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Sammanfattning 

Upphandlingsinstrumentet ramavtal används i stor utsträckning i såväl Sverige som i övriga 

EU-länder. Vid upphandling av ramavtal måste inblandade parter beakta de bestämmelser 

som syftar till att upprätthålla sund konkurrens på marknaden. Svensk upphandlingsrätt har 

sin grund i EU-rätten och de upphandlingsprinciper som framkommit genom EU-praxis på 

området. De svenska lagarna LUF och LOU bygger på två EU-direktiv.  

Upphandlingsrätten har en nära koppling till konkurrensrätten. Eftersom det rör sig om stora 

och många gånger gränsöverskridande affärer, som påverkar den inre marknaden, är det en 

förutsättning att en effektiv konkurrens upprätthålls. De grundläggande EU-rättsliga 

principerna ska iakttas genom hela upphandlingsförfarandet, oavsett vilken upphandling det 

rör sig om. Genom all upphandling måste hänsyn tas till vilka effekter affären kan ha på 

konkurrensen.  

Ramavtal inom klassiska sektorn får som huvudregel ingås för en period om fyra år. I 

undantagsfall får tiden vara längre men då krävs att upphandlande myndighet visar att 

omständigheterna i det enskilda fallet är av sådan beskaffenhet att en längre tid är nödvändig 

och inte påverkar konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Det måste enligt LOU föreligga 

särskilda skäl för en längre avtalstid. Situationen kan ibland även vara den motsatta på så sätt 

att en längre tid än fyra år är nödvändig ur konkurrenshänseende.  

Avropsavtal som tilldelas utifrån ramavtal lyder inte under någon egen tidsbestämmelse, 

varken i EU-direktiven från år 2004 eller i de svenska upphandlingslagarna. Det framgår av 

kommissionens tolkningsmeddelande för ramavtal, likt framträdande doktrin, att 

avropsavtalen per automatik följer av ramavtals tidsbestämmelser. I praxis och framförallt 

skältexten till nya direktivet framkommer att avropsavtalen inte nödvändigtvis måste 

överensstämma med ramavtalstiden.  

De oklarheter som avsaknaden av bestämmelser medför torde kunna avhjälpas genom 

vägledande domstolsavgöranden eller klarare regler gällande ramavtal, och specifikt 

avropsavtal. Det är uppenbart att avropsavtal inte får löpa på obegränsad tid för att syftet med 

ramavtal ska upprätthållas. Det är däremot svårt att se vilka bestämmelser som är lämpliga då 

omständigheterna skiljer sig åt väsentligt i varje enskilt fall. Av utredningen framgår att 

rättsläget är oklart och skapar frågetecken och svårigheter i ramavtalsupphandlingar, särskilt 

vad gäller de som kräver en längre avtalstid än normalt.  
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Förkortningar 

Ds.   Departementsserien 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

EFTA  European Free Trade Association - Europeiska  

  frihandelssammanslutningen 

EG  Europeiska gemenskaperna 

EU  Europeiska unionen 

EUF  Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)  

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  

  (funktionsfördraget) 

GPA  Government Procurement Agreement 

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen 

LOU  Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

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

  transporter och posttjänster 

LUFS  Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och  

  säkerhetsområdet 

LUK  Lag om upphandling av koncessioner (inte ikraftträdd ännu) 

Prop.  Proposition till Sveriges Riksdag  

SME  Small and medium-sized enterprises  

SOU  Statens Offentliga Utredningar  

ÄLOU  Numera upphävda lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 

Försörjningsdirektivet 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  

Klassiska direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 

  mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig 

  upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

I majoriteten av världens länder är stat och kommun de största enskilda inköparna av varor 

och tjänster. Inköp som offentliga organ gör kallas för offentlig upphandling. Beroende på 

storleken på den offentliga sektorn ser omfattningen av upphandlingen olika ut länderna 

emellan. Inom EU uppskattas den offentliga upphandlingsmarknaden motsvara mellan 16 och 

19 procent av unionens BNP. Offentlig upphandling står för betydelsefulla ekonomiska 

summor och det finns därför en stor marknad för företag som vill handla med det offentliga, 

både inom EU och i andra länder.
1
  

För varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning används så kallade ramavtal. De 

svenska bestämmelserna om ramavtal har sin bakgrund i EU-rätten. Ramavtal nyttjas i stor 

omfattning inom den klassiska sektorn och med bakgrund i det valde den svenska lagstiftaren 

att införa bestämmelser om ramavtal i och med LOU:s ikraftträdande år 2008.
2
 Ungefär en 

tredjedel av det totala antalet upphandlingar som genomförs i Sverige under ett år avser 

upphandling av ramavtal. Det är inte alltid det framgår av upphandlingsdokumenten att det rör 

sig om ramavtal så siffrorna är troligtvis ännu större än en tredjedel. Vad gäller upphandlingar 

inom det direktivstyrda området motsvarar ramavtalsupphandlingar nästan hälften.
3
  

I EU-direktiven från 2004 lyder definitionen för ramavtal: ”ett avtal som ingås mellan en eller 

fler upphandlande myndigheter och en eller fler ekonomiska aktörer i syfte att fastställa 

villkoren för tilldelningen av kontrakt under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris 

och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet”
4
. Definitionen är densamma i både 

försörjningsdirektivet
5
 och det klassiska direktivet

6
. I de svenska upphandlingslagarna 

återfinns samma definitioner i 2 kap. 15 § LOU respektive 2 kap. 16 § LUF.  

                                                           
1
 http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Handel-och-offentlig-upphandling/  

(hämtad 2015-11-16, kl. 19:57). 
2
 Regeringens proposition 2006/07:128 - Ny lagstiftning om offentlig upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster, s. 157 ff.  
3
 Rapport 2015:9, Siffror och fakta om offentlig upphandling - statistik om upphandlingar som genomförts under 

2014, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, s. 46-48. 
4
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader varor och tjänster, artikel 1.5. 
5
 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. 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader varor och tjänster. 
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I femte kapitlet i både LOU och LUF finns bestämmelser för hur ramavtal får användas. 

Huvudregeln enligt 5 kap. 3 § LOU är att ramavtal inte får användas för en längre tid än fyra 

år. Om särskilda skäl föreligger, som har en stark anknytning till föremålet för upphandling, 

tillåts en längre tid än fyra år.
7
 Motsvarande kapitel om ramavtal i LUF är betydligt kortare än 

i LOU. I LUF:s nuvarande utformning finns endast en paragraf avseende ramavtal. 

Ramavtalsreglerna i försörjningssektorn är mer flexibla och har ett lite annorlunda innehåll.
8
 

Ramavtal får enligt upphandlingsdirektiven inte användas på ett otillbörligt sätt eller ett sätt 

som riskerar att skada eller snedvrida konkurrensen.
9
 

När upphandlande myndighet och leverantör ingått ett ramavtal görs så kallade avrop, 

beställningar, utifrån detta. Några närmare bestämmelser om avropen och efterföljande 

avropsavtal finns varken i LOU eller i de andra upphandlingslagarna. Avsaknaden av klara 

bestämmelser skapar en del osäkerhet och frågor vid upphandling med ramavtal, framförallt 

avseende avropsavtalens längsta tillåtna längd. Det är klart och tydligt att det finns 

begräsningar i hur ramavtal får användas därför att det är nödvändigt att upprätthålla effektiv 

konkurrens på marknaden, men en grundläggande fråga är om avropsavtalen lyder under 

samma bestämmelse som ramavtalen.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att utifrån gällande rätt och aktuell praxis klargöra hur den 

tidsbegränsning som gäller för ramavtal också styr de avropsavtal som grundar sig på 

ramavtalen. Avsikten är att belysa skälen till att ramavtal regleras och utreda varför 

bestämmelser om avropsavtal utelämnats. Vidare avser jag att i möjligaste mån klargöra hur 

bevisbördan ser ut för den part som påstår att särskilda skäl föreligger. En annan viktig del av 

framställningen blir att avgöra hur denna oklarhet på rättsområdet är ett faktiskt problem. 

Frågan är om det behövs en skärpt reglering eller om reglerna fungerar i sin nuvarande 

utformning och om den fria konkurrensen och de grundläggande upphandlingsprinciperna är 

väl skyddade. En genomgång kommer även att göras avseende de risker som finns vid 

överträdelser av ramavtalsbestämmelserna, framförallt utifrån den upphandlande 

myndighetens perspektiv. 

                                                           
7
 Prop. 2006/07:128, s. 158. 

8
 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, upplaga 3, Jure Förlag, 2013, s. 71. 
9
 Pedersen, Kristian, s. 67-68, och Direktiv 2004/17/EG artikel 14.4 och Direktiv 2004/18/EG artikel 32.2.  
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Eftersom svensk rätt på upphandlingsområdet står inför en kommande förändring blir det av 

stor betydelse att beakta dessa eventuella förändringar och betydelsen av dem. Följande 

frågeställningar är centrala i uppsatsen:  

 Vad motiverar att avtalstiden för ramavtal ska vara tidsbegränsad?  

 Under vilka förhållanden kan kontraktstiden utsträckas över normalt? 

 Vilka tidsbestämmelser gäller för avropsavtal? 

1.3 Metod och material  

Inledningsvis är framställningen rent deskriptiv för att ge läsaren en bild av 

upphandlingsreglerna i svensk rätt och hur dessa framkommit till följd av samarbetet inom 

EU. Framställningen syftar till att ge läsaren en översikt av upphandlingsbestämmelserna och 

särskilt viktiga konkurrensbestämmelser innan fokus hamnar på bestämmelserna om ramavtal. 

Redogörelsen kring de grundläggande EU-principerna är betydelsefull av den anledning att 

det råder delade meningar om i hur stor utsträckning dessa ger ett fullgott regelverk för just 

ramavtal, eller om generalklausulen som finns i klassiska direktivet behövs i svensk rätt.  

Rättskälleläran, det vill säga lagar, förarbeten, praxis och doktrin har en central roll genom 

hela framställningen. Lagar och förarbeten används i den inledande delen där 

upphandlingsreglerna beskrivs. Praxis och doktrin kommer att behandlas i ett senare skede av 

framställningen framförallt när frågeställningarna närmare problematiseras.
10

  

Den sammanfattande och analyserande delen är normativt upplagd. Eftersom 

problemställningarna i uppsatsen handlar om oklarheter på rättsområdet spelar 

argumentationen och egna rekommendationer en stor roll för att ge svar på de ställda 

frågorna. I stor utsträckning används EU-direktiv i framställningen eftersom de svenska 

upphandlingslagarna bygger på dessa. Vid tillämpningen av direktiven används i viss mån den 

telelogiska metoden.  Metoden bygger på en tolkning utifrån ändamålet med bestämmelsen. 

Det finns tre huvudsakliga syften bakom den teleologiska metoden, vilka är att främja det 

syfte som eftersträvas med en viss bestämmelse, motverka orimliga konsekvenser som kan bli 

följden av en bokstavstrogen tolkning samt fylla ut luckor som annars skulle finnas i 

unionsrätten. Metoden är speciellt användbar då en rättsregel uppfattas som oklar.
11

  

                                                           
10

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, upplaga 3, 

Norstedts Juridik, 2015, s. 41. 
11

 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, upplaga 2:1, Norstedts Juridik, 2011, s. 168 ff.  
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För just den här framställningen är metoden användbar vad gäller att se hur EU-direktiven 

från år 2004 redan implementerats i svensk rätt och hur 2014 års direktiv kommer att 

implementeras. Svensk rättspraxis är utgångspunkten för att exemplifiera de oklarheter som 

finns vid användning av ramavtal och avropsavtal avseende just löptiden. 

1.4 Avgränsningar 

LOU, med bakgrund i klassiska direktivet är utgångspunkten för hela framställningen om 

ramavtal. Upphandlingslagarna LUF, LUFS och LUK presenteras i det inledande avsnittet där 

läsaren ges en översikt av upphandlingsreglerna i stort. Vad gäller ramavtalsbestämmelserna 

görs ibland vissa jämförelser med LUF eftersom lagen är mycket lik LOU i sin utformning 

men innehåller stora skillnader vad gäller de tidsbestämmelser som hela uppsatsen tar fokus 

på. Framförallt i analysen blir det intressant att göra en del jämförelser med LUF. Eftersom 

fokus för uppsatsen ligger på LOU används begreppet upphandlande myndighet genom hela 

framställningen förutom i de delar som särskilt handlar om LUF. Som framgår av 

metodavsnittet förhåller jag mig genomgående i uppsatsen till såväl de gamla som nya 

upphandlingsdirektiven. De nu gällande direktiven, försörjningsdirektivet och klassiska 

direktivet, är speciellt viktiga vid utredande av praxis. De nya direktiven
12

 blir av stor 

betydelse för att avgöra om de oklarheter som föreligger eventuellt kommer att klarna. 

Klassiska direktivet från år 2004 är av central betydelse eftersom det är LOU som 

redogörelsen utgår ifrån.  

1.5 Disposition 

Framställningen inleds med en referensram följt av en analys och diskussion kring det 

material som tagits upp i referensramen. Referensramen inleds med ett kapitel där läsaren ges 

en introduktion till den offentliga upphandlingen i Sverige med en historisk översikt och den 

EU-rättsliga påverkan som reglerna haft och har. Därefter följer ett kapitel om hur 

upphandlingar i praktiken genomförs och de principer som måste beaktas genom hela 

förfarandet. Som avslutande del i referensramen följer två kapitel enbart med fokus på 

ramavtal som instrument, användningsområdet, och betydelsen för upphandlingen. Där ges en 

närmare redogörelse för de frågor som ställts i det första kapitlet och ett avsnitt som 

presenterar relevant praxis.  

                                                           
12

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

upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 

2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och 

om upphävande av direktiv 2004/17/EG. 
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2. Reglering av offentlig upphandling  

2.1 Inledande ord till ämnet 

I Sverige gör den offentliga sektorn varje år inköp för uppskattningsvis 600 miljarder 

kronor.
13

 Som framgår av siffrorna är det en verksamhet som har stor påverkan på 

samhällsekonomin. All offentlig verksamhet och hela näringslivet påverkas av utvecklingen 

inom rättsområdet upphandling.
14

 De svenska upphandlingslagarna bygger på EU-rätten och 

har en nära koppling till konkurrensreglerna. Upphandlingsrätten brukar sägas befinna sig i 

gränslandet mellan civilrätten och förvaltningsrätten. Rättsområdet beskrivs ibland som 

”kommersiell förvaltningsrätt” eftersom det rör den offentliga sektorns agerande vid 

kommersiella transaktioner.
15

  

2.2 EU-fördragen och internationella avtal 

En gemensam inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital vid sidan 

av den fria etableringsrätten har alltid varit och är fortfarande ett av de grundläggande syftena 

med hela EU-samarbetet. Dessa grundläggande bestämmelser tillsammans med många fler 

regler finns samlade i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF. I artiklarna 34-

35, 49 och 56 finns de bestämmelser som spelar störst betydelse vad gäller den offentliga 

upphandlingen och upphandling inom försörjningssektorerna.
16

   

Artiklarna 34 och 35 reglerar den fria rörligheten för varor genom att förbjuda åtgärder som 

på något sätt förhindrar eller försvårar den gränsöverskridande handeln med varor. I artikel 49 

finns etableringsfriheten uttryckt, vilken ger företag rätt att etablera sig i andra medlemsstater 

och då motsatsvis förbjuder medlemsstaterna att missgynna eller försvåra verksamheten för 

företag från andra medlemsländer.
17

 Artikel 56 i sin tur reglerar den fria rörligheten för 

tjänster och har samma syfte om artikel 34.
18

  

                                                           
13

 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/ (hämtad 2015-11-13 kl.09:24). 
14

 Pedersen, Kristian, s. 7. 
15

 Ibid.  
16

 Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement - regulation in the EU and UK, vol.1, third 

edition, Sweet & Maxwell, London, 2014, s. 237. 
17

 Ibid.  
18

 Arrowsmith, Sue, s. 237 ff.  
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Likaså artikel 18 som innehåller ett generellt förbud mot diskriminering på grund av 

nationalitet är relevant vid upphandlingsförfarandet.
19

 Artiklarna 101 och 102 som är de 

centrala konkurrensbestämmelserna i EU spelar en viktig roll vid offentlig upphandling.
20

  

EU:s upphandlingsdirektiv, ett för försörjningssektorn och ett för klassiska sektorn, reglerar 

kontrakt som har ett bestämt gränsöverskridande intresse mellan medlemsstaterna.
21

 De 

bestämmelser som utöver EU-direktiven har betydelse för svensk upphandlingsrätt är 

bestämmelserna i EES-avtalet och i GPA-avtalet.
22

  

EES-avtalet är ett avtal om ett frihandelsområde mellan EU och dess medlemmar samt Norge, 

Island och Lichtenstein. Till följd av avtalet har de tre länder som deltar, utanför EU, samma 

regler som övriga länder vad gäller offentlig upphandling. Dessa tre länder har alltså i stort 

sett samma regler som de som gäller i Sverige.
23

  

GPA är ett avtal om offentlig upphandling under World Trade Organization. GPA-avtalet har 

ersatt det som tidigare hette GATT-avtalet och är tillämpligt mellan de medlemsstater som 

anslutit sig.
24

 Bestämmelserna som följer av GPA-avtalet är implementerade i de svenska 

upphandlingsreglerna vilket leder till att ingen särskilt hänsyn behöver tas till avtalet i själva 

upphandlingsförfarandet.
25

 Den 6 april år 2014 trädde ett nytt reviderat GPA-avtal i kraft som 

innehåller en del uppdaterade bestämmelser bland annat vad gäller det marknadstillträde som 

parterna erbjuder varandra.
26

  

2.3 Svensk upphandlingsrätt 

2.3.1 Historik 

I Sverige har det under hela 1900-talet funnits regler för statliga myndigheters upphandling. I 

början av århundrandet fanns reglerna för att tillgodose den tidens krav på affärsmässighet, 

offentlighet och rättssäkerhet vid de statliga myndigheternas inköp.
27

  

                                                           
19

 Arrowsmith, Sue, s. 301-302. 
20

 Arrowsmith, Sue, s. 301 ff.  
21

 Mål C-507/03 Kommissionen mot Irland.  
22

 Arrowsmith, Sue, s. 186 ff.  
23 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling: en introduktion, upplaga 2, Studentlitteratur, 2013, s. 33-34. 
24

 Arrowsmith, Sue, s. 186. 
25

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling: en introduktion, s. 33-34. 
26

 Se vidare http://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Nytt-internationellt-avtal-om-offentlig-

upphandling---GPA/ (hämtad 2016-01-22 kl. 09:46). 
27

 Regeringens proposition 1992/93:88 om offentlig upphandling, s. 34. 
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Det föreskrevs även en viss preferensordning som talade om att svensk vara ”i princip” skulle 

få företräde framför en utländsk vara.
28

 År 1920 antogs nya regler där huvudregeln var att 

svensk vara skulle äga företräde om det var av nödvändig beskaffenhet. Det fanns alltså 

möjlighet att avväga sin upphandling med utgångspunkt i kvalitet men myndigheterna skulle 

särskilt beakta betydelsen av inhemsk produktion. Preferensordningen kom att regleras 

ytterligare och krav ställdes på särskild hänsyn till bevarandet av näring inom landet och 

förebyggandet av arbetslöshet. Preferensen för svenska varor bortföll genom 1952 års 

upphandlingskungörelse och dess stärkta krav på affärsmässighet. Nya förslag framlades 

senare till en ny upphandlingskungörelse vilken kom att träda i kraft år 1973.
29

  

Upphandlingskungörelsen kom ett antal år senare att ersättas av upphandlingsförordningen 

(1986:366). Upphandlingsförordningen utgjorde främst ett ramverk för hur 

upphandlingsverksamheten skulle gå till och kompletterades sedan av föreskrifter från 

dåvarande Riksrevisionsverket.
30

 I regeringens proposition från år 1992 föreslogs ett nytt 

regelverk för den offentliga upphandlingen i Sverige med anledning av de krav som ställdes 

genom associationsavtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Sverige åtog 

sig genom inträdet i samarbetet inom EES år 1992 att införa regler som motsvarade dåvarande 

EG:s regler om den offentliga upphandlingen inom den inre marknaden.
31

  

ÄLOU
32

 trädde i kraft den 1 januari år 1994 och i och med det upphävdes 

upphandlingsförordningen. Efter lagens tillkomst skedde ytterligare förändringar på EU-nivå 

som kom att påverka det svenska upphandlingsområdet. Bland annat framarbetades en 

grönbok
33

 under 90-talets mitt som kom att leda till stora förändringar. Reaktioner och 

kommissionens arbete med grönbokens centrala frågor ledde till att kommissionen senare 

uttalade ett behov av en helt ny upphandlingslagstiftning. Dels för att förenkla de regler som 

fanns redan men också för att introducera flexibilitet och anpassa sig till ny praxis och 

realiteten på marknaden.
34

  

                                                           
28 Prop. 1992/93:88, s. 34. 
29

 Ibid.  
30

 Ibid.  
31

 Prop. 1992/93:88, s. 34 ff. 
32

 Numera upphävda Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 
33

 Grönbok - Offentlig upphandling inom Europeiska Unionen: överväganden inför framtiden, Meddelande 

antaget av kommissionen den 27 november 1996 på förslag av Herr Monti. 
34

 Arrowsmith, Sue, s. 189-190. 
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2.3.2 De första ramavtalsbestämmelserna i klassiska sektorn 

År 2004 antogs direktiv 2004/18/EG och direktiv 2004/17/EG. Direktiven ledde till både stora 

som små förändringar. Bland annat gjordes försök att förenkla och tydliggöra direktiven och 

dess användningsområden eftersom det rör sig om komplexa och mycket detaljerade 

bestämmelser. Tolkningar och bedömningar från EU-domstolen infördes till vissa delar i sin 

ordalydelse i de nya direktiven för att möjliggöra en enhetlig tolkning av reglerna.
35

  

År 2007 framarbetades nya svenska lagar för upphandling med utgångspunkt i EU-direktiven. 

I propositionen 2006/07:128 föreslogs en ny lag om offentlig upphandling ”klassiska lagen”, 

samt en ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

”försörjningslagen”. Förslagen till dessa lagar hade alltså utgångpunkt i ett var av EU-

direktiven. De nya lagarna kom att ersätta ÄLOU. De förändringar som de nya lagarna 

medförde var framförallt avseende struktur. Direktiven utformades med målsättningen att vara 

mer lättlästa och uppbyggda i kronologisk ordning efter upphandlingsprocessen. De materiella 

förändringar som är av intresse för den vidare framställningen rör främst bestämmelserna 

kring ramavtal.
36

  

Genom EU-direktiven infördes för första gången materiella bestämmelser om ramavtal i 

svensk rätt både inom försörjningssektorn och klassiska sektorn. Det äldre klassiska direktivet 

saknade helt bestämmelser om användning av ramavtal, men bestämmelser fanns däremot i 

tidigare försörjningsdirektivet. Bestämmelserna innebar bland annat att ramavtal kunde 

betraktas som ett vanligt upphandlingskontrakt och att myndigheter och enheter kunde tilldela 

ett sådant i enlighet med förfarandereglerna i direktivet. En trolig förklaring till den 

knapphändiga reglering som fanns för ramavtal torde vara att ingående av ramavtal alltid 

betraktats som vanlig upphandling och därför redan reglerats av de vanliga bestämmelserna 

om upphandling.
37

 Före tillkomsten av 2004 års upphandlingsdirektiv förelåg en osäkerhet 

kring ramavtal och i vilken omfattning dessa överhuvudtaget var tillåtna. Osäkerheten över 

rättsläget kring ramavtal klarnade genom Kommissionens svar på ett klagomål avseende 

Nordirlands miljödepartements ramavtalsupphandling.
38

  

 

                                                           
35

 Arrowsmith, Sue, s. 190 ff.  
36

 Prop. 2006/07:128, s. 160. 
37 Prop. 2006/07:128, s. 159. 
38

 Arrowsmith, Sue, s.1102.  
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I ett första pressmeddelande
39

 antyddes att ramavtal inte var tillåtet, vilket senare kom att 

ändras när tillåtelsen erkändes i ett senare meddelande. Ärendet togs inte vidare till EU-

domstolen vilket indikerar att upphandlingen inte var regelstridig.
40

 Ramavtal var vanligt i 

Storbritannien, liksom i många andra länder men osäkerheten kring dem hade ändå en 

hämmande effekt. Risken för missbruk ansågs stor utan tillräckligt klara och tydliga regler. 

Debatten kring detta tog fart, och problemen tillmötesgick när uttryckliga regler infördes år 

2004 i direktivet för den klassiska sektorn.
41

 Av propositionen framgår att det ankom på varje 

enskild medlemsstat att avgöra om möjligheten att använda ramavtal skulle införas i den 

nationella lagstiftningen. För upphandlande myndigheter blev ramavtal ett sätt att få bättre 

priser och service än vad fallet hade varit om myndigheten ensam hade upphandlat den 

aktuella varan eller tjänsten.
42

 

2.4 De nuvarande svenska upphandlingslagarna  

LOU och LUF trädde i kraft 1 januari år 2008 och är de främsta lagarna för upphandling i 

svensk rätt. Sverige står inför en kommande lagändring både för LOU och LUF som beräknas 

träda i kraft i januari år 2017.  

LUF är tillämplig för upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

och reglerar processen för det offentligas anskaffning. Lagen är en procedurlagstiftning som 

syftar till att genomföra de övergripande målen om konkurrens och fri rörlighet inom EU.
43

  

LOU är tillämplig när upphandlande myndigheter upphandlar byggentreprenader, varor och 

tjänster. Organisationens egenskap av att vara upphandlande myndighet är avgörande för 

lagens tillämplighet, till skillnad från vad som gäller inom försörjningssektorn då 

verksamheten är avgörande för tillämplig lag.
44

  Med upphandlande myndighet avses statliga 

och kommunala myndigheter. Med myndighet ska enligt LOU även förstås beslutande 

församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av en 

eller flera myndigheter.
45

   

                                                           
39

 Kommissionens pressmeddelande IP/97/1178, 19/12/97.  
40

 Arrowsmith, Sue, s. 1102.    
41

 Arrowsmith, Sue, s. 1101-1003. 
42

 Prop. 2006/07:128, s. 165 ff. 
43 Rosén Andersson, Helena m.fl., Lagen om offentlig upphandling - en kommentar, upplaga 2, Norstedts Juridik, 

2015, s. 28-29.  
44

 Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling: en kommentar, upplaga 3, Jure Förlag, 2014, s. 54. 
45

 Rosén Andersson, Helena m.fl., Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster, upplaga 1, Norstedts Juridik, 2015, s. 199-201 och 2 kap. 19 § LOU. 
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Det finns ingen officiell förteckning över de svenska upphandlande myndigheterna utan varje 

organ får självt göra bedömningen om de omfattas av upphandlingslagstiftningen. Vid sidan 

av LOU och LUF finns ytterligare en viktig upphandlingslag nämligen LUFS
46

 som reglerar 

försvars- och säkerhetsupphandlingar. Sådana upphandlingar reglerades tidigare genom LOU 

och LUF i kapitel 15 och 16.
47

  Ett helt nytt direktiv
48

 framarbetades för att tillmötesgå dessa 

särskilda upphandlingar.  

Genom det nya direktivets implementering i svensk rätt tillhandahölls ett mer flexibelt 

regelverk som är anpassat efter de särskilda förutsättningar och behov som finns vid 

upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet. Direktivet införlivades i svensk rätt genom 

LUFS som trädde i kraft den 1 november år 2011. Lagen innehåller i stort sett liknande 

bestämmelser som LOU med samma generalklausul och grundläggande principer. LUFS 

tillämpas av både upphandlande myndigheter och upphandlande enheter så snart en 

upphandling infaller i LUFS tillämpningsområde. Om en upphandling omfattas av både 

LUFS, LOU eller LUF är det LUFS som blir tillämplig enligt 1 kap. 4 § LUFS.
49

 

Med bakgrund i EU-direktivet
50

 om tilldelning av koncessioner har 

Genomförandeutredningen
51

 tagit fram ett förslag om en svensk lag om tilldelning av 

koncessioner, LUK. Direktivet omfattar tilldelning av både byggkoncessioner och 

tjänstekoncessioner. Det svenska lagförslaget utgör ett så direktivnära genomförande som 

möjligt där upphandlande myndigheter och enheter ges en stor frihet att organisera 

upphandlingsförfarandet i enlighet med de allmänt hållna reglerna i direktivet.
52

 Utöver 

upphandlingslagarna ovan gäller i svensk rätt tre rättsmedelsdirektiv. Det finns ett 

rättsmedelsdirektiv för den klassiska sektorn och ett för försörjningssektorn samt ett 

ändringsdirektiv som gäller för båda sektorerna.
53

  

                                                           
46

 Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 
47

 Pedersen, Kristian, s.179 ff.  
48

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid 

tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter 

på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.  
49

 Pedersen, Kristian, s. 179-180. 
50

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner. 
51

 (S2012:09) 
52

 SOU 2014:69 - En lag om upphandling av koncessioner: slutbetänkande av Genomförandeutredningen, 

Stockholm, 2014. 
53

 Direktiv 89/665/EEG, direktiv 92/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 

december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för 

prövning av offentlig upphandling. 
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Direktiven reglerar möjligheten för leverantörer att väcka skadeståndstalan i allmän domstol 

mot felaktiga upphandlingsbeslut och att i förvaltningsdomstol ansöka om överprövning av 

upphandlingsbeslut. Medlemsstaterna i EU är enligt rättsmedelsdirektiven skyldiga att se till 

att en upphandlande myndighets beslut kan prövas effektivt och skyndsamt.
54

 

Rättsmedelsdirektiven har två syften, en reparativ funktion och en preventiv funktion. 

Direktiven ska dels skydda de leverantörer som lider eller riskerar att lida skada till följd av 

överträdelser av upphandlingsbestämmelserna samt garantera att regelverkets effektivitet 

upprätthålls.
55

  

2.5 Kommande förändringar 

Den 27 september år 2012 beslutade Regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag 

att lämna förslag till hur vissa bestämmelser i förslagen till nya direktiv
56

 bör genomföras i 

svensk rätt enligt den lydelsen direktiven får när de har antagits. Utredningen fick namnet 

Genomförandeutredningen och överlämnades i juni år 2014.
57

 

De nya direktiven är omarbetningar av direktiven från år 2004 och innehåller samma 

grundtankar som alltid har präglat den offentliga upphandlingen på EU-nivå. För svensk del 

har reglerna genomförts för de upphandlingar som överstiger vissa angivna tröskelvärden, 

men även de upphandlingar som understiger denna gräns ska skötas i enlighet med de 

allmänna principerna för upphandling. Av effektiviseringsskäl föreslås i direktivet tydligare 

regler om situationer när upphandlande myndighet tillåts dela upp kontrakt i mindre delar, för 

att motverka att små och medelstora företag utesluts från att delta i upphandlingar. Ytterligare 

åtgärder införs för att kontrollera att den offentliga sektorn tar hänsyn till miljö, social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter som fastställs såväl inom unionen som nationellt. Direktiven 

innehåller också klargöranden angående förändringar i upphandlade avtal, exempelvis hur 

omfattande dessa kan vara utan att upphandlingen måste göras om.
58

  

                                                           
54

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, Jure Förlag, 2012, 

s. 68 ff.  
55

 Pedersen, Kristian, s. 157. 
56

 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling KOM 

(2011) 896 slutlig och Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och tjänster KOM (2011)895 

slutlig. 
57

 SOU 2014:51, Nya regler om upphandling- delbetänkande av Genomförandeutredningen, Stockholm, 2014, 

s. 3. 
58

 Rosén Andersson, Helena m.fl, LUF-kommentar, s. 34. 
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De delar i direktiven som är helt nya i förhållande till de äldre direktiven behandlas av 

Genomförandeutredningen
59

, medan övriga författningsförslag behandlas i promemorian
60

. 

Bestämmelserna i det nya klassiska direktivet om ramavtal är, till skillnad från 2004 års 

direktiv, obligatoriska att införa för medlemsstaterna. Definitionen är oförändrad i det nya 

direktivet. Det nya direktivet syftar till att i stort sett behålla nuvarande bestämmelser om 

ramavtal men att klargöra vissa delar av dem. I skäl 61 anges att ramavtal inte bör användas 

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

snedvrids. Detta betyder att tidigare regleringen i artikel 32.2 femte stycket, den så kallade 

generalklausulen, som inte särskilt genomfördes i LOU har flyttats till skältexterna.
61

 En 

närmare diskussion kring generalklausulen följer i både nästkommande kapitel och i den 

avslutande analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
59

 SOU 2014:51, Nya regler om upphandling - delbetänkande av Genomförandeutredningen, Stockholm 2014. 
60

 Departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25). 
61

 Departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25), s. 411 ff. 



14 

 

3. Upphandling i praktiken  

3.1 Upphandlingsförfaranden  

Vid upphandling inom det direktivstyrda området finns fyra olika upphandlingsförfaranden att 

tillämpa, vilka regleras genom 4 kap. i LOU. Upphandlande myndigheter ska i första hand 

använda öppet eller selektivt förfarande.
62

 Oavsett vilket tilldelningsförfarande som 

upphandlande myndighet påbörjar måste det tillämpas genom hela förfarandet, vilket 

fastställdes av EU-domstolen i målet Vallonska bussarna.
63

 För att uppfylla insynskravet 

måste det valda förfarandet på förhand offentliggöras så att de leverantörer som är 

intresserade har möjlighet att avgöra om de vill delta eller inte.
64

 

Den upphandlande myndigheten bör grundligt gå igenom sitt behov redan i 

förberedelsestadiet och välja upphandlingsförfarande med omsorg. När det valda förfarandet 

väl annonserats är det svårt att byta förfarande utan att med det bryta mot lagens 

bestämmelser. Ett lämpligare alternativ är i de flesta situationer att avbryta den påbörjade 

upphandlingen och utannonsera en ny upphandling enligt det bättre lämpade förfarandet. Det 

kan inom vissa ramar vara tillåtet att korrigera ett tidigt fel vid val av upphandlingsförfarande 

till exempel genom att iaktta strängare bestämmelser än vad det valda förfarandet faktiskt 

kräver.
65

  

Upphandlande myndighet kan fritt välja mellan öppet och selektivt förfarande.
66

 Skillnaden 

mellan de två förfarandetyperna är att öppet förfarande sker i en enda fas där kvalificering av 

leverantörer och deras anbud genomförs med en gång. Det selektiva förfarandet är istället ett 

förfarande i två faser där första skedet är en leverantörskvalificering och nästa steg är 

annonsutvärdering från de leverantörer som bjudits in att lämna anbud. När upphandlande 

myndighet ska välja mellan dessa bör bedömningen utgå ifrån vilket förfarande som bäst 

överensstämmer med föremålet för upphandlingen och det antal anbud som förväntas 

inkomma.
67

  

 

                                                           
62

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 65.  
63

 Mål C-87/94 kommissionen mot Belgien (Vallonska bussarna), punkt 35.  
64

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 212 se även mål 

C-231/03 Coname, punkt. 21. 
65

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 237-238. 
66

 4 kap. 1 § LOU.  
67

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 239-240. 
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Om ett stort antal anbud förväntas inkomma är troligtvis selektivt förfarande att föredra 

eftersom det är möjligt att begränsa antalet anbudssökande som inbjuds att lämna anbud. Inte 

vid något av dessa förfarandet har den upphandlande myndigheten möjlighet att förhandla 

med leverantörerna, däremot finns möjlighet att begära in kompletteringar och förtydliganden 

från anbudsgivarna.
68

  

I undantagsfall är det tillåtet att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering 

eller förhandlat förfarande utan annonsering.
69

 Förhandlat förfarande är enligt LOU 

definierat som ett förfarande där den upphandlande myndigheten bjuder in utvalda 

leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Förhandlat 

förfarande med föregående annonsering är likt selektivt förfarande ett tvåfas-förfarande där 

kvalificeringen utgör ett första skede och anbudsutvärderingen följer därefter. Den 

upphandlande myndighet som vill använda detta förfarande bär bevisbördan för att 

förfarandet är tillämpligt och måste även dokumentera de skäl som myndigheten åberopar.
70

  

Konkurrenspräglad dialog är endast tillåtet under speciella förutsättningar då ett kontrakt är 

särskilt komplicerat.
71

 Förfarandet innebär att upphandlande myndighet får förhandla med 

leverantörerna under hela tiden fram till att anbud lämnas. För att ett kontrakt ska anses vara 

särskilt komplicerat krävs att den upphandlande myndigheten inte fullt ut kan definiera de 

tekniska medel som kan tillgodose behoven eller målen. Det kan även handla om svårigheter 

att specificera den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt. Vad som är att 

betrakta som ett särskilt komplicerat kontrakt ska avgöras mot bakgrund av vad som för en 

normalt kunnig och insiktsfull upphandlande myndighet framstår som särskilt komplicerat.
72

  

För upphandling under tröskelvärdena finns tre olika förfaranden som regleras i femtonde 

kapitlet LOU. Metoden förenklat förfarande motsvarar öppet förfarande och urvalsförfarande 

motsvarar selektivt förfarande med den skillnaden att förhandlingar alltid är tillåtet vid 

urvalsförfarandet. Det tredje förfarandet, direktupphandling, har inga formkrav 

överhuvudtaget. Varken annonsering eller skriftliga anbud är nödvändigt utan det kan handla 

om vanliga köp över disk exempelvis.
73

  

                                                           
68

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 239-240. 
69

 4 kap. 2-3§§ LOU. 
70

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 240 och Arrowsmith, Sue, s. 873. 
71

 4 kap. 10 § LOU. 
72

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 278. 
73

 Pedersen, Kristian, s. 53 ff.  
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En nyhet i 2014 års direktiv är innovationspartnerskap.
74

 Förfarandet ingår i kommissionens 

arbete att få offentlig upphandling att stimulera till forskning och innovation. Förfarandet ska 

möjliggöra för upphandlande myndigheter att ingå långsiktiga innovationspartnerskap för att 

utveckla och köpa in nya innovativa produkter, tjänster eller byggentreprenader. I doktrinen 

har förfarandet mötts av en del kritik bland annat för att de tenderar ge möjlighet för en 

myndighet att direktanskaffa slutprodukten långt efter dess kommersialisering, vilket kan ha 

effekter på konkurrensen. Det framhävs dock att det är just detta som är syftet med 

innovationspartnerskap. Om inte innovationen upphandlas ställs myndigheten senare inför 

frågan om den kan direktupphandla eftersom det endast finns en leverantör. Förfarandet är 

utformat i huvudsak som förhandlat förfarande med annonsering. Det centrala för förfarandet 

är att både innovationsfasen och leveransfasen ska inkluderas i det avtal som utannonseras.
75

  

3.2 Tillvägagångssätt i en upphandling 

En upphandling inleds med en marknadsundersökning och planering av det kontraktsföremål 

som ska upphandlas. Därefter tar upphandlande myndighet fram ett förfrågningsunderlag, 

utifrån det behov som föreligger, där krav på innehåll i anbud och leverantörernas kapacitet 

och lämplighet ska framgå. Det ska även framgå hur anbuden kommer att utvärderas och vilka 

kommersiella villkor som ska gälla.
76

  

I och med att förfrågningsunderlaget blir officiellt har själva ramen för upphandlingen 

fastställts. Förändringar i underlaget eller avvikelser från det är inte tillåtet enligt 

bestämmelserna i LOU. Upphandlingen ska annonseras och så snart anbud inkommer ska 

dessa utvärderas och leverantörernas kapacitet ska värderas.
77

  

Myndigheten som upphandlar fattar sedan ett tilldelningsbeslut, enligt vald tilldelningsgrund, 

och tilldelar en eller flera leverantörer kontraktet eller ramavtalet. Den upphandlande 

myndigheten får endast tillämpa de kriterier som framgår av förfrågningsunderlaget eller 

upphandlingsannonsen. När tilldelningsbeslutet är fattat löper en så kallad avtalsspärr om tio 

eller femton dagar beroende på i vilken form beslutet lämnats. Avtalsspärren innebär att 

upphandlande myndighet inte får ingå avtal med den valda anbudsgivaren utan denna tidsfrist 

är öppen för eventuella överprövningar.
78

  

                                                           
74

 Direktiv 2014/24/EU artikel 31.  
75

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 287-288.  
76

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 27-28. 
77

 Pedersen, Kristian, s. 79. 
78 Pedersen, Kristian, s. 111 ff. och Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 27-28. 
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Syftet med avtalsspärren är att ge leverantörer utrymme att ta ställning till om det finns skäl 

att lämna in ansökan om överprövning till förvaltningsrätten.
79

 När avtalsspärren löpt ut kan 

kontrakt ingås mellan upphandlande myndighet och vald leverantör.
80

  

En upphandling är enligt LOU:s mening avslutad i och med att avtal ingås, upphandlingen 

avbryts eller då ett avgörande i en överprövning vinner laga kraft. I en ramavtalsupphandling 

där flera leverantörer antagits uppstår upphandlingskontrakt när samtliga leverantörer 

tilldelats det och undertecknat det.
81

 Varken i LOU eller i direktivet framgår hur långt ett 

upphandlingskontrakt får vara, endast tidsbestämmelsen om fyra år för ramavtal finns 

uttryckt. EU-domstolen konstaterade i Pressetext-målet
82

 att det inte finns någon absolut 

längst tidsfrist för upphandlingskontrakt. Giltighetstiden måste bedömas mot bakgrund av de 

allmänna principerna.
83

 

Vid upphandling med ramavtal tillämpas bestämmelserna om upphandling av vanliga 

upphandlingskontrakt, enligt 5 kap. 1 § LOU. Ramavtalet upphandlas alltså genom öppet eller 

selektivt förfarande eller genom förhandlat förfarande.
84

 Valet av leverantör till ramavalet ska 

göras med tillämpning av någon av tilldelningsgrunderna lästa pris eller det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet, 12 kap. 1 § LOU och LUF. Vid lägsta pris väljs det anbudet som antas 

uppfylla alla krav i förfrågningsunderlaget och har det lägsta priset. Den andra 

tilldelningsgrunden går ut på att välja det anbud som uppfyller samtliga krav och enligt 

tilldelningskriterierna blir det mest fördelaktiga ekonomiskt sätt. Upphandlande myndighet 

och enhet måste ange viktning för kriterierna, det vill säga vilket inbördes förhållande de har 

så att leverantörer är medvetna om hur dessa kommer att värderas.
85

   

 

                                                           
79

 Asplund, Anders m.fl., Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure 

Förlag, 2012, s. 140.  
80
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 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 143. 
84

 Pedersen, Kristian, s. 67. 
85

 Pedersen, Kristian, s. 84. 
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3.3 Upphandlingsprinciper  

3.3.1 De fem grundläggande principerna 

Syftet med bestämmelserna i LOU och LUF är tillsammans med mycket annat att genomföra 

den inre marknaden genom att motverka hinder mot den fria rörligheten för varor och tjänster. 

Leverantörer ska konkurrera på lika villkor inom hela EU. I den tidigare lagen om offentlig 

upphandling fanns en bestämmelse som föreskrev att upphandling skulle ske med nyttjande 

av befintliga konkurrensmöjligheter och på ett affärmässigt sätt. Samma bestämmelse 

återfinns inte i LOU och LUF idag men avsikten och innebörden är fortfarande densamma.
86

 

De grundläggande principer som styr all upphandling finns uttryckta i LOU 1 kap. 9 §, LUF 1 

kap. 24 § samt LUFS 1 kap. 11 §. Av paragraferna framgår att:  

”Upphandlande myndigheter (och enheter) ska 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”. 

Bestämmelsen anger de fem grundläggande principer som utgör utgångspunkterna för all 

offentlig upphandling. Principerna är likabehandlingsprincipen, icke-

diskrimineringsprincipen, transparensprincipen, principen om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitetsprincipen.
87

 Från gemenskapsrättslig synpunkt syftar reglerna till att ge 

samtliga företag inom alla medlemstater lika konkurrensvillkor och på så sätt leda till de mest 

affärsmässigt fördelaktiga kontrakten.
88

 Principerna anges sedan år 2004 i skältexterna till 

upphandlingsdirektiven och EU-domstolen hänvisar i huvuddelen av sina avgöranden om 

offentlig upphandling till någon av de fem principerna.
89

 

Principerna följer av de artiklar i FEUF
90

 som reglerar rätten till fri etablering och fri rörlighet 

för varor och tjänster, och säkerställandet av den gemensamma inre marknaden och till sist det 

grundläggande förbudet mot diskriminering. Av EU-domstolens praxis framgår att de 

allmänna principerna i fördraget gäller för såväl anskaffningar reglerade av 

upphandlingsdirektiven som anskaffningar som antas ha påverkan på samhandeln inom EU.
91
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 Prop. 2006/07:128, s. 1-2.  
87

 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 75. 
88

 Prop. 2006/07:128 s. 154. 
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 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 42-43.  
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 Se avsnitt 2.2. 
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 Mål C-28/95 Leur-Blom och Mål C-91/08 Wall.  
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Principerna ska beaktas vid samtliga faser i upphandlingsförfarandet och spelar även roll för 

innehållet i de kommersiella villkor som uppställs i upphandlingen.
 92

  

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot både direkt och indirekt 

diskriminering på grund av nationalitet, medborgarskap, etablering- eller verksamhetsland. 

Upphandlande myndighet får inte ställa krav som endast företag från ett visst land uppfyller. 

Principen har prövats av EU-domstolen vid flera tillfällen i upphandlingsrättsliga mål. I målen 

Beentjes
93

 och Stora Bält
94

 fastställde EU-domstolen att principen förutsätter att 

upphandlingen inte får gynna någon från ett visst område eftersom det innebär diskriminering 

av företag från andra länder. I Stora Bält-målet hade krav uppställts på att leverantörerna 

skulle använda dansk arbetskraft och danska produkter, vilket stred mot principen i fråga. En 

liknande bedömning gjorde EU-domstolen i ett mål rörande kommissionen mot Frankrike 

som gällde en hänvisning till otydliga franska bestämmelser.
95

 Principen har sin grund i 

artikel 18 i EUF-fördraget.
96

   

Principen om likabehandling förutsätter att anbudsgivare och anbudssökande behandlas lika i 

alla skeden av upphandlingen. Principen omfattar flera viktiga delar i ett 

upphandlingsförfarande. Principen uppställer krav på att samma information ska 

tillhandahållas för samtliga deltagare i upphandlingen och vid samma tillfälle så att ingen 

gynnas framför någon annan. Principen är en följd av principen om icke-diskriminering. Det 

föreligger även en begränsning av möjligheten att komplettera sitt anbud eller att lämna 

meddelanden eller förtydliganden.
97

 Principen om likabehandling är enligt EU-domstolen 

grunden för regelverket om offentlig upphandling.
98

 Innebörden av likabehandlingsprincipen 

har utvecklats av EU-domstolen ibland annat målet Vallonska bussarna
99

 där prövningen till 

viss del avsåg möjligheten att tillåta att ett anbud justeras. Principen förutsätter även att 

leverantörernas olika förutsättningar ska beaktas. Ett krav på lång erfarenhet bör inte kunna 

uppställas mot såväl väletablerade som nystartade företag, enligt andra avgöranden från EU-

domstolen.
100
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 Rosén Andersson, Helena m.fl., LOU-kommentar, s. 75 ff.  
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Likabehandlingsprincipen innebär vidare att upphandlingens genomförandetid ska vara skälig. 

Det framgår av ett mål från HFD att även andra befintliga leverantörer måste ges en reell 

möjlighet att tilldelas kontraktet, tidsramarna får inte vara så begränsade att en viss leverantör 

gynnas.
101

 

En annan viktig innebörd av principen är att förfrågningsunderlaget måste vara klart och 

tydligt utformat så att den leverantör som är intresserad av att delta vet vad som är av 

avgörande betydelse och kan utforma sitt anbud efter detta. Av stor betydelse i sammanhanget 

är att det åligger leverantören att omsorgsfullt ta del av kraven i förfrågningsunderlaget.
102

 

Principen om öppenhet, också kallad transparensprincipen, innebär att upphandlingar ska 

präglas av förutsebarhet och öppenhet. Upphandlingen ska annonseras offentligt, ingen 

information i upphandlingsförfarandet får hemlighållas, deltagande leverantörer ska 

informeras om resultatet och handlingar från förfarandet ska hållas offentliga. Principen 

handlar lika mycket om att upphandlingsförfarandet ska vara öppet för konkurrens och att 

opartiskheten ska kunna kontrolleras, vilket bland annat framgår genom målet Parking 

Brixen
103

. Principen innebär vidare att förfrågningsunderlaget, innehållande tillämplig 

utvärderingsmodell, ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav.
104

 Det får inte vara 

svårt för de som vill lämna anbud att förstå innebörden av uppställda kriterier.
105

 Likt 

principen om icke-diskriminering är principen om öppenhet ett utflöde av 

likabehandlingsprincipen.
106

  

Proportionalitetsprincipen förutsätter att kraven i upphandlingsförfarandet står i rimlig 

proportion till det eller de mål som eftersträvas med upphandlingen. När villkoren för 

deltagande i upphandlingen ställs måste upphandlingens art och värde beaktas. Det måste 

alltså finnas ett rimligt förhållande mellan det eftersträvade målet och de vidtagna 

åtgärderna.
107

 Principen berördes i målet Contse
108

 som gällde en upphandling av 

sjukhustekniska tjänster i Spanien. Vissa krav uppställdes på leverantören, såväl för att 

kvalificera sig som för att vinna upphandlingen.  
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EU-domstolen menade att flera av kraven var oproportionerliga eftersom de gick längre än 

vad som var nödvändigt för att säkerställa syftet med upphandlingen, nämligen skyddet för 

patienternas hälsa. Krav på leverantörer och upphandlingens föremål får aldrig gå utöver vad 

som krävs för att uppnå upphandlingens mål och syfte.
109

 

I ett mål från Kammarrätten i Stockholm fann domstolen att ett krav på leverantören att visa 

sin tekniska förmåga genom referensen till tidigare uppdrag var oproportionerlig. 

Upphandlingen gällde lokalvård på museer och domstolen menade att förhållandena skiljer åt 

mellan olika museimiljöer så att en sådan referens inte kan betraktas som bevis för tidigare 

erfarenheter.
 110

   

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att en medlemsstats myndighet är skyldig att 

erkänna och acceptera handlingar som utfärdats av behörig myndighet i andra EU-länder. 

Principen är en förlängning av artikel 56 i fördraget om friheten att tillhandahålla tjänster. 

EU-domstolen har prövat principen i samband med frågor om möjligheten för yrkesgrupper 

att utöva sina yrken i en annan medlemsstat, där viss titel eller godkänd utbildning krävs som 

erhållits i annan medlemsstat.
111

 Även i målet Cassis de Dijon
112

, som är ett av domstolens 

mest grundläggande avgöranden, fastslogs att produkter som lagligen tillverkas i ett 

medlemsland i princip inte får vägras tillträde till andra medlemsländers marknader.
113

  

Dessa fem grundläggande EU-rättsliga principer gäller för alla typer av upphandlingar, genom 

hela förfarandet och gentemot samtliga leverantörer. Utöver dessa principer som har grund i 

EU-rätten finns en svensk bestämmelse som kommer till uttryck i 1 kap. 9 a § LOU och även i 

1 kap. 24 a § LUF. I paragraferna framgår att upphandlande myndigheter och enheter bör 

beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art 

motiverar detta. Bestämmelsen är inte rättsligt bindande likt de grundläggande principerna 

utan utgör istället en målsättning eller ambition för hur upphandlande myndigheter ska agera.  

Paragrafen saknar motsvarighet i direktivet, det är svenska lagstiftarens ambition att förmå 

upphandlande myndigheter att högre utsträckning än tidigare ställda miljökrav och sociala 

krav vid en upphandling.
 114
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Eftersom bestämmelsen inte är rättsligt bindande går det inte att kräva att upphandlande 

myndigheter tar hänsyn till den, och inte heller går det att med framgång föra talan med 

anledning till det. Om upphandlande myndigheter ställer upp krav av miljö- och sociala skäl 

måste proportionalitetsprincipen beaktas. Kraven ska vara lämpliga, effektiva och nödvändiga 

i förhållande till kontraktsföremålet.  Av EU-domstolens dom i mål Wienstrom
115

 framgår att 

kraven ska vara möjliga att följa upp och kontrolleras under avtalets genomförande.
116

  

I 2014 års direktiv tillkommer genom artikel 18.1 andra stycket en ytterligare princip till de 

fem grundläggande principerna. Principen om konkurrensskyldighet kommer införas i svensk 

rätt och går ut på att upphandlande myndigheter aktivt ska säkerställa att upphandlingar sker 

konkurrensskapande.
117

  

3.3.2 Kopplingen till konkurrensrätten 

Inom ramen för FEUF:s konkurrensregler behandlas inte upphandlingsreglerna utan dessa 

utgör istället en del av den inre marknaden och etableringsfriheten. Det finns ett nära samband 

mellan reglerna för upphandling respektive konkurrensbestämmelserna eftersom den 

offentliga upphandlingen bygger på grundtanken att det ska råda effektiv konkurrens mellan 

anbudsgivarna.
118

 

Offentlig upphandling finns för att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel, fri 

rörlighet inom EU, undanröja ageranden som begränsar konkurrens, underlätta för företag att 

göra affärer med offentlig sektor samt se till att de företag som säljer de efterfrågade varorna, 

tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren tilldelas kontrakt.
119

 

Upphandlingen bygger på en särskild form för slutande av avtal vilket följer av väl bestämda 

regler. Syftet med reglerna är att gynna konkurrens mellan anbudsgivare och på så sätt uppnå 

de avtal som är mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten eller enheten. 

Anbudsförfarandet går ut på garantera lika förutsättningar för samtliga leverantörer och en 

objektiv bedömning oavsett vad det är för företag som lämnat anbud.
120
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Av preambeln till klassiska direktivet framgår att upphandlingsbestämmelserna ska försäkra 

att den offentliga upphandlingen öppnas för konkurrens.  Det är enligt tolfte kapitlet i LOU 

tillåtet att förkasta ett anbud om priset är orimligt lågt, eller att övergå från öppen eller 

selektiv upphandling till förhandlad upphandling enligt fjärde kapitlet LOU om endast 

olämpliga anbud har inkommit. Det framgår även av EU-domstolens praxis att det är legitimt 

att avbryta en upphandling som endast resulterar i ett enda anbud.
121

  

Konkurrensverket är sedan ett antal år tillbaka tillsynsmyndighet för offentlig upphandling 

och upphandling i försörjningssektorerna.
122

 Genom sin tillsynsroll får Konkurrensverket 

inhämta upplysningar från upphandlande myndigheter och enheter. Sedan år 2010 kan 

Konkurrensverket föra talan i domstol om upphandlingsskadeavgift mot de upphandlande 

myndigheter och enheter som genomfört direktupphandling på ett otillåtet sätt.
123

 

Konkurrensverket har även innehaft en roll som upphandlingsstöd. Denna uppgift fördes dock 

den 1 september år 2015 över till en egen myndighet vid namn Upphandlingsmyndigheten. 

Upphandlingsmyndigheten är en ny myndighet som ska verka för en rättssäker, effektiv och 

hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.
124

 

En intressant konkurrensbestämmelse, som en återkoppling görs till i analysen, är den 

bestämmelse som finns i kommissionens riktlinjer för vertikala restriktioner. I bestämmelsen 

framkommer att så kallade konkurrensklausuler, som binder leverantörer till en specifik 

återförsäljare, kan ha positiva effekter så länge de inte pågår under en tid överstigande fem 

år.
125

 Någon närmare redogörelse av bestämmelsen presenteras inte men återkommer senare 

vad gäller just bestämmelsen om fem år och en eventuell koppling mellan denna och 

ramavtalens fyraårsregel. 

3.3.3 Generalklausulen i artikel 32 klassiska direktivet 

En upphandlingsbestämmelse som är mycket central ur konkurrenshänseende är den 

generalklausul som finns i klassiska direktivets artikel 32.2 femte stycket. Den föreskriver att 

ramavtal inte får användas på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen 

förhindras, begränsas eller snedvrids.  
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Bestämmelsen tar syfte på såväl den upphandlande myndighetens syfte med användningen av 

ramavtal som den faktiska effekten ramavtalet får. Det är viktigt att den upphandlande 

myndigheten tar bestämmelsen i beaktande vid utformningen av ramavtalet. Generalklausulen 

har inte intagits i LOU av den anledningen att den svenska lagstiftaren med hänvisning till 

lagrådets påpekanden menade att innehållet i direktivbestämmelsen redan följer av de 

grundläggande upphandlingsprinciperna, vilka framgår av 1 kap. 9 § LOU. 
126

 

Konkurrensverket framförde i ett yttrande
127

 till Förvaltningsrätten i Stockholm
128

 en helt 

annan uppfattning.  Konkurrensverkets mening var här att bestämmelsen i direktivet ställer 

andra och mer långtgående krav på upphandlande myndighets agerande vid just 

ramavtalsupphandlingar än vad som följer av 1 kap. 9 § LOU.  Konkurrensverket framförde 

att EU:s lagstiftare infört bestämmelsen i direktivet för att förhindra negativa 

konkurrenseffekter som just ramavtal kan medföra. Ett ramavtal kan vara 

konkurrensbegränsande utan att för den skull strida mot de grundläggande principerna.
129

 

Enligt lagrådets uppfattning innefattas generalklausulen i de fem grundläggande EU-rättsliga 

principerna, varför den inte uttryckligen genomförts i LOU. Konkurrensverket har yttrat att 

generalklausulen innefattar mer långtgående krav än vad principerna gör och menar att det 

borde övervägts att införa denna i kommande lagändring. Fram tills så eventuellt sker finns en 

grund för att anta att generalklausulen kan åberopas av en leverantör mot en upphandlande 

myndighet tack vare bestämmelsens direkta effekt.
130

  

I såväl doktrin som praxis
131

 har det länge framförts en uppfattning om att det finns ytterligare 

en princip som måste efterföljas utöver dessa fem principer. Denna är en konkurrensprincip 

som ålägger myndigheterna en skyldighet att aktivt säkerställa att upphandlingen är 

konkurrensskapande. En underlåtelse att uppfylla denna skyldighet skulle innebära en 

överträdelse av upphandlingsreglerna på motsvarande sätt som en överträdesle av någon av de 

andra grundläggande principerna. Kammarrätten i Göteborg tillkände den ramavtalsrelaterade 

konkurrensprincipen i 2004 års direktiv direkt effekt.
132
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Kammarrätten i Stockholm
133

 gav uttryck för en konkurrensprincip genom att konstatera att 

upphandlingsreglerna syftar både till att tillvarata konkurrensen i den enskilda upphandlingen 

och till att utveckla en effektiv konkurrens.
134

 Artikel 18.1 i 2014 års direktiv innehåller ett 

uttryckligt förbud mot att utforma upphandlingar som på ett konstgjort sätt begränsar 

konkurrensen, bestämmelsen tillmötesgår önskemålet om en ytterligare princip. Konkurrensen 

ska anses begränsad på ett konstgjort sätt om upphandlingen utformas i syfte att otillbörligen 

favorisera eller missgynna vissa ekonomiska aktörer.
135

 Principen synes främst vara en 

manifestation av den redan så väletablerade likabehandlingsprincipen.
136
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4. Allmänt om ramavtal 

4.1 Inledande ord 

I vid bemärkelse är ett ramavtal en uppgörelse mellan en upphandlande myndighet samt en 

eller flera ekonomiska aktörer som går ut på att sätta upp villkoren för en senare leverans. En 

av de främsta orsakerna till att ramavtal förekommer så frekvent inom den offentliga 

upphandlingen är just möjligheten att på förhand uppställa villkor, utan att fastställa volymen, 

vilket underlättar främst vid köp av förbrukningsvaror. Upphandling genom ramavtal är ett 

förfarande som sparar tid för samtliga parter.
137

  

4.2 Olika ramavtalstyper 

De svenska bestämmelserna om ramavtal härstammar från brittisk upphandlingslagstiftning. 

EU-rätten har hämtat inspiration av den brittiska lagstiftningen och i sin tur influerat svensk 

rätt vad gäller ramavtalsbestämmelser. I brittisk rätt har sedan ramavtalens tillkomst gjorts en 

åtskillnad mellan framework contracts och framework agreements vilka känns igen än idag i 

de svenska ramavtalsbestämmelserna. Med den förstnämnda typen förstås kontrakt där alla 

villkor är fastställda och volymen är det enda som lämnats obestämt. Framework contracts är 

närmast att betrakta som ett kontrakt medan framework agreements snarare ska ses som en 

viljeförklaring mellan parterna att i framtiden göra affärer. Överenskommelsen berör de 

köpevillkor som vid en eventuell framtida affär ska beaktas. De ursprungliga brittiska 

definitionerna har modifierats en aning och införts i nu gällande upphandlingslagstiftning i 

Sverige.
138

 Framework contracts utgör enligt LOU:s mening ett kontrakt till skillnad från 

framework agreements som inte blir kontrakt enligt lagens mening förrän avrop sker. Avropet 

blir med andra ord det bindande kontraktet.
139

  

Det föreligger en annan väsentlig skillnad mellan olika former av ramavtal som även den 

sträcker sig tillbaka till ramavtalens ursprungliga användning. Det finns dels sådana ramavtal 

som sluts med en enda leverantör men också ramavtal som ingås mellan upphandlande 

myndighet och flera leverantörer.
140
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Single-provider frameworks, det vill säga ramavtal med endast en leverantör kan gå till på 

flera sätt.
141

 Vanligtvis är det en överenskommelse där upphandlande myndighet förbinder sig 

att köpa en viss mängd varor eller tjänster som leverantören i sin tur garanterar att leverera. 

Det är vanligt att parterna även sätter upp villkor för framtida affärer. Överenskommelsen 

förekommer ofta när det inte går att fastställa exakt mängd men det ändå är önskvärt att 

upprätta framtida villkor.
142

  

Ett annat förfaringssätt är att upphandlande myndighet åtar sig att köpa samtliga eller delar av 

framtida behov som uppstår från den aktuella leverantören.  Leverantören i sin tur åtar sig att 

förse motparten med detta. Förfarandet leder ofta till ett bindande kontrakt enligt brittisk rätt. 

Likt det första fallet garanteras upphandlande myndighet leverans, fastän inte mängden är i 

förväg fastställd. I många situationer betalar upphandlande myndighet eller enhet någon form 

av avgift till leverantören för att denne tillhandahåller kapacitet.
143

  

Ett tredje sätt är att leverantören förbinder sig att förse upphandlande myndighet med varor 

eller tjänster så snart ett behov uppstår men upphandlande myndighet förbinder sig inte att 

köpa något alls. Metoden tillför den upphandlande myndigheten leveranssäkerhet men lämnar 

fortfarande öppet för att hitta mer gynnsamma alternativ. Det motsatta upplägget där enbart 

upphandlande myndighet förbinder sig gentemot leverantören förekommer sällan. Vid sådana 

arrangemang så har upphandlande myndighet som köpare endast skyldighet att betala under 

förutsättning att leverantören har levererat något som motsvarar behovet. Den typen av 

arrangemang överensstämmer inte med det normala köp- och säljfallet rent civilrättsligt. 

Femte och sista metoden fungerar så att upphandlande myndighet tillsammans med 

leverantören kommer överens om villkoren för köpet men utan att dessa överenskommelser är 

bindande för någon av dem.
144

  

Multi-provider frameworks, ramavtal med flera leverantörer, inleds med en process där ett 

antal leverantörer väljs ut som uppfyller krav och villkor uppställda av upphandlande 

myndighet. När ett behov sedan uppstår får upphandlande myndighet eller enhet välja mellan 

dessa leverantörer utifrån den som bäst uppfyller krav och specifikationer.
145
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Liksom för ramavtal med endast en leverantör är det vanligaste upplägget att upphandlande 

myndighet förbinder sig att köpa varor eller tjänster till en obestämd mängd som leverantören 

förbinder sig att leverera.
146

 Ett annat tillvägagångssätt som också fungerar på samma sätt 

som för ramavtal med en leverantör är när upphandlande myndighet åtar sig att köpa endast 

från de leverantörer som är aktuella i förfarandet, vilka håller önskade varor eller liknande 

tillgängliga. Det motverkar att det sker en form av så kallad ”cherry-picking”, där endast de 

bästa leverantörerna väljs ut för olika delar.
147

  

Upphandlande myndighet behåller sin frihet att handla utanför ramavtalet när leverantören 

förbinder sig att leverera utan att för den skull upphandlande myndighet är bunden därtill.
148

 

Ramavtal med flera leverantörer kan även möjliggöra deltagande för små- och medelstora 

företag på ett mycket bättre sätt. Stora beställningar i mindre volymer gör att mindre företag 

lättare uppfyller den kapacitet som krävs och när beställningar sprids ut över tiden ges 

företagen större flexibilitet och möjlighet att ta fram det bästa anbudet för varje arbete.
149

  

4.3 Reglering av ramavtal i svensk rätt 

4.3.1 Bakgrund i försörjningsdirektivet och klassiska direktivet  

Som tidigare framgått i avsnitt 2.3.2 har regler om ramavtal inom klassiska sektorn funnits i 

svensk rätt sedan tillkomsten av bestämmelserna i det klassiska direktivet. För 

försörjningssektorn fanns ramavtalsregler i det tidigare försörjningsdirektivet
150

 och 

motsvarande bestämmelser fanns även i 4 kap. ÄLOU.
151

  

Användningen av ramavtal var trots regelavsaknaden vanligt förekommande över hela 

upphandlingsområdet, med stor sannolikhet därför att ramavtalsupphandlingar betraktades 

som sedvanlig upphandling. Genom det klassiska direktivet från år 2004 infördes 

bestämmelser om ramavtal i den klassiska sektorn, vilka genomfördes i LOU den 1 januari år 

2008. Till det nuvarande försörjningsdirektivet överfördes det äldre direktivets bestämmelser 

om ramavtal i princip oförändrade.
 152
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Frånvaron av preciserade bestämmelser om ramavtal i LUF har ansetts innebära att de 

upphandlande enheterna har större grad av frihet när de använder och upphandlar ramavtal. 

Varken LUF eller försörjningsdirektivet innehåller bestämmelser om olika former av 

ramavtal, vilket återfinns i LOU. I LUF saknas också bestämmelser om ett ramavtals längsta 

tillåtna löptid. Det anges i propositionen till upphandlingslagarna att ett ramavtal som är 

upphandlat enligt LUF inte bör löpa på obestämd tid och att LOU:s tidsbestämmelser ska vara 

en lämplig utgångspunkt. Eftersom det saknas konkreta bestämmelser bedöms upphandlande 

enheters möjligheter att ingå långa ramavtal vara stora så länge de grundläggande EU-rättsliga 

principerna beaktas.
153

  

Definitionen av ramavtal i det klassiska direktivets artikel 1.5 tyder närmast på att ett ramavtal 

ska betraktas som ett avtal som innehåller samtliga villkor för senare leveranser.  I en av 

skältexterna till klassiska direktivet sägs dock även att ramavtal kan vara av sådant slag att det 

inte innehåller samtliga villkor för kommande anskaffningar. Denna åtskillnad 

överensstämmer med den brittiska åtskillnaden mellan single-provider och multi-provider 

framework, som presenterades i avsnitt 4.2. Uppdelningen i dessa typer avspeglas i artikel 

32.3 och 32.4 i direktivet som innehåller bestämmelser för hur ramavtalstyperna ska 

användas.
154

  

4.3.2 Ramavtal enligt LOU 

Ramavtal kan vara av tre olika slag enligt propositionen till LOU. Den första typen, bindande 

ramavtal, innehåller samtliga villkor för senare anskaffningar och är ömsesidigt förpliktande 

vilket gör att de kan betraktas som ett vanligt upphandlingskontrakts som ju är ett bindande 

avtal. En annan ramavtalstyp är icke-bindande ramavtal, som innehåller samtliga villkor men 

som inte är ömsesidigt förpliktande. Det sista slaget är de ramavtal som inte innehåller 

samtliga villkor för senare tilldelning av kontrakt.
155

  

Enligt definition i 2 kap. 15 § LOU är ett ramavtal ”ett avtal som ingås mellan en eller flera 

upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för 

senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod”.  Definitionen överensstämmer med 

den som framgår av klassiska direktivet.
 156
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Villkoren för hur kontrakt ska tilldelas måste med andra ord framgå av 

förfrågningsunderlaget. Det bakomliggande syftet med förfarandet är öppenhetsprincipen, där 

alla leverantörer ska känna till villkoren innan de lämnar anbud. Av definitionen i LOU 

framgår att ett ramavtal inte är ett kontrakt i lagens mening. Det görs en åtskillnad mellan att 

tilldela ramavtal och tilldela kontrakt med stöd av ett ramavtal. LOU:s definition skiljer sig på 

en viktig punkt ifrån ÄLOU. I den äldre lydelsen angavs att ramavtal syftade till att fastställa 

samtliga villkor för avrop, medan det i nuvarande lagen anges att ramavtalen används i syfte 

att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt. Den nuvarande definitionen 

möjliggör upphandling av fler än en typ av ramavtal.
157

   

Om ett ramavtal ingås med endast en leverantör skall villkoren i ett senare kontrakt, med stöd 

av ramavtalet, överensstämma med villkoren i ramavtalet. Upphandlande myndighet får i och 

med tilldelningen av ett sådant kontrakt skriftligen samråda med den leverantör som är part i 

ramavtalet och vid behov även uppmana leverantören att komplettera sitt anbud.
158

 Om 

ramavtalet istället ingås med flera leverantörer, måste detta till antalet vara minst tre, om det 

finns ett tillräckligt antal som uppfyller urvalskriterierna.
159

 Tilldelning av kontrakt utifrån 

ramavtal förklaras närmare i avsnitt 4.4.  

4.3.3 Skillnad mellan ramavtal och vanligt upphandlingskontrakt  

Det är av stor betydelse att göra åtskillnad mellan ramavtal enligt definitionen i 2 kap. 15 § 

LOU och vanliga upphandlingskontrakt som definieras i 2 kap. 10 § LOU. Av LOU:s 

definition av kontrakt framgår att det rör sig om ett skriftligt kontrakt med ekonomiska 

villkor. Ett muntligt avtal kan binda parterna civilrättslig men är alltså inte ett kontrakt enligt 

LOU:s mening. Huvudregeln är att upphandlingskontrakt ska vara bindande även om detta 

inte direkt framgår av lagtexten.
160

  

I ett mål från Kammarrätten i Göteborg
161

 avgjordes bland annat frågan huruvida ett 

upphandlingsavtal var ett vanligt upphandlingskontrakt eller ett ramavtal, vilket senare fick 

betydelse för bedömningen av avtalets längsta tillåtna löptid. Målet rörde en upphandling av 

avfallshämtning som fyra kommuner gemensamt genomförde. Deltagande kommuner var 

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommun.  
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Upphandlingen var uppdelad i fyra delentreprenader, och den del som gällde transport från 

återvinningscentraler och omhändertagande av grovsopor inlämnade företaget Hans 

Andersson Recycling AB anbud på. Vid tilldelningen av beslut vann ett annat bolag 

upphandlingen vilket fick till följd att Hans Andersson Recycling AB ansökte om 

överprövning och menade att de led skada eftersom aktuellt uppdrag inte skulle komma att 

upphandlas igenom förrän om tidigast fem år. Detta eftersom upphandlingen avsåg ett 

ramavtal.  

Kommunerna å sin sida hävdade att de förutsatt att avtalet var ett leveransavtal vilket innebar 

att LOU:s femte kapitel inte var tillämpligt. De hävdade vidare att det förelåg särskilda skäl 

för lång avtalstid om förvaltningsrätten skulle anse att avtalet var ett ramavtal. Av 

bedömningen i förvaltningsrätten framgår att skillnaden mellan ett ramavtal och ett vanligt 

upphandlingskontrakt är att ramavtal inte har någon på förhand fastställd volym. 

Förvaltningsrätten 
162

 utgick från vad som framgick i förfrågningsunderlaget, där volymen 

inte var fullt ut fastställd, och menade att detta var skäl nog att betrakta avtalet som ett 

ramavtal.  

Kammarrätten gjorde bedömningen att förfrågningsunderlaget gav stöd för att omfattningen 

av avfallshämtningen var reglerad i respektive avtal, avseende kommunerna Bengtsfors, 

Färgelanda och Mellerud. Förfrågningsunderlaget gällande Dals-Eds kommun var utformat så 

att omfattningen lämnats oreglerad och att avrop kunde ske löpande under avtalsperioden, och 

därför var detta att betrakta som ett ramavtal.  

Målet visar tydligt att det finns en skillnad mellan ramavtal och vanligt upphandlingskontrakt, 

vilken inte alltid uppfattas som helt klar, men som spelar en stor betydelse för att avgöra vilka 

delar av LOU som är tillämpliga. Eftersom ramavtal är tillåtna under maximalt fyra år, som 

huvudregel, medan upphandlingskontrakt inte lyder under någon tidsbegränsning blir 

skillnaden av oerhört stor betydelse. I målet avgjordes även frågan huruvida särskilda skäl 

förelåg för en längre avtalstid än fyra år avseende ramavtalet. De frågorna i målet redogörs för 

närmare i kapitel 5.  
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I lagrådsremissen avseende de nya svenska upphandlingslagarna uttrycks en del osäkerhet 

kring skillnaden mellan upphandlingskontrakt och ramavtal.  Några remissinstanser, däribland 

Svenskt Näringsliv, anser att det bör förtydligas vad skillnaden är.  Svensk Energi uttrycker 

ett önskemål om att det bör förtydligas vad som händer för deltagande parter då ett ramavtal 

rent upphandlingsrättsligt inte ses som ett kontrakt.
163 

EU-domstolen slog i en dom från år 

2014 fast att ramavtal generellt omfattas av begreppet offentliga kontrakt.
 164

  

Regeringen har konstaterat att det i LOU går att se en systematisk skillnad mellan ramavtal 

och kontrakt, eftersom ett kontrakt avser en faktisk anskaffning. I både 2004 års direktiv och 

2014 års direktiv finns bestämmelser för ramavtal som inte har samtliga villkor fastställda. I 

2014 års direktiv finns även sådana bestämmelser för ramavtal med samtliga villkor 

fastställda. Detta torde tydliggöra att det för ramavtal jämfört med kontrakt tillkommer ett 

moment av upphandlingsrättsligt intresse, nämligen hur kontrakten ska fördelas vid själva 

anskaffningen.
165

   

4.3.4 Bestämmelser som gäller samtliga ramavtalstyper  

Oavsett vilken typ av ramavtal det handlar måste det framgå av förfrågningsunderlaget hur 

villkoren för kontraktstilldelning ser ut. Syftet är att upprätthålla öppenhetsprincipen så att 

samtliga leverantörer känner till villkoren innan de lämnar anbud. I LOU finns bestämmelser 

som ska beaktas oavsett typ av ramavtal. Värdet av ramavtalet ska beräknas till det högsta 

sammanlagda värdet av samtliga av de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.  

Annonsering och efterannonsering ska göras av ramavtalen.  Ramavtalet får löpa under längre 

tid än fyra år endast om särskilda skäl föreligger. Tilldelning ska göras enligt grunderna lägsta 

pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga, avrop får endast göras av parter som från början är 

med i ramavtalet och parterna är förbjudna att väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet vid 

avrop.
166

 
 

En utgångspunkt i ramavtalsanvändandet är att möjliggöra för inblandade parter att fastställa 

villkor i förtid för specifika kommande beställningar. Detta sparar både tid och resurser och 

den fördröjning som kan uppstå vid många separata upphandlingsförfaranden.
167
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Ramavtal förekommer även vid upphandlingar som skulle kunna ske i ett enda förfarande 

men som istället delas upp för att ge små och medelstora företag ökad möjlighet att delta.
168

 

Det är av stor vikt att beakta hur upphandlande myndigheters samarbete om upphandlingar 

och ramavtalsanvändning påverkar leverantörskollektivet. Ramavtal används i stor omfattning 

och de är många gånger parallella, det vill säga ingångna med flera leverantörer.
169

  

Upphandlande enheter i försörjningssektorerna omfattas normalt sett av begreppet företag i 

konkurrensrättens mening, vilket innebär att de omfattas av de konkurrensrättsliga 

bestämmelserna. Det får till följd av ramavtal som dessa upphandlande enheter ingår kan 

träffas av konkurrensrättens bestämmelser om de kan anses ha tillräckligt stor 

konkurrenspåverkan på den relevanta marknaden. Likaså upphandlande enheter i den 

klassiska sektorn kan omfattas av företagsbegreppet, men inte när det är fråga om 

myndighetsutövning.
170

  

Som berörts tidigare kan ramavtal ingås med enbart en leverantör men ofta genomförs de med 

fler leverantörer. En anledning till detta är att ramavtal med fler leverantörer ofta betraktas 

som ett säkrare alternativ. Ramavtal används framförallt vid upphandling av 

förbrukningsvaror, som används i stor omfattning men där det inte går att ge någon 

förutbestämd mängd. Upphandling av ramavtal sker i enlighet med upphandlingslagarnas 

generella bestämmelser om tilldelning av kontrakt. Ramavtal för med andra ord med sig 

många fördelar som effektiviserar och underlättar upphandlingsförfarandet.
171

  

Ramavtal är inte enbart förenat med fördelar utan kan även föra med sig en del problem för 

inblandade parter. Det föreligger en risk att ramavtal väljs som upphandlingsinstrument 

endast på grund av de administrativa bekvämligheter som detta medför, på bekostnad av 

andra viktiga delar i upphandlingen. Upphandlande myndigheter väljer ibland 

ramavtalsupphandlingar bara för att de betraktas som en effektiv process fastän det inte är det 

ultimata förfaranden för den specifika upphandlingen.
 172
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Det föreligger också en risk för upphandlingens transparens, vilket är en fara för 

konkurrensen, när beställningar görs utan vidare övervakning. Konkurrensen riskerar även att 

påverkas när leverantörer utestängs från stora ramavtal, vilket främst är fallet när avtalen är 

särskilt långa. SME-företag riskerar att utestängas helt när kraven specificeras och totala 

antalet på ramavtalsmarknaden begränsas. Ramavtal används många gånger av icke-experter, 

även om det är experter på området som tar fram ramavtalen, vilket kan medföra dåliga 

kommersiella villkor och dåliga affärsbeslut och svag regel-efterlevnad förvärras av att det är 

svårt med tillsynen när det är så många enskilda användare. Ramavtal kan även skapa en 

atmosfär som underlättar för maskopi eftersom marknaden många gånger är begränsad till ett 

litet antal väl kända leverantörer. Att upprätthålla ramavtal och försäkra sig om att de används 

på ett regelrätt och effektivt sätt är en uppgift och en utmaning som lagstiftare och praktiker 

ständigt står inför.
173

  

4.4 Hur används ramavtal? 

4.4.1 Kontraktstilldelning från ramavtal 

För kontrakt som grundas på ramavtal ser bestämmelserna olika ut beroende på om det är 

fråga om ramavtal med en eller flera leverantörer, och om villkoren är fastställda på förhand. 

Oavsett vilken ramavtalstyp det rör sig om tillämpas bestämmelserna i femte kapitlet LOU. 

Det är endast tillåtet att tilldela kontrakt mellan upphandlande myndigheter och leverantörer 

som är parter i ramavtalet från början. Det är med andra ord inte tillåtet att ansluta sig till ett 

ramavtal i efterhand. I ramavtal som endast en leverantör ingår i sker tilldelning i enlighet 

med uppsatta villkor i avtalet. Om det däremot är fler leverantörer som ingår i avtalet får 

kontraktstilldelning ske enligt villkor i avtalet om samtliga av dessa är fastställda. Ramavtalet 

måste reglera hur kontrakt ska tilldelas genom en så kallad fördelningsnyckel, eller 

rangordning.
174

 Om inte samtliga villkor är fastställda ska leverantörerna bjudas in att på nytt 

lämna anbud i enlighet med de villkor som finns i ramavtalet, detta kallas förnyad 

konkurrensutsättning.
175

 Ramavtal upphandlas på samma sätt som ett vanligt 

upphandlingskontrakt, det vill säga vanligtvis genom öppet eller selektivt förfarande eller 

konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande i undantagsfall.
176
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4.4.2 Avrop från ramavtal  

Utifrån ett tecknat ramavtal gör den upphandlande myndigheten så kallade avrop, det vill säga 

beställningar, när behov uppkommer av de varor eller tjänster som omfattas av ramavtalet. 

Avropet fungerar alltså som ett anskaffningsförfarande.
 177

  

Förfarandet leder till en överenskommelse om leverans av det som beställts eller ett kontrakt 

av de varor eller tjänster som beställningen avser. För att tydliggöra är avropet själva 

beställningen av varor eller tjänster och avropsavtalet är det kontrakt som tilldelas från ett 

ramavtal. Ramavtal med enbart en leverantör har den enklaste formen av avropsmodell. 

Ramavtalsleverantören ska tillgodose den upphandlande myndighetens hela behov inom 

ramavtalsområdet. Avrop kan ibland ske så enkelt som genom ett meddelande via e-post.
178

  

Det finns dock vissa regler som måste beaktas.
179

 Avropet får inte innebära några nya villkor 

eller krav, och de får inte heller innebära att tidigare ställda krav plockas bort. Både av 

direktivets artikel 32 och 5 kap. 4 § LOU framgår att det är tillåtet med skriftlig samrådan 

mellan upphandlande myndighet och leverantör, samt vissa kompletteringar om så behövs.
180

 

När ramavtalet tecknats med flera leverantörer inom samma område måste det framgå hur 

avropet ska gå till, det vill säga vem som kommer att tilldelas kontrakt. Rangordning är den 

vanligaste modellen. Kontrakt tilldelas den leverantör som lämnat det bästa anbudet på 

grundval av de villkor som angetts i ramavtalet enligt 5 kap. 6 § LOU liksom artikel 32.4 

direktivet. I praktiken innebär det att utifrån den bedömning och utvärdering som gjorts i 

ramavtalet rangordnas leverantörerna med den som varit bäst i utvärderingen som nummer ett 

och därefter följer nummer två och så vidare. Avrop sker sen genom att den upphandlande 

myndigheten först frågar leverantör nummer ett om de kan leverera aktuell vara eller tjänst.  

Om så är fallet tecknas kontrakt och i annat fall tillfrågas leverantör nummer två.
181

  

I alla ramavtal är det inte möjligt att från början uppställa samtliga villkor utan den 

upphandlande myndigheten kan behöva komplettera dessa i efterhand. Det kan också handla 

om att den upphandlande myndigheten vill utnyttja konkurrensen på marknaden när avrop blir 

aktuellt, om det exempelvis gäller varor och tjänster där priset ständigt förändras.
182
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Vid avrop inbjuds leverantörerna att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som 

angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet enligt 5 kap. 7 § LOU, motsvarande artikel 

32.4 i direktivet. Det sker en ”mini-upphandling”
183

 där den upphandlande myndigheten 

skriftligt får samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet.
 184

   

Upphandlande myndighet tar fram ett underlag och en avropsförfrågan med relevanta krav 

och en utvärderingsmodell. En skälig tidsfrist ska även anges för tiden att inkomma med 

anbud. Den upphandlande myndigheten ska tilldela kontrakt till den leverantör som lämnat 

det bästa avropssvaret på grundval av de tilldelningskriterier som har angetts i 

förfrågningsunderlaget till ramavtalet. En avropsförfrågan skickas till de leverantörer som kan 

genomföra kontraktet och avropssvar ska sedan inkomma skriftligen. Den upphandlande 

myndigheten ska, likt en vanlig upphandling, först bedöma om kraven ställda i 

avropsförfrågan uppfyllts av de ramavalsleverantörerna som lämnat avropssvar.
185

  

Utvärdering av de avropssvar som uppfyller ställda krav ska sedan ske i enlighet med den 

utvärderingsmetod som angetts i avropsfrågan. Vid tilldelning av ett kontrakt från ett ramavtal 

kan avtal tecknas direkt efter att underrättelse om beslut om tilldelning skett. Reglerna om 

avtalsspärr gäller inte förnyade konkurrensutsättningar.
186

 

4.5 Ramavtal enligt gamla och nya direktiven 

Det föreligger en del skillnader vad gäller ramavtal i de nuvarande direktiven, jämfört med 

2014 års direktiv. Vad gäller försörjningsdirektivet från 2004
187

 framgår av skältext 23 i 

preambeln att upphandlingsförfaranden med ramavtal avser att öka konkurrensen och öka 

effektiviteten av upphandlingen. Av artikel 14 framgår att ramavtal inte får användas på ett 

otillbörligt sätt i avsikt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Motsvarande 

bestämmelser finns intagna i en enda paragraf i LUF.
188

 I nya försörjningsdirektivets
189

 

preambel anges att ”ramavtal kan vara en effektiv upphandlingsmetod i hela unionen”
190

. 

Vidare anförs att det finns ett behov av att öka konkurrensen genom att förbättra öppenheten 

och tillträdet till sådan upphandling som genomförs genom ramavtal.
191
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Av den anledningen är det lämpligt att se över ramavtalsbestämmelserna bland annat genom 

att begränsa ramavtalens löptid. Genom artikel 51 införs för första gången en tidsbegränsning 

för ramavtal inom försörjningssektorn för att upprätthålla god konkurrens med öppenhet och 

lättare tillträde. Tidsbegränsningen har bestämts till åtta år vilket är dubbelt så långt jämfört 

med klassiska sektorn.
192

   

Bestämmelserna för den klassiska sektorn föreskriver, enligt det äldre direktivet
193

, att en 

gemenskapsdefinition av ramavtal och specifika regler för dessa bör fastställas. Det framgår 

av direktivets preambel att ”ramavtalets löptid bör därför begränsas och bör inte kunna 

överstiga fyra år, utom i fall som är vederbörligen styrkta av de upphandlande 

myndigheterna”
194

. Av artikel 32 framgår att ett ramavtal inte får löpa längre tid än fyra år 

utom i dessa styrkta undantagsfall, som särskilt ska ha knytning till upphandlingens föremål. 

Upphandlande myndigheter får inte använda ramavtal på otillbörligt sätt eller på ett sådant 

sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids, detta framgår av generalklausulen.  

I det nya klassiska direktivet
195

 framgår inledningsvis att offentlig upphandling ges en 

framträdande roll i Europa 2020-strategin
196

, för smart och hållbar tillväxt. I skäl 60 i 

preambeln presenteras ramavtal som ett mycket effektivt upphandlingsinstrument som 

används i stor utsträckning i hela Europa. Det anges vidare att metoden bör behållas i sin 

nuvarande funktion.   

I artikel 33 i det nya direktivet finns bestämmelsen att ramavtal får löpa på max fyra år om 

inte särskilda skäl för längre tid föreligger och klart motiveras. I skälen till bestämmelsen, 

skäl 62 i preambeln, anges att kontrakt som grundas på ramavtal måste tilldelas innan 

ramavtalet löper ut men att löptiden för de enskilda kontrakt som grundas på ett ramavtal inte 

måste sammanfalla med löptiden för ramavtalet utan får vara kortare eller längre. Det nya 

försörjningsdirektivet innehåller inte någon detaljerad bestämmelse om ramavtal. Det framgår 

dock av skälen 71 och 72 till nya direktivet att det finns ett behov av att öka konkurrensen 

genom att förbättra öppenheten och tillträdet till ramavtalsupphandlingar. För att nå det målet 

anges att det är viktigt att sådana avtal tilldelas utifrån objektiva regler och kriterier, till 

exempel genom förnyad konkurrensutsättning och genom att begränsa ramavtalens längd.  
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5. Tidsbegränsning för ramavtal och avropsavtal 

5.1 Huvudregel fyra år 

Som redogjorts för i tidigare kapitel är huvudregeln att ramavtal som ingås inom den klassiska 

sektorn får löpa på en maximal avtalstid om fyra år. Orsaken till denna bestämmelse är att 

förhindra att ramavtal används på ett otillbörligt sätt eller medför snedvriden konkurrens.
197

  

Utgångspunkten vid användandet av ramavtal är att det totalt ska gälla högst fyra år, men det 

synes inte föreligga några hinder mot att avtalet ingås för endast ett år med möjlighet till tre 

års förlängning. Det saknar betydelse om förlängningsperioden är en enda om totalt tre år eller 

om den är indelad i tre perioder om ett år vardera. Det som har betydelse är hur löptiden och 

förlängningsperioden utannonserats i förfrågningsunderlaget vid ramavtalsupphandlingen. 

LOU skiljer sig stort ifrån LUF i det här avseendet eftersom LUF för närvarande saknar 

tidsbegränsning överhuvudtaget för ramavtal.
198

 Av intresse är, som även tidigare under 

arbetets gång uppmärksammats, reglerna helt annorlunda när det kommer till 

försörjningssektorn. Det är först genom det nya försörjningsdirektivets ikraftträdande som en 

tidsbestämmelse tillkommer.
199

  

Det som framgår genomgående i den praxis som redogjorts för under arbetet är att rättsläget 

är något oklart, men att det är uppenbart att den upphandlande myndighet som vill ingå 

ramavtal med en längre tid än huvudregeln tillåter bär ansvaret för att bevisa behovet av detta 

och att de särskilda skäl som kan tillåta en längre avtalstid måste ha en tydlig koppling till 

upphandlingsföremålet. 

5.2 Särskilda skäl   

Särskilda skäl, enligt lydelsen i 5 kap. 3 § LOU, eller vederbörligen styrkta undantagsfall som 

nuvarande direktivtexten benämner det, är avgörande för att låta ett avtal löpa under längre tid 

än fyra år. Nedan presenteras ett antal utvalda mål från de svenska förvaltningsdomstolarna 

som talar om just särskilda skäl och vilken effekt dessa skäl får på ramavtalstiden ifråga.  
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I ett mål från Kammarrätten i Göteborg
200

 överklagades ett beslut meddelat av 

Förvaltningsrätten i Karlstad.
201

 Landstinget i Värmland genomförde en upphandling av ett 

ramavtal avseende materielförsörjning med förbrukningsmedel. I villkoren för avtalet angavs 

att den planerade avtalstiden var 1 februari år 2014 till och med 31 mars år 2018 med 

möjlighet till förlängning om två plus två år. Den totala avtalstiden skulle alltså kunna bli åtta 

år. Tre anbud inkom till Landstinget och tilldelningsbeslut meddelades sedan Mediq Sverige 

AB. OneMed, som också hade lämnat anbud, ansökte om överprövning av upphandlingen. 

Andrahandsyrkandet bestod i att avtalstiden var längre än vad som tillåts enligt huvudregeln i 

LOU. Bolaget yrkade även på inhämtande av yttrande från Konkurrensverket. OneMed 

hävdade att Landstinget inte hade angett några väl motiverade skäl och underbyggda 

argument för en avtalstid på maximalt åtta år. Landstinget i sin tur hävdade att en lång 

avtalstid var motiverad med hänsyn till höga investeringskostnader och upprätthållande av 

effektiv konkurrens.  

Enligt förvaltningsrättens bedömning förelåg inga skäl att inhämta yttrande från 

Konkurrensverket. I fallet fanns tre leverantörer som lämnat anbud och enligt 

förvaltningsrättens bedömning var det ingen av dessa som uppfyllde skall-kraven. Mot den 

bakgrund betraktades konkurrensen som relativt begränsad redan och de investeringar som 

krävdes för att ta sig in på marknaden var betydande. Förvaltningsrätten bedömde mot 

bakgrund av detta att det förelåg särskilda skäl för Landstinget att sätta avtalstiden till fyra år 

med möjlighet till förlängning på totalt fyra år.  

Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Göteborg som upphävde förvaltningsrättens 

dom och beslutade att upphandlingen skulle göras om. Av kammarrättens bedömning framgår 

att det enligt förarbetena till LOU är svårt att ge något klart exempel på när särskilda skäl 

föreligger, men det är i alla fall klarlagt att det är den upphandlande myndigheten som ska 

styrka dessa. Föremålet för upphandlingen var förbrukningsvaror av standardkaraktär inom 

hälso- och sjukvård vilka inte kräver omfattande investeringar enligt vad som tidigare 

framkommit i förarbeten
202

 och praxis.  Vid bedömningen är det den totala möjliga avtalstiden 

på åtta år som ska beaktas. De investeringskostnader som enligt Landstinget utgjorde 

särskilda skäl för lång avtalstid var inte kopplade till upphandlingsföremålet utan endast till 

leverantörens kapacitet.  
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Ett företags eventuella behov att bygga upp eller utöka sin verksamhet för fullgörandet av ett 

kontrakt utgör inte särkskilda skäl i den mening som avses i förarbeten och praxis. Inga andra 

skäl framkom i målet som kammarrätten ansåg motivera en extra lång avtalstid.  

Kammarrätten kom fram till att samtliga potentiella leverantörer led skada i en situation som 

denna genom att inte ha möjlighet att konkurrera om kontrakt under den tid som överstiger 

fyra år. Felet begicks i det konkurrensuppsökande skedet och avtalstiden är ett sådant villkor 

som kan påverka priset i det lämnade anbuden. Upphandlingen tvingades därmed att göras om 

då en ny utvärdering inte var en tillräcklig åtgärd. 

Ett annat mål från Kammarrätten i Göteborg
203

 rörde en upphandlingssituation avseende 

ramavtal mellan Västra Götalandsregionen och Pfizer Aktiebolag. Ramavtalsmallen hade 

utformats med en möjlig förlängning som överskred den maximalt tillåtna tiden på fyra år. 

Sista punkten i avtalsmallen hade utformats så att köparen ägde rätt att förlänga avtalstiden 

med 12 månader ”oaktat” övriga villkor för det fall att en överprövning skulle medföra en 

försening. Kammarrätten tolkade villkoren på så sätt att de gav Regionen ett faktiskt utrymme 

att förlänga avtalet till mer än fyra år som total tid. Regionen hade inte framfört att det förelåg 

några särskilda skäl vilket fick till följd att kammarrätten bedömde att avtalsutformningen 

stod i strid med 5 kap. 3 § LOU.  

I det så kallade ”vaccinmålet”
204

 beslutades att Landstingets upphandling av vaccin mot 

livmoderhalscancer skulle göras om. Landstinget angav att ramavtalstiden var två år med 

möjlighet till två års förlängning. Det fanns dessutom en klausul som möjliggjorde 

förlängning på ytterligare sex månader, vilket skulle leda till en total avtalstid på fyra år och 

sex månader. Förlängningen var enligt Landstinget avsedd att träda i kraft vid en eventuell 

försening i nästkommande upphandling av vaccin om det skulle bli överprövning. Landstinget 

menade att dessa var starka skäl för en längre avtalstid. Om kontaktskrivningen skulle 

försenas skulle det riskera att leda till avbrott i vaccineringen med risk för patienternas 

framtida hälsa. Kammarrätten tog fasta på det som framgår av förarbeten till LOU och även 

klassiska direktivet att dessa särskilda skäl ska vara kopplade till det som upphandlas, i det 

här fallet vaccinet, och den aktuella upphandlingen. 
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De hälsoskäl som åberopats som särskilda skäl var enligt kammarrättens mening kopplade till 

de konsekvenser som en eventuell överprövning skulle kunna få vid en kommande 

upphandling. De var alltså inte kopplade till den aktuella upphandlingen. Eftersom klausulen 

om möjlighet till förlängning i sex månader kunde riskera att begränsa konkurrensen på ett 

otillbörligt sätt beslutade kammarrätten att upphandlingen skulle göras om.  

Kammarrätten i Stockholm avgjorde ett mål
205

 där Stockholms läns landsting genomfört en 

upphandling av tvätt- och textilservice med en avtalstid om fem år med möjlighet till två års 

förlängning. Landstinget anförde bland annat att eftersom upphandlingsföremålet rörde en 

processindustri med ett mycket litet antal leverantörer och krav på mycket stora investeringar, 

skulle en kortare avtalstid medföra inträdeshinder för nya aktörer. Kammarrätten fann här att 

landstinget hade visat att det fanns tillräckliga skäl för att tillämpa en längre avtalstid än fyra 

år och att dessa skäl var hänförliga till upphandlingsföremålet.  

I målet
206

 som delvis redogjorts för under avsnitt 4.3.4 genomförde fyra kommuner en 

ramavtalsupphandling avseende avfallshantering. Inledningsvis avgjordes frågan om det 

överhuvudtaget rörde sig om en ramavtalsupphandling eller om det var ett vanligt 

upphandlingskontrakt. En av fyra kommuners förfrågningsunderlag gav stöd för att det rörde 

sig om ramavtalsupphandling. Frågan blev därefter att avgöra om det förelåg särskilda skäl 

för en avtalstid på fem år med möjlighet till två års förlängning. Kammarrätten konstaterade 

att undantag från huvudregeln kan vara aktuellt för att försäkra sig om effektiv konkurrens när 

upphandlingsföremålet krävt investeringar vars avskrivningstid är längre än fyra år. 

Kammarrätten ansåg att kommunen gjort sannolikt att en avtalstid om fyra år skulle skapa en 

ekonomisk osäkerhet för mindre aktörer som fick antas vara konkurrenshämmande. 

Kammarrätten delade förvaltningsrättens mening att det förelåg särskilda skäl enligt 5 kap. 3 

§ LOU att låta ramavtalet löpa på längre tid än fyra år.  

Som framgår i den praxis som redogjorts för ovan är det inte helt klart vilka situationer som 

tillåter en lång ramavtalstid. Bedömningen är helt beroende av de speciella omständigheterna i 

varje enskilt fall. Det finns dock några typfall som fungerar vägledande i de flesta situationer. 

Om ramavtalet avser ett begränsat projekt som beräknas pågå en tid överstigande fyra år men 

sedan upphör när det avslutas finns skäl att tillåta längre tid.  

                                                           
205

 Kammarrätten i Stockholm dom av den 23 maj 2013 i mål nr 1583-13. 
206

 Kammarrätten i Göteborg dom av den 22 juli 2013 i mål nr 3124-3127-13. 



42 

 

Ett annat fall är då avtalet förutsätter höga omsättningskostnader eller orimliga tekniska 

svårigheter vid leverantörsbyte. Likaså investeringar som kräver en avskrivningstid på mer än 

fyra år tillåter normalt sett längre ramavtal.
207

  

5.3 Avropsavtal 

Någon bestämmelse för hur långt ett avropsavtal får löpa framgår varken i EU-direktiven eller 

i de svenska upphandlingslagarna. I nya direktivet anges att avropsavtal får vara kortare eller 

längre än det underliggande ramavtalet vilket kan förstås som att ramavtalstiden som 

huvudregel styr avropsavtalstiden. Kommissionen har i ett tolkningsmeddelande
208

 om 

ramavtal uttalat att kontrakt som avropas med stöd av ett ramavtal ska ha samma längd som 

det underliggande ramavtalet men EU-domstolen har hittills aldrig prövat frågan. I doktrin 

framgår, i överenstämmelse med tolkningsmeddelandet, att avropsavtal ska vara lika långa 

som ramavtalen.
209

  

En problematisk fråga är avrop som sker strax före ramavalets slut men som avser senare 

leveranser.
210

 Kammarrätten i Göteborg avgjorde i ett mål
211

 frågan om det är tillåtet att 

avropa leveranser som överskrider datumet för ramavtalets upphörande. Målet rörde en 

upphandling som Arvika kommun genomförde avseende ett ramavtal med TD Golv, där 

Tigérs Plattsättning ansökte om överprövning.  I målet framkom att leverans avseende en del 

av de beställningar som kommunen gjort innan det tidigare ramavtalet löpte ut ägt rum först 

efter avtalets utgång. Tigérs anförde att priset inte överensstämde med det pris som följer av 

ramavtalet. Kommunen hävdade motsatt och menade att det var felaktiga belopp som 

fakturerats och att dessa korrigerats. Den omständigheten att kommunen gjort avrop inom 

ramavtalets löptid avseende arbeten som utförts först efter avtalets utgång innebar inte i sig att 

kommunen brutit mot någon upphandlingsrättslig bestämmelse. De avtal om tjänster som 

träffats efter ramavtalets upphörande var endast i sådan omfattning att de föll inom ramen för 

tillåten direktupphandling enligt LOU:s femtonde kapitel.   
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I ett mål från Förvaltningsrätten i Linköping
212

 avgjordes frågan om det förelåg särskilda skäl 

för ett femårigt ramavtal, men problematiken i målet handlade främst om bedömningen av 

avropsavtalstiden som överskred tiden för ramavtalet.  Målet handlar om en upphandling av 

ramavtalet Kommunikation som tjänst som genomfördes av Region Östergötland. Ramavtalets 

giltighetstid var 24 månader med möjlighet till 36 månaders förlängning. Region Östergötland 

angav i förfrågan i november år 2014 att avrop från ramavtalet skulle genomföras genom 

förnyad konkurrensutsättning. Det ekonomiskt mest fördelaktiga budet skulle antas.  

Tilldelningsbeslut meddelades och Regionen antog Tele2 som leverantör men TDC ansökte 

om överprövning och yrkade att avropet inte fick avslutas förrän rättelse gjorts och där 

Tele2:s anbud inte skulle beaktas och i andra hand att avropet helt skulle göras om. Målet 

innehåller flera olika grunder för överprövning men det som hamnar i fokus blir av naturliga 

skäl det som rör ramavtalstiden och avropsavtalet. Den maximala avropsavtalstiden uppgick 

till sju år om förlängningen skulle bli aktuell. TDC hävdade att det inte förelåg särskilda skäl 

för en tid längre än fyra år. Avropsavtalstiden översteg även längden på ramavtalet, och skulle 

kunna gälla i tre år och tre månader efter det att ramavtalet löpt ut. TDC hävdade att Regionen 

använt ramavtalet på ett otillbörligt och konkurrensbegränsande sätt. Avropsavtalets löptid 

spelar stor roll för hur prissättningen i anbudet utformas. Om löptiden hade varit förenlig med 

LOU hade TDC haft andra förutsättningar att utforma sitt anbud. Avropsavtalstiden innebar 

även att tjänster som omfattades av avropet sattes ur spel på ett otillbörligt sätt eftersom TDC 

inte skulle ha möjlighet att konkurrera om tjänsterna under denna tid.  

Regionen menade att avropsavtalets löptid om fyra år med möjlighet till tre års förlängning 

beror på att det förelåg särskilda skäl för denna tid. Avtalet innebar höga 

investeringskostnader. Leverantören måste kunna, om denne skulle finna det nödvändigt, ha 

möjlighet att byta ut plattformen för att effektivisera driften av lösningen. För att en leverantör 

ska ha möjlighet att genomföra ett byte, krävs en lång avskrivningstid. En lång avtalstid är 

vidare viktig från patientsynpunkt eftersom ett plattformsbyte kräver driftstopp med risk för 

störningar. En stor störning var tredje eller fjärde år kan få allvarliga konsekvenser. 

Tilldelning av kontrakt utifrån ramavtal ska ske i enlighet med ramavtalsvillkoren. I 

ramavtalet och i Kammarkollegiets vägledning för tillämpning av ramavtalet anges att 

löptiden för avrop får vara längre än ramavtalet, som är fem år.  
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Förvaltningsrätten bedömde att giltighetstiden för avropsavtal av konkurrensskäl inte får vara 

hur lång som helst. Domstolen menade vidare att det finns tidsmässiga begränsningar som 

följer av förhållandet mellan avropsavtalet och det underliggande ramavtalet. Rättsläget är 

oklart när det gäller frågan om avropsavtalets giltighetstid får vara längre än giltighetstiden 

för det underliggande ramavtalet.  

Förvaltningsrätten menade att de av Regionen åberopade omständigheterna inte var 

tillräckliga för att konstatera att det fanns särskilda skäl för att motivera en avropsavtalstid 

längre än fyra år, som är längre än ramavtalet och som dessutom kan komma att gälla långt 

efter att ramavtalets löptid passerat. Avropsavtalet utgjorde en otillbörlig användning av 

ramavtalet.  

Ett liknande mål
213

 behandlar frågan om leveranser som slutförs i enlighet med avropsavtalet, 

men efter det att ramavtalstiden har gått ut. Kammarrätten konstaterade i målet att avropsavtal 

som huvudregel får ha en maximal löptid om fyra år. Enligt kammarrätten betyder inte det 

nödvändigtvis att ett avrop som görs efter ramavtalets utgång står i strid med LOU. Om 

löptiden motsvaras av löptiden för ramavtalet är det tillåtet att göra att senare avrop. Av 

förfrågningsunderlaget framgick att avropsavtalet kunde löpa ytterligare maximalt sex 

månader efter det att ramavtalets giltighetstid, inklusive förlängningsperioder, löpt ut.  Detta 

innebar att leverans kunde ske efter ramavtalets upphörande, förutsatt att avropsavtalet 

tecknats inom ramavtalets avtalsperiod. Kammarrätten kom fram till att villkoret kan tolkas på 

så sätt att avropskontrakt som tecknas med stöd av ramavtalet tillåts att löpa sex månader i 

tiden efter utgången ramavtalet, även om det som maximal löptid får gälla under fyra år. 

Enligt bedömningen fanns det inte stöd för att tolka ramavtalet så att det tillåter avropsavtal 

med löptider om upp till fyra år och sex månader. Kammarrätten menade vidare att villkoret 

snarare skulle tolkas så att inköpscentralen i fråga, genom att ange en bortre gräns om sex 

månader efter ramavtalets utgång, begränsat tiden för avropskontrakt. En sådan åtgärd är 

snarare att se som att den minskar ramavtalets konkurrensbegränsande effekt än att öka den.  

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde i ett mål
214

 frågan om det är tillåtet med ett 

avropskontrakt som var längre än ramavtalet. Avropsavtalet skulle gälla tre år med möjlighet 

till 24 månaders förlängning.  
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Landstinget som upphandlande myndighet menade att med anledning av att det var fråga om 

en fortlöpande verksamhet där kontinuitet var av stor betydelse för landstinget var det befogat 

att bestämma löptiden så som de gjorde. Bedömningen tog i det här fallet endast sikte på att 

avropsavtalstiden var bestämd till längre tid än ramavtalet, inte huruvida det förelåg särskilda 

skäl eller inte, eller på vilket sätt dessa styrkts. Av bedömningen framgår att det generellt sett 

inte är tillåtet att under ramavtalets löptid avropa kontrakt för en period som överskrider 

ramavtalets datum. Upphandlingen tvingades att göras om eftersom ramavtalstiden var 

bestämd till fyra år och det därför inte var tillåtet att ingå ett avrop med maximal löptid om 

fem år utan att först motivera särskilda skäl för ett långt ramavtal. Det är osäkert om utgången 

hade blivit annorlunda om särskilda skäl hade presenterats.  

Konkurrensverket var delaktig i ett ärende som gällde en ramavtalsupphandling som 

Trafikverket genomförde i juni år 2013. Trafikverket hade tecknat ett avrop med en leverantör 

fem dagar innan ramavtalet löpte ut och frågan uppstod huruvida detta var förenligt med 

bestämmelserna för hur ramavtal får användas och på vilket sätt avrop får göras. 

Avropsavtalet fick en löptid om två till fyra år längre än ramavtalet. Ärendet hos 

Konkurrensverket avskrevs därför att det inte framkom några omständigheter som visade att 

myndigheten hade använt ramavtalet på ett otillbörligt sätt. Konkurrensverket konstaterade att 

det är logiskt och kopplat till den praktiska användningen av ramavtal att kontrakt som 

tecknas inom ramavtalets löptid måste kunna fortlöpa även efter det att ramavtalet gått ut.
215

 

En djupare diskussion kring problematiken i en sådan här situation kommer att föras i 

analysen.  

5.4 Blandade kontrakt och fyraårsregeln 

Kriminalvården genomförde en upphandling av datakommunikation- och teletjänster.
216

 

TeliaSonera ansökte om överprövning av upphandlingen dels för att de menade att 

Kriminalvården brutit mot grundläggande principer vad gäller likabehandling och transparens 

och också för att Kriminalvården brutit mot LOU genom att upphandla ett ramavtal med en 

avtalstid längre än fyra år. 
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Kontraktet för tele- och datakommunikationstjänster som tilldelades genom upphandlingen 

innehöll ett antal bastjänster och ett antal optionstjänster. Bastjänsterna motsvarade 82 procent 

av kontraktsvärdet och optionstjänsterna 18 procent av kontraktsvärdet. Kontraktet var 

komplext, vilket berodde både på tjänsternas tekniska karaktär och på de särskilda 

säkerhetskrav som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Bastjänsterna var färre till antalet 

än optionstjänsterna men motsvarade ändå den klart övervägande delen av kontraktet. 

Kammarrätten ansåg att villkoren avseende optionstjänsterna var av ramavtalskaraktär, men 

inte vad gällde bastjänsterna. Avtalet hade med andra ord inslag av både vanligt kontrakt 

enligt LOU och ramavtal enligt samma lag.  

Det finns inga bestämmelser i LOU vad som gäller i ett sådant fall då kontraktet är blandat 

mellan vanligt upphandlingskontrakt och ett ramavtal. Kammarrätten fann, likt 

Konkurrensverket som inlämnade yttrande, att en jämförelse kan ske med bestämmelserna om 

tillämpliga regler vid kontrakt som omfattar både verksamheter i LOU och LUF. Enligt dessa 

bestämmelser gäller som huvudregel en överviktsprincip, enligt vilket det är den verksamhet 

som kontraktet huvudsakligen avser som ska vara avgörande för tillämplig lag.
217

  

Kammarrätten fann således att överviktsprincipen ska gälla även i en situation likt denna. Det 

ska därför avgöras om det är de tjänster som vars villkor är hänförliga till ett vanligt kontrakt 

eller de tjänster som har villkor av ramavtalskaraktär som utgör upphandlingens huvudsakliga 

föremål. Bastjänsterna motsvarade 82 procent vilket fick till följd att de regler som gäller för 

vanliga kontrakt enligt LOU ansågs tillämpliga i upphandlingen. Bestämmelsen om en 

begränsad avtalstid för ramavtal var därmed inte tillämplig.  

En annan viktig följd av att ett upphandlingskontrakt inte är att betrakta som ett ramavtal är 

att generalklausulen i artikel 32, som ställer mer långtgående krav på upphandlande 

myndighet, generellt inte är tillämplig på andra typer av kontrakt än ramavtal. De regler och 

den rättspraxis som avser upphandlingar med blandade kontraktsföremål kan inte utan vidare 

läggas till grund för bedömningen om vilka regler som ska omfatta ett kontrakt som består av 

både ramavtal och vanligt kontrakt när det avser en form av kontraktsföremål.
218
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När det gäller fråga om vanligt kontrakt eller ramavtal uppstår ingen konflikt mellan 

upphandlingens förfaranderegler, eftersom dessa är desamma oavsett kontraktstyp. 

Konkurrensverket menade att den praxis och de regler som styr upphandlingar med blandade 

kontraktsföremål inte rakt av bör ge ledning för att bedöma vilka regler som ska tillämpas 

utan att intryck istället ska hämtas från reglerna om tillämpliga bestämmelser vid kontrakt 

som omfattar verksamheter i båda LOU och LUF. Det är inte tillåtet att lägga samman en 

upphandling av ramavtal och en upphandling av vanligt kontrakt i avsikt att undvika ett 

tillämpande av femte kapitlet i LOU.
219

  

Konkurrensverket framförde vidare att den aktuella frågeställningen är av unionsrättslig 

karaktär men att något entydigt svar inte kan utläsas av direktivet. Trots många 

överprövningar där frågor om tolkning och tillämpning av ramavtalsreglerna förekommer i 

svenska förvaltningsdomstolar har det i nuläget varken begärts eller meddelats något 

avgörande från EU-domstolen rörande tolkningen av reglerna.
220

  

Gränsdragningen mellan ett vanligt upphandlingskontrakt och ett ramavtal enligt LOU är en 

fråga som det tidigare varit ont om praxis kring. För den upphandlande myndighet som vill ha 

en längre tid än fyra år kan det finnas incitament att utforma avtal som ett vanligt 

tjänstekontrakt istället för ett ramavtal. Det är av stor betydelse att den upphandlande 

myndigheten analyserar sitt behov i ett tidigt skede av upphandlingen och utformar 

upphandlingen på ett sätt som minimerar riskerna för domstolsprocesser om avtalets karaktär. 

Det bör framgå tydligt i upphandlingsdokumentationen huruvida det rör sig om ett ramavtal 

enligt LOU eller inte. Det är även viktigt att undvika begrepp som kan missförstås, till 

exempel avropa, om det inte rör sig om ett ramavtal. Föreligger särskilda skäl bör dessa 

framgå redan av förfrågningsunderlaget. Även om upphandlande myndighet anger att det är 

ett vanligt kontrakt kan det vara fråga om ramavtal, vilket får till följd att tidsbestämmelserna 

måste beaktas.
221
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5.5 Överträdelse av fyraårsregeln  

En leverantör som inte är nöjd med utgången av ett upphandlingsmål och anser sig ha lidit 

skada eller kunna komma att lida skada har rätt att ansöka om överprövning med stöd av 

bestämmelserna i 16 kap. 4 § LOU. Det går även att föra ogiltighetstalan mot ett avtal där det 

inte föreligger någon avtalsspärr.  

Det är enbart leverantörer i som kan ansöka om överprövning av en upphandling. Det är alltså 

inte möjligt för vem som helst som är missnöjd med utgången av en upphandling att 

överpröva denna. Under förutsättning att den upphandlande myndigheten har brutit mot de 

grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU och därmed orsakat leverantören eller 

leverantörer skada ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas 

först sedan rättelse har gjorts.
222

  

För att vinna framgång i en överprövningsprocess måste den leverantör som klagar visa att två 

rekvisit är uppfyllda. Detta fastställdes av HFD i ett mål från år 2013.
223

 Det första rekvisitet 

enligt HFD är att upphandlande myndighet ska ha brutit mot LOU och det andra rekvisitet är 

att klaganden på grund av detta ska ha lidit skada eller i alla fall riskerat att lida skada. För att 

domstolen ska anse att skaderekvisitet är uppfyllt måste klaganden kunna konkretisera båda 

dessa omständigheter.  

Målet från år 2013 handlar om en upphandling av telefoni som genomfördes av Ekerö 

kommun enligt förhandlat förfarande med föregående annonsering. En anbudsgivare som inte 

tilldelats kontraktet ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen skulle göras om. 

Anledningen var att det enligt leverantören saknades förutsättningar för att använda förhandlat 

förfarande och att upphandlingen i övrigt inte genomförts på ett korrekt sätt. Klaganden ansåg 

att denne till följd av bristerna i upphandlingen inte kunnat lämna det mest konkurrenskraftiga 

anbudet och i och med det lidit skada eller riskerat att lida skada. Förvaltningsrätten 

konstaterade att det förelåg en sannolik skada för klagande part, till följd av att kommunen 

felaktigt använt förhandlat förfarande, och att upphandlingen därför skulle göras om. 

Kammarrättens bedömning låg i linje med den tidigare instansens bedömning.  

I HFD blev utgången däremot annorlunda. Domstolen tog först fasta på bestämmelsen i 16 

kap. 4 § LOU som innehåller bestämmelser om talerätt för klaganden och att det enligt den 

regeln är klagandens egen uppfattning om skada eller risk för skada som är relevant.  
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För att ingripa mot en upphandling är det 16 kap. 6 § i LOU som är av intresse. Bestämmelsen 

aktualiseras när en upphandlande myndighet brutit mot LOU och klaganden på grund av det 

skadats. För att regeln ska bli tillämplig krävs det att klaganden klargjort hur denna lidit 

skada. I fallet var inte skaderekvisitet uppfyllt så underinstansernas avgöranden avslogs.  

Av en intressant rättsfallsanalys framgår att det är mycket vanligt att det vid överprövningar 

läggs för mycket fokus på själva upphandlingsfelet. Det som är av betydelse är huruvida en 

faktisk skada uppstått eftersom det endast är i sådana situationer som förvaltningsdomstolen 

får ingripa. Domen från HFD förändrar egentligen inte tidigare praxis som finns rörande 

skaderekvisitet men det framgår mycket tydligt av den att det inte är tillräckligt att påstå att 

möjligheten fråntagits att lämna det mest konkurrenskraftiga anbudet utan det måste gå att 

konkretisera på vilket sätt anbudet hade varit annorlunda om felet i upphandlingen inte 

förelegat.
224

  

Vid upphandling av ramavtal tillämpas på samma sätt de bestämmelser som följer av 16 kap. 

LOU om överprövning och skadestånd. En ansökan om överprövning av en upphandling ska 

ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av den så kallade avtalsspärren. Ett 

undantag gäller här för ramavtal med förnyad konkurrensutsättning eftersom de för dessa 

kontraktstilldelningar inte löper någon avtalsspärr. Den upphandlande myndigheten har enligt 

16 kap. 15 § LOU möjlighet att tillämpa en frivillig avtalsspärr i sådana situationer.
225

  

Vid upphandling av ramavtal med en leverantör gäller samma överprövningsregler som vid 

andra upphandlingar. Sådana avrop som görs med stöd av ett ramavtal med en leverantör där 

alla villkor på förhand är fastställda kan normalt inte överprövas. Eftersom alla villkor är 

fastställda fattas inte något nytt överprövningsbart beslut i samband med avropet. Ramavtal 

med flera leverantörer och med alla villkor fastställda är ömsesidigt förpliktande för parterna 

och samma överprövningsregler gäller som vid andra upphandlingar. Om en upphandlande 

myndighet tilldelar kontrakt, det vill säga avropar, på ett sätt som frångår de villkor som 

angetts i ramavtalet torde avropet betraktas som ett självständigt avtal och därmed kunna vara 

föremål för överprövning. Vid ramavtal med förnyad konkurrensutsättning gäller som 

huvudregel att denna är möjlig att överpröva.  Samma principer gäller då som vid vanliga 

överprövningar av en upphandling.
 226
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Det krav på skaderekvisit som uppställdes i HFD:s dom från år 2013 måste beaktas även då 

det handlar om ramavtal. För en leverantör som hävdar att ramavtalet eller avropsavtalet står i 

strid med LOU måste denna konkretisera vilket skada den lider. Skaderekvistet för just 

ramavtal kommer närmare diskuteras under analysavsnittet.  
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6. Analys 

6.1 Introduktion och disposition  

Fram till aktuellt kapitel har gällande rätt på upphandlingsområdet, med särskild fokus på 

ramavtal, presenterats och förklarats med utgångspunkt i direktivtexter, LOU och praxis. 

Målet med analysen är att föra en diskussion kring de huvudsakliga frågor som uppsatsen 

inleds med och ge ett svar på i vilken mån osäkerheten kring de ställda frågorna orsakar 

problem för berörda parter och domstolarna. Den huvudsakliga frågan är vilken tidsgräns som 

gäller för avropsavtal under ramavtal.  

Analysen inleds med en sammanfattning av det som tagits upp i referensramens fem kapitel 

om gällande rätt angående tidsbestämmelsen för ramavtal och de bakomliggande orsakerna 

till fyraårsbestämmelsen som finns i 5 kap. 3 § LOU med bakgrund i klassiska direktivets 

artikel 32. De undantagssituationer som är att likställa med ”särskilda skäl” enligt LOU:s 

mening och ”vederbörligen styrkta undantagsfall” enligt direktivtexten kommer att diskuteras 

med bakgrund i den praxis som redogjorts för tidigare i texten.  

Därefter läggs fokus på avropsavtalen och den närmare innebörden av att det saknas 

uttryckliga bestämmelser kring den längst tillåtna löptiden. De eventuella följder som ett 

åsidosättande av bestämmelsen om ramavtalens löptid kan få diskuteras även nedan samt i 

vilken mån ett åsidosättande av tidsbestämmelsen kan orsaka skada för den leverantör eller de 

leverantörer som förlorar möjlighet att vara med och konkurrera om tilldelning av ramavtal 

och möjlighet till avrop under löptiden. Skaderekvisitet
227

 i överprövningar av 

upphandlingsmål diskuteras särskilt för sig eftersom det avser skador till följd av 

lagöverträdelser av upphandlingsreglerna i stort och inte specifikt för ramavtal.  

Slutligen diskuteras frågan om vilka skillnader i bedömning, av avtalstiden för ett ramavtal, 

de nya ramavtalsbestämmelserna som tillkommer genom nya direktivens genomförande 

troligtvis kommer att få.  

6.2 Fyraårsregeln 

Genom utredningen som gjorts under arbetets gång har någon närmare bakgrund eller 

förklaring till varför tidsbestämmelsen är begränsad till just fyra år inte hittats. Att det 

föreligger en tidsbegränsning med hänsyn till att upprätthålla en sund konkurrens är 

otvivelaktigt. Regeln omöjliggör att parterna binder upp sig i långvariga avtalsförhållanden. 
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Det ligger med största sannolikhet någon form av utredning på EU-nivå till grund för detta. 

En utgångspunkt torde ha varit att betrakta hur ramavtal användes innan det fanns en tidsregel 

för att avgöra vad som var en normal avtalstid och på så sätt hämta inspiration till en lämplig 

bestämmelse.  

En annan trolig förklaring till tidsbestämmelsen kan vara att den bedöms överensstämma med 

en standardtid vad gäller produkters normala avskrivningstid. Fyra år blir således en rimlig tid 

för när det är passande att avsluta ett kontrakt och framkalla en ny konkurrensutsättning. 

Avskrivningstiden är dessutom ett av skälen som kan tillåta längre avtalstid, varför det är 

troligt att den har spelat en betydelse vid bestämmelsen av fyra år. Bestämmelsen är definitivt 

inte godtyckligt bestämd utan den är avsedd att motsvara vad som avses med effektiv och 

sund användning av ramavtal.  

Möjligtvis kan en parallell dras till de riktlinjer
228

 som kommissionen framarbetat avseende 

vertikala samarbeten
229

 enligt artikel 101 i FEUF som nämndes tidigare i avsnitt 3.2.  Syftet 

bakom de reglerna är att hjälpa företag att göra en egen bedömning av vertikala avtal enligt 

EU:s konkurrensregler. Konkurrensklausuler som innebär att en leverantör förbjuder sina 

återförsäljare att sälja produkter eller tjänster som konkurrerar med de produkter eller tjänster 

som leverantören tillhandahåller anses normalt kunna ha positiva effekter förutsatt att de inte 

binder återförsäljaren under en alltför lång period. Detta är anledningen till att 

konkurrensklausuler inte är förbjudna i sig, utan tillåtna förutsatt att avtalstiden inte är längre 

än fem år eller att konkurrensklausulen fortsätter gälla efter avtalstidens slut.  

Trots att bestämmelserna om ramavtal respektive bestämmelserna om konkurrensklausuler 

inte har någonting gemensamt torde de båda utgå ifrån någon slags liknande bedömning att 

konkurrensen inte lider för allvarlig skada så länge ett avtal bara tillåts under en så pass kort 

tid motsvarande fyra eller fem år.  

Oavsett vad det är som inspirerat eller motiverat EU-lagstiftarna till att uppsätta en 

fyraårsregel är den gällande på området och intagen i LOU genom klassiska direktivets 

ikraftträdande.  
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Det som eftersträvas med bestämmelsen är att regelmässigt och regelbundet framtvinga nya 

konkurrenssituationer för att upprätthålla effektiv konkurrens även på ramavtalsmarknaden. 

Fyraårsregeln har funnits sedan tillkomsten av de första ramavtalsbestämmelserna inom 

klassiska sektorn år 2008. Ramavtal som instrument har med andra ord alltid reglerats i 

klassiska sektorn utifrån reglerna så som de ser ut idag.  

Som tidigare framgått skiljer sig bestämmelserna i försörjningssektorn åt avsevärt i just denna 

bestämmelse då det först genom nya försörjningsdirektivet införs en tidbegränsning för 

ramavtal.
230

 I förarbetena till LOU och LUF anges att bestämmelserna i LOU kan vara en 

utgångspunkt vid bedömning av ramavtal enligt LUF men det är alltså inte tvingande att iaktta 

tidsbestämmelserna.
231

 Det är anmärkningsvärt att en så viktig bestämmelse enligt klassiska 

direktivet inte finns på motsvarande sätt i försörjningsdirektivet när upphandlingsförfarandena 

i övrigt präglas av exakt samma grunder och styrs av samma allmänna rättsprinciper. Trots att 

inte marknaderna ser identiska ut torde effekterna av ramavtal vara det.   

Fyraårsbestämmelsen är ett mycket tydligt kännetecken på ramavtal. Upphandlingskontrakt i 

vanlig mening lyder inte under någon tidsbestämmelse alls. Det är en aning märkligt att en 

viss typ av upphandlingsöverenskommelse bestäms till en så kort tid som fyra år medan en 

annan typ av kontrakt kan löpa på tills vidare och egentligen hur lång tid som helst. 

Uppläggen är givetvis helt olika men de inleds med samma konkurrensuppsökande skede och 

torde även i den här situationen ge ungefär lika effekt på konkurrensen.  

Det faktum att det krävs en bestämmelse för att undvika att ramavtal blir ett instrument som 

utestänger de leverantörer som inte intar partställning i ett ramavtal, och för att ramavtal inte 

ska kunna missbrukas till skada för konkurrensen är helt förståeligt. Motiven bakom 

bestämmelsen borde även ha stor relevans för ett vanligt upphandlingskontrakt också. På 

samma sätt stängs ju leverantörer i viss mån ute när de inte kan konkurrera om den varan eller 

tjänsten så snart upphandlande myndighet valt ut en leverantör och tilldelat denna kontraktet. 

Skillnaden i regler mellan vanligt upphandlingskontrakt och ramavtal blir extra påtaglig i 

situationer där det föreligger blandade kontrakt, det vill säga både ett vanligt 

upphandlingskontrakt och ett ramavtal.  
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I avsnitt 5.4 presenterades en intressant upphandling där Kriminalvården var inblandad.
232

 

Upphandlingen innehöll både ramavtalsvillkor och villkor som motsvarar ett vanligt 

upphandlingskontrakt.  Många gånger är det en hårfin skillnad men det är av så stor betydelse 

vilken typ av upphandling som avses eftersom utsikterna för framtiden, vad gäller kontraktens 

löptid, är helt och hållet åtskilda. Överviktsprincipens tillämpning synes vara ganska klarlagd 

och får en vägledande funktion till den del att det bestämmer utsikterna vad gäller tillåten tid 

på kontraktet när de väl konstaterats att det är ett blandat kontrakt. Situationen inför 

upphandlingen underlättas eller förenklas på så sätt att det går att på förhand planera att 

villkoren som är likt ramavtal får en liten del av upphandlingen i stort men ändå undkommer 

fyraårsbegräsningen tack vare överviktsprincipen. Upphandlande myndighet besparas att 

lägga tid eller resurser på att ta fram dokumentation och bevisning för att det föreligger 

speciella skäl för långt kontrakt utan kan planera och fullfölja affären med vetskap om att 

upphandlingen blir en vanlig upphandling i LOU:s mening.   

Min egen uppfattning är att det bör vara lika motiverat att utsätta vanliga 

upphandlingskontrakt för regelbundna konkurrenssituationer på samma sätt som gäller för 

ramavtal. Utifrån de bestämmelser och den praxis jag tagit del av ser jag absolut att det finns 

en fördel i att även begränsa tiden för vanliga upphandlingskontrakt. Effekterna är i slutänden 

trots allt desamma oavsett vilken typ av kontrakt som affären bottnar i.  

6.3 Särskilda skäl och egna synpunkter på praxis 

I den praxis som redogjorts för under avsnitt 5.3 framgår att det inte är helt klarlagt vad som 

avses med särskilda skäl eller i alla fall inte hur långt dessa kan sträcka sig.  

Omständigheterna i ett fall kan innebära att särskilda skäl föreligger medan samma 

omständigheter i ett annat fall inte nödvändigtvis behöver innebära att särskilda skäl 

föreligger om inte upphandlingsföremålet är detsamma. 

Det finns typsituationer som återkommit i flera fall men varje bedömning är beroende av de 

omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. I kommissionens tolkningsmeddelande 

anges att vid användningen av ramavtal inom den klassiska sektorn kan upphandlingsföremål 

som kräver stora leverantörskostnader med en lång avskrivningstid kräva en förlängd avtalstid 

och då även fungera konkurrensfrämjande tack vare att en längre avtalstid väljs.  
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I ett av de kammarrättsmål
233

 som tidigare redogjorts för planerades en avtalstid på åtta år. 

Kammarrätten konstaterade att det enligt vad som framgår i förarbetena till 

upphandlingslagarna är svårt att ge konkreta exempel på särskilda skäl men att det i alla fall är 

klarlagt att oavsett vilka skälen är så ska de ha en tydlig koppling till upphandlingsföremålet. 

Ett eventuellt behov av att bygga upp eller utöka verksamheten för fullgörandet av kontrakt 

utgör inte särskilda skäl. Det framkom inga andra skäl som kammarrätten ansåg ha en 

koppling till föremålet för upphandlingen. Vad som tydliggörs här är att det krävs en koppling 

mellan föremålet och skälen, men också att skälen måste finnas redan vid 

upphandlingstillfället. Kraven på kopplingen mellan skälen och upphandlingsföremålet faller 

om inte skälen finns redan vid upphandlingstidpunkten. Det går inte att motivera att 

hypotetiska framtida skäl motsvarar särskilda skäl enligt lagstiftarens mening.  

Liknande resonemang fördes i Kammarrätten i Stockholm
234

. Domstolen menade i det målet 

att de angivna skälen enbart syftade till att möta konsekvenserna av en eventuell 

överprövning. Skälen var hänförliga till en extraordinär situation för det fall en överprövning 

skulle inträffa. Här tycker jag att det finns en relevans av att beakta dessa konsekvenser. Även 

om de inte har en direkt koppling till föremålet i sig så kan de få en allvarlig konsekvens när 

det rör just sjukvård och mediciner. Allmänintresset borde ha betydelse i en situation som 

denna. Kravet på koppling till upphandlingsföremålet kanske inte kan väga precis lika tungt i 

varje enskild upphandling. Det är dock en mycket svår gränsdragning eftersom olika krav i 

olika sammanhang påverkar förutsebarheten på ett negativt sätt.  

Problematiken i att ta hänsyn till varje liten omständighet i varje fall medför en omöjlighet att 

uppställa allmänna riktlinjer för hur särskilda skäl ska beaktas. Det går inte att lämna några 

mer precisa bestämmelser. Den avtalstid som var aktuell i målet var fyra år med möjlighet till 

sex månaders förlängning. Det var en väldigt kort tid som huvudregeln överskreds med, men 

det är inget jag stött på någon argumentation kring. Domstolarna synes vara mycket bestämda 

i sin bedömning av särskilda skäl, att det är enbart skälen i sig som fokus läggs på, oavsett om 

det rör sig en ytterligare tid om sex månader eller istället flera år. Bedömningen blir inte helt 

förutsebar.  

 

                                                           
233

 Kammarrätten i Göteborg dom av den 11 februari 2015 i mål nr 4656-14. 
234

 Kammarrätten i Stockholm dom av den 23 mars 2011 i mål nr 5609-5629-10. 



56 

 

När det är konkurrensskyddet som står i fokus borde ett ramavtal om tio år betraktas som 

mycket allvarligare än ett ramavtal om fyra år och sex månader. Det är inte sällan som det 

bara förs resonemang kring om det föreligger särskilda skäl eller inte, och inte med vilket 

tidsspann huvudregeln frångås. De borde ställas högre krav på skälen ju längre tid det rör sig 

om men något sådant resonemang har jag inte stött på i praxis.  

I ett annat mål från Kammarrätten i Stockholm
235

 var bedömningen något av den motsatta. En 

kortare tid än huvudregelns fyra år ansågs nämligen medföra inträdeshinder för nya aktörer. 

Avtalstiden var bestämd till fem år med möjlighet till två års förlängning och kammarrätten 

konstaterade här att undantag från huvudregeln var aktuellt för att försäkra sig om effektiv 

konkurrens när upphandlingsföremålet kräver investeringar vars avskrivningstid var längre än 

fyra år. En avtalstid om fyra skulle skapa ett inträdeshinder för mindre aktörer som fick antas 

vara konkurrenshämmande. Likaså i ett mål från Kammarrätten i Göteborg
236

 gjordes ett 

undantag från huvudregeln då kammarrätten angås att en avtalstid om fyra år skulle skapa en 

ekonomisk osäkerhet för mindre aktörer som antogs vara konkurrenshämmande. 

Upphandlingsföremålet krävde höga investeringskostnader och en avskrivningstid på mer än 

fyra år.  

Det som är särskilt utmärkande i den praxis som jag tagit del av avseende särskilda skäl är att 

det ibland anses som en kort avtalstid är det som är konkurrenshämmande. Med andra ord 

skulle det då vara konkurrenshämmande att inte frångå huvudregeln. Det är 

uppseendeväckande att det ibland krävs ett avsteg från huvudregeln för att upprätthålla 

önskvärd effekt på konkurrensen. Det skulle lika gärna kunna föreligga en exakt likadan 

situation men där tiden bestäms till fyra år eftersom det är huvudregeln. Då ger det en felaktig 

effekt på konkurrensen eftersom det skapar ett inträdeshinder för små aktörer. I en sådan 

situation tycker jag inte att bestämmelsen i sin nuvarande utformning är speciellt 

ändamålsenlig. Konkurrensen riskerar att hämmas till följd av huvudregeln. Att beakta 

särskilda skäl ska då snarare ses som en regel än ett undantag.  

Bevisbördan för särskilda skäl åligger alltid den upphandlande myndigheten. Det framgår inte 

direkt av lagtext men syns klart och tydligt i såväl praxis som doktrin. I direktivtexten kallas 

det istället vederbörligen styrkta undantagsfall, vilket uttrycker en bevisregel.  
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En intressant tanke här är vems behov det egentligen är som är styrande för att ingå ett 

ramavtal med lång avtalstid. Är det leverantören eller är det upphandlande myndigheten.  De 

huvudsakliga skäl som motiverar extra lång avtalstid är stora investeringskostnader och att 

avskrivningstider som överstiger fyra år bör motivera att ramavtalstiden förlängs något. 

Oavsett vems behov det är så ligger bevisbördan i alla lägen på den upphandlande 

myndigheten. Sett till den praxis som finns är situationerna och skälen väldigt annorlunda i 

olika fall. Större delen av praxis talar om att det är stora projekt som kräver stora kostnader 

och höga investeringar, vilket ju är ett behov sett från upphandlande myndighets sida. När det 

däremot gäller konkurrenshänseendet är det ju snarare leverantörernas behov som står i fokus. 

Något närmare resonemang kring vad domstolen kräver för sorts bevisning har jag inte funnit, 

det nämns sällan några uttryckliga krav på dokumentation, men i ett antal fall av de jag stött 

på nämns det särskilt att de som upphandlande myndighet uppfattar som särskilda skäl bör 

med fördel framgå redan av förfrågningsunderlaget för att undvika problem i ett senare skede.  

6.4 Tidsbestämmelser avseende avropsavtalen  

Bestämmelsen om ramavtalets löptid skapar som framgått en hel del osäkerhet, men 

avsaknaden av avropsavtalsbestämmelser skapar troligtvis ännu mer osäkerhet. I 

kommissionens tolkningsmeddelande och även lagkommentarer till LOU kan utläsas att 

avropsavtal per automatik följer de tidsgränser som gäller för underliggande ramavtal, med 

andra ord en huvudregel på fyra år.   

I 2004 års direktiv, både för klassiska sektorn och försörjningsdirektivet, finns inget bestämt 

om avropsavtalen för sig, och inte heller i LOU eller LUF. Däremot så följer av det nya 

klassiska direktivets skältext bestämmelser som riktar sig direkt till de kontrakt som 

ramavtalet ligger till grund för. En intressant diskussion kring tolkningsmeddelandet i 

jämförelse med lydelsen i det nya direktivet fördes mellan berörda parter i målet från 

Förvaltningsrätten i Linköping
237

 som redogjordes för i kapitel 5. Det föreligger en väsentlig 

skillnad mellan kommissionens tolkningsmeddelande och nya direktivet. Det som framgår av 

tolkningsmeddelandet är att ramavtalstiden strikt styr avropsavtalstiden men att 

ramavtalstiden kan vara flexibel om det föreligger särskilda skäl.  
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Särskilda skäl följer även av nya direktivet men det tillkommer också en bestämmelse som 

säger att avropsavtalstiden inte nödvändigtvis behöver följa ramavtalstiden. En förklaring till 

varför avropsavtalstiden inte regleras är att det torde vara den allmänna uppfattningen att 

dessa lyder under ramavtalen. Domstolen har dock uttryckt att det är ett oklart rättsläge, 

givetvis för att det inte finns några bestämmelser. Trots att många är av uppfattningen att 

dessa följer bestämmelserna för ramavtalen så finns det inga regler som säger att det måste 

göra det. Enligt min mening torde det inte vara helt självklart att avropsavtalen ska begränsas 

i tiden eftersom ett avtal mellan två parter ska kunna ingås för så lång tid som parterna önskar. 

Dessa ska kunna avlägga beställningar och erhålla leveranser under den tid det ömsesidiga 

behovet finns.  

Den avtalsfrihet som råder inom civilrätten är inskränkt och återspeglas inte på samma sätt 

inom upphandlingsrätten. Det är dock inte en märklig tanke att parterna borde vara de som 

avgör tiden för beställningar och affärer emellan dem. Givetvis är det rimligare att ha ett 

upplägg där samtliga berörda konkurrerar på lika villkor men ur konkurrenssynpunkt har 

förfarandet redan föregåtts av ett konkurrensuppsökande skede där lämplig leverantör valts ut 

på grundval av kapacitet och resurser.  

En fråga som inte besvaras av varken tolkningsmeddelandet, doktrin eller det nya direktivet är 

vad som gäller för avropsavtalen i en situation där det föreligger särskilda skäl för lång 

ramavtalstid.  Om avropsavtalen ska följa tiden för ramavtalen borde ju även det innebära att 

avropsavtalen per automatik får en förlängd tid på grund av de särskilda skälen, men ställs det 

extra krav på de skälen när även avropsavtalstiden kan utsträckas i tiden. En situation där ett 

ramavtal löper på sju år skulle i sådant fall medföra att avropsavtalen också får löpa på sju år. 

Om det då sker ett avrop i slutet på ramavtalets löptid kan avropet komma att gälla under 

mycket lång tid därefter, om tiderna ska motsvara varandra men nödvändigtvis inte 

överensstämma under samma period. Sker avropet år fem och kan gälla i sju år blir ramavtalet 

med underliggande kontrakt väldigt långt.   

I målet från Förvaltningsrätten i Linköping
238

 hävdade Region Östergötland som var 

upphandande myndighet i affären, att det förelåg särskilda skäl dels för ramavtal om fem år 

totalt, och avropsavtal om totalt sju år om möjliga förlängningar skulle komma att tillämpas. 

De särskilda skäl som Regionen åberopade, som förvaltningsdomstolen inte ansåg var 

tillräckliga, framställdes för såväl långt ramavtal som långt avropsavtal.  
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Som diskuterats tidigare lade domstolen inte heller i det här målet något fokus på att det 

gällde någon viss tid eller att det rörde sig om tid överstigande huvudregeln för båda avtalen. 

Det som hamnar i fokus vid domstolens bedömning är enbart vilka skälen är, vilken 

anknytning de har till upphandlingsföremålet och hur väl de presenterats av upphandlande 

myndigheten. Det saknas här klargöranden om frågan vad gäller de särskilda skäl som är 

särskilt riktade mot långa avropsavtal.  

Med anledning av det ärende som tidigare nämndes som Konkurrensverket var inblandat i 

fördes ett resonemang kring vad som faktiskt gäller vid sent avrop från ramavtal. Ärendet 

rörde en ramavtalsupphandling där Trafikverket använde sig av det statliga ramavtalet för 

profil- och presentprodukter och tecknade avtal med en leverantör den 25 juni år 2013. Fem 

dagar senare löpte ramavtalet ut. Avropsavtalet hade en löptid på två år med möjlighet till två 

års förlängning uppdelat i optioner om ett år vardera. Avropsavtalet fick alltså en löptid om 

två till fyra år längre än ramavtalet. Ett avtal som tecknats inom ett ramavtals löptid kan 

fortsätta löpa efter ramavtalets slutdatum, vilket är logiskt och kopplat till den praktiska 

användningen av ramavtal. Ofta är det nödvändigt att avropa under hela ramavtalets löptid. 

Det är inte bara en konsekvens av att ramavtal är tillåtet i sig utan också en konsekvens av att 

det är tillåtet att ramavtal kan tecknas av inköpscentraler. För en del varor och tjänster ligger 

det i sakens natur att leveransen sker under en period som ibland kan vara relativt lång, inte 

sällan upp till fyra år.  

En situation där avrop under hela ramavtalstiden skett regelbundet med en kontraktstid på sex 

månader varje gång skulle troligtvis misstänkas för otillbörligt användande om den 

upphandlande myndigheten några dagar innan ramavtalet löper ut gör en beställning med en 

avtalstid på två eller tre år. Det är uppenbart i en sådan situation att det sista avropet frångår 

det mönster som tidigare gällt. Hela kontraktet måste vara konkurrensutsatt. Om leverantörer 

från början är medvetna om att avrop kommer att ske enligt ett visst mönster finns inget 

otillbörligt användande i att avrop görs sent under löptiden. Resonemanget har en nära 

koppling till transparensprincipen. Sker ett avrop som frångår mönstret och som sker i 

skymundan kommer det troligtvis att likställas med en otillåten direktupphandling.  

Om det skulle vara förbjudet att leverera efter sista ramavtalsdag skulle det innebära att 

beställaren ifråga måste avropa allt i början av ett ramavtals löptid. I teorin går det att teckna 

fyraårigt avropsavtal på ett ramavtals sista dag. För leverantören blir den praktiska 

leveransperioden då åtta år.  
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Ett exempel på otillbörligt användande av ramavtal är avrop som sker strax innan ramavtalet 

löper ut, som avser successiva leveranser, som ska göras under en längre period efter det att 

ramavtalet upphört. Det finns inget entydigt svar på när ett ramavtalsavrop som sträcker sig 

över sista ramavtalsdagen är otillbörligt. Återigen handlar det om en fall till fall bedömning.  

Förutom den kommentar om successiva leveranser som tecknas nära inpå sista dag för 

ramavtalet finns det få kommentarer i litteratur, praxis eller lagtext. Konkurrensverket 

sammanfattar några intressanta omständigheter som alltid spelar en betydande roll för att 

bedöma lämpligheten av ett sent avrop. Av stor betydelse är givetvis när under 

ramavtalsperioden som avropet sker och om det gäller en enskild leverans eller successiva 

leveranser. Storleken på avropet i förhållande till ramavtalets totala volym är också en fråga 

av betydelse. Det spelar också en stor roll vilken omfattning beställningen har i förhållande 

till hur det ser ut på den aktuella marknaden.  Samtliga av dessa omständigheter är relevanta 

för att utreda om just avropet är att beteckna som otillbörligt. Genom att i ramavtalen reglera 

hur avrop ska ske och hur avtal baserade på avropet ska se ut kan det undvikas att ramavtalet 

uppfattas som otillbörligt.   

6.5 Risker vid överträdelse av fyraårsregeln 

6.5.1 Legala risker 

De risker som osäkerheten med ramavtalsanvändandet medför för såväl leverantörer som 

upphandlande myndighet torde främst vara av ekonomisk karaktär. De följder som en 

överträdelse av ramavtalsreglerna kan medföra är en överprövning som beskrivits i kapitel 5.5 

eller att en leverantör klagar och kräver skadestånd, som ska motsvara det positiva 

kontraktisintresset. I den praxis jag tagit av del av som berör just frågan om ramavtalstiden 

står i strid med bestämmelsen i LOU är i princip alltid utgången den att upphandlingen måste 

göras om för att det inte lämnats några skäl som motiverar ett avsteg från huvudregeln.  

Den leverantör som på något sätt varit berörd av upphandlingen, alltså skulle kunnat antas 

som leverantör, kan hos myndigheten ansöka om att upphandlingen görs om. Enligt 16 kap.  

LOU beslutar förvaltningsrätten att en upphandling ska göras om. För en leverantör som 

tilldelas ett ramavtal som sedan överprövas blir också frågan om denne lider skada. 

Leverantören lider inte någon legal risk eftersom denne inte gör något fel enligt LOU:s 

mening utan ansvaret i den meningen ligger på upphandlande myndighet.  
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En annan risk som främst drabbar upphandlande myndighet är att de leverantörer som inte 

tilldelas något kontrakt skapar sig en dålig uppfattning eftersom de i viss mån utestängs från 

denne. Det är kostsamt att göra om leveranser och det påverkar alla inblandade parter när 

projekt försenas till följ av att affären inte kan genomföras i den tid som planerats.  

6.5.2 Skada för leverantör 

Den leverantör som vid en upphandling av ramavtal inte blir tilldelad kontrakt kan ha 

svårigheter med att visa att denne vid anbudstidpunkten lider skada eftersom den rimligtvis 

borde kunna konkurrera om ett kontrakt på fyra år respektive ett kontrakt på fyra år med sex 

månaders förlängning med likvärdiga förutsättningar. I en överprövning måste leverantören 

kunna visa att lagöverträdelsen medför att leverantören i en framtid kommer att lida skada, det 

vill säga den tiden som överstiger huvudregeln. Frågan är om en skada som denna är 

tillräckligt konkret enligt HFD:s praxis, eftersom den blir så pass hypotetisk och beroende av 

att ett nytt inköp av aktuell typ sker igen med motsvarande konkurrenter.  

Utsikterna för leverantör att både överpröva och visa skada ser olika ut beroende på om det 

handlar om ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning eller rangordning. Här är återigen 

en aspekt som jag tycker spelar in i det jag tidigare diskuterat att tidsbestämmelsen inte borde 

vara identisk för alla olika typer av ramavtal.  

Ett exempel är en situation där ett ramavtal upphandlas med en löptid om tio år. Om 

upphandlingen av ramavtalet inte överprövas vid anbudstidpunkten ser förhållandena väldigt 

olika ut för leverantörer beroende på om det är samtliga villkor fastställda eller inte. Är alla 

villkor fastställda i förväg kan ramavtalet överprövas inom tio dagar men avropsavtalet kan 

aldrig överprövas om inte någon avvikelse från villkoren skett. Om villkoren inte är 

fastställda kan ramavtalet överprövas när som helst och avropen kan överprövas som vanligt 

inom tio dagar.  

6.6 Pågående förändringar  

Genom nya direktiven, vilka kommer att träda i kraft i svensk rätt i början av år 2017, 

kommer en del intressanta förändringar att ske vad gäller bestämmelserna om ramavtal som 

upphandlingsinstrument. I preambeln anges visserligen att ramavtalsinstitutet bör behållas 

som det är men att delar av bestämmelserna behöver klargöras. En stor skillnad, i alla fall rent 

dispositionsmässigt, är att den så viktiga generalklausulen flyttas till skältexterna.  
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Införandet av konkurrensprincipen torde generellt ge ett större konkurrensskydd för 

upphandlingar, av olika typer, och genom hela förfarandet och inte bara specifikt för 

ramavtal. Det ger med andra ord ett utökad skydd, men spelar egentligen ingen större roll 

avseende just ramavtal.  

Det är intressant att se att ordalydelsen i generalklausulen ändrats från ”får” till ”bör” vilket 

inte uppfattas som lika strikt. Å andra sidan kan det uppfattas som att det som tidigare 

hävdats, alltså att generalklausulen följer av de redan implementerade grundläggande 

principerna, inte längre ger ett tillräckligt regelverk i rent konkurrensrättsligt hänseende.  

Det som är av särskilt intresse för de frågor som fokus varit på under arbetets gång är den nya 

skältexten som anger att ramavtalens löptid inte alltid styr tiden för avropsavtalen utan dessa 

tillåts att löpa för en längre eller kortare tid. Skältexten skiljer sig avsevärt ifrån 

kommissionens tolkningsmeddelande som generellt getts tyngd av att vara rättskälla. 

Bestämmelsen om ramavtalens löptid omformuleras till ”undantagsfall som vederbörligen 

motiverats”. Det kommer med andra ord inte finnas någon bevisregel i direktivtexterna.  

I preambeln exemplifieras dessutom undantagsfall genom att det anges att huvudregeln kan 

överskridas ifall en leverantör för att kunna fullgöra framtida förpliktelser gentemot den 

upphandlande myndigheten måste vara i besittning av utrustning med en avskrivningstid som 

överstiger fyra år och denna utrustning dessutom måste stå fri att disponera under hela 

avtalstiden.
239

 Som jag uppfattar ordalydelsen innebär det en ytterligare förutsättning för 

särskilda skäl att även besittningsrekvisit måste uppfyllas.  

I skältexten 71 i nya LUF-direktivet framkommer bakgrunden till den nya tidsbestämmelsen 

på åtta år som införts i försörjningssektorn. Det anges att ramavtal kan vara en effektiv 

upphandlingsmetod i hela unionen men att det finns ett behov av att öka konkurrensen genom 

att förbättra öppenheten och tillträdet till upphandling genom ramavtal. Med andra ord låter 

det som att tidbestämmelsen anses vara motiverad för att möjliggöra för upphandlande 

myndigheter och även enheter enligt detta direktiv att delta i ramavtalsupphandlingar, vilket 

torde underlättas av att kontraktstiden är begränsad för att uppnå maximal konkurrenskraft 

och lägga ner de resurser som efterkrävs för en specifik tidsperiod. Det låter som att en 

tidsbestämmelse är efterfrågad för ökad konkurrens.  

                                                           
239

 Direktiv 2014/24/EU skäl 62.   
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En spekulation är att ramavtal inom sektorn endast har använts av en mindre krets men en 

förhoppning finns att stora som små upphandlande enheter ska ges möjlighet att använda 

instrumentet. Något som jag ständig frågar mig men ännu inte hittat något svar på är varför 

tidsbestämmelsen ändå skiljer sig åt med så pass många år i jämförelse med tidsbestämmelsen 

inom klassiska sektorn.  

6.7 Slutsatser 

Jag har under skrivandets gång inte kommit fram till varför ramavtalsbestämmelserna skiljer 

sig åt mellan de olika upphandlingslagarna på så sätt att bestämmelserna inom 

försörjningssektorn hålls mycket mer flexibla än inom den klassiska sektorn. Med tanke på att 

konkurrenssituationen torde vara likvärdig och intresset av att upprätthålla denna så effektiv 

som möjligt är det för mig en aning förvånande. Som framgår av preambeln till nya 

försörjningsdirektivet kommer en tidbegräsning på åtta år att införas. Bestämmelsen införs för 

att effektivisera konkurrensen och möjliggöra deltagande för fler aktörer. Jag har inte gjort 

någon djupare redogörelse av situationen inom försörjningssektorn utan har mest 

uppmärksammat reglerna och gjort en mer ingående redogörelse om ramavtal inom klassiska 

sektorn. Utan någon djupare redogörelse uppfattas det ändå i mina ögon som 

uppseendeväckande att det föreligger så stora skillnader. Det finns givetvis en reell skillnad 

mellan sektorerna som är avgörande för hur bestämmelserna om ramavtal bör vara utformade. 

Inom försörjningssektorn handlar det främst om affärsdrivande företag som måste göra 

långsiktiga investeringar som kräver den dubbla ramavtalsiden.  

Avsaknaden av uttryckliga bestämmelser om avropsavtal skapar en onödig osäkerhet vid 

ramavtalsanvändandet. Med det sagt tror jag inte att användningen av dem hämmas eftersom 

de likväl förekommer i mycket stor omfattning och är ett mycket populärt 

upphandlingsinstrument. Däremot tror jag att tid och kostnader på överprövningar, och nya 

upphandlingsprocesser hade kunnat undvikas om det framgick tydligare på vilket sätt 

avropsavtal regleras. Den praxis som finns är inte nog vägledande i alla situationer eftersom 

det är en tydlig fall till fall bedömning. En annan fråga som jag ställt mig under skrivandets 

gång är hur det förhåller sig med avropsavtal under ramavtal där det finns särskilda skäl för 

lång tid. Om kommissionens meddelande tolkas i sin ordalydelse borde dessa avropsavtal per 

automatik följa ramavtalens längd och därmed tillåtas att ingås för en längre tid, som givetvis 

ska motsvara löptiden för ramavtalet. 
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För att avsluta vill jag framföra att det med grund i min utredning inte finns ett fullgott 

regelverk för ramavtal varken i svenska LOU eller i EU-direktivet. För att uppnå de mål som 

lagstiftaren har med ramavtalsinstrumentet bör reglerna klargöras och förtydliganden 

inhämtas från EU-domstolen.  

Målet är att ramavtal ska användas på ett konkurrenseffektivt sätt anpassat till de enskilda 

fallen men där samtliga berörda parter har klara bestämmelser att förhålla sig till. Jag menar 

att det inte finns en fulltäckande huvudregel ens en gång eftersom det inte finns något sagt om 

avropsavtal och det är ju dessa som är det stora delarna i ramavtalet.  

Ramavtalet i sig är ju endast grundkontraktet mellan parterna men avropsavtalen bestämmer 

alla framtida affärer under den avtalade tiden. Vad gäller det nya direktivet så tillkommer en 

bestämmelse om ramavtal, åtminstone uttryckt i skältexterna, som framhäver att avropsavtal 

inte nödvändigtvis måste följa ramavtalets tid. De effekter som detta torde medföra är att 

upphandlande myndighet vågar ingå ramavtal som tillåter avropsavtal som inte exakt 

motsvarar ramavtalet tidsmässigt.  

Det är dock inte så troligt att rättsläget klarnar något särskilt eftersom det fortfarande inte 

finns några konkreta bestämmelser vad som gäller för avropsavtal. Den stora skillnaden i 

jämförelse med tidigare direktiv blir att det nu finns något som ordagrant säger emot den 

tidigare något dominanta uppfattningen att det inte skulle vara tillåtet att ingå avropsavtal som 

inte motsvarar ramavtalets löptid.  
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