/163-5, s. 29. 
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”att ett införande av direktivets bestämmelser om inköpscentraler i svensk lagstiftning är en 

önskvärd kodifiering av en redan existerande praxis. Följaktligen är konsekvenserna av ett införande 

begränsade.”42   

Några av de nackdelar som lades fram i och med förslaget att införa bestämmelser om inköps-

centraler i Sverige var att små leverantörer kunde påverkas negativt i och med storskaliga ram-

avtal. Det kunde således påverka konkurrensen genom att små leverantörer utestängs, medan 

stora leverantörer, med större marknadsandelar, enklare kunde uppfylla kraven på stora av-

ropsvolymer och därmed gynnas.43 Regeringen ansåg dock att fördelarna med att införa inköps-

centraler vägde tyngre än nackdelarna, varför bestämmelserna om inköpscentraler kom att 

införas i svensk lagstiftning.44 Av 2 kap. 9 a § LOU framgår att:  

”Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som  

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande 

myndigheter, eller  

2. medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande 

myndigheter.”  

Till skillnad från definitionen i det klassiska direktivet har grossistfunktionen uteslutits från den 

svenska definitionen av inköpscentraler. Statskontoret ställde sig kritisk till inköpscentralers 

grossistfunktion. Statskontoret anförde bland annat att det i Sverige inte fanns något behov av 

att införa funktionen och att ett eventuellt införande skulle innebära en affärsmässig risk för 

inköpscentraler.45 Regeringen instämde med Statskontorets bedömning och angav att grossist-

funktionen inte skulle införas. Det ledde till att grossistfunktionen blev, och är i nuläget 

fortfarande, otillåten.46  

Enligt 4 kap. 22 § LOU får en upphandlande myndighet anskaffa byggentreprenader, varor och 

tjänster genom att ta hjälp av en inköpscentral. I och med bestämmelsen ges en beställare 

möjligheten att avropa från en inköpscentrals ramavtal i stället för att upphandla ramavtal på 

egen hand. Av motsvarande bestämmelse i artikel 11 i det klassiska direktivet framgår även att 

en upphandlande myndighet har följt bestämmelserna i direktivet, förutsatt att den inköps-

central som myndigheten har anlitat inte har agerat i strid med bestämmelserna. Om emellertid 

bestämmelserna enligt direktivet eller LOU överträds, uppstår frågan om det är inköpscentralen 

eller den upphandlande myndigheten som ska ansvara för överträdelsen och sedermera eventu-

ellt bli part i en överprövning eller i ett skadeståndsmål. Statskontoret har i sin promemoria 

angett att det klassiska direktivet ska tolkas så att en upphandlande myndighet, som avropar 

                                                 
42 Statskontorets promemoria, 2008-11-17, Dnr 2008/163-5, s. 29.  
43 Prop. 2009/10:180, 259 f.  
44 A.a. s. 262. 
45 Statskontoret, Dnr 2008/163-5, s. 32.  
46 Prop. 2009/10:180, s. 263 f.  
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från ett ramavtal som en inköpscentral har upphandlat i eget namn, har möjlighet att göra det 

utan att iaktta direktivets förfaranderegler under förutsättningen att inköpscentralen iakttar 

reglerna. Statskontoret har också angett att direktivets ordalydelse speglar den praxis som gäller 

i Sverige, det vill säga att den inköpscentral som upphandlar ramavtal är ansvarig för att be-

stämmelserna i direktivet och LOU efterlevs. Statskontoret har emellertid vänt på ansvars-

fördelningen vid förnyad konkurrensutsättning. Den avropande myndigheten blir då ansvarig 

om denne agerar i strid med förfarandereglerna. I det fall en inköpscentral agerar ombud blir 

den upphandlande myndigheten som anlitat inköpscentralen ansvarig för eventuella 

lagöverträdelser.47 Regeringen har i förarbetet till de nya rättsmedlen på upphandlingsområdet 

angett att den ansluter sig till Statskontorets tolkning av direktivet. Regeringen påstod att det 

var ”den mest naturliga lösningen”.48 

För att anlita en inköpscentral behöver en upphandlande myndighet inte genomföra en upp-

handling av inköpscentraler.49 Det är alltså ett undantag från upphandlingsskyldigheten.50  

3.3 SIC 

SIC bildades den 1 januari 2011 och en av förebilderna vid upprättandet av SIC var den danska 

nationella inköpscentralen Statens og Komunernes Indkøbsservice. SIC har som primäruppgift 

att upphandla ramavtal och att förvalta dem. SIC upphandlar ramavtal inom cirka 60 produkt-

områden och det finns ungefär 1 100 ramavtal som myndigheter under regeringen kan avropa 

från. Den sammanlagda försäljningen uppgår varje år till omkring 10–11 miljarder kronor.51  

Av förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet framgår det av 8 a § första 

stycket att Kammarkollegiet ska ansvara för den statliga inköpssamordningen och ingå ramavtal 

som är avsedda för andra statliga myndigheter. Kammarkollegiet ska också ansvara för upp-

handlingar av ramavtal för den offentliga förvaltningen inom IT-området.52 Det innebär att SIC 

också erbjuder ramavtal till upphandlande myndigheter inom den kommunala sektorn, dock 

endast inom IT-området.   

Syftet med den statliga inköpssamordningen, det vill säga den verksamhet som bedrivs av SIC, 

är att åstadkomma besparingar för staten, vilket framgår av förordning (1998:796) om statlig 

                                                 
47 Statskontoret, Dnr 2008/163-5, s. 32 f. 
48 Prop. 2009/10:180, s. 265. Jfr liknande framställning i SOU 2013:12, s. 171 f.  
49 Prop. 2009/10:180, s. 328. 
50 Rosén Andersson, s. 252.  
51 SOU 2013:12, s. 176.  
52 8 a § andra stycket förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet. 
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inköpssamordning. Enligt 1 § gäller förordningen för myndigheter under regeringen. Av 2 § i 

förordningen följer:  

”För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till 

stora värden skall det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar 

upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar 

beaktas.” 

Det innebär att SIC ska tillhandahålla ramavtal för varor och tjänster som myndigheter under 

regeringen exempelvis upphandlar regelbundet.53 Målet med utformningen var att den statliga 

inköpssamverkan skulle effektivisera myndigheternas förvärv av varor och tjänster, vilket i sin 

tur skulle resultera i reducerade kostnader för staten.54 

Myndigheter under regeringen ska enligt 3 § i förordningen avropa från de ramavtal som SIC 

har upphandlat enligt 2 §. Myndigheterna blir alltså automatiskt parter i de ramavtal som SIC 

upphandlar.55 De har trots det ingen skyldighet att avropa från ifrågavarande ramavtal. Om en 

myndighet under regeringen skulle finna en annan form av ramavtal lämpligare än ett avtal som 

SIC har att erbjuda, måste myndigheten dock, enligt 4 § i förordningen om statlig inköps-

samordning, underrätta SIC om att myndigheten kommer göra avsteg från ramavtalet. Det 

aktualiseras framför allt när en myndighet under regeringen väljer att upphandla ett eget ram-

avtal vid sidan av SIC:s ramavtal.56 Det kan därmed sägas att SIC måste ”förtjäna sina kunder” 

genom att erbjuda ramavtal som leder till besparingar.57 

Som redan nämnts kan även andra myndigheter än de under regeringen avropa från de statliga 

ramavtalen. Det är dock under förutsättningen att de lämnar en särskild anmälan därom, i form 

av en fullmakt. Anledningen är att förfrågningsunderlaget ska bli så transparent som möjligt. 

Upphandlande myndigheter inom den kommunala sektorn kan alltså anmäla intresse att avropa 

från de statliga ramavtalen inom IT- och telekommunikation.58  

3.4 SKI 

SKI bildades den 1 januari 2011. Tidigare var det Kommentus AB, som ägdes av SKL och 256 

av Sveriges kommuner gemensamt, som bedrev den verksamhet som i dag bedrivs av SKI. SKI 

                                                 
53 Rosén Andersson, s. 256 f.  
54 SOU 2013:12, s. 176 och 1 § förordning om statlig inköpssamordning. 
55 http://www.avropa.se/Om-inkopscentralen/Vemfar-avropa/, hämtad den 27 december 2013.  
56 Rosén Andersson, s. 256 f. 
57 SOU 2013:12, s. 180. 
58 Rosén Andersson, s. 256 f och http://www.avropa.se/Om-inkopscentralen/Avropsberattigade_organisationer/, 

hämtad den 27 december 2013. 
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kan betraktas som SIC:s motsvarighet inom den kommunala sektorn. Den stora skillnaden, för-

utom att SKI bedriver sin verksamhet inom den kommunala sektorn, är att SKI driver en bredare 

verksamhet än sin statliga motsvarighet. För det första erbjuder SKI ramavtalsfunktionen, det 

vill säga att inköpscentralen i eget namn upphandlar ramavtal till upphandlande myndigheter,59 

alltså till exempel kommuner, landsting och deras bolag.60 För det andra medverkar inköps-

centralen vid offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter. 

SIC erbjuder däremot endast den förstnämnda funktionen. SKI:s ramavtalsupphandlings-

verksamhet avser att spegla det regelbundna behov som upphandlande myndigheter har av vissa 

varor och tjänster.61 En av SKI:s huvuduppgifter är således att samordna ramavtal till 

kommuner, landsting och regioner. Verksamheten syftar också till att reducera kostnader för 

varor och tjänster som upphandlande myndigheter på egen hand annars skulle ha upphandlat 

och att reducera kostnader för administrativt arbete för SKI:s kunder.62 Målet med SKI:s 

verksamhet är att den ska utgöra ett positivt supplement till att upphandlande myndigheter 

genomför upphandlingar av ramavtal på egen hand.63  

För att en upphandlande myndighet ska ha rätt att avropa från SKI:s ramavtal krävs att 

myndigheten bekräftar sitt intresse att använda ramavtalet. Bekräftelsen måste emellertid fram-

föras innan myndigheten avropar från ramavtalet. Myndigheten som önskar att avropa från 

SKI:s ramavtal bekräftar sitt intresse genom att erlägga en serviceavgift om 1 000 kronor till 

SKI. Myndigheten ingår då i ”SKI:s kundlista för kommande avtal” och har rätt att avropa från 

ramavtal som annonseras under det kommande kalenderåret. Genom att betala serviceavgiften 

förpliktar sig dock inte myndigheten att avropa från de ramavtal som löpande annonseras. Även 

de myndigheter som inte har erlagt serviceavgiften innan det kommande kalenderåret har 

möjlighet att avropa från de ramavtal som annonserats under den period som återstår av året. 

Vad som krävs är att myndigheten betalar avgiften. Enligt SKI blir en upphandlande myndighet 

en avropsberättigad myndighet när den har erlagt serviceavgiften och inte har gjort en avstegs-

anmälan till en viss upphandling. En upphandlande myndighet som genomför en avstegs-

anmälan till en upphandling ingår nämligen inte som en avropsberättigad myndighet i det upp-

handlande ramavtalet. Myndigheten förbinder sig först att avropa från ramavtalen när den aktivt 

                                                 
59 SOU 2013:12, s.179. 
60 2 kap. 12 § och 19 § LOU.  
61 SOU 2013:12, s. 179. 
62 http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/supportsidor_1/om_oss_1, hämtad den 27 december 2013. 
63 SOU 2013:12, s. 180. 
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anmält intresse att använda ramavtalet och när den godkänt de allmänna villkor som gäller för 

tillämpning av ramavtal.64 

SKI:s verksamhet finansieras genom att SKI tar ut procentuella avgifter från leverantörernas 

omsättning på ramavtalen.65 Det innebär att verksamheten är helt beroende av att upphandlande 

myndigheter anlitar SKI för att upphandla ramavtal som myndigheterna sedermera avropar från. 

Eftersom det är frivilligt för upphandlande myndigheter, det vill säga SKI:s tänkbara kunder, 

att avropa från SKI:s upphandlande ramavtal måste den med andra ord ”förtjäna sina kunder”. 

SKI måste därmed erbjuda ramavtal som till exempel kan resultera i besparingar för de upp-

handlande myndigheterna. Finner myndigheterna det mer fördelaktigt att upphandla ramavtal 

på egen hand leder det till att SKI:s intäkter reduceras.66 Av den anledningen gör SKI avväg-

ningar för att uppskatta om eventuella framtida upphandlingar kan generera tillräckligt med 

försäljning.67 

3.5 Kritik mot de nationella inköpscentralerna 

Upphandlingsutredningen ställer sig i slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 

positivt till att vidareutveckla de nationella inköpscentralerna. Vad gäller SIC anser dock utred-

ningen att den statliga inköpssamverkan skulle kunna fortsätta att utvecklas mer positivt om en 

åtstramning av villkoren genomförs angående myndigheter under regeringens möjlighet att 

avstegsanmäla sig. Enligt upphandlingsutredningen är det för enkelt för myndigheterna att 

anmäla avsteg. Skulle en åtstramning av villkoren genomföras innebär det inte att myndighet-

erna förtas möjligheten att avstegsanmäla sig. I annat fall skulle SIC få en monopolställning, 

eftersom det blir tvingande för myndigheterna att avropa från de statliga ramavtalen som upp-

handlas av SIC. Som helhet är upphandlingsutredningen dock positiva till att de nationella 

inköpscentralerna vidareutvecklas och att de ges ett större utrymme i den offentliga upp-

handlingen.68 Alla ser emellertid inte lika positivt på utvecklingen så som upphandlings-

utredningen gör.  

                                                 
64Broschyren – SKL Kommentus inköpscentral – verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar, 

http://www.sklkommentus.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=92a110b7-1754-44be-bb2f-

f87dda11cf78&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_7fec4ce9-08f5-4615-bd13-

32ba841d7bc7&FileName=arbetssatt-ski-kommentus.pdf&Attachment=False, hämtad den 27 december 2013, s. 

6, 10 f och förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 8770-13 och mål nr 8272-13.  
65 Även SIC:s verksamhet finansieras på detta sätt.  
66 SOU 2013:12, s. 179–181.  
67 Statskontoret, Dnr 2008/163-5, s. 11. 
68 SOU 2013:12, s. 177 f.  
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I en rapport69 skriven på uppdrag av Konkurrensverket omnämns viss kritik mot centraliserad 

inköpssamordning. I rapporten belyses problemet med att stora ramavtal leder till volym-

osäkerhet och att så inte skulle vara fallet med flera mindre ramavtal. Dessutom nämns 

ytterligare ett problem avseende att enskilda upphandlande myndigheters behov inte kan upp-

fyllas i lika stor omfattning som om myndigheterna hade genomfört upphandlingarna 

individuellt. Samordnande upphandlingar som företas av de nationella inköpscentralerna 

riskerar med andra ord att resultera i sämre anpassning och följaktligen sämre villkor. Vidare 

redovisas att de statliga ramavtalen inte nödvändigtvis leder till lägre priser. Rapporten visar 

snarare på motsatsen. Även om de statliga ramavtalen omfattar mycket större volymer jämför-

bart med enskilt upphandlande ramavtal blir priserna således inte alltid lägre. Ramavtalen blir 

däremot mer komplexa.70 

I ett yttrande från Konkurrensverket framför verket en oro över utvecklingen av den 

centraliserade inköpssamverkan i Sverige. Det erfar att utvecklingen snarare beror på att de 

upphandlande myndigheterna saknar interna resurser eller den kompetens som behövs för att 

genomföra individuella upphandlingar, i stället för att bero på att upphandlingarna resulterar i 

bättre priser och villkor för myndigheterna.71  

Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL) har också yttrat en negativ inställning till 

inköpscentralernas verksamhet. FSOL redovisar att en undersökning den gjort med drygt 6 000 

leverantörer visar att en tydlig majoritet av leverantörerna anser att den offentliga marknaden 

behöver omfattas av ökad förutsebarhet. I undersökningen angav endast tio procent av de till-

frågade leverantörerna att ”de ser positivt på inköpscentralers funktion för en fungerande 

offentlig marknad.”72 Majoriteten av leverantörerna angav att de ställer sig negativt till att 

inköpscentralerna ges en större roll på den offentliga marknaden.73  

                                                 
69 Samordnade Ramavtal – en empirisk undersökning, Bergman m.fl., Konkurrensverket, Uppdragsforsknings-

rapport: 2010:5. 
70 A.a. s. 29, 36, 42, 46 och 84 f. 
71 Konkurrensverket, Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) – analys  

och erfarenhet av den offentliga upphandlingen, Yttrande den 2012-01-19, Dnr 763/2011, s. 13 f.  
72 Remissyttrande över slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 – Goda affärer – en strategi för hållbar 

offentlig upphandling SOU 2013:12, Sveriges Offentliga Leverantörer, den 20 maj 2013, s. 1.  
73 A.a. s. 1 och 5. 
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3.6 Framtiden 

Den 15 januari 2014 antogs EU-kommissions direktivförslag74  till ett nytt upphandlingsdirektiv 

av Europaparlamentet och direktivet kommer inom kort träda i kraft. Det nya upphandlings-

paketet innehåller bland annat ett nytt direktiv75 som kommer ersätta det klassiska direktivet.76 

EU:s medlemsstater, däribland Sverige, har en tidsperiod om två år att förhålla sig till vad gäller 

att få sina respektive inhemska upphandlingslagstiftningar att överensstämma med de nya 

bestämmelserna. Dessförinnan, alltså den tiden innan direktivet förverkligas i svensk 

lagstiftning, är det fortfarande LOU i dess nuvarande utformning som gäller.77   

Det antagna direktivet innehåller nya bestämmelser avseende bland annat centraliserad inköps-

verksamhet och inköpscentraler. Syftet med bestämmelserna är bland annat att öppna upp den 

inre marknadens förmåga att erbjuda stordriftsfördelar för upphandlande myndigheter.78 

Direktivet innehåller nya bestämmelser som ska förenkla för upphandlande myndigheter att 

tillvarata tjänster som inköpscentraler etablerade i andra medlemsstater erbjuder och tydliggöra 

myndigheternas ansvar vid anlitandet av inköpscentraler inom medlemsstaterna.79 Enligt 

upphandlingsutredningen innebär de nu antagna förslagen rörande inköpscentraler och deras 

verksamheter ingen förändring i sak utan det är snarare utformningen av bestämmelserna som 

har blivit annorlunda.80 Ett exempel är ansvarsfrågan. Det framgår till exempel när en upp-

handlande myndighet ska stå ansvarig om den inte uppfyller skyldigheterna i direktivet. Det 

gäller exempelvis när den upphandlande myndigheten själv genomför en förnyad konkurrens-

utsättning av ett ramavtal som en inköpscentral har ingått.81 Bestämmelsen speglar den 

reglering av ansvarsfördelningen som vi redan har i Sverige.82 Av det antagna direktivet fram-

går fortfarande att inköpscentralerna alltjämt får ikläda sig tre funktioner men att de får 

samlingsbegreppet centraliserade inköpsverksamheter.83 Ytterligare en nyhet är att det klargörs 

                                                 
74 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om offentlig upphandling, 

Bryssel den 20.12.2011, KOM(2011) 896 slutlig. 
75 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 

upphävande av direktiv 2004/18/EG. Hädanefter det antagna direktivet. 
76 http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/eu_news/20140116_ep_sv.htm, hämtad den 21 januari 2014 och 

http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____9665.aspx, hämtad den 13 mars 2014. 
77 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14527_sv.htm och 

http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/Sa-blir-EU-lag-svensk-lag/, 

hämtade den 21 januari 2014.  
78 SOU 2013:12, s. 190. 
79 Se artikel 37.2 och 39 i det antagna direktivet.  
80 SOU 2013:12, s. 173. 
81 Artikel 37.2 i det antagna direktivet. 
82 Se avsnitt 3.2. 
83 Artikel 2.14 i det antagna direktivet och SOU 2013:12, s.173.   
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att inköpscentraler får erbjuda stödverksamhet för inköp. Det avser bland annat att inköps-

centraler får tillhandahålla rådgivning om genomförande av offentliga upphandlings-

förfaranden.84 Inte heller det förändrar något i sak för svenskt vidkommande. Av det antagna 

direktivet framgår således att inköpscentralernas roll förtydligas och vad angår inköpscentraler 

är den största nyheten att ramavtal som inköpscentraler upphandlar även ska kunna utnyttjas 

över nationsgränserna.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Artikel 2.15 i det antagna direktivet och SOU 2013:12, s.173 f.    
85 Broschyren – SKL Kommentus inköpscentral, s. 13.  
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Kapitel 4 Ramavtal 

4.1 Introduktion 

Som nämnts i det tidigare kapitlet upphandlar de nationella inköpscentralerna, SIC och SKI, 

ramavtal avsedda för andra myndigheter. I detta kapitel kommer begreppet ramavtal presenteras 

närmare. Inledningsvis beskrivs vad ett ramavtal är och de bestämmelser som reglerar ramavtal. 

Kapitlet innehåller också information om vad som krävs för att främja konkurrensen vid upp-

handling av ramavtal, vad som krävs för att bli part i ett ramavtal och, avslutningsvis, en kort 

beskrivning om volymangivelse.  

4.2 Allmänt om ramavtal 

Genom det klassiska direktivet blev det möjligt för EU:s medlemsstater att införa bestämmelser 

om ramavtal. I artikel 32.1 i det klassiska direktivet framgår att det är frivilligt för en medlems-

stat att införa ramavtalsbestämmelserna som stadgas i direktivet i den nationella lagstiftningen. 

Sverige var en av de medlemsstater som valde att implementera bestämmelserna om ramavtal 

i den nationella lagstiftningen. Implementeringen genomfördes eftersom det bland annat redan 

förekom ramavtal på upphandlingsområdet. Dessutom skulle ett införande av bestämmelserna 

om ramavtal förhindra att en eventuell domstolsbedömning kom att förbjuda användningen av 

ramavtal. I åtanke med implementeringen fanns även att ramavtal kunde ha positiva effekter 

för upphandlande myndigheter. Regeringen ansåg att bättre priser och lägre hanterings-

kostnader kunde uppnås i det fall upphandlande myndigheter ansluter sig till ramavtal i stället 

för att genomföra upphandlingar individuellt.86  

Av 2 kap. 15 § LOU framgår att: 

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

eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 

tidsperiod.”  

Definitionen, som har sin motsvarighet i artikel 1.587 i det klassiska direktivet, tydliggör 

följaktligen vad som avses med ramavtal. Enligt LOU, och vad som framgår av det klassiska 

direktivet, finns det tre varianter av ramavtal. Den första varianten, vilken framgår av 5 kap. 4 

§ LOU och av artikel 32.3 i det klassiska direktivet, innebär att ramavtal kan ingås med endast 

                                                 
86 Regeringens proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, s. 166 f.  
87 Artikel 1.5 i det klassiska direktivet: ”ramavtal: ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 

myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelning av kontrakt under 

en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet.”  
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en leverantör under förutsättningen att villkoren i kontraktet, som grundar sig på ramavtalet, 

stämmer överens med villkoren i ramavtalet.88 Ramavtalet är bindande för såväl upphandlande 

myndigheter som leverantören, det vill säga för båda parter. Frångås något villkor betraktas det 

som ett kontraktsbrott.89 Av 5 kap. 6 § LOU och artikel 32.4 i det klassiska direktivet framgår 

den andra varianten. I likhet med den första varianten ska samtliga villkor vara fastställda i 

ramavtalet. Med andra ord ska villkoren i kontrakten stämma överens med de fastställda 

villkoren i ramavtalet. Skillnaden från den tidigare varianten är att kontrakt ingås med flera 

leverantörer.90 Även den andra varianten av ramavtal är bindande.91 Den tredje och sista 

varianten av ramavtal framgår av 5 kap. 7 § LOU och av artikel 32.4 i det klassiska direktivet. 

Det stadgas att om ramavtal ingås med flera leverantörer och inte alla villkor är fastställda i 

avtalet ska parterna återigen bjudas in att lämna anbud i överensstämmelse med de villkor som 

framgår av ramavtalet. Det sker genom en så kallad förnyad konkurrensutsättning.92 Avropande 

myndigheter, och alltså inte inköpscentralen, måste då genomföra ytterligare en 

upphandlingsprocess – en slags miniupphandling – oavsett hur kompetenta myndigheterna i 

fråga är.93 Den nyss nämnda ramavtalsvarianten är inte bindande för leverantörerna eftersom 

leverantörerna, när den förnyade konkurrensutsättningen sker, avgör huruvida de vill lämna nya 

anbud eller inte.94 När ramavtal ingås med flera leverantörer ska de åtminstone vara tre. Det 

gäller dock inte utan undantag.95 

4.3 Främja konkurrensen  

I artikel 32.2 femte stycket i det klassiska direktivet stadgas att: 

”En upphandlande myndighet får inte använda ramavtal på otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att 

konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids.” 

Bestämmelsen, som har influerats av de konkurrensrättsliga bestämmelserna i artikel 101 i 

FEUF, innebär att en inköpscentral måste beakta hur konkurrensen kommer att påverkas av de 

                                                 
88 Jfr liknande framställning i prop. 2006/07:128, s. 161. 
89 Prop. 2006/07:128, s 160 och http://www.upphandlingsstod.se/etiketter/ramavtal, hämtad den 27 december 

2013. 
90 Prop. 2006/07:128, s. 162 och Pedersen, s. 69 f.   
91 http://www.upphandlingsstod.se/etiketter/ramavtal, hämtad den 27 december 2013. 
92 Pedersen, s. 70.  
93 Prop. 2006/07:128, s. 162.  
94 http://www.upphandlingsstod.se/etiketter/ramavtal, hämtad den 27 december 2013.  
95 Av 5 kap. 5 § LOU framgår att om det inte finns ”[e]tt tillräckligt antal leverantörer som uppfyller 

urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller de tilldelningskriterier enligt 12 kap. 1§ 

andra stycket som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet” kan ramavtal ingås med färre än tre leverantörer.  
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ramavtal som inköpscentralen avser att upphandla innan den väljer att genomföra upphandling-

arna.96 Alltså måste en inköpscentral analysera hur marknadens aktörer kan komma att påverkas 

av upphandlingarna som den kommer genomföra så inte effekten blir att marknads-

konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Omvänt ska ramavtalsupphandlingar leda 

till att konkurrens uppnås.97 Dessutom måste de EU-rättsliga grundprinciperna som framgår av 

1 kap. 9 § LOU beaktas vid ramavtalsupphandlingarna.98    

I förarbetet till LOU, avseende bestämmelserna om ramavtal, har regeringen tydliggjort att det 

i vissa fall är olämpligt att en inköpscentral upphandlar ramavtal där endast en eller ett fåtal 

leverantörer antas.99 Ett rikstäckande ramavtal, där många upphandlande myndigheter har 

möjlighet att avropa och endast en leverantör har antagits, kan enligt regeringen resultera i att 

situationer som påminner om monopol uppstår. Regeringen framhåller även att det kan vara 

svårt för små företag att tävla mot stora företag som har större marknadsandelar vid upphandling 

av ramavtal. Särskilt påtagligt blir det när stora ramavtal upphandlas som omfattar kontrakt där 

stora volymer kan komma att avropas eller där kontraktslängden är lång.100 Även Konkurrens-

verket har framfört vad effekten av stora ramavtal skulle kunna bli: 

”Exempelvis skulle mycket stora ramavtal som – utan sakligt godtagbara skäl – stänger ute andra 

leverantörer än de allra största, eller som allvarligt kan skada konkurrensen genom att den eller de 

leverantörer som inte antas i ramavtalet riskerar att helt försvinna från den aktuella marknaden, 

kunna bli föremål för ingripande av allmän förvaltningsdomstol med stöd av artikel 32.2 femte 

stycket i direktiv 2004/18/EG”.101 

Ett ledord inför upphandlingar av ramavtal kan därmed sägas vara omdöme. En inköpscentral 

måste bedöma om det är nödvändigt att genomföra ramavtalsupphandlingar och hur upp-

handlingarna ska formges så att effekten inte blir att konkurrensen förhindras, begränsas eller 

snedvrids.102 

4.4 Parter i ramavtal 

Det framgår av såväl det klassiska direktivet som LOU att det endast är de parter som ursprung-

ligen framgår av ramavtalet som får avropa från ramavtalet. Det innebär att det strider mot 

artikel 32.2 andra stycket i det klassiska direktivet och 5 kap. 2 § LOU om upphandlande 

                                                 
96 Pedersen, s. 68.  
97 Prop. 2006/07:128, s. 172. 
98 Pedersen, s. 68.  
99 Rosén Andersson, s. 256. 
100 Prop. 2006/07:128, s. 172. Jfr liknande framställning Rosén Andersson, s. 256. 
101 Konkurrensverket, 2012-05-30, Dnr 285/2012, s. 8, p. 36.  
102 Prop. 2006/07:128, s. 172.  
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myndigheter eller leverantörer i efterhand tillträder ett ramavtal.103 Av 5 kap. 2 § LOU framgår 

att: 

”Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal skall tilldelas enligt 4, 6 eller 7 §. Ett sådant kontrakt får 

slutas endast mellan en upphandlande myndighet och en leverantör som är part i ramavtalet. 

Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna inte väsentligt avvika från 

villkoren i ramavtalet.” 

Av paragrafens ordalydelse är det dock inte möjligt att utläsa att ramavtal endast får användas 

av de upphandlande myndigheterna eller leverantörer som från början är parter i ramavtalet, 

som det gör i artikel 32.2 andra stycket i det klassiska direktivet: 

”Kontrakt som bygger på ett ramavtal som skall tilldelas i enlighet med de förfaranden som avses i 

punkterna 3 och 4. Dessa förfaranden får bara tillämpas mellan de upphandlande myndigheterna och 

de ekonomiska aktörer som från början är parter [egen kursivering] i ramavtalet.” 

Det framgår dock av förarbetet till LOU att bestämmelsen inte ska tolkas annorlunda.104  

Med tanke på att det för icke-ursprungliga upphandlande myndigheter är förbjudet att i efter-

hand ansluta sig till ett ramavtal blir bedömningen inte annorlunda om det av förfrågnings-

underlaget framgår att upphandlande myndigheter har möjlighet att i efterhand ansluta sig till 

ramavtalet och således även avropa från avtalet. Följaktligen är det inte heller möjligt för en 

upphandlande myndighet att ta över en annan upphandlande myndighets partsställning.105 Det 

innebär också att en inköpscentral inte får ta in fler leverantörer till ett ramavtal som den redan 

har upphandlat.106 

För att en upphandlande myndighet ska betraktas som part i ett ramavtal krävs att myndigheten 

på ett aktivt sätt har visat intresse att utnyttja ramavtalet. Att en upphandlande myndighet aktivt 

visar intresse att använda ett ramavtal innebär att den uttrycker någon form av partsvilja. När 

en inköpscentral upphandlar ett ramavtal i eget namn måste en upphandlande myndighet, för 

att bli part i ramavtalet, i förväg anmäla intresse att använda sig av ramavtalet i fråga, vilket 

sker genom att myndigheten erlägger en serviceavgift. Om det inte sker kan myndigheten inte 

betraktas som part i ramavtalet.107 Upphandlande myndigheter som inte utgör parter får därmed 

inte avropa från ramavtalet, men om så ändå skulle ske utgör det otillåten direktupphandling.108 

Följaktligen krävs en partsvilja för att ett avtal ska bli civilrättsligt bindande. Det kan dock 

                                                 
103 Prop. 2006/07:128, s. 161. 
104 Prop. 2006/07:128, s. 161 och Konkurrensverket, Beslut den 2010-03-11, Dnr 425/2009, s. 6.  
105 Konkurrensverket, Dnr 425/2009,s. 6.  
106 Rosén Andersson, s. 259. 
107 Mål 1857-12 och KKV:s yttrande, Dnr 285/2012, samt förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2013-07-05, mål 

nr 8272-13 och mål nr 8770-13. 
108 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-05-25, mål nr 917-918-11.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.htm#K5P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.htm#K5P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.htm#K5P7
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ifrågasättas om det ens är möjligt för upphandlande myndigheter att utgöra civilrättsliga parter 

i ett ramavtal som en inköpscentral upphandlar.109    

4.5 Avropsvolm  

Vilket värde av ett ramavtal som ska anges i förfrågningsunderlaget regleras i 3 kap. 13 § LOU 

och i artikel 9.9 i det klassiska direktivet. Av 3 kap. 13 § LOU framgår att: 

”Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt 

som planeras under ramavtalets löptid.”110  

Följaktligen föreligger en skyldighet för en inköpscentral att bedöma hur stor volym som kan 

komma att avropas från ramavtalet och på så sätt uppskatta ett slags väntat värde för ramavtalet. 

Det kan ske genom att de avropsberättigade myndigheterna kontrollerar tidigare års statistik 

angående inköp och sedan sammanställer hur ett genomsnittligt inköpsår ser ut. Samman-

ställningen kan sedan, tillsammans med en behovsanalys, utgöra ett tillräckligt underlag för att 

genomföra en realistisk uppskattning av hur myndighetens behov kan komma att se ut i fram-

tiden. Det av myndigheten uppskattade värdet kan sedan presenteras för inköpscentralen som 

sammanställer det sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets 

löptid.  

En inköpscentral är inte skyldig att lämna några garantier över hur stora volymer som kommer 

att avropas.111 Det ligger i ramavtalets natur att den exakta avropsvolymen inte kan anges i 

förväg eftersom den korrekta volymen först i efterhand kan konstateras. De upphandlande 

myndigheter som ingår som avropsberättigade parter i ett ramavtal är således inte förpliktigade 

att avropa för det uppskattade värdet som anges i förfrågningsunderlaget. Det är anledningen 

till att så många myndigheter ser det som en nödvändighet att upphandla ramavtal eller ansluta 

sig till ramavtal som en inköpscentral upphandlar. Det påverkar i sin tur inköpscentralernas 

förmåga att uppskatta värdet eller den volymen som kommer att avropas under ramavtalets 

löptid. Ramavtalets värde och volym avgörs nämligen av antalet avropsberättigade myndigheter 

och deras succesiva behov att avropa under avtalets löptid. En inköpscentral måste dock beakta 

                                                 
109 I mål nr 1857-12 anför förvaltningsrätten att: ”[d]et kan i och för sig ifrågasättas om de avropsberättigade 

myndigheterna … över huvud taget kan anses vara parter i ramavtalet i civilrättslig bemärkelse eller om dessa 

endast är (civilrättsliga) parter i de avtal som sluts mellan en avropande myndighet … och en leverantör när ett 

avrop faktiskt görs.” 
110 I motsvarande bestämmelse i artikel 9.9 i det klassiska direktivet stadgas att: ”[f]ör ramavtal … är det värde 

som skall beaktas det högsta uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av samtliga planerade kontrakt under 

ramavtalets … hela löptid.”  
111 Kammarkollegiet Upphandlingsstödet, Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, 2012:5, s. 26 f. 

Inte heller upphandlande myndighet är skyldiga att lämna garantier vad gäller avropsvolymer. Emellertid blir 

avropsvolymerna mer osäkra när stora ramavtal upphandlas av inköpscentralerna. Se avsnitt 7.4.1. 
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de unionsrättsliga grundprinciperna som framgår av 1 kap. 9 § LOU när den uppskattar 

avropsvolymen genom att till exempel ange en volym som någorlunda kan komma att spegla 

myndigheternas framtida behov. Först då kan det bli förutsebart för leverantörerna.112 

Den generella oklarheten om vilka volymer som kommer att avropas vid upphandlingar av ram-

avtal kan dock inte sägas strida mot de unionsrättsliga grundprinciperna, till exempel 

transparensprincipen.113 Enligt Konkurrensverket får det i stället göras en avvägning mellan 

flera faktorer, som sedan får ställas mot varandra för att avgöra om ramavtalet är tillräckligt 

transparent eller ej: 

”en avvägning mellan leverantörers rätt till en så god öppenhet och förutsebarhet som möjligt å ena 

sidan och myndigheters och enheters behov av att möjliggöra rationella och kostnadseffektiva 

anskaffningar av varor, tjänster och byggentreprenader för likartade och ofta återkommande behov 

å andra sidan.”114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Konkurrensverket, Dnr 285/2012, s. 7 och 11.  
113 A.a. s. 7. 
114 Konkurrensverket, yttrande 2012-05-30, Dnr 285/2012, s. 7, p. 32.  
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Kapitel 5 Domstolsavgöranden 

5.1 Introduktion 

I kapitlet berörs domstolsavgöranden som belyser problematiken med avropsberättigade 

myndigheter och volymosäkerheten. Fem domar presenteras översiktligt varav två presenteras 

tillsammans, där bakgrunden, parternas yrkanden och grunder samt domstolens avgörande i 

respektive dom utgör innehållet i presentationen. Någon analys av domarna sker inte i detta 

kapitel, utan en analys av domstolsavgörandena genomförs först i kapitel 7.  

Vid presentationen av de domar som framgår i detta kapitel kommer begreppet upphandlande 

myndigheter omnämnas. Det anges i anknytning till vissa domar att upphandlande myndigheter 

uppgår till vissa antal, till exempel 1 000 upphandlande myndigheter. När så sker ska det läsas 

som 1 000 upphandlande myndigheter och enheter. Alltså kan upphandlande enheter inkluderas 

i denna beräkning, trots att det inte framgår. Att det görs förändrar emellertid inget i sak.  

5.2 ”Kommunfallet”115 

Bakgrunden till domen var att ett antal kommuner hade anlitat dåvarande SKL Kommentus AB 

för att genomföra centraliserad upphandling avseende en specifik programvara. I SKL 

Kommentus beslut angående vilken leverantör som skulle bli tilldelad ramavtalet, det vill säga 

tilldelningsbeslutet, angavs att kommunerna skulle teckna kontrakt med en viss leverantör. 

Dock angavs två kommuner i tilldelningsbeslutet som inte hade omnämnts i upphandlings-

annonsen eller i dokumentet till vilken annonsen hänvisade. De två kommunerna skrev seder-

mera kontrakt med den vinnande anbudsgivaren.  

Sökanden, en anbudsgivare vars anbud inte blev utvärderat, yrkade att upphandlingen skulle 

rättas alternativt göras om. Som grund anförde sökanden att en myndighet som avser att upp-

handla från ett ramavtal måste vara omnämnd i upphandlingsannonsen eller i förfrågnings-

underlaget för att ha möjlighet att utgöra part i avtalet. Sökanden menade således att det inte 

var möjligt för upphandlande myndigheter att i efterhand tillträda avtalet och utgöra part.  

I målet anförde motparten, Kommunerna, däremot att sökandens överklagande skulle avslås. 

Kommunerna ansåg att de två kommunerna samtidigt som de övriga kommunerna, som om-

fattades av upphandlingen, inkom med uppdrag och fullmakt i rätt tid och att de två kommuner-

na därmed anslöt sig till ramavtalet på korrekt sätt. 

                                                 
115 Kammarrätten i Göteborg, dom den 2011-05-25, mål nr 917-918-11. 
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Av domen framgår att det i målet aktuella ramavtalet upphandlades innan bestämmelserna om 

inköpscentraler implementerades i LOU. Således skedde de omtalade avropen före den 15 juli 

2010. Kammarrätten tillämpade därmed bestämmelserna i enlighet med den äldre lydelsen av 

LOU, således lydelsen före övergångsbestämmelsernas ikraftträdande. Kammarrätten la bety-

dande vikt vid att de två kommunerna de facto inte omnämndes som avropsberättigade 

myndigheter i upphandlingsannonsen eller i förfrågningsunderlaget. Eftersom ett sådant om-

nämnande inte hade gjorts, fann kammarrätten att de två kommunerna inte var parter i upp-

handlingen och att de därmed inte hade rätt att avropa. De avrop som gjordes av de två 

kommunerna var enligt kammarrätten att betraktas som otillåtna direktupphandlingar.    

5.3 ”Listfallet”116 

Bakgrunden till domen var att SKI, i eget namn, genomförde en samordnad upphandling av 

ramavtal avseende kopiatorer och skrivare. Till förfrågningsunderlaget bifogades två bilagor i 

vilka avropsberättigade myndigheter listades. Den första bilagan innehöll en lista där 70 upp-

handlande myndigheter angavs som hade visat intresse att avropa från ramavtalet, medan den 

andra bilagan innehöll en lista över 1 000 upphandlande myndigheter vilka inte hade anmält 

intresse men som enligt dokumentet hade möjlighet att avropa från ramavtalet under avtalets 

löptid. En anbudssökande ansökte om överprövning efter att SKI i tilldelningsbeslutet angett 

en annan anbudssökande som vinnare. 

Av domen framgår att sökanden i första hand yrkade att upphandlingen skulle rättas så att de 

vinnande anbuden skulle uteslutas och att sökanden i stället skulle tilldelas avtalet. I andra hand 

yrkades att upphandlingen skulle göras om. Sökanden grundade sina yrkanden bland annat på 

att upphandlingen inte hade genomförts transparent och således inte på ett förutsebart sätt. 

Enligt sökanden var det inte möjligt att fastställa hur många upphandlande myndigheter som 

var berättigade att avropa från ramavtalet. Vidare anförde sökanden att det inte var förenligt 

med LOU att ange att upphandlande myndigheter under avtalets löptid hade möjlighet att an-

sluta sig till ramavtalet och avropa från det. För att utgöra part i avtalet, och på så sätt vara 

berättigade att avropa från ramavtalet, anförde sökanden att upphandlande myndigheter var 

tvungna att tydligt framgå av förfrågningsunderlaget och dessutom vara ursprungliga parter 

i avtalet.  

                                                 
116 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 2012-10-10, mål nr 1857-12. 
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SKI bestred ansökan om överprövning och anförde bland annat att det inte var en förutsättning, 

för myndigheter att utgöra parter i ett avtal, att de aktivt hade förpliktat sig att använda ram-

avtalet. SKI ansåg nämligen att om det av ett register framgår vilka upphandlande myndigheter 

som har möjlighet att avropa från ramavtalet, och att dessa omgående går att identifiera, var det 

tillräckligt för att myndigheterna skulle utgöra parter och således ha rätt att avropa från ram-

avtalet. Således fann SKI att det i bilagorna till förfrågningsunderlaget tydligt framgick vilka 

upphandlande myndigheter som skulle utgöra parter i upphandlingen och ha rätt att använda sig 

av ramavtalet.  

Förvaltningsrätten begärde yttrande från Konkurrensverket i målet. Yttrandet avsåg att be-

handla frågorna: 

”huruvida alla avropsberättigade upphandlande myndigheter måste anges redan i förfrågnings-

underlaget när en inköpscentral upphandlar ramavtal i eget namn, samt huruvida upphandlande 

myndigheter kan ansluta till eller frånträda ett sådant ramavtal under dess löptid.”117 

Konkurrensverket framförde bland annat att det inte var förenligt med LOU att ange avrops-

berättigade myndigheter på ett sådant sätt som SKI hade gjort och att ett sådant förfarande 

påverkade leverantörernas, särskilt små leverantörers, förmåga att beräkna avropsvolymer. 

Enligt Konkurrensverket hade myndigheterna inte heller någon möjlighet att beräkna väl av-

vägda anbudspriser. För att få avropa från ramavtalet ansåg Konkurrensverket att myndig-

heterna i förväg aktivt måste förplikta sig att avropa från avtalet. Eftersom det inte hade gjorts 

var SKI:s metod att ange avropsberättigade myndigheter således oförenlig med 5 kap. 2 § LOU 

och artikel 32.2 andra stycket i det klassiska direktivet. Ramavtalsupphandlingen riskerade 

också att förhindra, snedvrida eller begränsa konkurrensen på ett sådant sätt att Konkurrens-

verket kom fram till att upphandlingen var oförenlig med artikel 32.2 femte stycket i det 

klassiska direktivet.118  

Av domen framgår att förvaltningsrätten, för att avgöra vilka beställare som skulle utgöra parter 

och således vara avropsberättigade, prövade huruvida SKI:s metod att ange avropsberättigade 

myndigheter stod i strid med 5 kap. 2 § LOU. Förvaltningsrätten fann att SKI:s metod att ange 

avropsberättigade myndigheter stod i strid med nämnda bestämmelse. Den fann att avrops-

berättigade myndigheter måste anges och vara möjliga att identifiera för att ett förfrågnings-

underlag ska vara förenligt med bestämmelserna i 5 kap. 2 § LOU. Med andra ord fick det enligt 

förvaltningsrätten inte finnas minsta tvivel om vilka myndigheter som var avropsberättigade. 

                                                 
117 Konkurrensverkets yttrande i mål nr 1857-12, Dnr 285/2012, 2012-05-30, s. 1. 
118 Konkurrensverkets yttrande, Dnr 285/2012, s. 11–13.  
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Att SKI i en av de bifogade listorna hade angett myndigheter som inte hade anmält intresse att 

utnyttja det aktuella ramavtalet men som ändå skulle ha möjlighet att använda sig av avtalet, 

bidrog enligt förvaltningsrätten till en stor otydlighet. Förvaltningsrätten kom fram till att det 

inte var möjligt att uppskatta antalet avropsberättigade myndigheter, varför upphandlingen stred 

mot den EU-rättsliga transparensprincipen.  

5.4 ”Värdefallet”119 

Bakgrunden till domen var att SKI hade genomfört en ramavtalsupphandling avseende hygien-

produkter. Av innehållet i förfrågningsunderlaget framgick att det var 429 upphandlande 

myndigheter som omfattades av det ramavtal som skulle upphandlas av SKI och att det 

potentiella värdet på ramavtalet per år uppgick till hela 643,5 miljoner kronor. I förfrågnings-

underlaget angav SKI emellertid också, med hänsyn till tidigare års genomsnittliga avropsvolm 

och bedömningen att endast 25 beställare skulle avropa från ramavtalet, att den uppskattade 

årsvolymen för ramavtalet var 37,5 miljoner kronor.  

Ett bolag ansökte hos förvaltningsrätten i Stockholm om överprövning av upphandlingen i 

enlighet med LOU. Bolaget framförde som huvudyrkande att upphandlingen skulle göras om. 

Bolaget grundade yrkandet på att myndigheterna, som SKI hade angett som möjliga avropare, 

inte aktivt hade förpliktat sig att avropa från ramavtalet, vilket bolaget ansåg strida mot 5 kap. 

2 § LOU.  Bolaget anförde dessutom att förfrågningsunderlaget skapade problem för leveran-

törerna eftersom stor osäkerhet rådde om avropsvolymens storlek. Sammantaget ansåg bolaget 

att upphandlingen stred mot transparensprincipen och generalklausulen i artikel 32.2 femte 

stycket i det klassiska direktivet.  

SKI bestred bolagets talan. SKI anförde att den varken hade upphandlat i strid med EU-rättsliga 

bestämmelser och principer eller LOU. SKI framförde att frågan i målet var vad som fodrades 

för att upphandlande myndigheter skulle anses vara berättigade att avropa från ett ramavtal, 

snarare än frågan om hur myndigheter blir parter i ett ramavtal. I målet anförde SKI att om den 

upphandlande myndigheten hade anmält sitt intresse att avropa från ramavtalet var det till-

räckligt för att den skulle bli avropsberättigad och att statusen som avropsberättigad inte på-

verkades om myndigheten sedermera inte nyttjade ramavtalet. Även om den avropsberättigade 

myndigheten inte accepterade de allmänna villkoren skulle inte statusen som avropsberättigad 

fråntas. Eftersom SKI menade att myndigheterna hade anmält intresse att avropa anförde SKI 

att det var en tydlig bekräftelse på att så skulle ske; alltså att myndigheterna sedermera skulle 

                                                 
119 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 2013-02-25, mål nr 20094-12.  
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avropa från ramavtalet. Enligt SKI var det tillräckligt transparent för leverantörerna att avgöra 

vilka myndigheter som var berättigade att avropa och för att göra en rimlig uppskattning av 

vilka volymer som skulle avropas från ramavtalet. Angående SKI:s uppskattade avropsvolym 

framförde SKI att den uppskattade volymen hade framtagits efter noggranna beräkningar och 

att det talade för att transparensprincipen inte hade frångåtts.  

Förvaltningsrätten kom fram till att bolaget inte hade lyckats visa att SKI hade genomfört upp-

handlingen på ett sådant sätt att den förhindrade, begränsade eller snedvred konkurrensen eller 

att det förelåg en sådan risk. Förvaltningsrätten la vikt vid att SKI delat upp upphandlingen i 

mindre delar. Vad gäller frågan huruvida upphandlingen stred mot transparensprincipen var 

emellertid förvaltningsrätten mer angelägen att motsätta sig SKI:s sätt att utforma upp-

handlingen. Med tanke på att endast cirka 5,8 procent av de myndigheter som omfattades av 

ramavtalet angavs som avropare, fann förvaltningsrätten att det inte kunde anses förutsebart 

vilken volym som kunde komma att avropas. Denna icke-transparens fann förvaltningsrätten 

som ett betydande problem eftersom det påverkade leverantörers förmåga att bedöma huruvida 

de kunde lämna anbud eller inte. Följaktligen kom förvaltningsrätten fram till att förfrågnings-

underlaget stod i strid med transparensprincipen. Av domen framgår även att förvaltningsrätten 

valde att inte ta ställning till frågan om avropsberättigade parter och om SKI:s sätt att ange 

dessa stred mot 5 kap. 2 § LOU.  

5.5 ”Arbetssättsfallen”120 

Bakgrunden till båda målen var att SKI genomförde en upphandling av rekryteringstjänster där 

SKI:s arbetssätt kom att ifrågasättas. I målen ansökte två leverantörer (bolagen) om över-

prövning enligt LOU och yrkade att upphandlingen skulle rättas till. Bolagen anförde bland 

annat att SKI hade upphandlat i strid med transparensprincipen, eftersom SKI:s arbetsmetod att 

ange avropsberättigade myndigheter skapade otrygghet för leverantörerna. 

SKI bestred bolagens yrkanden och anförde hur SKI:s arbetssätt såg ut och hur den var förenlig 

med transparensprincipen. För det första bestod SKI:s arbetssätt av att hämta in så kallade för-

stärkta intresseanmälningar från upphandlande myndigheter. Intresseanmälningarna innehöll 

bekräftelser på myndigheternas intresse att avropa. Myndigheterna kunde antingen bekräfta 

intresse av att avropa från samtliga ramavtal som SKI skulle upphandla under en viss angiven 

period eller bekräfta intresse att endast avropa från vissa ramavtal. För att bekräfta sitt intresse 

var en myndighet tvungen att erlägga en serviceavgift om 1 000 kronor. När summan hade 

                                                 
120 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 2013-07-05, mål nr 8272-13 och mål nr 8770-12. 
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erlagts var det ett tecken på att myndigheten aktivt hade visat intresse av att avropa från SKI:s 

ramavtal, vilket myndigheten därefter hade rätt att göra. För det andra uppmanades samtliga 

myndigheter att, i det fall de inte önskade delta i en viss upphandling, göra en avstegsanmälan. 

För det tredje skickade SKI ut skrivelser till samtliga upphandlande myndigheter som hade 

erlagt serviceavgiften. Skrivelserna skickades ut en tid innan upphandlingarna annonserades 

och de innehöll påminnelser om myndigheternas möjligheter att, innan upphandlingarna annon-

serades, avstegsanmäla sig. SKI menade således att arbetsmetoden att kräva en serviceavgift 

om 1 000 kronor, som representerade myndigheternas intresse att avropa från ramavtalet, och 

myndigheternas möjlighet att göra en avstegsanmälan samt SKI:s övriga rutiner måste betraktas 

vara förenliga med kravet på att upphandlande myndigheter aktivt har bekräftat intresse att 

nyttja ramavtalet.  

I målen prövade förvaltningsrätten om SKI:s arbetssätt stred mot transparensprincipen och 5 

kap. 2 § LOU. Förvaltningsrätten drog samma slutsats i båda målen. Den fann att varken 

transparensprincipen eller den nämnda bestämmelsen i LOU hade åsidosatts om upphandlande 

myndigheter, för att bli avropsberättigade, hade bekräftat sina intressen att nyttja ramavtalet 

innan upphandlingen annonserades. Ansökan om överprövning avslogs i båda målen.  
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Kapitel 6 Inköpscentraler i Danmark och den danska 

modellen 

6.1 Introduktion 

Inledningsvis innehåller kapitlet översiktlig information om de två största inköpscentralerna i 

Danmark, nämligen Statens og Komunernes Indkøbsservice och Statens Indkøb. Den danska 

modellen, som därefter presenteras, kommer däremot redovisas mer detaljerat. Även frågan om 

Sverige bör ta efter den danska modellen kommer att beröras. 

6.2 Statens og Komunernes Indkøbsservice 

Statens og Komunernes Indkøbsservice (SKIS) är den största inköpscentralen i Danmark och 

har som huvuduppgift att genomföra samordnade upphandlingar av ramavtal avseende varor 

och tjänster vilka är ämnande för bland annat statliga myndigheter och kommuner. SKIS verkar 

på uppdrag av bland annat den offentliga sektorn. Syftet med verksamheten SKIS bedriver är 

att den ska leda till att upphandlingar i Danmark effektiviseras och genomförs på ett mer yrkes-

mässigt sätt genom att SKIS regelbundet upphandlar ramavtal avseende varor och tjänster som 

den offentliga sektorn har ett stort behov av.121 SKIS redovisar att de årliga besparingarna 

överstiger 500 miljoner danska kronor. Enligt SKIS är besparingarna en följd av att den centrali-

serade inköpssamverkan inköpscentralen bedriver leder till lägre priser.122  

6.3 Statens Indkøb 

Under år 2006 tog den danska regeringen ett beslut som innebar att Finansministeriet gavs i 

uppdrag att analysera huruvida det var lämpligt att införa en statlig inköpscentral i Danmark. 

Vid ungefär samma tillfälle utkom Riksrevisionen med sin granskning ”Beretning om staten 

som indkøber”123. Av båda dokumenten framgår att staten skulle kunna uppnå betydande be-

sparingar ifall samordnande upphandlingar företogs i större omfattning inom den statliga 

sektorn. Såväl analysen som rapporten uppmärksammade behovet av en statlig inköpscentral.  

Statens Indkøb och det tillhörande statliga upphandlingsprogrammet etablerades strax där-

efter.124 Inköpscentralens primäruppgift är att se till att de statliga inköpen samordnas och blir 

                                                 
121 http://www.ski.dk/viden/Sider/Fakta-om-SKI.aspx, hämtad den 12 december 2013. 
122 http://www.ski.dk/viden/Sider/Centraliseret-offentligt-indkoeb.aspx, hämtad den 12 december 2013.  
123 ”Rapport om staten som inköpssamordnare” (egen översättning).  
124 Beretning om staten som indkøber, Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til § 18, stk. 1, 

i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., KØBENHAVN 2006, Statsrevisoratet, 

http://www.statensindkob.dk/StatensIndkobsprogram/~/media/Files/Andre%20filer/Rigsrevisionenmaj2006State

nsomindkber.ashx, 
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effektivare. De statliga myndigheterna är i regel tvingade att använda de ramavtal som Statens 

Indkøb upphandlar. Avsteg kan emellertid göras i det fall de statliga myndigheterna finner det 

mer gynnsamt att upphandla på annat sätt. Även ideella organisationer, kommuner och regioner 

kan anmäla sig att använda ramavtalen. Det är dock frivilligt.125  

Effektiviseringen som Statens Indkøb avser uppnå bygger på tre principer: standardisering, en-

gagemang och förpliktelse. Principerna ska leda till att stordriftsfördelar uppnås och därmed att 

lägre priser erbjuds samt att det ska bli mer förutsebart för leverantörer som deltar i upphand-

lingarna. Tanken är att bra priser ska åstadkommas genom att leverantörerna i princip är garan-

terade försäljningen.126   

6.4 Den danska modellen 

För ett antal år sedan förändrade SKIS sin arbetsmetod. Tidigare var det upp till respektive 

statlig myndighet och kommun att använda sig av de ramavtal som SKIS upphandlade. Det var 

således frivilligt att nyttja ramavtalen. För en statlig myndighet och kommun var det tillräckligt 

att erlägga 1 000 kronor varje år för att bli medlem hos SKIS och därmed berättigad att avropa 

från SKIS ramavtal. Metoden innebar att de antagna leverantörerna inte kunde uppskatta hur 

många beställare som skulle avropa från ramavtalen och till vilka volymer. Den nya metoden 

innebär att SKIS tillsammans med KL127 har infört förpliktande (bindande) ramavtal.128 De för-

pliktande avtalen kan liknas vid de som förekommer inom den statliga sektorn, där statliga 

myndigheter i princip är tvingande att avropa från de ramavtal som Statens Indkøb upphandlar. 

Syftet med de förpliktande ramavtalen är att de kommunala inköpen ska effektiviseras. En för-

utsättning för att nyttja ramavtalen är att de upphandlande myndigheterna i förväg, således 

innan upphandlingarna genomförs, förpliktar sig att använda ramavtalen.129 

De förpliktande avtalen har inte ett lika stort sortiment som SKIS:s frivilliga ramavtal, med 

tanke på att mer standardiserade varor upphandlas. Även färre leverantörer antas till respektive 

avtal, oftast endast en eller ett fåtal leverantörer. I det fall upphandlande myndigheter önskar 

                                                 
och  http://www.statensindkob.dk/StatensIndkobsprogram/~/media/Files/Andre%20filer/Statens_Indk%C3%B8b

spolitik.ashx, s. 11 och 15 f, hämtade den 29 december 2013.  
125 http://www.statensindkob.dk/ServiceMenu/Om-Statens-Indkob, hämtad den 29 december 2013, och SOU 

2013:12, s. 183.   
126 http://www.statensindkob.dk/Statens-Indkobsprogram/Om-Statens-Indkoebsprogram/De-tre-principper-for-

Statens-Indkobsprogram och http://www.statensind-

kob.dk/StatensIndkobsprogram/~/media/Files/Andre%20filer/Statens_Indk%C3%B8bspolitik.ashx, s. 17, 

hämtade den 12 december 2013. 
127 Den danska motsvarigheten till SKL, Sveriges kommuner och landsting.  
128 SOU 2013:12, s. 182 f. Den nya arbetsmetoden används parallellt med den äldre. Det är således upp till 

respektive myndighet att avgöra huruvida den vill förbinda sig eller inte.   
129 http://www.ski.dk/viden/Sider/KL---Forpligtende-aftaler.aspx, hämtad den 29 december 2013. 
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nyttja de förpliktande avtalen skiljer det sig också mot att använda de frivilliga avtalen. Som 

ovan nämnts måste myndigheterna förplikta sig att använda ramavtalen och det görs genom att 

myndigheterna undertecknar avtalen och därmed förbinder sig att avropa därifrån. Endast 

myndigheter som har anslutit sig på ett sådant sätt har sedermera möjlighet att använda de 

slutliga ramavtalen. En myndighet kan således inte ansluta sig i efterhand till de förplik-

tande avtalen.130    

SKIS har i en kostnadsanalys redovisat att upphandlande myndigheter som ansluter sig till de 

förpliktande avtalen kan åstadkomma besparingar mellan 15 till 25 procent i förhållande de 

frivilliga ramavtalen som SKIS erbjuder. Besparingarna beror enligt SKIS bland annat på att 

leverantörerna upplever att de förpliktande avtalen skapar en trygghet och förutsebarhet.131 

6.4.1 Den danska modellen i Sverige?  

Som ovan nämnts bygger den danska modellen på att myndigheter förpliktar sig att avropa från 

ramavtal som SKIS upphandlar. Något sådan metod existerar i dag inte i Sverige, men frågan 

är om den danska modellen bör införas i Sverige. Upphandlingsutredningen132 anser att det bör 

undersökas huruvida den danska modellen skulle fungera i Sverige. Enligt upphandlings-

utredningen bör SIC ges uppgiften att undersöka de positiva och negativa aspekterna med att 

ha förpliktande ramavtal där färre leverantörer, oftast enbart en leverantör, antas till de olika 

ramavtalen.133 Kammarkollegiet ser positivt på upphandlingsutredningens förslag på att SIC 

ska genomföra en analys av den danska modellens eventuella existens i Sverige.134 Även 

Konkurrensverket är öppen för förslaget att undersöka för- och nackdelar med förpliktande 

ramavtal för upphandlande myndigheter och om den danska modellen bör införas i Sverige. 

Konkurrensverket menar att förutsebarheten för leverantörer kan förbättras om förpliktande 

ramavtal införs, men även att en bättre förutsebarhet kan leda till att leverantörer ges bättre 

förutsättningar att utforma konkurrenskraftiga anbud. Konkurrensverket tydliggör även 

upphandlande myndigheter kan gynnas om den danska modellen införs i Sverige. 

Konkurrenskraftigare anbud kan nämligen leda till lägre priser.135   

 

                                                 
130 A.st. 
131 http://www.ski.dk/viden/Sider/Forpligtende-indkoebsaftaler-giver-gode-priser.aspx, hämtad den 29 december 

2013. 
132 Upphandlingsutredningen 2010, SOU 2013:12.  
133 SOU 2013:12, s. 194.  
134 Remissvar ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” (SOU 2013:12), Kammarkollegiet, 

2013-06-14, Dnr 3.1-1527-13, s. 6.  
135 Yttrande över Upphandlingsutredningens slutbetänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig 

upphandling (SOU 2013:12), 2013-05-22, Dnr 185/2013, s. 1 och 8.   
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Kapitel 7 Analys 

7.1 Introduktion 

I kapitlet kommer den information som framgår i kapitel 2–6 diskuteras och analyseras. Även 

viss ny information förekommer i analysen men endast sparsamt. Varför ny information pre-

senteras i kapitlet är för att bidra till ett rikare innehåll och en bättre analys samt att den nya 

informationen gör sig bäst i denna del. 

Analysen inleds med en diskussion huruvida SKI behöver motta uppdrag för att upphandla 

ramavtal. Den diskussionen fortsätter även i efterföljande avsnitt, dock med fokus på hur 

upphandlande myndigheter blir avropsberättigade. Vidare diskuteras problemet med att 

uppskatta avropsvolymer och hur det påverkar framför allt leverantörer. I avsnittet presenteras 

även möjliga lösningar till nämnda problem. Analysen avslutas med en diskussion om hur 

konkurrensen kan påverkas negativt av de nationella inköpscentralernas verksamheter. Fokus 

ligger på hur små leverantörer påverkas negativt. Problemformuleringen besvaras löpande 

i analysen. 

7.2 SKI måste få uppdrag för att upphandla ramavtal 

Som nämnts i avsnitt 3.2 kan en inköpscentral i Sverige iklä sig två funktioner: ombuds- och 

ramavtalsfunktionen. SKI erbjuder båda funktionerna, medan SIC, som har andra regler att ta 

hänsyn till, endast upphandlar ramavtal.136 SIC:s verksamhet, vilken regleras enligt förordning 

(1998:796) om statlig inköpssamordning, bygger på att myndigheter under regeringen per auto-

matik blir parter i de ramavtal som SIC upphandlar.137 Om myndigheterna inte önskar avropa 

från SIC:s ramavtal, utan i stället önskar upphandla ramavtal på egen hand, måste myndig-

heterna under regeringen underrätta SIC om att de kommer göra avsteg från ramavtalet.138 Det 

tyder på att lagstiftaren har valt att SIC inte ska behöva motta uppdrag från myndigheter under 

regeringen för att upphandla ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheterna upp-

handlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Att myndigheterna automatiskt 

blir parter, det vill säga avropsberättigade, i de ramavtal som SIC upphandlar tydliggör, eller 

snarare bekräftar, det faktum att myndigheterna inte behöver lämna uppdrag åt SIC för att den 

ska ha rätt att upphandla ramavtal åt dem. Även andra myndigheter än de under regeringen kan 

                                                 
136 Eftersom SIC:s verksamhet regleras av förordningen om statlig inköpssamordning och att det där framgår att 

den ska upphandla ramavtal. 
137 Se avsnitt 3.3. 
138 Se 4 § i förordningen om statlig inköpssamordning. 
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avropa från de statliga ramavtalen inom IT- och telekommunikation. Dock under förut-

sättningen att en särskild anmälan om det lämnas till SIC. När myndigheter inom den 

kommunala sektorn önskar avropa från SIC:s ramavtal avseende IT-telekommunikation måste 

således uppdrag i form av en anmälan lämnas till SIC för att myndigheterna sedermera ska bli 

avropsberättigade från ramavtalen. Att så är fallet torde bero på att myndigheterna inom den 

kommunala sektorn inte omfattas av förordningen om statlig inköpssamordning.  

När det kommer till SKI:s arbetssätt att upphandla med eller utan uppdrag från upphandlande 

myndigheter är det inte lika enkelt att avgöra vad som är rätt eller fel. När SKI agerar ombud åt 

flera upphandlande myndigheter förfaller det sig naturligt att inköpscentralen har mottagit upp-

drag av myndigheterna för att den över huvud taget ska få agera ombud. När det kommer till 

SKI:s funktion att upphandla ramavtal har rättsläget under en tid varit mer oklart. Är en eller 

flera upphandlande myndigheter skyldiga att lämna uppdrag åt SKI, som de önskar anlita, innan 

SKI genomför upphandlingar av ramavtal? Frågan har debatterats,139 och ett av de argument 

som har lyfts fram för att SKI inte behöver invänta uppdrag är att det inte finns någon lagstadgad 

regel om att ett särskilt uppdrag måste lämnas från upphandlande myndigheter för att en inköps-

central ska få upphandla ramavtal åt dem. Argumentet kan sägas spegla hur SKI tolkade frågan. 

I ”Listfallet” angav SKI upphandlande myndigheter som avropsberättigade trots att myndig-

heterna inte hade lämnat några uppdrag till inköpscentralen.140   

Motargument till det ovan nämnda synsättet har framförts. Ett argument som talar för att SKI 

är skyldig att motta uppdrag från upphandlande myndigheter innan den genomför upphand-

lingar av ramavtal är att lagstiftaren har valt att utelämna grossistfunktionen vid 

implementeringen av det klassiska direktivets bestämmelser om inköpscentraler i LOU. Som 

nämnts i avsnitt 3.2 kan en inköpscentral enligt det klassiska direktivet iklä sig tre funktioner: 

grossist-, ombuds- och ramavtalsfunktionen. Grossistfunktionen, som framgår av artikel 1.10 i 

det klassiska direktivet, innebär att en inköpscentral anskaffar varor och tjänster för upphand-

lande myndigheter genom att upphandla, eventuellt lagerhålla och sedermera vidareförsälja det 

som har upphandlats. Det torde innebära att en inköpscentral som iklär sig grossistfunktionen 

inte behöver motta uppdrag från upphandlande myndigheter för att genomföra regelrätta upp-

handlingar. Det ligger så att säga i inköpscentralens ”rätt” att lagerhålla varor. En upphandlande 

myndighet upphandlar då inköpscentralens lagerhållna produkter i stället för att avropa från det 

                                                 
139 Se bland annat: http://www.offentligaaffarer.se/2011/12/14/experterna-oeniga-om-inkoepsscentraler/, hämtad 

den 10 februari 2014.   
140 Se avsnitt 5.3 och 7.3. 
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ramavtal som inköpscentralen har upphandlat. Med andra ord behöver en inköpscentral som 

erbjuder grossistfunktionen inte invänta uppdrag från upphandlande myndigheter för att upp-

handla varor och tjänster.  

Som tidigare nämnts var Statskontoret skeptisk till grossistfunktionen.141 Även regeringen 

ställde sig bakom Statskontorets negativa inställning till grossistfunktionen. Den negativa synen 

på funktionen bidrog till att den aldrig infördes i Sverige, vilket framgår av att endast de två 

övriga funktionerna återfinns i 2 kap. 9 a § LOU. Grossistfunktionen blev därmed otillåten. Om 

lagstiftarens val att utelämna grossistfunktionen från LOU tolkas indirekt är det enligt min 

mening möjligt att påstå att den förbjöd inköpscentraler, frånsett SIC som har andra bestämmel-

ser att rätta sig efter, att upphandla varor eller tjänster avsedda för andra myndigheter utan att 

dessförinnan inhämta uppdrag från myndigheterna. Indirekt torde 2 kap. 9 a § LOU med andra 

ord innebära att en inköpscentral är, oavsett om den agerar ombud eller upphandlar ramavtal, 

skyldig att motta uppdrag från upphandlande myndigheter innan inköpscentralen agerar ombud 

åt dem eller innan den upphandlar ramavtal som myndigheterna ska ha möjlighet att avropa 

från.  

Genom att studera LOU:s utformning i jämförelse med hur det klassiska direktivets bestäm-

melser om inköpscentraler ser ut, är det möjligt att dra slutsatsen att SKI, men däremot inte 

SIC, måste motta uppdrag för att få upphandla ramavtal. Frågan om ett uppdrag måste lämnas 

eller inte hör emellertid starkt ihop med frågan om hur upphandlande myndigheter blir avrops-

berättigade, något som bland annat framgår av flera domstolsavgöranden. För att på ett så 

pedagogiskt sätt som möjligt redogöra för detta samband kommer i nästkommande avsnitt de 

domar som redovisades i kapitel 5 analyseras. 

7.3 Avropsberättigade myndigheter 

Redan av artikel 32.2 andra stycket i det klassiska direktivet blev det uppenbart att det endast 

är de ursprungliga parterna, alltså de aktörer som från början är parter i ramavtalet, som får 

nyttja ett ramavtal som en inköpscentral har upphandlat. Utformningen av 5 kap. 2 § LOU blev 

inte ordagrann den i artikel 32.2 andra stycket i det klassiska direktivet, men paragrafen ska inte 

tolkas annorlunda. För att en upphandling inte ska bli otillåten krävs det därmed att såväl en 

upphandlande myndighet som en leverantör, som tillsammans ska sluta ett kontrakt, är ur-

sprungliga parter i ramavtalet. Trots det har frågan om hur upphandlande myndigheter blir 

                                                 
141 Se avsnitt 3.2. 
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parter i ramavtal vållat problem, vilket i sin tur har bidragit till en debatt angående upphand-

lande myndigheters status som avropsberättigade.  

Upphandlingsutredningen redovisade i slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 att: 

”[v]id genomförandet av de kommande upphandlingsdirektiven är det angeläget att tydliggöra vilka 

åtgärder som krävs för att upphandlande myndigheter ska anses berättigade att avropa från ramavtal 

som inköpscentraler har ingått.”142 

Den bedömningen kom upphandlingsutredningen fram till, trots att frågan har diskuteras rela-

tivt mycket i flera domstolsavgöranden.143 Konkurrensverket, som i samma yttrande gav sin 

syn på den danska modellen,144 framförde dessutom att det förstår att det har lagts fram 

önskemål på att frågan angående hur upphandlande myndigheter blir avropsberättigade bör 

utredas. Inte minst på grund av att frågan har diskuterats rikligt i förvaltningsrättsdomar. 

Konkurrensverket framförde vidare att det inte framgår av upphandlingsutredningen hur 

tydliggörandet ska ske; endast att det ska ske ”vid genomförandet av de kommande 

upphandlingsdirektiven.” Enligt Konkurrensverket är frågan om hur upphandlande 

myndigheter blir avropsberättigad till inköpscentralers upphandlade ramavtal en komplicerad 

fråga, inte minst på grund av dess koppling till avtalsrätten. Av den anledningen angav verket 

att frågan bör undersökas noggrant innan åtgärderna presenteras.145 

Uppfattningen av såväl upphandlingsutredningen som Konkurrensverket var att regeringen 

borde klargöra vilka åtgärder som krävs för att upphandlande myndigheter ska bli avrops-

berättigade från ramavtal som inköpscentraler upphandlar. Troligtvis tydliggjordes inte vilka 

åtgärder som krävdes för att en upphandlande myndighet skulle bli avropsberättigad av de 

domstolsavgöranden som fanns att tillgå innan slutbetänkandet och yttrandet publicerades. 

Emellertid har nya domar sedan slutbetänkandet och yttrandet publicerades avgjorts.146 Frågan 

är om det i och med de nya domarna, inklusive tidigare domar, har klargjorts vilka åtgärder som 

krävs för att en upphandlande myndighet ska bli avropsberättigad.  

I ”Kommunfallet” prövade kammarrätten om de två kommunerna, vilka inte angavs som upp-

handlande myndigheter enligt annonsen och förfrågningsunderlaget, ändå skulle betraktas som 

parter i ramavtalet. Kammarrätten kom fram till att de två kommunerna inte kunde betraktas 

                                                 
142 SOU 2013:12, s. 194.  
143 Se bland annat ”Listfallet” och ”Värdefallet”, men också Konkurrensverkets yttrande i ”Listfallet”. Mer om 

domarna nedan i detta avsnitt.  
144 Se avsnitt 6.4.1. 
145 Konkurrensverket, Dnr 185/2013, s. 9. 
146 Bland annat ”Arbetssättsfallen”.  
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som parter i upphandlingen.147  För att utgöra ”ursprunglig part” i ett ramavtal framgår det av 

”Kommunfallet” att en upphandlande myndighet behöver anges som upphandlande myndighet 

i till exempel förfrågningsunderlaget till det specifika ramavtalet. Först då kan en myndighet 

betraktas som part och ha rätt att använda ramavtalet i fråga. Eftersom de två kommunerna inte 

hade omnämnts i upphandlingsannonsen eller i förfrågningsunderlaget utgjorde de inte parter i 

ramavtalet och de hade således inte rätt att avropa från avtalet. Eftersom kommunerna ändå 

angavs i tilldelningsbeslutet och sedermera avropade från ramavtalet kom upphandlingarna att 

utgöra otillåtna direktupphandlingar. Av domen framgår att kammarrätten inte använde sig av 

begreppet ”avropsberättigad” när den avgjorde frågan i målet. I stället tycks kammarrättens 

uppfattning ha varit att om en myndighet är ursprunglig part, alltså framgår som upphandlande 

myndighet i förfrågningsunderlaget, i ett ramavtal är den också berättigad att avropa därifrån. 

Med andra ord skulle det inte vara någon större skillnad på att vara part i ett ramavtal och 

avropsberättigad från ett ramavtal.148 Det är möjligt att även SKI tolkade domen på ett liknande 

sätt.  

I ”Listfallet”149 hade SKI bifogat två dokument som innehöll listor över, vad SKI ansåg som, 

avropsberättigade myndigheter. Den ena listan innehöll upphandlande myndigheter som hade 

visat intresse att avropa från ramavtalet, medan den andra listan innehöll upphandlande myndig-

heter som inte hade visat intresse att avropa men som ändå skulle ha möjlighet att avropa från 

ramavtalet under avtalets löptid. SKI ansåg att det inte var en förutsättning för myndigheter att 

utgöra parter i ett avtal att de aktivt hade förpliktat sig att använda ramavtalet; det var tillräckligt 

att myndigheterna gick att identifiera genom de bifogade dokumenten. Som framgår av domen 

fann förvaltningsrätten att det krävdes en form av partsvilja för att en upphandlande myndighet 

rätteligen skulle klassificeras som part i ett ramavtal. Förvaltningsrätten instämde i Konkurrens-

verkets argumentation att en myndighet aktivt måste förplikta sig att nyttja ramavtalet för att 

den upphandlande myndigheten över huvud taget ska bli part i ramavtalet. Enligt Konkurrens-

verket var det inte möjligt för SKI att binda myndigheterna till ett ramavtal. Förvaltningsrätten 

kom fram till att 5 kap. 2 § LOU ska tolkas så att en upphandlande myndighet  måste bekräfta 

sitt intresse av att avropa redan innan upphandlingen annonseras för att bli avropsberättigad.  

                                                 
147 Se avsnitt 5.2. 
148 Mer om det nedan i detta avsnitt. 
149 Se avsnitt 5.3. 
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I ”Listfallet” kom begreppet avropsberättigad myndighet att behandlas grundligt. För att en 

upphandlande myndighet ska bli berättigad att avropa från ett ramavtal kan det av domen utläsas 

att det krävs att vissa åtgärder genomförs. 

För det första måste en upphandlande myndighet ge en inköpscentral ett uppdrag att upphandla 

ett ramavtal, det vill säga anlita till exempel SKI som sedan, i eget namn, upphandlar ett ram-

avtal som myndigheten sedermera kan avropa från. Av ”Listfallet” framgår således att det krävs 

att en eller flera upphandlande myndigheter lämnar uppdrag åt en inköpscentral, som de önskar 

anlita, innan inköpscentralen genomför upphandlingar av ramavtal. Ett sådant uppdrag lämnas 

genom att myndigheten avropsanmäler sig, det vill säga visar sitt intresse att avropa från ram-

avtalet. Som redan nämnts hade SKI bifogat två listor vilka innehöll avropsberättigade myndig-

heter som hade visat intresse respektive inte visat intresse men som ändå skulle ha möjlighet 

att avropa från ramavtalet. Av ”Listfallet” framgår alltså att förfarandet inte överensstämde med 

5 kap. 2 § LOU. En slutsats som kan dras av domen, vilket blev den stora nyheten, är att det 

krävs att en upphandlande myndighet redan innan annonseringen av upphandlingen bekräftar, 

alltså visar, sitt intresse att använda sig av ramavtalet som ska upphandlas av inköpscentralen. 

Om det inte görs kan myndigheten inte bli avropsberättigad. Hur en myndighet visar intresse 

fastställdes däremot inte i domen.  

För det andra måste den upphandlande myndigheten framgå av förfrågningsunderlaget. Det 

förutsätter att SKI anger myndigheten, som har visat intresse att avropa från SKI:s ramavtal, 

som avropsberättigad i förfrågningsunderlaget. En upphandlande myndighet som anges i 

förfrågningsunderlaget och som dessförinnan anmält intresse att avropa betraktas därmed som 

ursprunglig part i ramavtalet. En myndighet kan följaktligen inte i efterhand tillträda som part 

i avtalet och på så sätt bli avropsberättigad.150  

Eftersom SKI:s arbetsmetod inte bestod av att hämta in uppdrag (intresseanmälningar) från alla 

de upphandlande myndigheter som i förfrågningsunderlag angavs som avropsberättigade, kom 

”Listfallet” att leda till att SKI fick förändra sitt arbetssätt. Från att endast ange upphandlande 

myndigheter som avropsberättigade myndigheter, trots att myndigheterna inte hade visat in-

tresse att avropa, införde SKI en rutin som innebär att SKI samlar in intresseförklaringar från 

upphandlande myndigheter som önskar avropa från SKI:s ramavtal. Intresseförklaringarna kan 

således sägas vara uppdrag från myndigheter som innebär att de ställer sig positiva till att SKI 

upphandlar ramavtal för deras räkning. 

                                                 
150 Se 5 kap. 2 § LOU. 
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I ”Värdefallet” gavs en inblick i SKI:s nya arbetsmetod. SKI anförde hur det nya arbetssättet 

hade utformats och hur en upphandlande myndighet blir avropsberättigad: Berättigad att avropa 

blir en upphandlande myndighet först om den bekräftar sitt intresse att nyttja ramavtalet.151 SKI 

var dessutom angelägen att anföra att statusen som avropsberättigad inte förändras om en 

myndighet avstår från att acceptera SKI:s allmänna villkor eller om myndigheten avstegs-

anmäler sig. Med andra ord berörs inte en myndighets status som avropsberättigad även om 

myndigheten inte får avropa på grund av att den inte har godkänt de allmänna villkoren eller 

om den anmält avsteg från SKI:s ramavtal. Förvaltningsrätten tog inte ställning till om SKI:s 

”nya” arbetssätt stred mot 5 kap. 2 § LOU. Sökandens påståenden om att de tänkbara myndig-

heterna inte i förväg hade förpliktat sig att använda ramavtalet prövades med andra ord inte av 

förvaltningsrätten. Den fann att utgången i målet, att storleken på ramavtalet var så osäkert att 

uppskatta att det stod i strid med transparensprincipen, inte gjorde det nödvändigt för 

förvaltningsrätten att ta ställning till sökandens påstående om att SKI:s arbetssätt stred mot 5 

kap. 2 § LOU. 

I ”Värdefallet” kom SKI:s ramavtalsmodell återigen att ogillas. I målet låg emellertid fokus på 

ramavtalets storlek, i stället för på hur SKI:s sätt att ange avropsberättigade myndigheter 

överensstämde med 5 kap. 2 § LOU. Enligt min mening var det beklagligt. Den mest intressanta 

frågan i målet var hur rätten skulle bemöta SKI:s nya modell, men i stället avvek förvaltnings-

rätten från att pröva frågan om avropsberättigade myndigheter och om SKI:s nya arbetssätt 

fortfarande stred mot 5 kap. 2 § LOU. Även om förvaltningsrätten inte prövade huruvida SKI:s 

arbetssätt stred mot 5 kap. 2 § LOU kom den som sagt fram till att arbetssättet stred mot 

transparensprincipen. 429 upphandlande myndigheter omfattades enligt SKI av ramavtalet, 

men endast 25 stycken av dessa ansågs som avropare. Med andra ord bedömde SKI att endast 

25 myndigheter skulle komma att avropa av totalt 429 potentiella avropare. Hur SKI kom fram 

till den bedömningen framgår inte, men det kan antas att de myndigheter som inte angavs som 

avropare inte hade accepterat SKI:s allmänna villkor eller avstegsanmält sig. Som tidigare 

nämnts anförde SKI att upphandlande myndigheters status som avropsberättigade inte på-

verkades av om myndigheterna inte godkände SKI:s allmänna villkor eller om myndigheterna 

avstegsanmälde sig. Eftersom antalet avropare påverkar storleken på ramavtalet blev differen-

sen mellan det potentiella värdet och det uppskattade värdet i detta fall markant. Det var denna 

                                                 
151 Således i överensstämmelse med vad förvaltningsrätten och Konkurrensverket kom fram till i ”Listfallet”.  
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differens som förvaltningsrätten fann oförenlig med transparensprincipen, eftersom leveran-

törer inte gavs några rimliga förutsättningar att uppfatta ramavtalets storlek.  

Frågan som uppstår är om förvaltningsrättens dom, trots att rätten inte prövade om SKI:s sätt 

att ange avropsberättigade myndigheter var förenligt med 5 kap. 2 § LOU, ändå säger något om 

SKI:s sätt att ange avropsberättigade myndigheter. Det är möjligt att dra en slutsats som innebär 

att SKI:s påstående, om att en upphandlande myndighet behåller sin status som avrops-

berättigad trots att den inte accepterar SKI:s allmänna villkor eller avstegsanmäler sig, är direkt 

felaktigt. Det strider med andra ord mot transparensprincipen att ange upphandlande myndig-

heter som avropsberättigade om de till exempel har avstegsanmält sig. Det är inte förutsebart 

för leverantörer att beräkna vilka av samtliga potentiella avropare som har avsteganmält sig 

eller inte accepterat SKI:s allmänna villkor. Domen kan därför tolkas på följande sätt: För att 

anges som en avropsberättigad myndighet, eller ”ursprunglig part”152, måste en upphandlande 

myndighet godkänna SKI:s allmänna villkor och inte ha avstegsanmält sig från ramavtalet som 

myndigheten avser avropa från. De avropsberättigade myndigheterna ska därmed ha avsikten 

att avropa. Avsikten att avropa har inte de myndigheter som har avstegsanmält sig och inte 

accepterat SKI:s allmänna villkor. Enligt min mening är det arbetssättet även oförenligt med 5 

kap. 2 § LOU.  

Den intressanta rättsfrågan om avropsberättigade myndigheter prövades emellertid senare i två 

mål, de i uppsatsen namngivna ”Arbetssättsfallen”153. SKI:s sätt att ange avropsberättigade 

myndigheter har mer eller mindre varit aktuellt i samtliga tidigare nämnda mål som har 

presenterats i denna uppsats, och i varje mål har omfattande kritik riktats mot SKI:s arbetssätt. 

I ”Arbetssättsfallen” kom det återigen att inträffa. Sökandena, två leverantörer, grundande sina 

yrkanden på att SKI:s arbetssätt inte var tillräckligt transparent; vissa avropare hade inte aktivt 

förpliktat sig att använda ramavtalet och avroparna hade möjlighet att frånträda respektive 

inträda som part i ramavtalet under avtalets löptid. Det förelåg dessutom ingen skyldighet att 

avropa från ramavtalet. Sökanden anförde att det skapade en otrygghet för anbudsgivande 

leverantörer, tillräcklig för att SKI:s arbetssätt skulle strida mot transparensprincipen. Att SKI 

bestred bifall för sökandens yrkanden var och är fortfarande inte uppseendeväckande. Men att 

förvaltningsrätten i båda målen kom att godkänna SKI:s arbetssätt som tillräckligt transparent 

och i överensstämmelse med 5 kap. 2 § LOU var däremot mer av en nyhet. 

                                                 
152 Se artikel 32.2 andra stycket i det klassiska direktivet och 5 kap. 2 § LOU. 
153 Se avsnitt 5.5. 
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Slutsatsen som kan dras av domarna är att SKI:s arbetssätt för en gång skull kom att godkännas. 

Varför det nya arbetssättet kom att godkännas kan bero på att arbetssättet, vilket liknar det SKIS 

delvis använder sig av,154 består av förstärkta intresseanmälningar i form av serviceavgifter. För 

att en myndighet ska bli avropsberättigad måste den med andra ord bekräfta sitt intresse att 

nyttja, det vill säga avropa från, ramavtalet och det görs genom att myndigheten erlägger en 

serviceavgift om 1 000 kronor.  

Tidigare i avsnittet presenterades två åtgärder vilka måste genomföras för att en upphandlande 

myndighet ska bli avropsberättigad. Nämnda åtgärder måste i och med ”Värdefallet” och 

”Arbetssättsfallens" avkunnande delvis omarbetas. Den första åtgärden innebar att en upphand-

lande myndighet måste ge SKI ett uppdrag att upphandla ramavtal för myndighetens räkning, 

vilket görs genom att den visar intresse att avropa från ett ramavtal, för att myndigheten över 

huvud taget ska bli berättigad att avropa därifrån. Men hur en myndighet visar intresse att av-

ropa kunde av tidigare domar inte fastställas. Denna oklarhet kom ”Arbetssättsfallen” att råda 

bot på. En myndighet visar sitt intresse genom att erlägga en serviceavgift om 1 000 kronor till 

SKI. Genom att betala avgiften ingår myndigheten i ”SKI:s kundlista för kommande ram-

avtal”155. Av nämnda domar framgår dessutom att ytterligare två åtgärder måste genomföras 

för att en myndighet ska bli avropsberättigad från ett ramavtal. Åtgärderna innebär att en upp-

handlande myndighet måste godkänna SKI:s allmänna villkor och inte ha avstegsanmält sig 

från ramavtalet som myndigheten avser avropa från. Om myndigheten inte godkänner villkoren 

och om den avstegsanmäler sig erhåller den ingen rättighet att avropa från ramavtalet. Myndig-

hetens status som avropsberättiga till ett eller flera ramavtal uppstår inte om åtgärderna inte 

genomförs.  

Genomförs samtliga åtgärder har den upphandlande myndigheten och SKI gjort vad som krävs 

för att myndigheten ska bedömas som ursprunglig part enligt 5 kap. 2 § LOU och därmed vara 

berättigad att avropa från ramavtal SKI upphandlar i eget namn. Det krävs följaktligen engage-

mang från såväl en upphandlande myndighet som av en inköpscentral för att myndigheten ska 

bli avropsberättigad.  

Enligt min mening tycks det inte vara någon större skillnad mellan att vara ursprunglig part i 

ett ramavtal och att vara avropsberättigad från ett ramavtal. Är en upphandlande myndighet part 

i ett ramavtal är den således även berättigad att avropa därifrån, och vice versa. Att frågorna om 

                                                 
154 Se mer om SKIS arbetssätt i avsnitt 6.4. 
155 Se avsnitt 3.4. 
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vem som är part och vem som är avropsberättigad har behandlats tillsammans i flera 

domstolsavgöranden samt att såväl domstolarna som Konkurrensverket har ställt upp samma 

kriterier för att bli part och avropsberättigad tyder på att de inte ska särskiljas. Det föreligger 

dock inget krav på att en upphandlande myndighet ska vara civilrättslig part i ramavtalet för att 

bli avropsberättigad.156 Det kan förvisso diskuteras om upphandlande myndigheter över huvud 

taget kan vara civilrättsliga parter i de ramavtal som SKI upphandlar i eget namn eller om 

myndigheterna endast blir civilrättsliga parter i respektive avropsavtal. Dock inverkar det inte 

på bedömningen hur en upphandlande myndighet blir avropsberättigad, varför den diskussionen 

utelämnas. Dessutom är diskussionen om ett uppdrag krävs eller inte krävs för att en 

inköpscentral ska få upphandla ramavtal för andra myndigheters räkning numera obsolet. 

Frågan har tydligt besvarats av förvaltningsrätten, främst i ”Listfallet”.  

Som framgår ovan är den högsta instans som har behandlat frågan om hur en upphandlande 

myndighet blir avropsberättigad kammarrätten i Göteborg. Kammarrättens dom kan däremot 

inte sägas vara tillräckligt vägledande för att tydligt besvara frågan. I de övriga redovisade 

målen har bara förvaltningsrätten varit högsta instans att pröva frågan om hur en myndighet blir 

avropsberättigad. I ett av ”Arbetssättsfallen” överprövade sökanden förvaltningsrättens dom i 

högre instans, men något prövningstillstånd beviljades inte.157 Varför något prövningstillstånd 

inte beviljades kan ifrågasättas, men det innebar att förvaltningsrättens avgörande i målet stod 

fast. Med andra ord är i nuläget förvaltningsrättens avgöranden i de målen ”vägledande”, trots 

att förvaltningsrättens domar formellt sätt inte har något prejudikatvärde.158    

Studeras domstolsavgöranden är det således möjligt att utläsa vilka åtgärder som måste företas 

för att en upphandlande myndighet ska bli avropsberättigad. De tidigare nämnda fyra åtgärderna 

kan enligt min mening representera vad som krävs för att en upphandlande myndighet ska bli 

avropsberättigad. Det innebär emellertid inte att åtgärderna är fullständiga eller kompletta, men 

i nuläget är de tillräckliga för att en upphandlande myndighet ska bli avropsberättigad. 

I det fall regeringen finner att frågan om hur upphandlande myndigheter blir avropsberättigade 

till ramavtal som inköpscentraler upphandlar bör tydliggöras, trots att frågan har diskuterats 

åtskilliga gånger, bör regeringen också beakta hur förpliktande ramavtal kan påverka bedöm-

ningen av frågan. Om förpliktande ramavtal införs i Sverige blir följaktligen en upphandlande 

                                                 
156 Kravet torde emellertid kunna ställas vid förpliktande ramavtal, se avsnitt 6.4.  
157 Se kammarrätten i Stockholm, beslut den 2013-07-11, mål nr 4386-13.  
158 Det är i princip felaktigt att påstå att förvaltningsrättens domar är vägledande för vidare rättstillämpning, men 

i denna uppsats får domarna en vägledande roll för att avgöra hur en upphandlande myndighet blir 

avropsberättigad. 
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myndighet avropsberättigad om den förbinder sig att avropa från ramavtal som inköpscentraler 

upphandlar.159 Genom att underteckna ett avtal som binder myndigheten har den aktivt visat 

intresse, och dessutom förbundit sig, att avropa. Det positiva med ett förtydligande av vilka 

åtgärder som krävs för att en upphandlande myndighet ska bli avropsberättigad är att 

diskussionen och således oklarheten om frågan i princip får ett slut. Regeringen bör i så fall 

också utreda hur konkurrensen på lång och kort sikt kan påverkas av inköpscentralernas ram-

avtal.160      

7.4 Svårt att uppskatta avropsvolym 

7.4.1 Tillförlitligheten av inköpscentralernas uppskattningar kan ifrågasättas 

Att avropsvolymen påverkas av antalet avropsberättigade myndigheter och deras succesiva be-

hov av att avropa är ingen nyhet. Det tydliggörs av bland annat de domstolsavgöranden som 

finns på området. Om det är oklart vilka myndigheter som är avropsberättigade eller vilka 

avropare som kommer att avropa uppstår avropsvolymsosäkerhet. Enligt artikel 9.9 i det 

klassiska direktivet och 3 kap. 13 § LOU föreligger dock en skyldighet för en inköpscentral att 

uppskatta hur stora volymer som kan komma att avropas från ett ramavtal och på så sätt 

uppskatta ett slags väntat värde för ramavtalet.161 Uppskattningen, vilken snarare framstår som 

en gissning, ska alltså motsvara det successiva behov som de avropsberättigade myndigheterna 

har av att avropa. Hur väl uppskattningen kommer motsvara det slutliga värdet är på förhand 

svårt att uppskatta. Om 500 upphandlande myndigheter anges som avropsberättigade i ett 

förfrågningsunderlag till ett specifikt ramavtal, måste inköpscentralen göra en uppskattning av 

hur många av de angivna potentiella avropare som kommer att avropa och hur avroparnas 

successiva behov under avtalets löptid kommer se ut. Det får antas att inköpscentralen beräknar 

att samtliga avropsberättigade myndigheter kommer att avropa och att respektive avropares 

egna uppskattningar av den volym den avser avropa från överensstämmer när inköpscentralen 

sedan sammanställer värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.162 Det 

uppskattade värdet är sedan det leverantörerna har att förhålla sig till. Emellertid är det 

uppskattade värdet ingen garanti. Det är alltså ingen garanti att myndigheternas successiva 

behov över huvud taget överensstämmer med det av myndigheterna angiva värdet. Samtidigt 

                                                 
159 För mer om förpliktande ramavtal, se den danska modellen och garantimodellen som presenteras nedan i detta 

avsnitt. 
160 Se mer om det i avsnitt 7.5.5. 
161 Se avsnitt 4.5. 
162 Se ”Värdefallet” där differensen mellan potentiella avropare och uppskattade avropare var för stor, vilket 

medförde att det inte var förenligt med transparensprincipen. Det kan alltså antas att alla som omnämns som 

avropare kommer att avropa. Se dessutom avsnitt 4.5. 
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finns en risk att vissa leverantörer inte kan leverera större volymer än vad inköpscentralerna 

uppskattar, vilket kan bidra till problem särskilt om det slutliga värdet väsentligt överstiger det 

uppskattade värdet. Trots denna osäkerhet måste en inköpscentral ändå uppskatta ett slags 

väntat värde för att det ska bli någorlunda förutsebart för leverantörer att uppskatta storleken på 

ramavtalet. Om inte annat följer det av transparensprincipen att inköpscentraler måste utforma 

sina upphandlingar förutsebart. Men som tidigare har tydliggjorts föreligger ingen skyldighet 

för avropsberättigade myndigheter att avropa, och ju fler myndigheter som anges som 

avropsberättigade desto mer osäkert blir det att uppskatta hur stora volymer som kommer att 

avropas från ramavtalet. Med andra ord finns det ett tydligt samband mellan antalet 

avropsberättigade myndigheter och storleken på avropsvolymen. Är det osäkert hur många av 

de avropsberättigade myndigheterna som kommer att avropa är det dessutom osäkert att 

uppskatta hur stor avropsvolymen kan bli. Konkurrensverket har anfört att osäkerheten inte 

beror på ramavtalets egenskaper, utan i stället beror det på hur inköpscentraler utformar 

upphandlingar av ramavtal.163 I Konkurrensverkets yttrande i ”Listfallet” anförde verket att 

SKI:s sätt att utforma upphandlingar leder till en påtaglig osäkerhet. Med andra ord är det inte 

lagstiftningen som är skälet till den generella oförutsebarheten att uppskatta avropsvolymer.164 

Tydliga exempel på när SKI:s sätt att utforma upphandlingar har lett till betydande 

oförutsebarhet är ”List- och Värdefallet”. I ”Värdefallet” fann förvaltningsrätten att SKI:s sätt 

att ange värdet på ramavtalet inte var tillräckligt förutsebart, vilket medförde att upphandlingen 

stod i strid med den EU-rättsliga transparensprincipen. 

Enligt min mening tar SKI fram den mest negativa egenskapen i ett ramavtal, nämligen osäker-

heten att uppskatta avropsvolymer. Eftersom det är stora ramavtal SKI upphandlar resulterar 

det i att osäkerheten blir än mer påtaglig än vad som annars vore fallet. Mycket av den kritik 

som har riktas mot bland annat SKI grundas på att stora ramavtal leder till volymosäkerhet och 

att så inte vore fallet om ramavtalen var mindre eller om de kunde delas upp i flera mindre 

ramavtal.165 Det är dock sannolikt att SKI och SIC inte ser det som en lösning, eftersom ju 

större ramavtalen är desto fler kunder har inköpscentralerna. Ju fler kunder desto större in-

täkter.166 Således finns ekonomiska incitament för inköpscentralerna att upphandla stora ram-

avtal. Om man utgår från att inköpscentralerna inte frivilligt väljer att upphandla mindre ram-

                                                 
163 Se mer om det i avsnitt 4.5.  
164 Konkurrensverkets yttrande, Dnr 285/2012, s. 11, p. 51. 
165 Se avsnitt 3.5. 
166 Se avsnitt 3.4 för att läsa mer om SKI:s finansieringsmetod.  



48 

 

avtal, uppstår frågan om det finns någon annan lösning som gör det mer förutsebart för leveran-

törer att beräkna avropsvolymer och som därmed är mer förenlig med transparensprincipen 

samt kan inverka tillfredsställande för inköpscentralerna.  

7.4.2 Den danska modellen och garantimodellen är mer förutsebara 

Som framgår av kapitel 6 upphandlar den danska inköpscentralen, SKIS, frivilliga och för-

pliktande ramavtal. En upphandlande myndighet har valmöjligheten att antingen avropa från de 

ramavtal som är frivilliga eller förbinda sig att avropa från de förpliktande ramavtalen. De fri-

villiga ramavtalen kan liknas vid de ramavtal som SKI upphandlar. De förpliktande ramavtalen 

har dock ingen motsvarighet i Sverige.167 Frågan är vad effekten skulle bli om den danska mo-

dellen infördes i Sverige. Om SKI, liksom SKIS, börjar erbjuda förpliktande ramavtal kan det 

då resultera i bättre förutsebarhet för leverantörer att beräkna avropsvolymer? 

Som tidigare nämnts var upphandlingsutredningen av den åsikten att frågan om den danska 

modellens vara eller icke vara i Sverige borde undersökas. Konkurrensverket var av samma 

åsikt och välkomnade en sådan undersökning. Enligt Konkurrensverket kan förpliktande ram-

avtal leda till ökad förutsebarhet som i sin tur kan leda till att leverantörer ges bättre förut-

sättningar att utarbeta konkurrenskraftiga anbud.168   

För att bli avropsberättigade till förpliktande ramavtal är upphandlande myndigheter skyldiga 

att förplikta sig att avropa från ramavtal som en inköpscentral upphandlar. Med andra ord för-

svinner osäkerheten kring vilka myndigheter av de avropsberättigade som faktiskt kommer att 

avropa. Leverantörer behöver därmed inte uppskatta om det är 200 eller 400 myndigheter av 

500 möjliga avropsberättigade myndigheter som kommer att avropa. Är 500 myndigheter 

angivna som avropsberättigade är det förutsebart för leverantörer att konstatera att 500 av de 

500 angivna myndigheterna är förpliktade att avropa från det ramavtal som ska upphandlas. 

Rent konkurrensmässigt torde det reducera fördelarna stora leverantörer har av osäkra 

avropsvolymer i jämförelse med små leverantörer. Ett tydligare underlag, vilket förpliktande 

ramavtal bidrar till, ger leverantörer bättre förutsättningar att utforma konkurrenskraftigare 

anbud, något som kan gynna såväl konkurrensen på den offentliga marknaden som avropande 

myndigheter. 

                                                 
167 SIC:s ramavtal är förvissa ”tvingande” för myndigheter under regeringen på så sätt att de per automatik blir 

avropsberättigade från ramavtal som SIC upphandlar. Det innebär trots det ingen skyldighet att avropa från dessa 

ramavtal. En myndighet under regeringen kan anmäla avsteg i det fall den finner att den till exempel kan upphandla 

ett ”bättre” ramavtal på egen hand.  
168 Se avsnitt 6.4.1. 
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SKIS har redovisat att upphandlande myndigheter kan åstadkomma stora besparingar om de 

binder sig att avropa från de förpliktande ramavtalen i jämförelse med att avropa från de fri-

villiga ramavtalen. Enligt SKIS beror skillnaden på att leverantörer upplever en trygghet, vilket 

sannolikt beror på att förpliktande ramavtal leder till bättre förutsebarhet. Leverantörer som har 

vetskap om hur många myndigheter som kommer avropa har bättre möjligheter att organisera 

sina företag så att de på ett bättre sätt kan sälja till många avropare. Leverantörer kan dessutom 

kalkylera vad det skulle kosta att till exempel köpa in kompetens för att uppfylla det behov som 

ett bestämt antal avropare kan tänkas ha. Därmed ges leverantörer bättre förutsättningar att 

lämna gynnsammare anbud. Den danska modellen kan således uppfattas som mer förenlig med 

transparensprincipen enligt 1 kap. 9 § LOU. På lång sikt finns däremot negativa aspekter att 

beakta. Till majoriteten av de förpliktande ramavtalen antas endast en leverantör vilket innebär 

att de icke antagna leverantörerna, inom ett visst produktområde, utestängs upp till fyra år. Stora 

förpliktande ramavtal med endast en antagen leverantör till respektive ramavtal kan leda till att 

monopolliknande situationer uppstår.169   

Den danska modellen innebär inte att de förpliktade avroparna är skyldiga att lämna några 

garantier på avropsvolymer. I och med att inga fasta volymer garanteras kvarstår delvis osäker-

heten för leverantörer att beräkna avropsvolymer. Frågan är vad effekten skulle bli om en 

modell infördes som innebär att upphandlande myndigheter blir avropsberättigade om de garan-

terar att de kommer att avropa och dessutom garanterar en avropsvolym. Myndigheterna uppger 

i så fall fasta volymer vilka de förpliktar sig att avropa för. Av den anledningen framgår det 

vilka upphandlande myndigheter som kommer att avropa och till vilka volymer.170 Förutse-

barheten för leverantörer torde öka markant och den problematiska osäkerheten att uppskatta 

avropsvolymer upphör, vilket bör ses som förenligt med principen om öppenhet. Det som är 

positivt för leverantörer är dock negativt för upphandlande myndigheter. Att lämna garantier 

kan nämligen innebära en affärsmässig risk. Om en myndighet uppskattar att den kommer av-

ropa för ett visst värde eller volym och därav lämnar en garanti, har den civilrättsligt bundit sig 

till garantin. En myndighets behov kan dock förändras eller helt upphöra. I en empirisk under-

sökning skriven på uppdrag av Konkurrensverket framförs att avropare kan hamna i den 

situationen att de tvingas avropa antingen för stora eller för små volymer, vilket kan leda till 

”stora samhällsekonomiska kostnader”.171 Följaktligen kan den situationen uppstå att myndig-

                                                 
169 Mer om hur konkurrensen på lång sikt påverkas av den danska modellen i avsnitt 7.5.5.  
170 Garantimodellen kan därmed sägas bestå av förpliktande ramavtal, men där avropsvolymerna garanteras.   
171 Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 37. 
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heter tvingas avropa större volymer än vad deras behov motsvarar, i stället för att avropa vart-

efter behoven uppstår. På grund härav kan offentliga resurser läggas på varor och tjänster som 

inte fyller något behov eller någon funktion för de upphandlande myndigheterna, vilket alltså 

kan resultera i ”stora samhällsekonomiska kostnader”. Slutsatsen är att avroparna kan tvingas 

köpa varor eller tjänster som de inte har ett behov av och om det inte genomförs betraktas det 

som ett avtalsbrott. Troligtvis undviker därmed upphandlande myndigheter att avropa från en 

inköpscentrals ramavtal om det vore nödvändigt, för att bli avropsberättigad, att myndigheterna 

dels var skyldiga att garantera att de kommer avropa, dels garantera avropsvolymer. Detta kan 

från en inköpscentrals perspektiv upplevas som negativt, då den är ekonomiskt beroende av att 

ha ett visst antal kunder till respektive ramavtal.172 Garantier är med andra ord ingen önskvärd 

lösning för exempelvis SKI eller upphandlande myndigheter, men för konkurrensen på lång 

sikt kan lösningen vara mer önskvärd. Mindre ramavtal leder till en starkare och mer håll-

bar konkurrens.173 

I nuläget existerar ingen modell som är både transparent och positiv från alla deltagande 

aktörers perspektiv. I alla fall inte så länge ramavtal upphandlas av de nationella inköps-

centralerna. Det finns dock modeller som gör det mer eller mindre förutsebart för leverantörer 

att uppskatta avropsvolymer. Den nuvarande modellen som SKI använder sig av, alltså frivilliga 

ramavtal, är, i jämförelse med de två andra modellerna174, den modell som torde vara mest 

ogynnsam för leverantörer utifrån deras förmåga att uppfatta avropsvolymer. Såväl den danska 

modellen som garantimodellen skulle troligtvis leda till att bättre och mer konkurrenskraftiga 

anbud kan lämnas av leverantörer. Dessutom ges små- och medelstora leverantörer bättre för-

utsättningar att lämna väl avvägda anbud, något som kan bidra till att leverantörer på ett bättre 

sätt kan vara med och konkurrera mot stora leverantörer på den offentliga marknaden. 

Modellerna skulle på kort sikt kunna förhindra det faktum att stora leverantörer gynnas på 

mindre leverantörers bekostnad. 

7.5 Konkurrensen påverkas negativt på lång sikt 

7.5.1 Inga uppdrag – vad blir effekten?  

Tidigare i kapitlet har frågan om ett uppdrags vara eller inte vara diskuterats. Effekten av frågan 

har dock inte behandlats mer än marginellt. Vad skulle effekten bli om SKI tilläts upphandla 

ramavtal utan uppdrag från upphandlande myndigheter? Om det inte framgår tillräckligt tydligt 

                                                 
172 Se avsnitt 3.4. 
173 Mer om det i nästkommande avsnitt.  
174 Alltså den danska modellen och garantimodellen.   
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av ”Listfallet” vad effekten av en sådan metod skulle bli bör det förtydligas att en betydlig 

oförutsebarhet för mer eller mindre samtliga leverantörer skulle uppstå. I förfrågnings-

underlaget till ramavtalet som prövades av förvaltningsrätten i ”Listfallet” angavs över 1 000 

upphandlande myndigheter som inte hade lämnat något uppdrag åt SKI att upphandla ramavtal 

för deras räkning, men som enligt SKI trots det skulle ha möjlighet att avropa från ramavtalet 

om ett behov sedermera uppstod. Enligt förvaltningsrätten bidrog det till stor otydlighet, varför 

den fann att förfarandet var oförenligt med transparensprincipen. 

Att SKI över huvud taget använde sig av nyssnämnda arbetssätt är anmärkningsvärt. Inte minst 

på grund av att samtliga upphandlingar måste vara förenliga med de EU-rättsliga grund-

principerna som framgår av 1 kap. 9 § LOU.175 Objektivt sett kan det ses som uppseende-

väckande att inte SKI ifrågasatte arbetssättet innan den genomförde upphandlingen, med tanke 

på att den så tydligt inte var förenlig med transparensprincipen.176 Det kan å ena sidan uppfattas 

banalt att göra ett sådant uttalande i efterhand, men å andra sidan är det uppenbart att leveran-

törer inte på ett rimligt sätt kan uppskatta hur många av 1 000 icke uppdragsgivande myndig-

heter som eventuellt avsåg att avropa. ”Listfallet” innebär alltså att uppdrag krävs för att ett 

upphandlingsförfarande ska vara förenligt med transparensprincipen.  

Oförutsebarheten som omgärdas av sådana ramavtal, vilka icke uppdragsgivande myndigheter 

har möjlighet att avropa från, riskerar att utestänga mindre leverantörer från den offentliga 

marknaden. Små leverantörer saknar de tekniska och ekonomiska förutsättningarna som krävs 

för att delta i oförutsebara ramavtal. Det är särskilt komplicerat för små leverantörer att ha i 

beredskap att antingen ett fåtal eller ett stort antal myndigheter kommer avropa. Uppskattnings-

vis skulle små leverantörer riskera uteslutas från att delta i upphandlingar och helt försvinna 

från den offentliga marknaden. Som nedan kommer att utvecklas kan det inte anses förenligt 

med EU-rätten eller LOU. Om vissa leverantörer inte befinner sig i en tillräckligt förutsebar 

situation kan det även vara svårt för leverantörerna att få stabila och bra priser av sina under-

leverantörer. Även underleverantörerna är beroende av en stabil och varaktig relation med sina 

kunder, det vill säga leverantörerna, gällande priser och leveranser under ramavtalets löptid för 

att i sin tur kunna erbjuda stadiga och eventuellt låga priser. Med andra ord kan samtliga aktörer 

såsom tillverkare, underleverantör, leverantör och upphandlande myndighet påverkas av 

nämnda oförutsebarhet.  

                                                 
175 Se avsnitt 2.3.  
176 Se mer om transparensprincipen i avsnitt 2.3.3. 
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Om SKI skulle ha möjlighet att upphandla ramavtal utan att dessförinnan mottagit uppdrag är 

det dessutom troligt att många upphandlande myndigheter helt oförutsett skulle sitta med 

dubbla ramavtal inom flera produktområden, dels individuellt upphandlade ramavtal, dels 

ramavtal som inköpscentralen upphandlat. Det kan tänkas bli besvärligt för myndigheterna att 

hålla reda på vad för ramavtal som finns tillgängliga och vilka de får avropa ifrån. Därmed 

skulle ytterligare ett moment av osäkerhet uppstå.  

7.5.2 Bristande kompetens leder till stora ramavtal  

Såväl SIC som SKI måste beakta om deras ramavtalsupphandlingar är förenliga med artikel 

32.2 femte stycket i det klassiska direktivet så att inte konkurrensen förhindras, begränsas eller 

snedvrids. Frågorna som därmed aktualiseras är hur konkurrensen påverkas av att allt fler upp-

handlande myndigheter vänder sig till inköpscentralernas ramavtal i stället för att upphandla 

ramavtal individuellt och varför allt fler myndigheter väljer att avropa från inköpscentraler-

nas ramavtal. 

I avsnitt 3.5 nämndes att Konkurrensverket ansåg att utvecklingen att fler upphandlande 

myndigheter väljer att avropa från inköpscentralernas ramavtal i stället för att upphandla på 

egen hand inte är ett resultat av att inköpscentralernas ramavtal leder till lägre priser och bättre 

villkor för avroparna. Enligt Konkurrensverket är utvecklingen resultatet av att upphandlande 

myndigheter saknar den kunskap och de resurser som krävs för att upphandla ramavtal individu-

ellt.177 Upphandlande myndigheter, till exempel kommuner, tycks vara av den åsikten att det är 

svårt att genomföra egna upphandlingar. Förvisso krävs viss kompetens för att genomföra bra 

upphandlingar. De företagna upphandlingarna får inte leda till att konkurrensen begränsas, 

snedvrids eller förhindras. Vidare måste upphandlingarna genomföras i enlighet med de regler 

som uppställs i bland annat LOU. Dessutom ska upphandlingarna leda till bra resultat och upp-

fylla de behov myndigheterna har. På grund av kompetensbrist eller brist på interna resurser 

kan en upphandlande myndighet vända sig till exempelvis SKI och anmäla intresse att avropa 

från de ramavtal vilka SKI upphandlar under en viss angiven period. Det kan därmed uppfattas 

som att de nationella inköpscentralerna uppfyller en funktion för många upphandlande myndig-

heter som saknar den kompetens för att upphandla ramavtal individuellt. Att vända sig till en 

inköpscentral kan för många av dessa myndigheter ses som en nödlösning för att exempelvis få 

en specifik tjänst upphandlad. I och med att allt fler myndigheter väljer den ”enkla vägen” och 

                                                 
177 Se avsnitt 3.5. 
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avropar från inköpscentralernas ramavtal riskerar därmed den kompetens som kvarstår för-

sämras ytterligare och dessutom bidrar det till att ramavtalen, som till exempel SKI upphandlar, 

blir större.   

Trots att upphandlande myndigheter vänder sig till inköpscentraler behöver det som tidigare 

nämnts inte nödvändigtvis leda till bättre villkor för avroparna.178 Myndigheternas säregna och 

unika behov av vissa varor och tjänster har en förmåga att inte tillfredsställas om myndigheterna 

inte kan genomföra upphandlingar individuellt. Inköpscentralerna upphandlar standardiserade 

produkter i stället för behovsanpassade. De behovsanpassade upphandlingarna riskerar för-

svinna och därtill riskerar kvalitén i de varor och tjänster som upphandlas försämras. De kvali-

tativa produkterna som en myndighet är i behov av kan inte alltid tillgodoses genom de ramavtal 

som inköpscentralerna upphandlar. Därmed bör en myndighet som vänder sig till exempelvis 

SKI räkna med att behovet av en vara eller tjänst inte kan tillfredsställas. 

Syftet med de nationella inköpscentralerna är att åstadkomma besparingar för staten eller upp-

handlande myndigheter och fungera som ett supplement för upphandlande myndigheter att upp-

handla ramavtal individuellt.179 Men som tidigare nämnts behöver inköpscentralernas ramavtal 

inte leda till lägre priser eller bättre villkor för avroparna. Det kan av den orsaken betvivlas om 

ramavtalen leder till besparingar. Dessutom bör SKI:s funktion som ett positivt supplement 

ifrågasättas. För det första på grund av att upphandlande myndigheter saknar den kompetens 

som krävs för att upphandla ramavtal individuellt. Inköpscentralens ramavtal kan därmed upp-

fattas som en nödlösning, i stället för ett supplement. För det andra finns en risk att stora ram-

avtal leder till att en duopolistisk eller oligopolistisk konkurrens bildas, eller i värsta fall att ett 

monopol uppstår. Det kan bland annat resultera i högre priser. En försämrad konkurrens kan 

med andra ord leda till att de ramavtal SKI upphandlar inte leder till lägre priser, utan snarare 

till motsatsen. Uppstår ett monopol eller en monopolliknande situation behöver leverantören 

inte ta hänsyn till andra konkurrenter, eftersom någon konkurrens inte föreligger. Därmed kan 

leverantören utnyttja situationen och erbjuda varor eller tjänster till högre priser än vad som 

annars vore fallet. Detta kan varken vara positivt för upphandlande myndigheter eller samhälls-

ekonomin, varför det kan ifrågasättas om syftet med inköpscentralernas verksamheter faktiskt 

uppfylls. 

                                                 
178 Se avsnitt 3.5. 
179 Se bland annat 1 § i förordning om statlig inköpssamordning. Se också avsnitt 3.4. 
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7.5.3 Stora ramavtal riskerar att stå i strid med syftet med LOU 

Att allt fler upphandlande myndigheter brister i den kompetens som är nödvändig för att 

upphandla ramavtal individuellt medför att de väljer den enkla vägen och blir kunder hos till 

exempel SKI. Eftersom fler myndigheter blir kunder och därmed avropsberättigade till inköps-

centralernas ramavtal resulterar det i att avtalen blir omfattande, vilket bland annat mynnar ut i 

att ramavtalen blir mer oförutsebara vad gäller att uppskatta avropsvolymer. Oförutsebarheten 

skapar dåliga förutsättningar för leverantörer att lämna konkurrenskraftiga anbud. Troligtvis 

bidrar det till att vissa leverantörer avstår från att lämna anbud även om det innebär att de 

förlorar nödvändiga marknadsandelar i jämförelse med den eller de leverantörer som blir an-

tagna till respektive ramavtal. Det gäller framför allt små leverantörer. Det bildas därmed en 

ond cirkel vilket på sikt kan leda till att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. De 

redan stora ramavtalen riskerar följaktligen att bli ännu större. Det torde leda till att inköps-

centralernas företagna upphandlingar blir oförenliga med generalklausulen i artikel 32.2 femte 

stycket i det klassiska direktivet och syftet med LOU.180 Stora ramavtalsupphandlingar äventy-

rar att begränsa den inre marknaden i stället för att stärka konkurrensen och motverka handels-

hinder.181 Alltså motsatsvis till vad som var tanken med att införa inköpscentraler.182 

Om enbart en eller ett fåtal leverantör antas till ett ramavtal där 500 eller till och med över 1 

000 myndigheter är avropsberättigade innebär det på ett eller annat sätt att konkurrensen be-

gränsas, snedvrids eller förhindras. Om majoriteten av alla upphandlande myndigheter på den 

offentliga marknaden är avropsberättigade till en inköpscentrals ramavtal medför det att en 

leverantör, inom ett visst produktområde, får en ensamrätt på den offentliga marknaden på vissa 

varor eller tjänster upp till fyra år. En monopolliknande situation har därmed uppstått. 

Regeringen har i prop. 2006/07:128 angett att ramavtal där många upphandlande myndigheter 

har möjlighet att avropa och där endast en leverantör har antagits kan resultera i att monopol-

liknande situationer uppstår.183 Om inte ett monopol uppstår finns det i vart fall en risk att en 

duopolistisk eller en oligopolistisk konkurrens skapas. Som tidigare nämnts i avsnitt 4.3 är 

omdöme ett ledord vid upphandlingar av ramavtal. Det kan emellertid ifrågasättas om inköps-

centralerna upphandlar ramavtal med omdöme. Det är sällan förenligt med syftet med LOU att 

över 1 000 avropsberättigade myndigheter ska kunna avropa från ramavtal där endast en eller 

                                                 
180 Se citatet från Konkurrensverket i avsnitt 4.3. 
181 Se mer om syftet med LOU i avsnitt 2.2. 
182 Av beaktandesats 15 i det klassiska direktivet framgår att införandet av inköpscentraler kan leda till ökad 

konkurrens. Se mer om det i avsnitt 3.2. 
183 Se mer om det i avsnitt 4.3. 



55 

 

ett fåtal leverantörer har antagits. Inte minst på grund av att LOU bygger på de EU-rättsliga 

grundprinciperna, vilka i sin tur syftar till att öppna upp den inre marknaden och bidra till att 

en hållbar och stark konkurrens ska föreligga. 

Det finns en stor risk att konkurrensen bland leverantörer på den offentliga marknaden helt kan 

förhindras och att endast få leverantörer, främst stora leverantörer, kommer kvarstå med något 

som kan liknas vid ensamrätter inom respektive leverantörs produktområde. Argument som att 

dela upp upphandlingarna torde inte förhindra det faktum att ramavtalen blir större, och därmed 

förändras inte något i sak. Enligt min mening är det största problemet att upphandlande myndig-

heter saknar nödvändig upphandlingskompetens och att de nationella inköpscentralerna bidrar 

till att den befintliga upphandlingskompetensen utarmas ytterligare. Trenden, som framgår 

tydligt i detta kapitel, är följaktligen att upphandlande myndigheter avropar från inköps-

centralernas ramavtal i stället för att upphandla ramavtal på egen hand.184 Så länge den trenden 

inte vänder eller upphör kommer antalet avropsberättigade myndigheter per ramavtal öka. Det 

innebär att oförutsebarheten kring vilka avropare som kommer att avropa ökar ytterligare, vilket 

riskerar att begränsa eller förhindra konkurrensen. Således främjas inte konkurrensen av att 

upphandlingskompetensen centraliseras till inköpscentralerna. Inte minst på grund av att 

inköpscentralerna upphandlar standardiserade varor och tjänster samt att inköpscentralerna har 

tydliga ekonomiska aspekter att beakta. Från inköpscentralernas perspektiv är många kunder 

lika med ökade ekonomiska intäkter. Stora ramavtal är alltså något som är positivt för 

inköpscentralerna. Det kan därför presumeras att det är de ekonomiska aspekterna som driver 

inköpscentralerna att förändra eller utveckla sina verksamheter, snarare än att skapa 

gynnsammare förhållanden för leverantörer och konkurrensen på den offentliga marknaden. 

7.5.4 Stora leverantörer gynnas på små leverantörers bekostnad  

I tidigare avsnitt diskuterades hur stora ramavtal riskerar att stå i strid med artikel 32.2 femte 

stycket i det klassiska direktivet och syftet med LOU. Vad det innebär är att konkurrensen på 

den offentliga marknaden påverkas negativt, till exempel genom att konkurrensen begränsas. 

Konkurrensen på den offentliga marknaden kan begränsas om inköpscentralerna upphandlar 

stora ramavtal, dels eftersom många små leverantörer inte har ekonomiska eller tekniska 

resurser för att bemöta många avrop, dels på grund av små leverantörer ges dåliga förut-

sättningar att lämna konkurrenskraftiga anbud.  

                                                 
184 Se också avsnitt 3.5.   
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Att hela 90 procent av 6 000 leverantörer i FSOL:s undersökning ställde sig negativt till inköps-

centralers funktion för en fungerande marknad säger någonting om inköpscentralernas sätt att 

upphandla och utforma ramavtal.185 Det kan antas att majoriteten av leverantörerna på den 

offentliga marknaden uppfattar det som betungande att inköpscentralernas ramavtal blir mer 

omfattande och därmed mer oförutsebara, något som kan få leverantörer att förlora intresset av 

att lämna anbud till inköpscentralernas ramavtal. Trots det kan vissa leverantörer känna sig 

skyldiga att lämna anbud till de ramavtal inköpscentralerna upphandlar. I det fall leverantörerna 

inte lämnar anbud, och därmed inte tävlar om att bli vinnande anbudsgivare, förlorar de 

marknadsandelar i jämförelse med de eller den leverantören som antas till respektive ramavtal. 

Många leverantörer har därmed inte ”råd” att avstå från att lämna anbud, även om de egentligen 

inte önskar göra det. Den oviljan kan, utöver det som ovan nämnts, bero på att de ramavtal 

inköpscentralerna upphandlar till exempel inte överensstämmer med vissa leverantörers värde-

grunder. En leverantör som har en värdegrund vilken syftar till att värna om goda relationer 

med sina kunder och att utforma sina produkter eller tjänster efter kundens unika behov, måste 

således frångå sin värdegrund i det fall den önskar bli vinnande anbudsgivare till ett ramavtal. 

Det eftersom inköpscentralerna upphandlar standardiserade produkter som ska leda till låga 

priser och vara anpassade till många avropare och alltså inte vara specialanpassade för 

respektive avropares behov och önskemål. Dessutom är det troligt att vissa leverantörer 

kommer avstå från att lämna anbud, trots att det är kostsamt rent konkurrensmässigt, eftersom 

de inte vill ha samtliga avropsberättigade myndigheter som kunder. Det på grund av att de till 

exempel inte kan bemöta samtliga avropare på ett professionellt sätt, något som framför allt kan 

inträffa för små leverantörer. 

Små leverantörer kan försättas i situationer som gör det svårt för dem att bemöta det ökade 

behovet som avropare har av att avropa från inköpscentralernas ramavtal. De har sällan till-

räckligt stora ekonomiska och tekniska resurser, i jämförelse med stora leverantörer, för att 

möta ett ökat antal avropare. För många små- och medelstora leverantörer kan det således vara 

svårt, om inte omöjligt, att svara för stora och växande volymer. Det föreligger därmed en risk 

att större ramavtal försvårar deltagandet för de leverantörerna i inköpscentralernas ramavtal. På 

sikt riskerar leverantörernas generella ovilja till inköpscentralernas ramavtal och små leveran-

törers oförmåga att lämna konkurrenskraftiga anbud medföra att konkurrensen på den offentliga 

marknaden förhindras. De få anbudsgivande leverantörer som kvarstår kommer antagligen vara 

stora och inneha majoriteten av de marknadsandelarna inom respektive produktområde på den 

                                                 
185 Se avsnitt 3.5.  
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offentliga marknaden. I och med det finns en överhängande risk att monopolliknande 

situationer uppstår och att små leverantörer försvinner från den offentliga marknaden, något 

som varken är förenligt med EU-rätten eller LOU. Enligt min mening bör det understrykas att 

regeringens uttalande i prop. 2009/10:180, att fördelarna med att införa inköpscentraler vägde 

tyngre än nackdelarna, numera kan uppfattas som missvisande och även felaktigt.186 Det kanske 

är tid för att väga aspekterna mot varandra ytterligare en gång. Vad väger egentligen tyngst: de 

kortsiktiga besparingarna som inköpscentralernas ramavtal eventuellt kan leda till eller att kon-

kurrensen begränsas genom att små leverantörer helt utestängs från den offentliga marknaden? 

7.5.5 Den danska modellen förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen  

Tidigare i kapitlet har diskuterats om inköpscentralerna, främst SKI, borde utveckla eller 

förändra respektive verksamhet så att de ramavtal inköpscentralerna upphandlar blir mer förut-

sebara och således mer förenliga med transparensprincipen.  De presenterade ”lösningarna” kan 

dock ifrågasättas om de över huvud taget är lämpliga lösningar på lång sikt. Som tidigare 

nämnts leder metoderna antagligen till bättre förutsebarhet vad gäller att uppskatta avrops-

berättigade myndigheter och avropsvolymer,187 men när det kommer till hur metoderna på-

verkar konkurrensen på den offentliga marknaden kan de ifrågasättas.  

SIC:s metod, vilken innebär att inköpscentralen kan upphandla ramavtal utan att myndigheter 

under regeringen måste avropsanmäla sig, medför att myndigheterna per automatik blir avrops-

berättigade från de ramavtalen SIC upphandlar. Som tidigare nämnts föreligger ingen skyldig-

het för myndigheter under regeringen att avropa utan de har möjlighet att anmäla avsteg och 

upphandla ramavtal på egen hand. Eftersom trenden är att upphandlande myndigheters 

upphandlingskompetens försämras kommer det troligen leda till att färre myndigheter i fram-

tiden avstegsanmäler sig från SIC:s ramavtal.188 Därmed riskerar SIC:s ramavtal i princip bli 

tvingande eftersom myndigheterna automatisk blir avropsberättigade och att de inte har den 

kompetens som krävs för att upphandla ramavtal individuellt. Att det statliga ramavtalen blir 

”tvingande” kan i sin tur resultera i att SIC får en monopolställning, vilket exempelvis kan leda 

till att incitamentet att upphandla attraktiva ramavtal försvinner eftersom inköpscentralen inte 

längre behöver ”förtjäna sina kunder”. Med andra ord finns en risk att en av upphandlings-

utredningens farhågor besannas. Trots det verkar utredningen inte uppmärksamma det som en 

trolig följd därför att någon särskild vikt inte läggs vid hur SIC kan komma att påverka den 

                                                 
186 Se avsnitt 3.2. 
187 Se avsnitt 7.4.2. 
188 Se till exempel avsnitt 3.5. 
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offentliga marknaden och hur det i sin tur kan påverka den verksamhet som SIC bedriver.189 

Om man ser på SIC:s arbetsmetod långsiktigt, och hårdrar det något, kan SIC:s ramavtal liknas 

vid förpliktande ramavtal. Det medför att de ramavtalen SIC upphandlar fortsättningsvis 

kommer vara stora. Det blir dock mer förutsebart för leverantörer att uppskatta antalet avropare 

och avropsvolymer. Däremot kvarstår faktumet att ramavtalen är stora vilket kan påverka fram-

för allt små leverantörer negativt.190   

SKI:s arbetssätt har i jämförelse med SIC:s arbetssätt utsatts för mer kritik och enligt min 

mening inte helt oberättigad sådan. De flesta diskussioner rörande inköpscentraler har handlat 

om SKI:s arbetssätt att ange avropsberättigade myndigheter och avropsvolymer, således de nu-

varande problemen, medan hur SKI:s arbetssätt kan komma att påverka konkurrensen på lång 

sikt inte har diskuterats eller ifrågasatts i samma omfattning. Frågan som därmed kan ställas är 

om konkurrensen på lång sikt skulle gynnas av att SKI förändrar sin verksamhet. Kan eventuellt 

den danska modellen eller garantimodellen påverka konkurrensen positivt? Bör SKI i så fall 

anpassa sin verksamhet till någon av modellerna? 

Om SKI väljer att införa den danska modellen ges leverantörer bättre förutsättningar att bland 

annat lämna konkurrenskraftiga anbud. Det kan på kort sikt påverka konkurrensen positivt. På 

lång sikt är den danska metoden däremot ingen lämplig lösning eftersom metoden, likt SKI:s 

nuvarande metod, riskerar att leda till att upphandlingskompetensen hos upphandlande myndig-

heter försämras. Konsekvensen riskerar bland annat att bli att behovsanpassade produkter blir 

mer sällsynta och kvalitativa varor och tjänster som många myndigheter har ett behov av ersätts 

mot standardiserade varor och tjänster. Den danska modellen torde med andra ord medföra att 

ramavtalen blir större, dels beroende på att modellen kan resultera i besparingar och på så sätt 

locka kunder, 191 dels på grund av bristande upphandlingskompetens hos upphandlande myndig-

heter. Det faktum att färre leverantörer antas till de ramavtal som upphandlas enligt den danska 

modellen bör ses som ytterligare ett moment som på lång sikt riskerar att förhindra konkurren-

sen på den offentliga marknaden. Stora ramavtal där en eller ett fåtal leverantörer antas till 

ramavtal riskerar leda till monopolliknande situationer.192 Det finns en överhängande risk att 

de leverantörer som inte antas till de stora ramavtalen försvinner från den offentliga marknaden. 

Det gäller framför allt små leverantörer. Risken finns att enbart stora leverantörer kommer 

                                                 
189 Se avsnitt 3.3 och 3.5. 
190 Se avsnitt 7.5.4. Se också 2 § i förordningen om statlig inköpssamordning där det framgår att SIC ska beakta 

hur små leverantörers förmåga att delta i upphandlingarna påverkas.  
191 Speciellt om förpliktande ramavtal kan leda till ytterligare besparingar.  
192 Se avsnitt 4.3. 
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kvarstå, medan mindre leverantörer försvinner, vilket inte är förenligt med artikel 32.2 femte 

stycket i det klassiska direktivet och syftet med LOU. Med andra ord är den danska modellen 

ingen hållbar långsiktig lösning och riskerar att leda till liknande konsekvenser som SKI:s nu-

varande arbetssätt.  

I stället för att främja konkurrensen och ge små leverantörer bättre förutsättningar att delta i 

ramavtalsupphandlingar kan den danska modellen uppfattas som en finansiell modell som 

syftar till att resultera i besparingar för upphandlande myndigheter och ökade intäkter för den 

inköpscentral som använder sig av metoden. Kortsiktigt leder metoden till att avropare kan 

åstadkomma besparingar, vilket även inköpscentralen rent finansiellt gynnas av; ju fler kunder 

desto bättre finansiella resultat. Det är därför troligt att SKI kan uppleva den danska modellen 

som en tänkbar lösning för att göra ramavtalsupphandlingarna mer förutsebara.    

I det fall upphandlingsutredningens förslag att undersöka om den danska modellen bör införas 

i Sverige, bör dessutom de negativa konsekvenserna modellen har på konkurrensen på lång sikt 

beröras och diskuteras grundligt. Enligt min mening bör modellen förkastas och om inte SIC, 

om SIC blir tilldelad utredningen vill säga,193 kommer fram till en liknande slutsats borde SIC:s 

motiv och SIC som en partisk utredare ifrågasättas.   

Det nämndes tidigare att garantimodellen på lång sikt kan vara en lämplig lösning för att för-

bättra konkurrensen på den offentliga marknaden. För upphandlande myndigheter kan garantier 

däremot uppfattas som en affärsmässig risk, något som de flesta myndigheter undviker att för-

sätta sig i. Av den anledningen är det sannolikt att upphandlande myndigheter undviker att bli 

kunder hos inköpscentralerna, vilket bidrar till att inköpscentralernas ramavtal omfattas av ett 

mindre antal avropare. För leverantörer bör modellen uppfattas som mer förutsebar eftersom 

ramavtalen blir möjliga att överskåda, inte minst på grund av att avropsvolymerna är fastställda 

på förhand. Det anförda kan förbättra förutsättningarna för små leverantörer att delta 

i ramavtalsupphandlingar. För SKI, men även för SIC, bör garantimodellen dock uppfattas som 

negativ. Inköpscentralerna är beroende av deras kunder och om antalet avropare minskar leder 

det till reducerade ekonomiska intäkter, något som försätter inköpscentralerna i en affärsmässig 

risk. Det är troligt att mindre ramavtal dessutom gör det svårare för inköpscentralerna att pressa 

ned priserna, trots att leverantörerna ges bättre möjligheter att lämna konkurrenskraftiga anbud. 

Garantimodellen äventyrar syftet med de nationella inköpscentralerna, nämligen att åstad-

komma besparingar för staten eller upphandlande myndigheter. Inköpscentralerna borde 

                                                 
193 Se avsnitt 6.4.1.  



60 

 

således inte gynnas av att införa en sådan modell, varför ett införande av modellen antagligen 

inte kommer att genomföras. 

Som ovan nämnts kan inköpscentralernas nuvarande arbetssätt på lång sikt leda till att 

konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Effekten torde bli densamma om 

upphandlingsförfaranden genomfördes utan inhämtade uppdrag.194 Det talar för att inköps-

centralernas arbetssätt bör förändras. Emellertid kan även den danska modellen påverka kon-

kurrensen på ett liknande sätt, trots att den till en början kan te sig fördelaktig. Den garanti-

modell som enligt min mening kan leda till att inköpscentralerna kan upphandla ramavtal som 

inte förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen, likt de två övriga modellerna, är 

emellertid ingen modell som skulle vara gynnsam för inköpscentralerna. Det kan därmed upp-

fattas som att inköpscentralerna inte självmant kommer gå ifrån deras nuvarande arbetssätt. Inte 

minst på grund av att arbetssätten leder till goda ekonomiska resultat. Dessvärre leder metoder-

na sannolikt till att konkurrensen kommer att förhindras och att små leverantörer riskerar för-

svinna från den offentliga marknaden. Det är därmed svårt att inte ifrågasätta de nationella in-

köpscentralernas existensberättigande. 

Om ingenting görs för att förbättra upphandlingskompetensen hos upphandlande myndigheter 

eller för att förminska inköpscentralernas ramavtal kommer inköpscentralernas ramavtal förr 

eller senare skada konkurrensen på den offentliga marknaden, vilket inte är förenligt med de 

värdegrunder som det klassiska direktivet och LOU bygger på. Regeringen bör prioritera hur 

de nationella inköpscentralerna påverkar och på sikt kan påverka konkurrensen på den offent-

liga marknaden i stället för att prioritera undersökningen gällande vilka åtgärder som krävs för 

att upphandlande myndigheter ska bli avropsberättigade till ramavtal som en inköpscentral upp-

handlar i eget namn. Det antagna direktivet, vilket vartefter kommer ersätta det klassiska direk-

tivet, innehåller inga bestämmelser som kommer förändra något i sak,195 varför direktivet 

sannolikt inte inverkar på inköpscentralernas sätt att utforma ramavtalsupphandlingar. 

Regeringen bör i samband med implementeringen av det antagna direktivet utreda vilka åt-

gärder som är lämpliga att företa så att inte konkurrensen påverkas och blir oförenlig med 

direktivet. Återigen är det antagligen inte lagstiftningen som är orsaken till de problem som har 

uppmärksammats i denna uppsats, utan det är de nationella inköpscentralernas sätt att hantera 

de annars tillåtna ramavtalsupphandlingar som är kärnan till problemen.  

                                                 
194 Se avsnitt 7.5.1. 
195 Se avsnitt 3.6. 
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Kapitel 8 Slutsats 

Enligt 2 kap. 9 § LOU tillåts SKI upphandla ramavtal åt andra upphandlande myndigheter. För 

att inköpscentralen ska genomföra en regelrätt ramavtalsupphandling måste en eller flera upp-

handlande myndigheter lämna uppdrag åt SKI om de sedermera önskar avropa från SKI:s ram-

avtal. Av flera domar framgår att om SKI upphandlar ramavtal utan att dessförinnan mottagit 

uppdrag från upphandlande myndigheter strider upphandlingen mot transparensprincipen 

vilken framgår av 1 kap. 9 § LOU. Det finns emellertid undantag. SIC:s verksamhet regleras 

enligt förordningen om statlig inköpssamordning och i förordningen framgår att myndigheter 

under regeringen automatiskt blir avropsberättigade från de ramavtalen SIC upphandlar. Det 

innebär att SIC kan upphandla ramavtal utan att dessförinnan ha mottagit uppdrag från 

myndigheter under regeringen.  

För att en upphandlande myndighet ska bli avropsberättigad från SKI:s ramavtal krävs att vissa 

åtgärder uppfylls. Det krävs att myndigheten lämnar ett uppdrag i form av en intresseanmälan 

genom att erlägga en serviceavgift till SKI. Det krävs dessutom att myndigheten godkänner 

SKI:s allmänna villkor, att den inte avstegsanmäler sig till ramavtalet och att SKI anger myndig-

heten som avropsberättigad i förfrågningsunderlaget till ramavtalet. Har samtliga åtgärder 

genomförts anses myndigheten som ursprunglig part enligt 5 kap. 2 § LOU och den är därmed 

berättigad att avropa från ramavtalet. Att en myndighet är avropsberättigad betyder dock inte 

att den är skyldig att avropa från ramavtalet. Det innebär i sin tur att leverantörer inte kan lita 

på att samtliga avropsberättigade myndigheter som anges i ett förfrågningsunderlag kommer 

avropa från ramavtalet. Därmed föreligger en viss generell osäkerhet för leverantörer att upp-

skatta hur stor avropsvolymen kommer att bli. Avropsvolymen påverkas nämligen av antalet 

avropsberättigade myndigheter och deras succesiva behov av att avropa.  

Allt fler myndigheter väljer att avropa från inköpscentralernas ramavtal, något som beror på att 

myndigheterna saknar den kompetens eller de interna resurser som krävs för att upphandla ram-

avtal individuellt snarare än att ramavtalen leder till lägre priser och bättre villkor för avroparna. 

Det medför att inköpscentralernas ramavtal växer sig större och att leverantörer ges sämre för-

utsättningar att uppskatta hur stora avropsvolymerna kommer att bli. Det är vare sig förutsebart 

för leverantörer eller på lång sikt förenligt med artikel 32.2 femte stycket i det klassiska 

direktivet och syftet med LOU. Stora ramavtal riskerar att utestänga små leverantörer, medan 

stora leverantörer gynnas på de små leverantörernas bekostnad. På sikt kan konkurrensen på 

den offentliga marknaden förhindras genom att monopolliknande situationer uppstår, vilket kan 
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medföra att syftet med inköpscentralerna inte uppnås eftersom en försämrad konkurrens kan 

leda till högre priser och därmed sämre anbud.  

I det fall SKI väljer att använda sig av den danska modellen torde det resultera i liknande pro-

blem som SKI:s nuvarande modell. Ramavtalen förblir stora men eventuellt mer förutsebara. 

På grund av att färre leverantörer, oftast enbart en, antas per ramavtal kommer det påverka 

konkurrensen på den offentliga marknaden negativt och modellen riskerar därmed vara ofören-

lig med det klassiska direktivet och LOU. Garantimodellen kan leda till mindre ramavtal vilket 

är positivt för leverantörer och konkurrensen, men den försätter upphandlande myndigheter i 

en affärsmässig risk. För inköpscentralerna, vilka är beroende av många kunder, inverkar ett 

bortfall av upphandlande myndigheter negativt, varför garantimodellen troligtvis inte kommer 

införas av inköpscentralerna.  

Det är inte lagstiftningen som är orsaken till att små leverantörer ges sämre förutsättningar att 

lämna konkurrenskraftiga anbud och att konkurrensen riskerar att förhindras, begränsas eller 

snedvridas. I stället är det inköpscentralernas arbetssätt att utforma och upphandla ramavtal som 

är kärnan till problemen. De nationella inköpscentralernas existensberättigande för en 

fungerande offentlig marknad bör därmed ifrågasättas. 
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