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Sammanfattning 

 
Myndigheter i Sverige gör idag inköp för 550-600 miljarder per år, när något av dessa 

avtal sluts sker det genom en så kallad upphandling. Regelverket kring upphandlingar 

har till syfte att skapa en rättvis och fungerande marknad där alla anbudsgivare ska ha 

samma förutsättningar samt att myndighetens behov kan tillgodoses. Som resultat av 

detta är det av stor vikt att myndigheter har möjlighet att inom lagens ramar göra så 

effektiva upphandlingar som möjligt. 

 Lagstiftningen rörande offentliga upphandlingar är baserad på EU rättsliga 

direktiv och har sin grund i ett antal principer som ska genomsyra hela förfarandet. 

Möjligheterna att anpassa förfarandet är således begränsade. I uppsatsen kommer 

lagstiftningen undersökas för att ge en tydlig förståelse för vilka problem och 

möjligheter som föreligger vid val av upphandlingsförfarande. 

 När ett ramavtal med flera leverantörer ska upphandlas finns två allmänt 

antagna upphandlingsförfaranden. I det första tillvägagångssättet ingår myndigheten i 

ett ramavtal där villkoren är fasta och att leverantörerna rangordnas utifrån dessa. När 

ett avrop sedan utförs så görs det från den högst rankade leverantören. Problemet med 

detta tillvägagångssätt är möjligheterna att frångå den prioriterade leverantören. Om 

leverantören av någon anledning förlorar sin expertkompetens eller åsidosätter sina 

åtaganden kan således konsekvenser för myndigheten bli stora. Det andra 

tillvägagångssättet är förnyad konkurrensutsättning vilket är mer flexibelt än den första 

metoden men också är mer tidskrävande då en "mini-upphandling" ska äga rum vid 

varje avrop. Eftersom den är tidskrävande är den inte lämplig då många små avrop ska 

göras kontinuerligt och inte heller då avrop måste göras på kortvarsel.  

 Tillvägagångssätten skulle kunna vara en anledning till varför regelverket 

bedömts som oflexibelt. Som eventuell lösning på problemet finns modellen Förnyad 

rangordning och gäller ramavtal med fasta villkor. Skillnaden här är dock att 

rangordningen är anpassningsbar, modellen ger således myndigheterna efter planerad 

utvärdering en möjlighet att ändra rangordningen beroende på utvärderingens utfall. 

Syftet med detta är att bibehålla konkurrens under avtalsperioden och därigenom öka 

möjligheten att fullfölja sina statliga åtaganden. Syftet med uppsatsen blir att svara på 

huruvida modellen är förenlig med gällande rätt, att undersöka och behandla de 

problem som innefattas med användandet av den. Detta för att underlätta förståelsen 

för de problem lagstiftningen medför, för att förtydliga problematiken och 

möjligheterna kring förnyad upphandling. 

 I vår slutsats konstaterar vi att det ges möjlighet för en upphandlande myndighet 

att anpassa tillvägagångssättet så länge någon form av rangordning föreligger. 

Problematiken uppstår huruvida metoden förnyad rangordning är förenlig med 

principen om öppenhet. För att uppnå kravet på öppenhet i upphandlingsförfarandet 

måste de villkor som gäller för avtalet tydligt framgå i förfrågningsunderlaget. 

Problemet uppkommer under ramavtalets löptid då möjligheten att justera 

rangordningen kan leda till osäkerhet för leverantörerna, då de inte vet hur 

rangordningen kan komma att se ut. Ett argument för att öppenhetsprincipen skulle vara 

uppfylld är att parterna har accepterat avtalsvillkoren samt att utvärdering sker enligt 

tidigare godtagna utvärderingskriterier. Vad som krävs för att kravet på öppenhet ska 

vara uppfyllt kan vi enbart spekulera i då en vägledande dom inte förekommer. 
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Begreppsordlista 
 

Förklaringen av de olika begreppen är hämtad från Konkurrensverkets ordlista 

 

Anbud Bindande svar från leverantör på 

förfrågningsunderlag från upphandlande 

myndighet/enhet. 

 

Anbudsutvärdering Bedömning av vilket/vilka anbud som ska 

antas utifrån vald tilldelningsgrund, antingen 

"det ekonomiskt mest fördelaktiga" eller 

"lägsta pris".  

 

Avrop Tilldelning av kontrakt från ett ramavtal. 

 

Direktupphandling En upphandling utan krav på annonsering och 

utan krav på anbud i en viss form. 

 

Förenklat förfarande Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla 

leverantörer har rätt att delta och den 

upphandlande myndigheten får förhandla med 

en eller flera anbudsgivare (enbart 15 kap). 

 

Förfrågningsunderlag Samlingsbegrepp för allt underlag för anbud i 

en upphandling som tillhandahålles 

leverantörer, bl.a. teknisk 

specifikation/uppdragsbeskrivning, krav på 

leverantör, administrativa och kommersiella 

villkor m.m. 

 

Förnyad konkurrensutsättning Förnyad inbjudan att lämna anbud vid ramavtal 

med flera leverantörer när samtliga villkor inte 

är fastställda. 

 

Klassiska sektorn Statliga och kommunala myndigheter och 

offentligt styrda organ som inte bedriver någon 

av de verksamheter som hör till 

försörjningssektorerna. Omfattas av LOU. 

 

Kvalificeringskrav Krav på leverantörens finansiella och 

ekonomiska ställning samt tekniska och 

yrkesmässiga förmåga och kapacitet. 

 

Leverantör Den som på marknaden tillhandahåller varor 

eller tjänster eller utför byggentreprenader. 

Med leverantör avses också grupper av 

leverantörer. 

 

Offentlig upphandling De åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller 
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ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller 

byggentreprenader. Benämns inom 

försörjningssektorerna enbart "upphandling". 

 

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 (avrop) under en 

given tidsperiod. 

 

Rangordning Ordning för tilldelning av kontrakt (avrop) 

enligt villkor angivna i ramavtal. 

 

Selektivt förfarande Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla 

leverantörer kan ansöka om att få delta, och den 

upphandlande myndigheten/enheten bjuder in 

vissa leverantörer som får lämna anbud. 

Förhandling får inte ske. 

 

TED EU:s databas för meddelande om 

upphandlingar (annonser) där värdet av 

upphandling överskrider tröskelvärdena. 

Förkortningen står för Tenders Electronic 

Daily. 

 

Tilldelningsbeslut Upphandlande myndighets/enhets beslut om 

att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och 

skälen för beslutet. Tilldelningsbeslut ska 

underrättas om det finns flera anbudsgivare. 

 

Tilldelningskriterier De kriterier som användas för att utvärdera det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inför 

tilldelning av kontrakt. Kallas även 

utvärderingskriterier eller "bör-krav". 

 

Tröskelvärden Beloppsvärden som avgör om en upphandling 

ska ske enligt de direktivstyrda reglerna eller 

de reglerna i LOU 15 kap. 

 

Underrättelse om tilldelningsbeslut Skriftlig underrättelse till anbudssökande eller 

anbudsgivare om de beslut som fattats om att 

tilldela ett kontrakt eller sluta ett ramavtal samt 

om skälen för besluten. 

 

Upphandlande myndigheter Organisationer som omfattas av LOU. Statliga 

och kommunala myndigheter, såsom 

beslutande församlingar i kommuner och 

landsting och vissa offentligt styrda organ (t.ex. 

flertalet kommunala och en del statliga bolag). 

Även sammanslutningar av en eller flera 
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upphandlande myndigheter eller ett eller flera 

offentligt styrda organ. 

 

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande, urvalsförfarande, 

konkurrenspräglad dialog och 

direktupphandling ska tillämpas enligt 

förutsättningarna i 15 kap. LOU/LUF. 

 

Öppet förfarande, selektivt förfarande, 

förhandlat förfarande och konkurrenspräglad 

dialog ska tillämpas enligt förutsättningarna i 4 

kap. LOU/LUF. 

 

Öppet förfarande Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla 

leverantörer får lämna anbud. Förhandling får 

inte ske. 

 

Överprövning Prövning i allmän förvaltningsdomstol enligt 

LOU eller LUF efter ansökan av leverantör 

som anser sig ha lidit skada eller kan komma 

att lida skada i en upphandling pga. 

överträdelse av upphandlingsreglerna eller 

grundläggande principer. 

  

Överprövning kan resultera i upphandling ska 

göras om eller rättas till eller att ett avtal ska 

förklaras ogiltigt. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Bestämmelserna om offentlig upphandling syftar till att reglera hur den offentliga 

upphandlingen ska genomföras samt att säkerställa att skattemedlen utnyttjas effektivt 

när en upphandlande myndighet utför en upphandling.1 

 En offentlig upphandling är för en upphandlande myndighet ett 

tillvägagångssätt för att sluta ett avtal gällande varor, tjänster eller byggentreprenader 

med en eller flera leverantörer. 2  Det finns olika anskaffningsmetoder, eller 

upphandlingsförfarande som det heter i LOU. För att effektivisera 

upphandlingsförfarandet blir valet av anskaffningsmetod således viktigt för den 

upphandlande myndigheten. 3  Denna uppsats kommer huvudsakligen inrikta sig på 

ramavtal som ingås mellan en upphandlande myndighet och flera leverantörer där 

avtalsvillkoren redan är fastställda. De andra typerna av upphandling förklaras i korthet 

för att ge en bredare förståelse för hur processen kan se ut. 

 När en upphandlande myndighet ska upphandla ett ramavtal med flera 

leverantörer så finns det i huvudsak två tillvägagångssätt. I det första tillvägagångssättet 

skrivs ett ramavtal med flera leverantörer där villkoren i avtalet är fastställda och en 

rangordning av leverantörerna bestäms. När rangordningen i ramavtalet är fastställd ska 

den upphandlande myndigheten göra avrop från den högst prioriterade leverantören i 

ramavtalet, vilket ska gälla under hela avtalsperioden. Risken med fast rangordning är 

att den leverantör som blir högst rankad utnyttjar bristen på konkurrens under 

ramavtalets löptid och slutar utveckla produkten eller verksamheten i sin helhet. En 

annan risk är att den högst prioriterade leverantören förlorar den individuella 

kompetens som den upphandlande myndigheten efterfrågade under avtalsperioden. Till 

exempel kan det röra sig om en individs expertkunskap inom ett visst område som går 

förlorad, vilket kan ge stora konsekvenser på den produkt eller tjänst som ska levereras 

till den upphandlande myndigheten. 4  Det finns även andra tänkta utfall där det 

ursprungliga avtalet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören förändras 

på ett sådant sätt som inte bryter mot avtalsvillkoren i ramavtalet men som ändå 

påverkar den produkt eller tjänst som den upphandlande myndigheten först 

efterfrågade. Resultatet blir även här att den upphandlande myndigheten inte kan 

utnyttja konkurrensen, vilket betyder att skatteintäkterna inte används på ett optimalt 

sätt. Detta kan leda till att en upphandlande myndighet vill undvika att binda sig i flera 

år till en specifik rangordning i ramavtalet trots att långvariga avtal har sin fördelar i 

vissa lägen.  

 Det andra tillvägagångssättet är förnyad konkurrensutsättning. Vid förnyad 

konkurrensutsättning ska en så kallad ”mini-upphandling” äga rum vid varje enskilt 

avrop från ramavtalet. Denna typ av tillvägagångssätt passar inte alla upphandlingar, 

speciellt inte om det ska göras många och små avrop. Det passar inte heller då avrop 

måste göras på kort varsel på grund av att det är en tidskrävande process. 

 Det finns en uppfattning bland upphandlande myndigheter om att det uppstått 

ett glapp mellan dessa två tillvägagångssätt.5 Detta kan vara ett bra exempel på varför 

                                                        
1 Sundstrand, Offentlig upphandling -LOU och LUF, s. 23 
2 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 27 
3 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 41 
4 Strömberg Lindvall, Marie, Upphandling 24, nummer 1 februari 2013, s. 46 
5 Strömberg Lindvall, Marie, Upphandling 24, nummer 1 februari 2013, s. 46 
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den statliga utredningens slutsats om att regelverket gällande offentlig upphandling kan 

upplevas oflexibel. 6  Antingen kan den upphandlande myndigheten välja fast 

rangordning med risken att vara bunden av ett avtal som inte fullt uppfyller 

avtalsvillkoren och eventuellt då blir tvingad att avbryta avtalet och utföra en ny 

upphandling eller förnyad konkurrensutsättning vilken som tidigare nämnts har en lång 

process för varje enskilt avrop. 

 Det finns en utvecklad modell som överbryggar glappet mellan fast rangordning 

och förnyad konkurrensutsättning. Modellen kallas för Förnyad rangordning och 

innebär att det görs en regelbunden anpassning av rangordningen mellan de avtalade 

leverantörerna i ramavtalet. Förnyad rangordning är enbart aktuell vid ett ramavtal med 

flera leverantörer och där villkoren i ramavtalet redan är fastställda. Om en anpassning 

av rangordningen ska göras, det vill säga att ändra rangordningsföljden till exempel 

genom att flytta ner den högst prioriterade leverantören, avgörs det efter att den 

upphandlande myndigheten utfört en årlig utvärdering eller dylikt. Det är samma 

principer som gäller vid den årliga, som vid den ursprungliga utvärderingen vilken 

genomfördes vid urvalsprocessen i inledningsskedet av upphandlingen. Med andra ord 

så är uppföljningen ett sätt att kontrollera att den högst prioriterade leverantören lever 

upp till det som har utlovats. På detta sätt skapas en konkurrens även under 

avtalsperioden som samtidigt tillåter den upphandlande kommunen att kontinuerligt 

följa marknadsutvecklingen och på så sätt mer effektivt kunna eftersträva bästa anbud. 

 Modellen förnyad rangordning är dock ifrågasatt. En av flera frågor som dykt 

upp är om modellen är förenlig med de svenska bestämmelserna gällande offentlig 

upphandling och de EU-rättsliga principerna. Risken att rangordningen förändras kan 

skapa en stor osäkerhet bland leverantörerna, vilket kan strida mot öppenhetsprincipen. 

Något ärende med förnyad rangordning har ännu inte varit uppe i en domstol. Detta gör 

att rättsläget gällande modellen “förnyad rangordning” är oklart. 

 Det har varit en successiv utveckling under senare delen av 1900-talet gällande 

det svenska upphandlingsregelverket och de europeiska upphandlingsdirektiven som 

reglerar upphandlingsprocessen.7 I mars 2013 släpptes den senaste statliga utredningen 

gällande det svenska upphandlingsregelverket.8 

 Här ska några slutsatser från den statliga utredningen nämnas som till viss del 

berör denna uppsats syfte. Enligt utredningen upplevs lagstiftningen gällande offentlig 

upphandling som både krånglig och oflexibel. En upphandlande myndighets 

begränsning till förhandling upplevs förhindra möjligheterna till en god affär. En annan 

punkt som lyfts fram i utredningen är att ställda krav från de upphandlande 

myndigheterna sällan följs upp. Detta leder till att kommuner och myndigheter inte vet 

om det fått vad de avtalat om. I utredningen konstateras även att en dålig uppföljning 

minskar möjligheterna till att lära inför framtiden.9 

 Den offentliga upphandlingen uppgår till stora belopp varje år, närmare bestämt 

550-600 miljarder kronor.10 I utredningen uppmärksammas effektiviseringspotentialen 

som finns inom området men som inte prioriteras i allt för hög grad av de upphandlande 

myndigheterna i Sverige, jämfört med de andra nordiska länderna.11 Den bristen på 

statistisk sammanställning av omsättningen för respektive myndigheter och kommuner 

samt uppföljning av de ställda kraven i avtalen leder till en kunskapsbrist på kommun 

                                                        
6 SOU 2013:12, s. 18 
7 SOU 2011:73, s. 25 
8 SOU 2013:12 
9 SOU 2013:12, s. 17f 
10 Konkurrensverkets rapportserie 2012:6, s. 63 
11 SOU 2013:12, s. 22 
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och myndighetsnivå inom området.12 Denna kunskapsbrist kan teoretiskt sett modellen 

förnyad rangordning bidra till att förebygga då modellen kräver att det görs en 

kontinuerlig uppföljning av avtalet med den högst prioriterade leverantören. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda de rättsliga möjligheterna för användandet av 

förnyad rangordning. Bisyftet är att skapa ökad förståelse för gällande 

upphandlingslagstiftning. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 Föreligger det möjligheter för användandet av förnyad rangordning enligt 

bestämmelserna i LOU? 

 Är förnyad rangordning förenlig med de EU-rättsliga principerna gällande 

offentlig upphandling? 

 

1.3 Metod 
 

Studien syftar till att utreda och klargöra det nu gällande rättsläget om offentlig 

upphandling i Sverige. För att nå detta mål kommer en rättsdogmatisk metod att 

användas då dess huvuduppgift är att tolka och systematisera gällande rätt men 

startpunkt i rättskälleläran. 13  Rättskällornas hierarkiska ställning bestäms av olika 

rättskälleprinciper där lagar, andra föreskrifter och sedvanerättsliga regler skall tas i 

beaktning, prejudikat och förarbeten till lagar bör anses som en auktoritär källa. Även 

rättskällor som doktrin, praxis och olika slags institutionella rekommendationer får vara 

en del i det rättsdogmatiska tillvägagångssättet. 14  Som komplement till den 

rättsdogmatiska metoden kan intervjuer används för att inhämta praktikers synpunkter 

inom ett givet område.15 

 Följande stycke bygger på Sandgrens klargörande av rättsdogmatiken, han 

påpekar att det är metoden och materialet som kännetecknar rättsdogmatiken. 

Materialet som ska användas är rättskällorna och metoden blir således rättskälleläran. 

Rättsdogmatikens syfte är att fastställa gällande rätt, metoden arbetar inifrån ramen för 

gällande rätt. Dess funktion är att reglera vad som är godtagbar juridisk argumentation, 

det vill säga att juridisk forskning ska utgå ifrån rättsdogmatisk metod. Det som gör 

rättsvetenskapen vetenskaplig är systematiseringen av gällande rätt, vilket ger 

rättsreglerna dess auktoriserande karaktär. Rättsdogmatiken bygger på ett antal 

grundantaganden och ett utav dessa är ”materiell rättssäkerhet.16 

 Bernitz framför att den rättsdogmatiska metoden har, som nämnts ovan, sin 

startpunkt i rättskälleläran. Här ska kortfattat rättskällornas inbördes rangordningen 

redovisas. Vid utredning av ett rättsligt problem är det primärt i författningstexten 

analysen har sitt utgångsläge. Därefter följer lagförarbeten, dessa har tillmäts stor 

                                                        
12 SOU 2013:12, s. 17f 
13 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33f.  
14 Peczenik, Juridiken teori och metod, s. 35f. 
15 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 42 
16 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 118 
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betydelse vid lagtolkning. Uttalanden i förarbeten är aldrig bindande och får inte ta över 

innebörden av tydlig lag, syftet är att bistå vid lagtolkningen av oftast ny lagtext innan 

rättspraxis utvecklats. När väl rättspraxis har utvecklats och det finns prejudikat från 

högsta domstolsinstans så framstår den efter lagstiftningen som den mest centrala 

rättskällan. Rättspraxis ska bistå vid de områden där lagstiftning saknas, är ofullständig 

eller föråldrad. Övriga rättskällor som saknar samma ställning innefattar handelsbruk 

och annan sedvänja samt juridisk doktrin.17 

 Kritik som ofta ställs mot rättsdogmatiken är att den är ovetenskaplig enligt 

starkt positivistiska vetenskapskritiker då den inte kan verifieras gentemot den 

empiriska verkligheten.18 Detta medför att ett juridiskt påstående inte kan vara sant utan 

endast korrekt. För att motivera sanning i en rättsdogmatisk studie måste 

sanningsvärdet styrkas på ett annat sätt. Aarnio utrycker att sanningsbegreppet i sig är 

annorlunda från de empiriska vetenskaperna, att det bygger på legitimitet, rationalitet 

och förutsebarhet.19 Då studien syftar till att göra en regelmässig analys, och målet är 

att undersöka tillämpningsmöjligheter lämpar sig denna metod mycket väl, trots 

ovannämnda problem. Detta betyder att det eventuella sanningsvärde rättsdogmatiken 

har eller saknar, inte är i fokus. Det är istället rättsdogmatikens förmåga att urskilja om 

ett rättsligt påstående är korrekt som blivit avgörande för metodvalet. Metoden ger även 

utrymme till grundläggande värderingar som vägledning till syfte genom delvis 

Eckhoffs rättskällelära och en rådande enighet om att värderingar kan vara del i den 

rättsdogmatiska argumentationen. 20   Att värderingar kan ligga som grund för att 

lagstiftningens utformning är på ett visst vis torde idag inte ses som speciellt 

okontroversiellt.21 

Vidare bör det tydliggöras att, för uppfyllande av bisyftet kommer en förklaring 

av den nu gällande upphandlingslagstiftningen till uttryck genom en generellt 

beskrivande text och exempel. Anledningen till detta är så som det uttryckts i syftet, att 

ge förståelse för lagstiftningen då klargörande av möjligheterna för användandet av 

förnyad rangordning blir svåra att tillämpa utan en sådan. Exemplen i uppsatsen är 

utformade för att ge en mer konkret bild, en verklighetsförankrad illustration, av 

situationer som omfattas av de mer generellt utformade lagtext- och 

rättsprincipförklarande delar i uppsatsen. Skälet till tydliggörandet är att underlätta 

praktiskt användande av den primära slutsatsen och förståelse för uppsatsen i sin helhet. 

 

1.4 Disposition och avgränsningar 
 

Uppsatsen inleds med ett beskrivande kapitel av de förutsättningar som ligger till grund 

för uppsatsen. Det inleds med en bakgrundsbeskrivning och problemformulering för att 

ge en grundläggande förståelse av problemet. Efter det kommer uppsatsens syfte i fokus 

och därefter följer en beskrivande metoddel. I metoddelen förklaras hur material har 

insamlats samt hur den har bearbetats för att möjliggöra att syftet med uppsatsen 

uppnås. 

 Nästföljande kapitel beskriver de EU-rättsliga principerna gällande offentlig 

upphandling. Detta kapitel ska ge läsaren en förståelse för vilka EU-rättsliga principer 

som ligger till grund för den svenska upphandlingslagstiftningen. Det är dessa principer 

                                                        
17 Bernitz, Finna rätt, s. 29f 
18 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 176f 
19 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 187f 
20 Sandberg, Vad är rättsvetenskap, s. 121 
21 Sandberg, Vad är rättsvetenskap, s. 121f 
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som genomsyrar hela upphandlingslagstiftningen. Förhoppningen är att detta kapitel 

ska ge läsaren en god grund att stå på i dennes fortsatta läsning av uppsatsen. Någon 

annan EU-lagstiftning gällande offentlig upphandling har inte tagits med då den inte 

varit lika betydelsefull för uppsatsens syfte. Däremot dyker delar av Europarätten upp 

i andra kapitel, detta för att ge en distinktare bild av det berörda området. 

 Det tredje kapitlet beskriver upphandlingsprocessen vid en offentlig 

upphandling. Här redogörs för de olika faser en upphandlande myndighet går igenom i 

en upphandlingsprocess. Syftet med detta är att ge läsaren en bild av vilka faser som 

finns vid en upphandling. Det är inte alla faser som är aktuella för att uppnå uppsatsens 

syfte men de har ändå tagits med för att ge en övergripande bild av en 

upphandlingsprocess. I detta kapitel kommer ingen genomgång av den svenska 

upphandlingslagstiftningen att göras då den är allt för omfattande utan enbart de delar 

som berör uppsatsens syfte kommer att tas med. Till exempel kommer ingen 

genomgång av direktiv- och icke-direktivstyrt område att göras. Slutligen kommer 

överprövningsprocessen att beskrivas. Tanken är att det ska ge läsaren en förståelse för 

vilka möjligheter en leverantör har att överklaga ett myndighetsbeslut i ett 

upphandlingsärende. 

 I det fjärde kapitlet redogörs för bestämmelserna kring ramavtal. Eftersom 

förnyad rangordning kommer till uttryck i ramavtal så är detta kapitel centralt för att få 

förståelse kring rättsläget gällande ramavtal. Här tas de olika typer av ramavtal som 

beskrivs i förarbetena upp samt hur avrop från dessa ramavtal kan göras. Precis som i 

föregående kapitel så har ingen övergripande genomgång gjorts av samtliga 

bestämmelserna rörande ramavtal, då dessa inte varit aktuella för att besvara uppsatsens 

syfte. Avsikten med detta kapitel har istället varit att ge en tydlig bild av rättsläget 

gällande ramavtal samt ge den grundkunskap som krävs för att bättre kunna förstå 

förnyad rangordning. 

 I kapitel fem görs en genomgång av förnyad rangordning. Här kommer skälen 

till användandet av förnyad rangordning att tas upp, hur den används och slutligen 

kommer den kritik som finns att tas upp. Hela detta kapitel bygger på empiriskt 

material, inhämtat via artiklar och intervjuer. Anledningen till att detta kapitel om 

förnyad rangordning kommer innan slutsatsen och inte i uppsatsens inledande del är för 

att ge läsaren en övergripande bild av området offentlig upphandling för att sedan allt 

eftersom precisera till huvudsyftet. På detta sätt kan förhoppningsvis även andra 

intresserade men som inte är så insatta i ämnet lätt kunna sätta sig in i uppsatsen. 

Det sista kapitlet utgör en analysdel. Där kommer de faktiska möjligheterna till 

användandet av förnyad rangordning att bearbetas och struktureras för att sedan i 

slutsatsen klargöras. 

Uppsatsen kommer enbart utgå från lagbestämmelserna i LOU, således kommer 

lagarna LUF och LOV att lämnas oberörda detta för att begränsa uppsatsens 

omfattning. 
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2. EU-rättsliga principer gällande offentlig upphandling 
 

2.1 Inledning 
Detta kapitel kommer beskriva de EU-rättsliga principer som styr 

upphandlingsförfarandet inom Europeiska unionen och indirekt ligger till grund för den 

svenska lagstiftningen beträffande offentlig upphandling. De EU-rättsliga principerna 

gällande offentlig upphandling kommer till uttryck i 1 kap. 9 § LOU. I avsnitt 2.2 

redogörs för vilka principerna är, vilket syfte de uppfyller och deras rättsliga ställning 

inom unionsrätten. Detta ska ge läsaren en övergripande bild av de EU-rättsliga 

principerna samt deras betydelse för offentlig upphandling. I följande avsnitt 2.2.1 – 

2.2.5 ska de olika principerna mer ingående redogöras för. Syftet med en genomgång 

av principerna är att få läsaren att beakta dessa principer under sin fortsatta läsning då 

principerna genomsyrar hela den EU-rättsliga lagstiftningen gällande offentlig 

upphandling. 

 

2.2 EU-rättsliga principer för upphandling 
 

All offentlig upphandling genomsyras av ett antal grundläggande EU-rättsliga principer 

som ska iakttas i alla faser av upphandlingen.22 Dessa principer kommer till uttryck i 1 

kap. 9 § LOU. Principerna är obligatoriska vilket gör att de alltid ska beaktas och 

respekteras, de kan förklaras som generella normer som ska styra tolkningssvårigheter 

vid rättstillämpning.23 De ska beaktas under hela upphandlingsförfarandet, vid tolkning 

av LOU men också för att reda ut ett händelseförlopp som saknar direkt lagreglering.24 

Med andra ord kan en upphandlande myndighets handlande som inte är lagreglerat ändå 

anses vara otillåtet om det strider mot de EU-rättsliga principerna. 

 Inom området för offentlig upphandling är inte alla allmänna EU-rättsliga 

principer av lika stort intresse utan de med störst betydelse för upphandlingsområdet 

är: likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering, principen om 

öppenhet (transparens), proportionalitetsprincipen och principen om ömsesidigt 

erkännande.25 Sundstrand skriver att rättsprinciperna anses härstamma från unionens 

rättsordning. Detta har gjort att rättsprinciperna placerats på samma nivå i unionsrättens 

normhierarki som unionsfördraget, det vill säga att rättsprinciperna är direkt tillämpliga 

i medlemsländerna och behöver i huvudregel inte införlivas i deras rättsordning.26 

EU-domstolen använder de allmänna rättsprinciperna som komplement vid 

tolkning av unionsfördraget. 27  Detta skapar stegvis en heltäckande reglering av 

områden som unionsrätten omfattar.28 Vad gäller avgöranden i mål gällande offentlig 

upphandling i EU-domstolen så är det domstolens praxis som har utvecklat 

rättsprincipernas ställning och användandet av de vid tolkning och tillämpning i 

upphandlingsärenden.29 De EU-rättsliga principerna har en grundläggande ställning vid 

EU-domstolens bedömning av upphandlingsärenden.30 Rättsprincipernas betydelse är 

                                                        
22 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 23 
23 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 36 
24 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 23 och Asplund, Överprövning av upphandling, s. 36 
25 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 42 
26 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 41 
27 Se mål C-170/04, Rosengren och mål C-243/89, Stora Bältbron 
28 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 42 
29 Se mål 283/81, CILFIT, punkt 20 och mål C-62/00, Marks & Spencer, punkt 33 och 44 
30 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43 
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således essentiell, detsamma kan sägas om rättsprincipernas betydelse i svensk rätt när 

en domstol ska pröva ett mål enligt LOU och LUF.31 Så om en svensk domstol finner i 

ett överprövningsärende att det har skett en överträdelse av rättsprinciperna eller mot 

någon annan bestämmelse i LOU eller LUF så kan domstolen ingripa genom att besluta 

om rättelse eller att upphandlingen ska göras om.32 

 

2.2.1 Principen om likabehandling 

Likabehandlingsprincipen är en av de mest betydelsefulla principerna inom 

europarätten och den utgör grunden i upphandlingsdirektiven. 33  Syftet med 

likabehandlingsprincipen är att alla anbudsgivare, oavsett nationalitet, ska behandlas 

lika i alla skeden av upphandlingen.34 Med andra ord ska anbudsgivare som är i en 

liknande situation behandlas lika, både vid anbudsförfarandet och när anbud prövas mot 

de uppställda tilldelningskriterierna.35  Det är även förbjudet att vidta åtgärder som 

indirekt eller potentiellt kan skada en anbudsgivare genom att inte tillämpa 

likabehandlingsprincipen, till exempel kan vissa utvärderingskriterier verka vara 

likabehandlande men i praktiken är diskriminerande mot en eller vissa anbudsgivare.36 

En upphandlande myndighet behöver inte beakta och kompensera för de naturliga 

konkurrenshinder som kan uppstå såsom geografiskt avstånd, språk och höga 

inträdesbarriärer, kravet på likabehandling tar istället sikte på att förhindra snedvriden 

konkurrens på marknaden.37 

 Enligt EU-domstolen bygger principen om likabehandling på förbudet mot 

diskriminering enligt artikel 18 FEUF samt bestämmelserna om de grundläggande 

friheterna. 38  Domstolen har också slagit fast att likabehandlingsprincipen utgör 

grunden för regelverket om offentlig upphandling. 39  En annan aspekt av 

likabehandlingsprincipen är att den omöjliggör viss positiv särbehandling av små och 

medelstora företag vid offentlig upphandling, alla leverantörer ska behandlas lika enligt 

principen.40 

 
                                                        
31 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 36 samt Sundstrand, Offentlig upphandling - 

primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43 
32 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 36f 
33 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43 samt Asplund, 

Överprövning av upphandling, s. 38 
34 Se mål C-210/03, Swedish Match, punkt 70 och mål C-434/02, Arnold André, punkt 68 
35 Se Prop. 2006/07:128 s. 132 
36 Se mål C-513/99, Concordia Bus, punk 81-85 och mål C-59/00, Vestergaard, punkt 22-24 
37 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 39 
38 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43 
39 Se mål C-260/04, Kommissionen mot Italien, punkt 23 och mål C-315/01, GAT, punkt 73 
40 Se mål C-360/89, Kommissionen mot Italien, punkt 11-14. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling 

- primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 44f 

Exempel 
Om en anbudsgivare ställer en fråga till den upphandlande 
myndigheten så ska svaret publiceras på ett sådant sätt att 
alla anbudsgivare kan ta del av det. Ingen utav 
anbudsgivarna ska kunna dra fördel av en sådan situation 
utan den upphandlande myndigheten ska se till så att alla 
behandlas lika. 
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2.2.2 Principen om icke-diskriminering 

Principen är snarlik likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering 

förbjuder diskriminering på grund av nationalitet eller förbud mot 

etableringsmöjligheter i en annan stat.41 Principen förutsätter att anbudsgivare från 

andra orter än den upphandlande myndigheten behandlas på samma sätt som 

anbudsgivare från samma ort som den upphandlande myndigheten.42 

 Principen förbjuder kravställande på till exempel framställningsförfarande, 

varumärken, tillverkningsområde.43  Enligt avgöranden i EU-domstolen är det även 

förbjudet vid offentlig upphandling att ställa krav som enbart leverantörer från samma 

medlemsland kan leva upp till eller att det skulle ge svårigheter för leverantörer från 

utlandet att leva upp till.44 Således är det inte heller tillåtet att försöka gynna lokalt 

producerade varor, med andra ord är det förbjudet att gynna leverantörer från ett visst 

geografiskt område.45 

 

 
 

2.2.3 Principen om öppenhet 

Öppenhetsprincipen kallas också för principen om transparens och innebär att 

upphandlingen ska ske öppet och tydligt.46 Principen är ett viktigt verktyg för att se till 

att likabehandlingsprincipen och principen om icke-diskriminering efterlevs samt att 

kontrollera att upphandlingsförfarandet sker på ett öppet och opartiskt sätt. 47 

Tillsammans med principerna om likabehandling och icke-diskriminering utgör 

öppenhetsprincipen kärnan i upphandlingsdirektiven, och måste iakttas under hela 

upphandlingsförfarandet.48 

 Det mest kännetecknande för öppenhetsprincipen är att upphandlingar ska 

annonseras offentligt, upphandlingens tillvägagångssätt inte får hemlighållas, 

anbudsgivarna ska meddelas om resultatet och upphandlingarna ska i princip vara 

offentliga.49 Vilket innebär att det tydligt ska framgå vad upphandlingen efterfrågar och 

att innebörden av de olika kriterierna i förfrågnings- och utvärderingsunderlaget ska 

                                                        
41 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 24 
42 Se mål C-458/03, Parking Brixen, punkt 48 och mål C-304/01, Spanien mot Kommissionen, punkt 31 
43 Se prop. 2006/07:128 s. 132 
44 Se mål C-31/87, Beentjes, punkt 30 
45 Se mål C-328/96, Kommissionen mot Österrike. Se även prop. 2006/07:128, s. 155 
46 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 24 
47 Se mål C-275/98:Unitron Scandinavia, punkt 31 och mål C-470/99, Universale-Bau m.fel, punkterna 

91 och 92. 
48 Se mål C-87/94, Kommissionen mot Belgien, punkt 54. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - 

primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 46 
49 Se prop. 2006/07:128, s. 155. Se även Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 24 

Exempel 
Om en upphandlande myndighet ska upphandla nya 
spårvagnar så får inte den upphandlande myndigheten ställa 
krav som enbart leverantörer i ett visst land kan leva upp till, 
till exempel att leverantörernas företag måste vara 
registrerat i Sverige. 
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kunna förstås utav alla anbudsgivarna, det ska begränsa den upphandlande 

myndighetens möjligheter till skönsmässiga bedömningar.50  

 Följande stycke bygger på Asplunds beskrivning av en leverantörs situation vid 

en offentlig upphandling. Upphandlingsannonseringen ska genom 

förfrågningsunderlaget ge anbudsgivaren tydlig information om vad som ska 

upphandlas, hur upphandlingen ska gå till rent praktiskt, vilka rättigheter och 

skyldigheter parterna har. Här ska även tilldelningskriterier för upphandlingen 

innefattas. Denna information måste varje anbudsgivare ha rätt att ta del av vid samma 

tillfälle. Under hela upphandlingsförfarandet måste den upphandlande myndigheten 

tillämpa uppställda krav och tilldelningskriterier på ett objektivt och enhetligt sätt 

gentemot alla anbudsgivare.51 

 En domstol kan besluta om ingripande i ett överprövningsmål om det kan 

bevisas att den upphandlande myndigheten inte har uppfyllt kraven på förutsägbarhet 

och öppenhet och att detta har medfört att anbudsgivaren har lidit eller kan komma att 

lida skada.52 Vad som är tillräcklig öppenhet och förutsägbarhet i upphandlingsärenden 

har HFD uttalat sig att domstolarna får pröva, eftersom det är svårt att utforma det 

perfekta förfrågningsunderlaget, från fall till fall hur väl transparensen tillgodoses i 

upphandlingsärenden.53 

 

 
 

2.2.4 Principen om proportionalitet 

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som genomsyrar alla delar av 

europarätten.54  Principen innebär att den handling som ska vidtas ska stå i rimlig 

proportion till de mål som eftersträvas, det vill säga att i valet mellan olika åtgärder ska 

den åtgärd med minsta möjliga störning.55 

 Proportionalitetsprincipen inom området offentlig upphandling innebär att 

kraven som en upphandlande myndighet ställer på leverantörerna i 

upphandlingsförfarandet får inte vara högre än vad som är nödvändigt samt att de är 

ändamålsenliga i den specifika upphandlingen.56 Upphandlingens art och värde ska 

beaktas i de krav och kriterier som ställs i upphandlingsförfarandet, dessa krav och 

                                                        
50 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 46 
51 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 41 
52 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 41 
53 RÅ 2002 ref. 50 
54 U Bernitz och A Kjellgren, Europarättens grunder, s. 118 
55 Se de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, punkt 34 
56 Se prop. 2006/07:128 s. 132. Se även mål C-55/94, Gebhard, punkt 37, mål C-212/97, Centros, punkt 

34, C-19/92, Kraus, punkt 32 

Exempel 
När resultatet av en upphandling ska redovisas så måste det 
tydligt framgå i ett protokoll varför en viss leverantör har 
valts och varför en annan leverantör inte har valts. 
Anbudsgivarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av och 
förstå resultat av upphandlingen. 
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kriterier ska i sin tur stå i proportion och ha ett naturligt samband till det mål som 

eftersträvas med upphandlingen.57 

 Det råder viss oklarhet hur en domstol ska utföra en proportionalitetsbedömning 

i ett överprövningsmål, eftersom en upphandlande myndighet har en stor frihet att på 

egen hand utforma vad som ska upphandlas och vilka utvärderingskriterier som ska 

gälla för upphandlingen. 58  Asplund tolkar EU-domstolens praxis som att en 

proportionalitetsbedömning består utav tre steg, först ska en bedömning göras om 

åtgärden är effektiv och lämplig, sedan ska en bedömning göras om åtgärden är 

nödvändig och till sist ska en bedömning göras om den negativa effekten som åtgärden 

får är oproportionerlig jämfört med det eftersträvande syftet.59 Sammanfattningsvis 

konstaterar Asplund att det inte finns en entydig praxis som visar på vilka moment som 

ska ingå i proportionalitetsbedömningen. Den avgörande frågan brukar alltid vara om 

åtgärden har gått längre än vad som varit nödvändigt i upphandlingsärendet.60 

 

 
 

2.2.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen innebär ett krav på ömsesidigt erkännande mellan medlemsländerna av 

produkter som uppfyller ett medlemslands kontrollkrav, produkten ska därför kunna 

marknadsföras och tillhandahållas på den inre marknaden till de andra 

medlemsländerna.61 Det innebär till exempel examensbevis, certifikat och andra intyg 

för bekräftande av olika kvalifikationer som en myndighet i ett medlemsland har 

utfärdat ska även vara giltigt i de andra medlemsländerna.62 Principen om ömsesidigt 

erkännande har skrivits in i upphandlingsdirektiven, det betyder bland annat att ett 

medlemsland inte får införa bestämmelser som kan innebära hinder för den fria 

rörligheten på den inre marknaden om det inte finns skäl för det som är förenliga med 

europarätten.63 

 

                                                        
57 Se mål C-213/07, Michaniki, punkt 48 och 61, och mål C-538/07, Assitur, punkt 21 och 23 
58 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 42 
59 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 43 
60 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 44 
61 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 384 
62 Se prop. 2006/07:128 s. 132. Se även mål C-199/07, Kommissionen mot Grekland, punkterna 40-44, 

och mål C-340/89, Vlassopoulou, punkterna 16-18 
63 Se mål C-120/78, Cassis de Dijon, punkt 14 

Exempel 
Om en upphandlande myndighet ska göra en upphandling 
inom ett område som är komplicerat så måste den 
upphandlande myndigheten beakta tjänstens komplexitet 
och anpassa anbudstidens längd därefter. Anbudsgivarna 
måste få en möjlighet att arbeta fram ett anbud innan det 
lämnas in, därför är det viktigt att tidsfristen är 
proportionerlig jämfört med vad som ska upphandlas i den 
specifika upphandlingen. 
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2.3 Sammanfattning 
 

Den offentliga upphandlingen genomsyras av de EU-rättsliga principerna, dessa 

principer är obligatoriska och ska beaktas under hela upphandlingsförfarandet. 

Rättsprinciperna är direkt tillämpliga i EU:s medlemsländer och EU-domstolen 

använder dessa som komplement vid tolkning och tillämpning i upphandlingsärenden. 

Således är rättsprincipernas betydelse essentiell både inom EU-rätten och svensk rätt 

gällande offentlig upphandling, se avsnitt 2.2. 

 Av de EU-rättsliga principerna som behandlats i avsnitt 2.2.1 – 2.2.5 så är 

likabehandlingsprincipen grundläggande för offentlig upphandling. Den utgör grunden 

i upphandlingsdirektiven. Innebörden av likabehandlingsprincipen är att alla 

anbudsgivare ska behandlas lika i alla skeden av en upphandling. En annan rättsprincip 

som är starkt sammankopplad med likabehandlingsprincipen är principen om icke-

diskriminering som förbjuder diskriminering på grund av nationalitet. Principen 

förbjuder kravställande på till exempel framställningsförfarande eller att anbudsgivare 

från annan ort än den upphandlande myndigheten behandlas olika. En annan 

rättsprincip som utgör kärnan i upphandlingsdirektiven tillsammans med 

likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincipen är öppenhetsprincipen. Den 

medför att ett upphandlingsförfarande sker öppet samt att det då blir kontrollerbart. Det 

mest kännetecknande för öppenhetsprincipen är att upphandlingar ska annonseras 

offentligt, upphandlingens tillvägagångssätt inte får hemlighållas, anbudsgivarna ska 

meddelas om resultatet och upphandlingarna ska i princip vara offentliga. De två 

återstående rättsprinciperna är principen om proportionalitet och principen om 

ömsesidigt erkännande. 

 

  

Exempel 
Om en upphandlande myndighet har ställt krav på ett 
certifikat eller ett registreringsbevis som utfärdas av en 
svensk organisation eller myndighet så måste den 
upphandlande myndigheten acceptera ett motsvarande 
certifikat eller registreringsbevis från ett annat 
medlemsland. 
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3. Upphandlingsfaser och möjlighet till överprövning 
 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer upphandlingsprocessen att beröras samt hur möjligheterna till 

en överprövning ser ut. Avsnitt 3.2 kommer på ett generellt plan informera läsaren om 

vilka olika faser en upphandlingsprocess innehåller. Detta för att ge läsaren en bild av 

hur en vanlig upphandling kan gå till. Någon fördjupning i vilka lagar som styr de olika 

faserna kommer inte att göras utan målet är att ge en övergripande bild av hur en 

offentlig upphandling ser ut. I slutet av upphandlingsprocessen efter tilldelningsbeslutet 

upprättas upphandlingsavtalet och därefter ska uppföljning av avtalet kontinuerligt 

göras under avtalsperioden. I avsnitt 3.3 redogörs för hur en sådan kontraktsuppföljning 

kan utföras. Därefter i avsnitt 3.4 påvisas möjligheterna och komplikationerna med 

överprövning av upphandlingsförfarandet. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en 

förståelse för hur möjligheterna till överprövning ser ut för en anbudsgivare. Det 

kommer även förklaras när ett upphandlingskontrakt övergår till ett civilrättsligt avtal. 

Anledningen till att ett sådant förtydligande görs är för att läsaren ska förstå när en 

överklagan blir civilrättslig eller offentligrättslig.  

 

3.2 Upphandlingsfaser  
          (64) 

 
 

3.2.1 Analysfas 

En analysfas är nödvändig för att optimera affären. Den genomförs innan annonsen 

skickats och bör ligga till grund för alla upphandlingar. I analysfasen utreds vilket 

behov som föreligger, hur marknaden ser ut samt vilka leverantörer som potentiellt 

finns tillgängliga. Därför är det fördelaktigt om en upphandling föregås av till exempel; 

Marknadsanalys, behovsanalys och en utredning för hur dagsläget ser ut.65 

 Vad behöver myndigheten? 

 Vad omfattar anskaffningen? 

 Vilka ska vara med vid anskaffningen? 

 Under vilken tidsperiod finns behovet? 

 Vad är en rimlig kostnad för upphandlingen? 

 

                                                        
64 KKV's skrift Upphandlingsreglerna - en introduktion, s. 10 
65 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, 2010, s. 35 
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Myndigheten måste därutöver göra en bedömning av den nu gällande marknaden för 

att kunna göra goda uppskattningar av:66 

 Utbud på aktörer? 

 Hur stor konkurrensen är på marknaden? 

 Vilket prisläget är? 

 Leverantörernas kapacitet? 

 Eventuella nyheter inom området? 

 

För att undersöka och få svar på dessa frågor kan en referensgrupp skapas. De som 

ingår i gruppen kan ha specialkunskap inom området, nödvändig teknisk kunskap 

m.m.67 

 

3.2.2 Förfrågningsunderlag 

Ett förfrågningsunderlag är ett underlag för anbud som den upphandlande myndigheten 

tillhandahåller en leverantör, även andra kompletterande handlingar innefattas av 

förfrågningsunderlaget.68 

 Förfrågningsunderlaget ska innehålla noggranna och detaljerade tekniska 

specifikationer, detta för att föremålet för upphandlingen ska anges begripligt och 

precist vilket är det mest väsentliga i upphandlingen. 69  De materiella krav som 

förfrågningsunderlaget ska innehålla kan vara en utvecklad beskrivning av 

upphandlingsföremålet, leverantörskrav, särskilda utförandevillkor, 

utvärderingskriterier för att nämna några. 70  Bestämmelserna om 

förfrågningsunderlaget bygger på artikel 23 i direktivet 2004/18/EG. 

Förfrågningsunderlaget ska öppna för konkurrens men samtidigt ska de EU-rättsliga 

principerna för upphandling efterlevas, detta framgår av beaktandesats 29 i direktivet 

2004/18/EG. För att öppenhetsprincipen ska anses vara uppfylld krävs det bland annat 

att samtliga krav och kriterier anges i förfrågningsunderlaget.71 Detta för att säkerställa 

att insyn möjliggörs i upphandlingen så det blir möjligt att kontrollera att 

likabehandlingsprincipen och de andra EU-rättsliga principerna efterlevs. 72 

Bestämmelserna kring den tekniska specifikationen är utförliga. 73  Samtliga 

upphandlingar ska alltid innehålla ett antal krav och dessa är:74 

 Kvalificeringskrav (krav på leverantör) 

 Krav på vara/tjänst (tekniska specifikationer) 

 Utvärderingsmodell 

 Utkast till kontrakt eller ramavtal (kommersiella villkor) 

 Administrativa krav (eller formella krav) 

 

Förfrågningsunderlaget är det styrande dokumentet, ett bra förfrågningsunderlag är 

oftast avgörande för en bra upphandling.75 

                                                        
66 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, 2010, s. 36 
67 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, 2010, s. 36f 
68 Prop. 2006/07:128, s. 189 
69 Prop. 2006/07:128, s. 189 
70 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 83 
71 Se mål C-421/01, Traunfeller, punkterna 27-29 
72 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 206 
73 Prop. 2006/07:128, s. 192ff 
74 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 59 
75 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 83 
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Av artikel 26 i direktivet 2004/18/EG framgår det att en upphandlande 

myndighet kan ställa särskilda krav på hur kontraktet ska fullgöras så länge villkoren 

är förenliga med de EU-rättsliga principerna för upphandling samt resterande delar av 

europarätten. Det särskilda villkoret reglerar hur kontraktsuppdraget ska utföras.76 I 

förarbetet framgår det att de särskilda kontraktsvillkoren inte är en fråga om tekniska 

specifikationer, urvalskriterier eller tilldelningskriterier utan det är en förpliktelse som 

den kontrakts tilldelade måste acceptera.77 Om anbudsgivaren inte godtar det särskilda 

villkoret ska inte anbudet antas.78 Villkoret ska vara kontrollerbart och ska kontrolleras 

av den upphandlande myndigheten.79 Artikel 26 i direktiv 2004/18/EG kommer till 

uttryck i 6 kap. 13 § LOU med det finns ingen definition av vad begreppet villkor för 

fullgörande av kontrakt innefattar, vilket rubriken till 6 kap. 13 § LOU lyder.80 Detta 

gör rättsläget oklart för vilka kontraktsvillkor som innefattas av begreppet. Falk tolkar 

det som att det är möjligt att ställa särskilda kontraktsvillkor så länge de inte strider mot 

europarätten.81 Det viktiga är att dessa tydligt framgår i annonsen av upphandlingen, 

eftersom det oklart hur EU-domstolen ser på den nuvarande regleringen.82 

 

3.2.3 Annonsering 

En upphandlande myndighet är skyldig att annonsera vid en öppen, selektiv eller 

förhandlad upphandling, detta framgår av artikel 35.2 i direktiv 2004/18/EG. 

Skyldigheten att annonsera enligt direktivets bestämmelser uppkommer när värdet på 

en varuupphandling, tjänsteupphandling och byggentreprenader överstiger EU-

tröskelvärdena.83 Upphandlingar över dess tröskelvärde ska annonseras i TED och 

upphandlingar under tröskelvärdena behöver endast annonseras i en allmänt tillgänglig 

databas, direktupphandlingar behöver inte annonseras.84 

 Anledningen till annonseringsskyldigheten är att ge företag i Sverige och i andra 

medlemsländer en chans att konkurrera om upphandlingskontraktet och detta är enbart 

möjligt om företagen får kännedom om upphandlingen.85 

 En upphandlande myndighet har även en skyldighet att göra en 

efterannonsering efter att ett upphandlingskontrakt har ingåtts, utgångspunkten med 

detta har varit ur övervakningssyfte och för statistiska ändamål. All upphandling, 

oberoende av upphandlingsförfarande, ska annonseras i efterhand med undantag för 

direktupphandling.86 

 Vad en annons ska innehålla, i vilket format annonsen ska vara utformad och 

hur den ska offentliggöras regleras i artiklarna 36.1 och 36.2 i direktiv 2004/18/EG. En 

annons som avser tilldelning av kontrakt ska som minst innehålla vad upphandlingen 

avser, upphandlingsvolym och preliminärt datum för utförande.87 

 Efter annonseringen börjar en tidsfrist för att komma in med anbud att löpa, 

bestämmelserna om tidsfrister grundar sig på artikel 38 i direktiv 2004/18/EG. 

                                                        
76 Prop. 2006/07:128, s. 200 
77 Prop. 2006/07:128, s. 200 
78 Prop. 2006/07:128, s. 200 
79 Prop. 2006/07:128, s. 200 
80 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 268 
81 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 268 
82 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 269 
83 Prop. 2006/07:128, s. 203 
84 Sundstrand, Offentlig upphandling, s. 166f 
85 Prop. 2006/07:128, s. 202 
86 Prop. 2006/07:128, s. 203 
87 Prop. 2006/07:128, s. 206 
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Bestämmelserna angående annonsering och tidsfrister är komplicerade och 

svåröverskådliga eftersom valet av upphandlingsförfarande styr bestämmelserna 

gällande annonsering och tidsfrister.88 Här ska bara kort artikel 38 anges eftersom det 

ses som en grund som gäller för alla upphandlingsförfaranden: 

 

 

 

“När en upphandlande myndighet fastställer tidsfrister för mottagande av 

anbudsansökan och anbud skall den särskilt ta hänsyn till hur komplex 

upphandlingen är och hur lång tid som behövs för att utarbeta anbuden, 

utan att detta påverkar de minimitidsfrister som fastställs i denna artikel.” 

 

3.2.4 Uteslutning av leverantör 

Då en anbudsansökan inkommit till myndigheten ska en fullständig bedömning göras 

utifrån de uppgifter som redovisats i anbudet eller anbudsansökan. 89  Vissa av 

kriterierna för uteslutning är fakultativa och myndigheten kan således själv avgöra och 

utforma huruvida de ska ingå, medan några av dem är tvingande.90 Vid utformningen 

av de fakultativa kriterierna måste myndigheten beakta att leverantören kan ta skada av 

att redovisa vissa uppgifter och stor hänsyn till proportionella måste föreligga.91  Det 

innebär att kriterierna endast får innehålla skäl som är nödvändiga för det eftersökta 

slutresultatet. 

 Utöver dessa valfria bestämmelser så föreligger krav på leverantören som måste 

uppfyllas, det kan röra sig om uteslutning på grund av olika kriminella aktiviteter som 

bestickning eller bedrägeri vilket kommer till utryck i Artikel 45.1 i direktivet 

2004/18/eg.92  Myndigheten ska vid behov begära att en leverantör inlämnar handlingar 

myndigheten behöver för att utreda om sådan typ av brottslighet föreligger.93 

 De urvalskriterier som upprättas av myndigheten ska både kunna utvärderas och 

poängsättas, vilket leder till att en leverantör nödvändigtvis inte måste uppfylla kraven 

fullt ut.94 I Lianakis-målet fastställde EU-domstolen förslag på urvalskriterier såsom 

erfarenhet utrustning, omfattning av personalstyrkan m.m.95.  

 Urvalskriterierna måste även beakta likabehandlingsprincipen.96 Till skillnad 

från den ÄLOU så anger inte LOU i vilket ordning dessa kriterier ska bedömas. Att 

testa om leverantören uppfyller kraven först anses dock vara lämpligt, detta även om 

det kan vara svårt att se om en leverantör uppfyller kraven innan myndigheten granskat 

hela anbudet. 97  Bedömning av anbud bör genomföras sist då endast anbud från 

leverantörer vilka uppfyller urvalskriterierna kan deltaga i bedömningen. 98 

Urvalskriterier bör redovisas så tidigt som vid inbjudan av att lämna anbud.99  De 

leverantörer som uppfyllt urvalskriterierna ska sedan ges möjlighet att lämna anbud, 

                                                        
88 Prop. 2006/07:128, s. 208 
89 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, artikel 56.5 
90 Prop. 2006/07:128, s. 221ff 
91 RÅ 1997 ref. 40 
92 Prop. 2006/07:128, s. 221 
93 Direktiv 2004/18/EG, Artikel 45.1 st 4 
94 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 152f 
95 Mål C-532/06, Lianakis 
96 Mål C-323/03, kommissionen mot Spanien, Mål C-234/03, Contse, Mål C-357/06, Frigerio Luigi 

och C., p.22 
97 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s .125 
98 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 125 
99 Skäl 39 i direktiv 2004/17/EG och skäl 29 i direktiv 2004/17/EG 
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vilka leverantörer som blivit utvalda och varför ska sedan meddelas alla 

anbudssökande.100 

 Vid värdering av anbudsansökningar och anbud ska bedömningen 

dokumenteras i ett protokoll enligt 12 kap. 9 § LOU.101 Myndigheten ska informera 

leverantörerna om tilldelningsbeslut snarast möjligt, där emot ska beslut om uteslutning 

meddelas särskilt eller vid tilldelningsbeslutet beroende på situationen.102  

 För att bedömning ska ske objektivt och inte kunna ifrågasättas ska öppnandet 

av annonserna ske samtidigt och göras av minst två av myndigheten utsedda personer 

enligt 15 kap. 11 § LOU. 

 

3.2.5 Avtal 

Innan ett kontrakt eller ett ramavtal kan erbjudas måste upphandlaren har utvärderat 

anbuden och kommit fram till ett resultat, vilket ska bygga på Artikel 53 i direktivet 

2004/18/EG. Där framgår att det ska vara baserat på ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbud eller det med lägst pris. 103  Vid det tidigare alternativet ska myndigheten i 

förfrågningsunderlaget eller i annonsen utrycka vilka kriterier den kommer att basera 

bedömningen på. 104  Tilldelningsbeslutet måste vara skriftligt och utvisa vilken 

anbudsgivare myndigheten valt, där ska även skälen till beslutet innefattas enligt 9 kap. 

9 § LOU. Efter tilldelningsbeslutet föreligger en avtalsspärr för att möjliggöra 

överprövning för leverantörerna vilket utrycks i 16 kap. 1 § LOU. Om inte 

upphandlingen blivit överklagad kan avtalet efter denna period utlöpt fullföljas och ett 

upphandlingsavtal kan upprättas. När detta är genomfört kan inte upphandlingen 

överklagas enligt 16 kap. 6 § 2st LOU. 

 När avtalet sedan är giltigt och undertecknat ska en efterannonsering göras, den 

ska skickas till den Europeiska kommissionen och den ska innehålla resultatet av 

upphandlingen. Efterannonsering ska göras för alla upphandlingar förutom 

direktupphandling och vid avrop från ramavtal enligt 7 kap. 3 § LOU. När 

upphandlingen då till sist är avslutat ska handlingarna kring denna sparas i fyra år från 

den dag då kontraktet tilldelades enligt 9 kap. 13 § LOU. 

 

3.3 Kontraktsuppföljning 
 

Kammarkollegiet har utgivit material med förslag på hur en kontraktsuppföljning borde 

gå till och vad syftet med den är. Kontraktsuppföljningen bidrar till att säkerställa 

följande:105 

 

 Leverantörer till offentlig sektor ska kunna konkurrera på lika villkor 

 Säkerställa en god affär 

 Att skattemedel används på bästa möjliga sätt. 

 

Processen för kontraktsuppföljning kan fortlöpa under hela kontraktsperioden, i 

enlighet med den fastställda uppföljningsplanen som ska finnas i 

                                                        
100 Prop. 2009/10:180, s. 112. 
101 Prop. 2006/07:128, s. 240 
102 Prop. 2006/07:128, s. 240 
103 Direktiv 2004/18/EG, Artikel 53 
104 Prop. 2006/07:128, s. 247 
105 Kammarkollegiet, Kort om kontraktsuppföljning, s. 1 
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förfrågningsunderlaget. 106  Då en kontraktsuppföljning påvisar avvikelser från 

upphandlingskontraktet bör det finnas bestämt i kontraktsvillkoren hur dessa avvikelser 

ska hanteras.107 Kammarkollegiet föreslår att det ska finnas en successivt stegrande 

sanktionstrappa som reglerar hur avvikelserna ska hanteras, här följer 

sanktionstrappan:108 

 

1. Dialog. 

2. Rättelse. 

3. Inte betala ut målrelaterad ersättning. 

4. Prisavdrag. 

5. Vite. 

6. Inte förlänga kontraktet eller inte utnyttja en option. 

7. Häva kontraktet. 

 

3.4 Möjligheter till överprövning 
 

I FL regleras förvaltningsmyndigheters handläggning och hantering av allmänna 

handlingar. Möjlighet till överklagan av myndighetsbeslut regleras i FL 22 §. Offentliga 

upphandlingar kan överprövas i allmän förvaltningsdomstol enligt 1 kap. 1§ FPL. Då 

lagstiftningen inte är särskilt omfattande rörande den rättsliga processen i 

upphandlingsmål kommer domstolarna kontinuerligt utveckla processen. 109  Som 

exempel här har HFD kommit fram till att domstolarna inte ex officio får ta hänsyn till 

brister i upphandlingen.110 

 Möjligheterna att överklaga en upphandling är praktiskt sett ett verktyg för att 

möjliggöra rättelse av rättsstridiga åtgärder och beslut som tas av en upphandlande 

myndighet.  

 När en upphandlande myndighet har utvärderat anbuden och ska skriva avtal 

med en eller flera leverantörer så uppstår ett civilrättsligt avtal mellan parterna när den 

upphandlande myndigheten underrättar om ett tilldelningsbeslut, vilket avtalsrättsligt 

ses som en accept.111 Problemet med detta är att då underrättelse om tilldelningsbeslut 

sker, uppstår även en avtalsspärr vilket gör att avtal inte får ingås under avtalsspärrens 

löptid och avtalet kan till följd av detta ogiltigförklaras. Detta kan leda till 

skadeståndsanspråk från den avtalsslutande leverantören samt leda till en ny 

upphandlingsprocess. 112  För att undvika att ett civilrättsligt avtal uppstår mellan 

myndigheten och leverantören innan upphandlingen är slutförd bör den upphandlande 

myndigheten i förfrågningsunderlaget utrycka att avtal endast sluts genom ett 

upphandlingskontrakt. 

 

"avtal sluts genom ett upphandlingskontrakt och att enheten för tiden fram 

till upphandlingens avslutande kan välja att ingå ett villkorat avtal."113 

 

                                                        
106 Kammarkollegiet, Kort om kontraktsuppföljning, s. 2 
107 Kammarkollegiet, Kort om kontraktsuppföljning, s. 3 
108 Kammarkollegiet, Kort om kontraktsuppföljning, s. 3 
109 Sundstrand, A, Offentlig upphandling – en introduktion, 2013, s. 51 
110 RÅ 2009 ref. 69 
111 Prop. 2009/10:180, s. 110f 
112 Prop. 2009/10:180, s.110f  
113 Prop. 2009/10, s.110f 
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Då överprövning sker utgör 16 kap. 6 § LOU den centrala bestämmelsen vilken 

utrycker möjligheterna för överprövning om den upphandlande myndigheten brutit mot 

någon av principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i samma lag. Ett 

annat krav är också att leverantören lidit eller kan komma att lida skada. Då rekvisiten 

är uppfyllda för godkännande av ansökan om överprövning ska domstolen besluta 

huruvida upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har 

gjorts. 114  Utifall domstolen beslutar att upphandlingen ska göras om får inte den 

pågående upphandlingen slutföras genom avtalsingående.115 Om behovet att avsluta en 

upphandling kvarstår kan den upphandlande myndigheten göra en ny upphandling och 

ändra de brister som anmärktes på i domen.116 Då domstolen beslutar att upphandlingen 

får avslutas efter att rättelse utförts ska domstolen i domskälen ange instruktioner för 

hur upphandlingen ska rättas till för att få slutföras, dock ska domstolen inte ta ställning 

till hur den upphandlande myndigheten ska förfara.117  

 Genom upphandlings- och rättsmedelsdirektivens samt praxis från EU-

domstolen framgår det att samtliga åtgärder den upphandlande myndigheten beslutar 

om rörande en upphandling som har rättslig verkan kan överprövas.118 Gränserna för 

vilka beslut som anses överprövningsbara definierades i EU-domstolen i målet mot 

Stadt Halle.119 Domstolen fastslog att varje åtgärd från en upphandlande myndighet 

som få rättslig verkan och som faller inom upphandlingsreglernas materiella 

tillämpningsområde kan bli föremål för överprövning.120 

 Det ovan sagda gäller dock inte då avtal redan slutits mellan den upphandlande 

myndigheten och leverantören enligt 16 kap. 6 § 2st LOU. Det vill säga efter 

avtalsingående så får ingen överprövning av upphandlingen ske.121 Det finns undantag 

även till denna huvudregel vilket leder till möjligheten att ett civilrättsligt kontrakt 

retroaktivt upphör att gälla genom offentligrättsliga bestämmelser. 122 

Det i rättsmedelsdirektiv 2007/66 utryckta ger möjlighet för en leverantör som 

ingått avtal, att ansöka om överprövning.123 En sådan ansökan kan startas både som en 

avskild rättsprocess och som en pågående överprövning om ett avtal ingåtts i strid med 

ett interimistiskt domstolsbeslut, under en avtalsspärr eller en förlängd avtalsspärr.124 

För att ett avtal ska kunna ogiltigförklaras krävs att det slutits i strid med grundläggande 

bestämmelser gällande upphandling. Rättsmedelsdirektiven 2007/66 artikel 1.2 och 2.2 

utrycker tre situationer som leder till att ett avtal kan ogiltigförklaras: 

 

 I de fall det är obligatoriskt att annonsera en upphandling enligt direktiven och 

en myndighet underlåtit att göra detta 

 Om den upphandlande myndigheten ingått i avtal innan tilldelningsbeslut 

lämnats till berörda leverantörer eller innan en tidsfrist gått ut om detta strider 

med upphandlingsdirektiven eller annan rättsprincip om detta inskränkt 

anbudsgivares möjlighet att överklaga. 

                                                        
114 Prop. 2010/11:150, s. 455 
115 RÅ 2005 ref. 17 
116 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 215 
117 Prop. 2009/10:180, s. 149 
118 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 176 
119 Se mål C-26/03, Stadt Halle 
120 Prop.2009/10:180, s. 133f 
121 SOU 2013:12, s. 339 
122 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG, artikel 2a. 2 
123 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 72f 
124 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG, artikel 1.2 och 2.2 
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 Då en upphandlande myndighet gjort avrop från ramavtal efter 

förnyadkonkurrensutsättning eller från dynamiska inköpssystem som står i strid 

med upphandlingsdirektiven.125 

 

Ytterligare brister som kan uppstå i en upphandling än de här ovan angivna leder inte 

till att avtalet ogiltigförklaras oavsett vilka konsekvenser det kan medföra för 

leverantören.  För att åtgärda en sådan brist måste leverantören innan avtalet ingåtts 

vända sig till aktuell myndighet, annars kvarstår endast möjligheten att kräva 

skadestånd.126 Rättsföljden bestäms som tidigare nämnts av medlemsstaterna enligt 

Direktiv 2007/66/EG, artikel 2a. 2. 

 Vad gäller överprövningsbestämmelserna för ramavtal så gäller i princip samma 

bestämmelser som hittills beskrivits, en påfallande skillnad dock är bestämmelserna 

kring ramavtal med förnyad konkurrensutsättning (punkt 3, ovan). För en utförlig 

beskrivning av vilka olika typer av ramavtal det finns se avsnitt 4.3 och 4.4. Vid ett 

redan slutet ramavtal utan förnyad konkurrensutsättning så anses inte längre de 

leverantörer som är parter i avtalet som anbudsgivare, eftersom inga fler anbud kan ske, 

vilket resulterar i att ingen överprövning av ramavtalet kan ske efter att en avtalsspärr 

har löpt ut.127 Vid ramavtal med förnyad konkurrensutsättning så har ett undantag gjorts 

från bestämmelserna kring avtalsspärr. 128  Detta betyder att efter en förnyad 

konkurrensutsättning har genomförts så ska den upphandlande myndigheten informera 

leverantörerna om tilldelningsbeslut men behöver inte iaktta någon avtalsspärr. 129 

Därför har bestämmelser gällande en leverantörs möjligheter till ogiltighetstalan införts 

i 16 kap. 13 § första stycket LOU (punkt 3 ovan). 

 Skulle det föreligga en "tvingande hänsyn till ett allmänintresse"130 ska i vissa 

fall den prövande myndigheten inte ogiltigförklara avtalet oavsett huruvida de ovan 

nämnda förutsättningarna föreligger.131  

 Den upphandlande myndigheten kan genom förhandsinsyn och en frivillig 

avtalsspärr få möjlighet att undvika att avtalet ogiltigförklaras. Förhandsinsyn innebär 

att myndigheten ger övriga leverantörer en möjlighet att överklaga upphandlingen 

vilket leder till en frivillig avtalsspärr som kommer till utryck i 16 kap. 3 § LOU, vilken 

ger leverantörerna en möjlighet att överklaga upphandlingen och således kan inte 

kontraktet överklagas efter denna har löpt ut. 132  

 

3.5 Sammanfattning 
 

Ett upphandlingsförfarande för den upphandlande myndigheten innehåller olika 

moment som måste utföras, upphandlingsprocessens olika faser redogörs för i avsnitt 

3.2. Den första fasen, analysfasen, ska ligga till grund för upphandlingen. Där utreds 

vilket behov som föreligger samt vilka leverantörer som potentiellt finns tillgängliga. 

Efter analysfasen utformas ett förfrågningsunderlag, det är ett underlag för anbud. 

Förfrågningsunderlaget ska innehålla noggranna och detaljerade tekniska 

                                                        
125 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 73 
126 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s 73f 
127 Prop. 2006/07:128, s. 165 
128 Prop. 2009/10:180, s. 134 
129 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 224 
130 Se mål C-388/01 Kommissionen mot Italien, punkt 19 och mål C-153/08 Kommissionen mot 

Spanien, punkt 37 
131 Direktiv 2007/66/EG artikel 1.2 och 2.2 
132 Prop 2009/10:180, s 141f 
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specifikationer, ett bra förfrågningsunderlag är oftast avgörande för en bra 

upphandling. Sedan ska förfrågningsunderlaget annonseras, vart och hur det ska 

annonseras beror på upphandlingens utformning och värde. Annonseringsskyldigheten 

förekommer för att företag i Sverige och i andra medlemsländer ska få chans att 

konkurrera om upphandlingskontraktet. Annonsen ska minst innehålla vad 

upphandlingen avser, upphandlingsvolym och preliminärt datum för utförande. När 

anbuden sedan har kommit in ska den upphandlande myndigheten bedöma utifrån de 

uppgifter som redovisats i anbuden vilka leverantörer som ska uteslutas. Vid värdering 

av anbudsansökningar och anbud ska bedömningen dokumenteras i ett protokoll, vilka 

leverantörer som blivit utvalda och varför ska sedan meddelas alla anbudssökande. När 

det bästa anbudet valts och tilldelningsbeslut meddelats så föreligger en avtalsspärr för 

att möjliggöra överprövning för de andra leverantörerna innan upphandlingsavtalet 

upprättas. 

 Möjligheterna att överklaga en upphandling, se avsnitt 3.4, är praktiskt sett ett 

verktyg för att möjliggöra rättelse av rättsstridiga åtgärder och beslut som tas av en 

upphandlande myndighet. Överklagan ska ske under tiden för avtalsspärren. Domstolen 

ska besluta huruvida upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan 

rättelse har gjorts. Samtliga åtgärder den upphandlande myndigheten beslutar om 

rörande en upphandling som har rättslig verkan kan överprövas. Efter att avtalsspärren 

löpt ut och ett upphandlingsavtal upprättats så kvarstår endast möjligheten att kräva 

skadestånd för en utesluten leverantör. 
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4. Ramavtal  
 

4.1 Inledning 
Ramavtal enligt 2 kap. 15 § LOU är i upphandlingssammanhang ett grundläggande och 

mycket effektivt hjälpmedel för att fördela och underlätta tilldelning av avtal. När en 

upphandling är slutförd, beroende på resultat, används ramavtal som ett verktyg för att 

vid behov kunna göra avrop. Ett ramavtal används vid inköp för att täcka eventuella 

behov den upphandlande myndigheten har utan att behöva utföra ett nytt 

upphandlingsförfarande.  

 Då ramavtalets utformning möjliggör vilken typ av modell för tilldelning som 

kan användas är det essentiellt att förklara dessa olika typer av ramavtal för fullföljandet 

av uppsatsen syfte. Inledningsvis i Avsnitt 4.2 förklaras EU direktivens bestämmelser 

gällande ramavtal, dessa bestämmelser utgör ett ramverk för bestämmelserna enligt 

LOU och dessa framställs därför i början av kapitlet. Därefter framförs i avsnitt 4.3 en 

mer ingående beskrivning de olika ramavtalstyperna enligt LOU för att ge en bredare 

förståelse för vilka möjligheter de olika ramavtalen tillhandahåller. Avslutningsvis ges 

en beskrivning i avsnitt 4.4 av tre olika metoder för avrop de olika typerna av ramavtal 

ger utrymme för. Detta för att sammanfattningsvis ge förståelse för vilka möjligheter 

och begränsningar val av ramavtal medför. 

 

4.2 EU direktivens bestämmelser om ramavtal 
 

Bestämmelserna gällande ramavtal i 5 kap. LOU bygger på direktivet 2004/18/EG.133 

Det saknades bestämmelser om användning av ramavtal inom den klassiska sektorn 

innan de nuvarande direktiven tillkom.134  

 De aktuella bestämmelserna gällande ramavtal återfinns i artikel 1.5, artikel 9.9 

och artikel 32 i direktivet 2004/18/EG.135  Definitionen av ett ramavtal framgår av 

artikel 1.5 och lyder: 

 

”ramavtal: ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 

myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att fastställa 

villkoren för tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod, särskilt i 

fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet.” 

 

En mer utförlig beskrivning av ramavtal görs i beaktandesats 11 i det klassiska 

direktivet och lyder: 

 

”En gemenskapsdefinition av ramavtal skall fastställas, liksom särskilda 

regler för ramavtal som ingås för kontrakt som omfattas av detta direktiv. 

Enligt dessa regler får en upphandlande myndighet när den ingår ett 

ramavtal i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv om bland annat 

offentliggörande, tidsfrister och villkor för anbudsgivning, under 

ramavtalets löptid ingå kontrakt som grundas på sådana ramavtal 

antingen genom att tillämpa villkoren i ramavtalet eller, om inte samtliga 

villkor fastställts i förväg, genom att på nytt inbjuda parterna i ramavtalet 

                                                        
133 SOU 2005:22 s. 271 
134 Prop. 2006/07:128 s. 159 
135 Prop. 2006/07:128 s. 331 
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att lämna anbud utan fastställda villkor. En ny inbjudan att lämna anbud 

bör genomföras enligt vissa regler som syftar till att garantera den 

nödvändiga flexibiliteten och iakttagandet av de allmänna principerna, 

bland annat principen om likabehandling. Ramavtalets löptid bör därför 

begränsas och bör inte kunna överstiga fyra år, utom i fall som är 

vederbörligen styrkta av de upphandlande myndigheterna.” 

 

Av lydelsen i artikel 1.5 tyder det på att ett ramavtal ska ha samtliga villkor fastställda 

vid tilldelning av kontrakt men det nämns dock även i beaktandesats 11 att det existerar 

ramavtal utan att samtliga villkor behöver vara fastställda innan kontraktstilldelning.136 

Således omfattar begreppet ramavtal båda tillvägagångssätten. 

 I ramavtal med samtliga villkor redan fastställda är begreppet “villkoren” 

skrivet i bestämd pluralform i artikel 1.5 och innebär att det ska gälla samtliga villkor i 

ramavtalet.137 Med andra ord ska ramavtalet innehålla samtliga premisser som ska gälla 

när en upphandlande myndighet ska göra avrop från ramavtalet. 138  Begreppet 

“fastställda villkor” betyder inte att samtliga villkor ska vara fastställda, som till 

exempel att leveranstiderna ska vara fastställd i ramavtalet och vilken kvantitet som ska 

levereras eller tjänstens specifika utförande. Vad gäller konsulttjänster eller 

byggnadsarbete så kan det inte alltid bestämmas i förväg hur mycket eller vad för tjänst 

som kommer efterfrågas utan det får preciseras i varje enskilt fall. Detta beror på att ett 

ramavtal är avsett att användas under en längre tidsperiod och vid olika typer av 

anskaffningar.139 

 Som ovan nämnt kan det vara svårt att bestämma samtliga villkor i ett ramavtal, 

ett villkor som dock ska vara bestämt är priset på en vara eller tjänst.140 Det kan till 

exempel vara timpriset på en konsulttjänst eller priset på ett byggnadsarbete, således 

ska en prislista på vad varje tjänst eller vara ska kosta upprättas.141 

 Hur ett ramavtal mer precist ska utformas framgår av artikel 32 i direktivet 

2004/18/EG där de materiella bestämmelserna finns. Resterande del av underkapitlet 

grundar sig på förarbetenas och direktivets bestämmelser gällande artikel 32 i direktivet 

2004/18/EG. 142  Där framgår det att ett medlemsland ska självmant bestämma om 

direktivets bestämmelser gällande ramavtal ska införlivas i den nationella 

lagstiftningen. Om direktiven implementeras i den nationella lagstiftningen då är en 

upphandlande myndighet skyldiga att följa samtliga förfaranderegler fram till 

kontraktstilldelning som anges i direktivet. 143  Vidare följer det av artikel 32.2 att 

tilldelning av ett ramavtal ska följa direktivets förfaranderegler som återfinns i artikel 

53, tilldelningsbeslutet ska grunda sig på antingen lägsta pris eller mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet. Ett ramavtal gäller enbart för de valda parterna i ramavtalet, 

således får inga nya parter ansluta sig till ramavtalet. Parterna får inte heller väsentligt 

ändra villkoren i ramavtalet. Ett ramavtal får längst löpa i fyra år och den upphandlande 

myndigheten får inte använda ramavtalet på ett otillbörligt sätt eller på ett annat sätt 

förhindra konkurrensen. 

                                                        
136 Prop. 2006/07:128 s. 160 
137 SOU 2005:22 s. 231 
138 Prop. 2006/07:128 s. 160 
139 SOU 2005:22 s. 273f 
140 SOU 2005:22 s. 274 
141 SOU 2005:22 s. 274 
142 SOU 2005:22, s. 274-277, Prop. 2006/07:128, s. 161f och direktiv 2004/18/EG, artikel 32 
143 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 209 
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 Artikel 32.3 reglerar bestämmelserna gällande ramavtal med en leverantör. Där 

tydliggörs det att uttrycket “kontrakt tilldelas i enlighet med villkoren” inte betyder 

något annat än avrop från det bindande ramavtalet. Den upphandlande myndigheten 

och leverantören får samråda vilket måste ske skriftligt för att minimera risken att 

villkoren i ramavtalet ändras otillbörligt. 

 I den avslutande punkten, artikel 32.4, återfinns bestämmelserna gällande 

ramavtal med flera leverantörer. Det är två förfaranden som är aktuella i det fallet. 

Antingen genom avrop från redan fastställda villkor i ramavtalet, eller att samtliga 

villkor inte är fastställda i ramavtalet och att parterna får utföra en förnyad 

anbudsgivning. 

 Vid förfarandet med avrop från redan fastställda villkor i ramavtalet gäller 

förbudet mot väsentliga förändringar av ramavtalet, direktivet ger heller inte möjlighet 

till komplettering av anbuden. Direktivet anger inte hur avrop inom ramavtalet ska gå 

till men det får förutsätts att någon form av rangordning upprättas som reglerar i vilken 

ordning leverantörerna ska få möjlighet att leverera. Om det inte upprättas en 

rangordning finns risken att avropen från ramavtalet tilldelas godtyckligt och kommer 

då att strida mot de EU-rättsliga principerna om offentlig upphandling, till exempel 

principen mot likabehandling. 

 Det andra förfarandet där samtliga villkor i ramavtalet inte är fastställda och där 

parterna i ramavtalet ska utföra en förnyad anbudsgivning framgår det av direktivet att 

vissa villkor ska “preciseras” och “andra villkor” behöver ej vara fullständiga. Exempel 

på “precisering av villkor” kan vara prisreduktion vid inköp över en viss volym eller 

leveranstid vid brådskande ärenden. Exempel på “andra villkor” kan vara tidsåtgången 

vid ett konsultuppdrag som inte är ett konkret specificerat uppdrag. Förbudet mot att 

väsentligt ändra villkoren i ramavtalet gäller även vid ramavtal med förnyad 

anbudsgivning och där samtliga villkor inte är fastställda. Syftet blir således att “fylla 

ut ramavtalsvillkoren med hänsyn till omständigheterna vid tilldelning av ett enskilt 

kontrakt“. En förnyad anbudsgivning görs mellan parterna i ramavtalet när tilldelnings 

av ett enskilt kontrakt ska göras. I Storbritannien kallas detta förfarande för ett “mini 

competition” vilket förklarar förfarandet på ett bra sätt, en så kallad “mini tävling” om 

det enskilda upphandlingskontraktet.144 

 Vad gäller tröskelvärdet för ramavtal framgår detta av artikel 9.9. Värdet på ett 

ramavtal beräknas genom att uppskattningsvis värdera, exklusive mervärdesskatt, 

samtliga planerade upphandlingskontrakt under ramavtalets löptid.145 

 

4.3 LOU:s bestämmelser om ramavtal 
 

Ett ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera myndigheter och en eller flera 

leverantörer för att bestämma villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en viss 

tidsperiod, detta är definitionen av ett ramavtal i 2 kap. 5 § LOU. Ett ramavtal kan 

jämföras med begreppet ett upphandlingskontrakt, i ett upphandlingskontrakt är 

parterna ömsesidigt förpliktade.146 Det vill säga att den ena parten ska införskaffa en 

produkt mot en viss ersättning från den andra parten som ska leverera produkten. 

Ramavtal är ett verktyg som används då upphandlande myndigheter återkommande 

behöver ingå avtal inom ett vist område.147 Det är ett sätt för myndigheten att slippa 

                                                        
144 Prop. 2006/07:128 s. 161f och SOU 2005:22 s. 272-278 
145 SOU 2005:22 s. 277 
146 Prop. 2006/07:128 s. 160 
147 Prop. 2006/07:128 s. 159f 
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ingå i ett nytt upphandlingsförfarande varje gång de är i behov av ett specifikt inköp.148 

Istället kan myndigheten göra avrop från ramavtalet vilket innebär att myndigheten kan 

köpa varor, tjänster eller byggentreprenader då behov uppstår. För att en myndighet ska 

kunna utnyttja ramavtalet krävs att de myndigheter som ska omfattas och där med ska 

kunna bruka det, tydligt framgår i förfrågningsunderlaget.149 Med andra ord är det inte 

tillåtet att successivt anknyta sig till ramavtalet.150  Användningen av ramavtal har inom 

EU:s medlemsländer används långt innan stöd enligt upphandlingsdirektiven 

tillkommit.151 Endast det förra upphandlingsdirektivet har inrymt regler för användning 

av ramavtal.152 Skillnaden på ett ramavtal och ett upphandlingskontrakt är dock viktigt 

att skilja på, ramavtalet upphandlas och möjliggör för myndigheten att med stöd av 

detta ingå ett upphandlingskontrakt.153 

 

4.3.1 Ramavtal med en enda leverantör 

Enligt bestämmelsen i 5 kap. 2 § LOU framgår att en upphandlande myndighet har 

möjlighet att ingå tre olika typer av ramavtal. Den första typen av ramavtal, som 

regleras i 5 kap. 4 § LOU, gäller då endast en leverantör är part i ramavtalet. Ett sådant 

avtal ska innehålla samtliga villkor för avrop.154 Denna paragraf motsvarar artikel 32.3 

i direktivet.155 Då denna typ av ramavtal är ömsesidigt förpliktande för parterna kan det 

ses som ett upphandlingskontrakt i lagens mening.156 Den upphandlande myndigheten 

och leverantören får samråda skriftligen under ramavtalsperioden men villkoren som 

legat till grund för ramavtalet får inte ändras. 157  Skillnaden mellan ett 

upphandlingskontrakt och ett ramavtal med en enda leverantör är att den upphandlande 

myndigheten kan samråda med leverantören så länge samråden dokumenteras skriftligt 

och att ramavtalet inte avser en precis kvantitet utan avrop sker efter behov.158  

 

4.3.2 Ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda 

Den andra typen av ramavtal ska likt den första innehålla samtliga villkor för avrop från 

ramavtalet, däremot ska flera leverantörer vara inblandande dock utan att en förnyad 

konkurrensutsättning ska ske.159 Denna typ av ramavtal regleras i 5 kap. 6 § LOU och 

omfattar flera leverantörer som parter i avtalet, paragrafen motsvarar artikel 32.4 andra 

stycket första strecksatsen i direktivet.160 Samtliga villkor i ramavtalet ska framgå, 

villkoren får inte ändras och de ska gälla under hela avtalstiden.161 Vid ramavtal med 

flera leverantörer där samtliga avtalsvillkor är fastställda ställs det stora krav på att 

likabehandlings- och öppenhetsprincipen efterlevs.162 Den upphandlande myndigheten 

är skyldig att utnyttja konkurrensen i ramavtalet men får inte fritt välja mellan 

                                                        
148 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 219 
149 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 219 
150 Prop. 2006/07:128 s. 161. Se även Yttrande Dnr 285/2012 – Mål 1857-12 
151 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 206 
152 Direktiv 93/98/EEG 
153 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 207 
154 Prop. 2006/07:128, del 1, s. 160 
155 Prop. 2006/07:128 s. 335 
156 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 207 
157 Prop. 2006/07:128 s. 335 
158 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 214 
159 Prop. 2006/07:128 s. 174  
160 Prop. 2006/07:128 s. 337 
161 Prop. 2006/07:128 s. 337 
162 Prop. 2006/07:128 s. 337 
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leverantörerna i ramavtalet eller omförhandla villkoren i ramavtalet. 163   Den 

upphandlande myndigheten ska välja den leverantör med det bästa anbudet och därefter 

rangordna leverantörerna.164 Om den vinnande leverantören, och således den högst 

prioriterade leverantören, inte kan leverera vid tiden för ett visst avrop så ska den näst 

högst prioriterade leverantören tillfrågas och så vidare. 165  Det är viktigt från ett 

leverantörsperspektiv att viss förutsägbarhet föreligger, vilket kan uppnås via 

rangordning, så att leverantören kan planera sin resursfördelning.166 Om det inte är 

möjligt med rangordning så ska ett annat tillvägagångssätt väljas som tillgodoser 

kraven på öppenhet och likabehandling, till exempel t.ex. genom att de leverantörer 

som ingått ramavtalet i enlighet med avtalet fortlöpande tillhandahåller tillräckliga 

uppgifter om sortiment, priser, leveransvillkor m.m. på ett sådant sätt att den 

upphandlande myndigheten vid varje tillfälle har möjlighet att välja den leverantör som 

bäst kan tillgodose myndighetens behov.167  

 Det framgår av utredningen att en upphandlande myndighet under vissa 

förutsättningar måste ha möjlighet att frångå den fastlagda rangordningen i ramavtalet, 

utredningens utlåtande lyder:  

 

”För att den upphandlande myndigheten skall kunna göra en sådan 

avvikelse måste möjligheten därtill framgå av förfrågningsunderlaget och 

utgöra en del av ramavtalets innehåll.”168  

 

Det anförda betyder att det enbart är motiverat att avstå från rangordning i ramavtal om 

det inte är möjligt att genomföra rangordningen och det finns andra grunder för vilken 

ordningen av leverantörerna kan organiseras.169 Dessa andra grunder måste tillgodose 

kraven på de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling.170 För att kunna frångå 

rangordningen så krävs det, enligt utredningen, till exempel att leverantörerna som är 

parter i ramavtalet fortlöpande lämnar uppgifter om priser, sortiment, leveransvillkor 

m.m. till den upphandlande myndigheten så att den kan vid varje avrop välja den 

leverantör som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. 171  Enligt 

utredningen så skulle ett sådant tillvägagångssätt tillämpas framför allt när det gäller 

upphandling av homogena varor med priser som förändras snabbt och ett alternativ 

skulle vara att införa en prisjusteringsklausul för att kunna fastställa rangordningen vid 

varje avrop. Det innebär att leverantören med lägsta pris skulle tilldelas 

upphandlingskontraktet och eftersom priserna mellan leverantörerna kan variera snabbt 

så skulle den upphandlande myndigheten utnyttja den konkurrensmöjligheten som 

föreligger.172 

 Falk anser att det inte är möjligt att frångå rangordningen om inte kraven ovan 

uppfylls eftersom rangordningen grundar sig i anbudsutvärderingen.173 Resultatet från 

anbudsutvärderingen ska således inte kunna frångås om inte det framgår av särskilda 

villkor för utförande av kontraktet eller att det kan hänföras till andra delar av 

                                                        
163 Prop. 2006/07:128 s. 337 
164 Prop. 2006/07:128 s. 337 
165 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 216 
166 Prop. 2006/07:128 s. 175 
167 Prop. 2006/07:128 s. 337f 
168 Prop. 2006/07:128 s. 175 
169 Prop. 2006/07:128 s. 175 
170 Prop. 2006/07:128 s. 175 
171 Prop. 2006/07:128 s. 175 
172 Prop. 2006/07:128 s. 175 
173 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 217 
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regelsystemet, såsom diskvalificeringsgrunderna.174 Således får inga nya villkor vid 

avropet tillfogas, det skulle bryta mot principen om transparens. I utredningen 

sammanfattas detta på följande sätt: 

 

”Sammanfattningsvis bör krävas att ett ramavtal med flera leverantörer 

och som innehåller samtliga villkor för tilldelning av kontrakt som bygger 

på ramavtalet genom en rangordning eller i övrigt genom utformningen 

av innehållet i ramavtalet tillhandahåller objektiva grunder för att 

fastställa i vilken ordning leverantörerna skall ha möjlighet att leverera. 

För att den upphandlande myndigheten skall kunna frångå den i 

ramavtalet fastställda ordningen mellan leverantörerna bör särskilda skäl 

föreligga med hänsyn till föremålet för upphandlingen; t.ex. att det är 

fråga om upphandling av produkter vars priser ofta ändras eller om en 

jävssituation föreligger. Det bör framgå av ramavtalet att särskilda skäl 

av sådant slag som nu nämnts kan komma att åberopas.”175 

 

4.3.3 Ramavtal med flera leverantörer när inte alla villkor är fastställda 

Vad som är unikt för denna upphandlingsform är att den inte innehåller samtliga villkor 

för tilldelning av upphandlingskontrakt och därför krävs det en förnyad 

konkurrensutsättning, detta regleras i 5 kap. 7 § LOU och motsvarar bestämmelserna i 

artikel 32.4 andra stycket andra strecksatsen i direktivet.176 Med andra ord så är inte 

samtliga villkor i ramavtalet tillräckligt precist angivna för att ett kontrakt ska kunna 

tilldelas utan det krävs en förnyad konkurrensutsättning innan det kan ske. 177  Ett 

exempel på tillåten komplettering av villkoren kan vara tidsåtgången för att utföra 

enskilda konsultuppdrag. 178  Förnyad konkurrensutsättning kan jämföras med 

förfarandet vid en ny fullständig upphandling men skillnaden är att direktivets 

bestämmelser om annonsering, tidsfrister, information, kommunikation m.m. inte skall 

tillämpas.179 Däremot framgår det att anbudstiden ska anpassas till upphandlingens art 

och utformning. 180  En anbudsutvärdering ska göras vid varje förnyad 

konkurrensutsättning och upplysningar måste lämnas till leverantörerna som deltog i 

den förnyade konkurrensutsättningen.181 I detta upphandlingsförfarande är det bara de 

leverantörer som klarar villkoren som blir inbjudna, villkoren kan inte ändras eller 

omförhandlas däremot får villkoren kompletteras och förfinas för att fånga upp 

särskilda omständigheter.182 Priset behöver inte vara fastställt utan det kan omfattas av 

den förnyade konkurrensutsättningen, exempel på precisering av villkor kan vara 

”prisreduktion vid inköp över en viss volym, uppgift om vilka konsulter som är 

tillgängliga vid ett visst givet tillfälle eller leveranstid vid en särskilt brådskande 

beställning”.183 

 

 

                                                        
174 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 217 
175 Prop. 2006/07:128 s. 175f 
176 Prop. 2006/07:128 s. 338 
177 Prop. 2006/07:128 s. 338 
178 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 219 
179 Prop. 2006/07:128 s. 176 
180 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 220 
181 Prop. 2006/07:128 s. 176 
182 Prop. 2006/07:128 s. 338 
183 Prop. 2006/07:128 s. 339 
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4.4 Metoder för avrop från ramavtal  
 

Att förstå skillnaderna mellan de olika typerna av ramavtal är grundläggande för att få 

en uppfattning om hur de olika metoderna för avrop fungerar och när de kan användas. 

Hur ett ramavtal är utformat är avgörande inför tillvägagångssättet vid tilldelning av 

avtal. 

 

4.4.1 Förnyad konkurrensutsättning  
Förnyad konkurrenssättning är en typ av tillvägagångssätt som ger myndigheten 

möjlighet att specificera krav och omständigheter till viss del efter ramavtalet slutits. 

Detta kan vara gynnsamt om priserna inom området förändras kontinuerligt då det 

förbättrar konkurrensläget.184 Metoden görs möjlig om ett ramavtal ingåtts med fler än 

en leverantör och inte alla villkor blivit angivna i ramavtalet. Parterna ska få möjlighet 

att på nytt lämna anbud. Detta så länge de anbuden är i enlighet med de i ramavtalet 

angivna villkoren enligt 5 kap. 7 § 1st LOU. Utöver detta måste myndigheten för 

tilldelning av kontrakt skriftligt samråda med leverantörerna som har möjlighet att 

genomföra kontraktet.185  Slutligen ska myndigheten tilldela den anbudsgivare som 

lämnat det bästa anbudet, grundat på villkoren i förfrågningsunderlaget till 

ramavtalet.186 Vid upprättande av ramavtal är det inte i alla fall önskvärt att ange alla 

villkor, det kan bero på att myndigheten vill kunna dra nytta av konkurrens vid 

tillexempel prissättning om priserna på varan/tjänsten förändras mycket.187 Ramavtal 

kan då slutas med flera leverantörer för att vid avrop ge leverantörerna möjlighet att på 

nytt lämna anbud i enlighet med det tidigare förfrågningsunderlaget och de eventuella 

tilläggen/specifikationerna i ramavtalet.188  

 Att kvalificeringen sker vid ramavtalets ingående torde här kunna leda till att 

leverantörens möjligheter att komplettera med underleverantörer förfaller, men på 

grund utav ramavtalets generella utformning och brist på specifikationer angående 

avrop görs det möjligt med tillägg vid avropet.189 Från leverantörens perspektiv torde 

metoden gynna objektivitet och öppenhet vid tilldelning av kontrakt.190 

 

4.4.2 Rangordning  
Rangordning är en metod som ska säkerställa att tilldelning av kontrakt sker på ett 

objektivt sätt där likabehandling står i centrum, det ger således inte myndigheten 

möjlighet att ändra villkoren i ramavtalet eller välja någon annan än den leverantören 

med bäst anbud.191 Tillskillnad från förnyad konkurrensutsättning tillämpas denna typ 

av fördelningsnyckel då ramavtalets alla villkor är fastställda. 

 Då en upphandlande myndighet använder sig av rangordning ska kontraktet 

tillfalla den leverantör som lämnat det bästa anbudet grundat i de villkor som angivits 

i ramavtalet enligt 5 kap. 6 § 2st LOU. Utifrån detta rangordnas leverantörerna med den 

som varit bäst i utvärderingen först och så vidare. Den upphandlande myndigheten ska 

sedan göra avrop från den högst rankade leverantören och om den leverantören inte kan 

                                                        
184 Prop. 2006/07:128, s. 167 
185 Direktiv 2004/18/EG, Artikel 32.4, andra stycket, andra strecksatsen, punkt a 
186 Direktiv 2004/18/EG, Artikel 32.4, andra stycket, andra strecksatsen, punkt d 
187 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 180 
188 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 180 
189 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 220 
190 Prop. 2006/07:128, s. 167 
191 Prop. 2006/07:128, s. 337 
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ska förfrågan gå till den som fått näst bäst utvärdering och så vidare. När sedan en 

leverantör accepterat ingås ett kontrakt och varan eller tjänsten kan levereras.192  

 

4.4.3 Kundval  
Kundval eller brukarval är en fördelningsnyckel som används för att beskriva den 

möjlighet "brukaren" själv har att välja vilken "utförare" inom kommun eller landsting. 

Metoden innefattar tre stycken grundförutsättningar vilka samtliga av dem måste vara 

uppfyllda för förfarandes ska anses godkänt enligt KKV.193 Följande punkter utgör 

KKV:s krav: 

 Valfrihet för brukarna – brukarna skall ha rätt att kunna välja vilken utförare de 

vill 

 Volymgaranti – systemet får inte någon volymgaranti till leverantörerna 

 Ersättningssystemets utformning – den ekonomiska ersättningen följer den 

enskildes val och är lika för alla utförare 

 

4.5 Sammanfattning 
 

Val av ramavtal utgör grunden för det framtida tillvägagångssättet av en upphandling 

då tillvägagångssättet för avrop är begränsad av detta. Den upphandlande myndigheten 

måste därför ha god inblick i de möjligheter som medföljer val av ramavtalstyp. Det är 

till följd av detta således essentiellt att innan upphandlingsprocessens start ha klart för 

sig vilka möjligheter de olika tillvägagångssätten medför då det präglar 

upphandlingsprocessen i sin helhet. 

 Av EU direktivens bestämmelser, i avsnitt 4.2, som ligger till grund för den 

svenska upphandlingslagstiftningen framgår det att ramavtal ”är ett avtal som ingås 

mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer 

i syfte att fastställa villkoren för tilldelning av kontrakt under en given avtalsperiod”. I 

förarbetet till LOU framgår det att ramavtal är ett verktyg som används då 

upphandlande myndigheter återkommande behöver ingå avtal inom ett vist område. Det 

är ett sätt för myndigheten att slippa ingå i ett nytt upphandlingsförfarande varje gång 

de är i behov av ett specifikt inköp, se avsnitt 4.3. Det finns olika typer av ramavtal, 

antingen väljs ett ramavtal med en enda leverantör, ett ramavtal med flera leverantörer 

med alla villkor fastställda eller ett ramavtal med flera leverantörer när alla villkor inte 

är fastställda, se avsnitt 4.3.1 – 4.3.3 för en ingående redogörelse av varje ramavtal. 

 Vid avrop från ramavtal med flera leverantörer när alla villkor inte fastställda 

brukar en förnyad konkurrensutsättning användas, se avsnitt 4.4.1. Parterna i ramavtalet 

får då en ny möjlighet att på nytt lämna anbud, detta så länge de anbuden är i enlighet 

med de i ramavtalet angivna villkoren. 

 Vid avrop från ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda är 

det vanligt att den upphandlande myndigheten har gjort en rangordningslista som den 

utgår från, se avsnitt 4.4.2. Kontraktet ska tillfalla den leverantör som lämnat det bästa 

anbudet grundat i de villkor som angivits i ramavtalet. Utifrån detta rangordnas 

leverantörerna med den som varit bäst i utvärderingen först och så vidare.  

                                                        
192 Gertéll, Nya lagen om offentlig upphandling, s. 179 
193 KKV, Rapport, Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4), s. 4 
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5. Förnyad rangordning under avtalstiden 
 

5.1 Inledning 
Följande kapitel grundas på bland annat Fredrik Erikssons material om förnyad 

rangordning.194 Fredrik Eriksson är upphandlare på Västra Götalandsregionen och är 

upphovsman till modellen förnyad rangordning. Vi har även gjort en intervju med 

upphandlingskonsult Pär-Åke Andersson på Karlstads kommun, som har gjort en 

upphandling med ett liknande tillvägagångssätt. Även intervjun ligger till grund för 

materialet nedan, detta för att ge en tydligare beskrivning av modellen förnyad 

rangordning.195 

 Vi kommer i följande avsnitt 5.2 förklara syftet med modellen samt vilka för- 

och nackdelar den medför ur olika perspektiv. Anledningen till att modellen förnyad 

rangordningen inte behandlats tidigare är för att läsaren ska ha god förståelse för de 

modeller som vanligen används samt problematiken med dessa innan modellen 

presenteras. Vilka krav som föreligger för användande av förnyadrangordning och hur 

genomförandet bör vara utformat beskrivs i avsnitt 5.3 detta för att ge insikt i den 

problematik som föreligger kring användandet av den i praktiken. I avslutande avsnitt 

5.4 kommer den kritik som finns mot förnyad rangordning att framföras, detta för att 

bredda förståelsen för de problem som finns med användandet av förnyad rangordning. 

Kritiken mot modellen presenteras avslutningsvis i kapitlet för att ge en naturlig 

övergång till analys där problemen kommer att behandlas. 

 

5.2 Skäl för att använda förnyad rangordning 
 

Syftet med förnyad rangordning är att under avtalsperioden kunna anpassa 

rangordningen i ett ramavtal med flera leverantörer där villkoren är fastställda. Det 

centrala i modellen är avtalsvård från båda parter. Tanken med modellen är att den ska 

fungera som en säkerhetsventil eller påtryckningsmekanism. Istället för att avbryta ett 

avtal och starta en ny upphandlingsprocess som är både tids och kostnads krävande för 

alla parter inblandade så ska fokus vara på avtalsvård och skapandet av en hållbar 

avtalsrelation. Om ett avtal avbryts så måste den upphandlande myndigheten starta en 

ny upphandlingsprocess vilket kan leda till omfattande kostnader. I det fall ett avtal 

avbryts så står den upphandlande myndigheten under tiden den nya 

upphandlingsprocessen fortlöper troligtvis utan något giltigt avtal. Vilket kan leda till 

stora problem för den upphandlande myndigheten då den i princip inte har någon rätt 

att göra inköp inom det aktuella området som avtalet avsåg och där med troligtvis inte 

kunna utföra aktuellt samhällsuppdrag. 

 Fredrik Eriksson finns det ett stort glapp mellan de upphandlings möjligheter 

som står till buds. Ett glapp mellan en fast rangordning i eventuellt flera år och förnyad 

konkurrensutsättning inför varje litet avrop under ramavtalets avtalsperiod. Med 

glappet i den föreliggande meningen menas en brist i flexibilitet mellan de olika 

tillvägagångssätten. Förnyad konkurrensutsättning kräver en "mini upphandling" inför 

varje avrop vilket är tidskrävande och osmidigt i vissa fall. Medan fast rangordning 

istället är stelt utformad och samma villkor kan komma att ligga till grund för avropen 

i flera år utan möjlighet till varken utvärdering eller förändring. Vid fast rangordning 

                                                        
194 Fredrik Eriksson media material så som OH-bilder, se bilaga 4 samt en artikel om förnyad 

rangordning, Strömberg Lindvall, Marie, Upphandling 24, nummer 1 februari 2013, s. 46ff 
195 Intervju med Pär-Åke Andersson, se bilaga 1 
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kan det hända att den högst prioriterade leverantören i rangordningen förlorar personal, 

kapacitet eller den kunskap som leverantören förfogade över vid 

upphandlingsförfarandet, vilket resulterar i att den upphandlande myndigheten är fast i 

ett avtal under några år med en leverantör som inte kan leverera det som först 

efterfrågades vid upphandlingen. Det kan även vara så att en lägre rankad leverantör 

rättar till sina brister och får en bättre produkt att erbjuda än vad som erbjöds vid 

upphandlingsförfarandet. Resultatet blir att den upphandlande myndigheten är fast i ett 

ramavtal med en bestämd rangordning trots att marknaden har förändrats och att dem 

nu till exempel kan få betala ett högre pris för en sämre tjänst eller produkt. Vad gäller 

förnyad konkurrensutsättning så föreligger problem med upphandlingar som kräver att 

avrop kan göras skyndsamt då processen för avrop är mer omfattande. Vilket inte 

lämpar sig för alla typer av upphandlingar. 

 Det är just sådana här situationer eller glapp som modellen förnyad rangordning 

eventuellt kan åtgärda. Det ger den upphandlande myndigheten en chans att på ett 

kontinuerligt och objektivt sätt följa marknadsutvecklingen genom att göra en 

utvärdering av förändringar i kvalitet och kostnad som kan ha uppstått under 

avtalsperioden, förändringar som den upphandlande myndigheten inte råder över. 

 Det önskvärda, troligtvis från båda parter, är att inga problem ska uppstå under 

avtalstiden. I de fall ett problem uppstår så är alternativen som står tillbuds för 

åtgärdande inte särskilt utvecklade. Fredrik Eriksson menar på att det är lika stort glapp 

mellan sanktionsmöjligheterna vid avvikelse från avtal, det vill säga antingen inga 

sanktionsmöjligheter eller en civilrättslig skadeståndsprocess, som mellan fast 

rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Båda parter vill helst undvika en 

civilrättslig skadeståndsprocess, de är tidskrävande och kostsamma. Det glappet som 

uppstår kan metoden förnyad rangordning hjälpa till att lösa genom att prioritera om 

rangordningen i ramavtalet. Till exempel om leverantören som var på första plats i 

rangordningen avviker för mycket från avtalet så kan denne petas ner från första 

platsen, detta kan ses som en sanktionsmöjlighet mot leverantörer som avviker från 

avtalet för den upphandlande myndigheten. Således behövs ingen civilrättslig 

skadeståndsprocess gällande avvikelser från avtalet. Den upphandlande myndigheten 

väljer helt enkelt en annan leverantör från ramavtalet som har det mest fördelaktiga 

anbudet utifrån den utvärderingsmall som ska finnas. 

 Förnyad rangordning hjälper till att upprätthålla konkurrensen under hela 

avtalsperioden. Under upphandlingsprocessen är alla parter på tårna och helspända men 

det finns alltid en risk att båda parter nöjer sig och lutar sig tillbaka när väl avtalet 

skrivits under. Med modellen görs en årlig utvärdering som kartlägger hur parterna 

inom ramavtalet har agerat, resultatet blir att alla inblandade parter vill bedriva 

avtalsvård. I det fall en leverantör skulle prioriteras ned så betyder det inte att denne 

tappar avtalet helt utan att leverantören har en chans att återta sin plats vid nästa 

utvärdering. Detta ger leverantörerna en chans att rätta till de problem som kan ha 

uppstått eller så kan det ses som en morot att ständigt utvecklas och förbättras. 

 

5.3 Hur förnyad rangordning används  
 

Innan genomförandet av en upphandling startar bör man i analysfasen ifrågasätta vilken 

modell som är möjlig och framförallt bäst lämpat att använda för den specifika 

upphandlingen. "Fast rangordning" är det förfarande som normalt sett används om man 
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inte har godtagbara skäl till att använda sig av en annan typ av fördelningsmetod.196 

 För att möjliggöra användande av metoden förnyad rangordning under 

avtalstiden måste det tydligt framgå i förfrågningsunderlaget och villkoren måste 

uppfylla kraven på öppenhet och transparens. Ett exempel på utformning av ett sådant 

villkor kan lyda "revision av hur Leverantören förhåller sig till de ursprungliga 

kriterierna för tilldelning av avtal".197  Detta möjliggör anpassning av rangordningen 

genom en ändring av leverantörernas placering beroende på utvärderingens resultat. 

Det måste även tydligt framgå att leverantörerna kommer att utvärderas 

kontinuerligt och att detta kommer att påverka rangordningen. Vilka kriterier för 

utvärderingen som föreligger samt att modellen går att upprepa är nödvändigt då 

tilldelningskriterierna som används vid rangordningens första tillfälle även kommer att 

användas vid de senare utvärderingarna. Tidsintervallet för utvärderingarna måste alltså 

även det framgå i förfrågningsunderlaget. 

 

 
 

Att utvärderingen grundas på arbetsprov och referenser är en viktig möjlighet i 

förfarandet då det ger en mycket konkret utvärdering, att ha en objektiv metod för 

bedömning är en nödvändighet. Man bör även ha pris- och marknadsutveckling samt 

att man fördelaktigt har samma projektgrupp vid behovsanalysen som vid 

utvärderingen för att vidhålla objektivitet. 

 

5.4 Kritik mot modellen 

 

Det har varit svårt att hitta omfattande kritik mot modellen förnyad rangordning då det 

är en relativ ny upphandlingsmodell och att den fortfarande inte varit uppe i något 

överprövningsärende. Upphandlaren Fredrik Eriksson beskriver det som att marknaden 

blev lite tagen på sängen av modellen förnyad rangordning.198 

 Följande del bygger på en intervju som vi utförde med Karlstads kommuns 

stadsjurist Per Danielsson och till viss del från en artikel i branschtidningen 

Upphandling24.199 

 

Den uppenbara frågan är om modellen förnyad rangordning är förenlig med LOU? 

Stadsjuristen Danielsson anser att förnyad rangordning saknar lagstöd både i LOU och 

i direktivet 2004/18/EG. Enligt LOU föreskrivs enbart två fördelningsmodeller i ett 

ramavtal med flera leverantörer. Dessa två fördelningsmodeller är fast rangordning och 

                                                        
196 Prop. 2006/07:128, s. 175f 
197 Bilaga 3 
198 Strömberg Lindvall, Marie, Upphandling 24, nummer 1 februari 2013, s. 46 
199 Intervju med Per Danielsson, se bilaga 2 

Exempel 
I den föreliggande upphandlingen kommer till varje passerat 
avtalsår eller av annan anledning, avtalsparterna träffas för 
utvärdering av hur de förhållit sig till de avtalade villkoren. 
Efter utvärderingen kan en ny rangordning komma att gälla 
baserad på dess resultat. 
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förnyad konkurrensutsättning. Eftersom enbart dessa två fördelningsmodeller 

omnämns så kan det ses som att förnyad rangordning saknar stöd i lag. 

 En annan aspekt är frågan om förnyad rangordning strider mot principen om 

transparens. Eftersom rangordningen kan förändras skulle det kunna innebära att 

förutsägbarheten brister vilket kan skapa en osäkerhet för leverantören, både under 

upphandlingsförfarandet och efter att kontrakt har tilldelats. Det kan bli svårt att förutse 

vem som kommer vara leverantör år 2. Det är även oklart vad som gäller i det fall en 

upphandlande myndighet väljer en ny leverantör efter något år, det är osäkert hur det 

upphandlingskontraktet kommer att tolkas. 

Danielsson ställer sig tveksam till hur informationen som tillkommer från 

utvärderingarna ska tolkas. Kan den nya informationen ses som ett nytt anbud eftersom 

leverantörernas situation kan ha förändrats från upphandlingstillfället. Det är anbudet 

från upphandlingsförfarandet som avtalet sedermera kommer bygga på, om 

rangordningen förändras efter en utvärdering är rättsläget oklart i fall det ska anses att 

det är ett nytt anbud som ligger till grund för förändringen. 

 Slutligen ska frågan om överprövning också nämnas. Har en leverantör som 

blivit omprioriterad i rangordningen några rättsliga möjligheter att överklaga beslutet. 

En risk med förnyad rangordning är att en förändring av rangordningen kan tolkas som 

ett nytt upphandlingskontrakt och skulle då kunna ses som en olaglig 

direktupphandling. 

 

5.5 Sammanfattning 
 

Förnyad rangordning har potential att ge den upphandlande myndigheten och gruppen 

anbudsgivare mer trygghet i att avtalet efterföljs, att konkurrens upprätthålls samt att 

kvalitetsutvecklingen gynnas när vissa typer av upphandlingar ska göras. Det är av stor 

vikt att villkoren för förnyad rangordning framgår i förfrågningsunderlaget. Det ska 

tydligt framgå att leverantörerna kommer att utvärderas kontinuerligt och att detta kan 

komma att påverka rangordningen. Även kriterierna för utvärderingen måste redogöras 

för i förfrågningsunderlaget. 

 Avslutningsvis så yttrycks en del kritik mot användandet av modellen, den mest 

påtagliga kritiken har varit om förnyad rangordning är förenlig med bestämmelserna i 

LOU samt om förnyad rangordning strider mot principen om öppenhet.  
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6. Återkoppling till uppsatsens syfte – resonemang och 

slutsatser 
 

6.1 Vart i LOU placeras förnyad rangordning 
 

De lagbestämmelser i LOU som kan göras gällande för förnyad rangordning är 

bestämmelserna i 5 kap. 6 § LOU Ramavtal med flera leverantörer med alla villkor 

fastställda och bestämmelserna i 5 kap. 7 § LOU Ramavtal med flera leverantörer när 

inte alla villkor är fastställda.200 

 Enligt författande grupp är förnyad rangordning i huvudsak förenlig med 

bestämmelserna i 5 kap. 6 § LOU. Detta eftersom alla villkor ska framgå tydligt av 

ramavtalet och villkoren ska gälla under hela avtalstiden, vilket överensstämmer med 

utförandet av förnyad rangordning.201 Därav är det viktigt att de materiella krav som 

förfrågningsunderlaget ska innehålla är väl utvecklade. 202  Dessutom så ska en 

rangordning upprättas som ska gälla tillsvidare men som kan förändras beroende på hur 

väl parterna efterföljer villkoren i avtalet. 

 Det som kan vålla en del problem är hur tolkningen av den årliga utvärderingen 

ska göras. Den kan ses som en förnyad konkurrensutsättning eftersom rangordningen 

kan göras om beroende på utvärderingens resultat och i så fall är det bestämmelserna i 

5 kap. 7 § LOU som görs gällande.203  

 Enligt författande grupp är inte den årliga utvärderingen att se som en förnyad 

konkurrensutsättning då den inte sker vid varje avrop utan fungerar mer som en kontroll 

av leverantörernas kontraktsuppfyllelse. Förnyad rangordning stämmer mer in på 

bestämmelserna för ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda i 5 kap. 

6 § LOU, enligt vår mening. 

 

6.2 Ges möjlighet enligt förarbeten 
 

Med utgångspunkt i förarbeten och direktiv kommer ett preciserat resonemang föras 

kring nedannämnda utdrag för att besvara huruvida möjlighet för förnyad rangordning 

föreligger. 

6.2.1 Allmänt om ramavtal med flera leverantörer 

(1) ”Inte heller vid ramavtal med flera leverantörer är det möjligt att skapa 

en ny konkurrenssituation. Det ställs stora krav på öppenhet och 

likabehandling vid användningen av dessa ramavtal. Den upphandlande 

myndigheten har således inte möjlighet att fritt välja mellan 

leverantörerna i ramavtalet eller att omförhandla ramavtalens villkor.” 

(2) ”Det är dock viktigt att betona att man är skyldig att utnyttja 

konkurrensen även i det fall tilldelning av kontrakt görs utan att det i 

direktivets mening är fråga om förnyad konkurrensutsättning.” 

(3) ”Det avgörande skall vara att den upphandlande myndigheten i det 

                                                        
200 Se avsnitt 4.3.2 och 4.3.3 
201 Se avsnitt 4.3.2 och 4.4.2 
202 Se avsnitt 3.2.2 
203 Se avsnitt 4.3.3 och 4.4.1 
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enskilda fallet väljer den leverantör som lämnat det bästa anbudet. Detta 

resultat kan i många fall uppnås genom någon form av rangordning. I det 

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

eftersträvas en annan ordning som tillgodoser kraven på öppenhet och 

likabehandling. Det kravet kan tillgodoses t.ex. genom att de leverantörer 

som ingått ramavtalet i enlighet med avtalet fortlöpande tillhandahåller 

tillräckliga uppgifter om sortiment, priser, leveransvillkor m.m. på ett 

sådant sätt att den upphandlande myndigheten vid varje tillfälle har 

möjlighet att välja den leverantör som bäst kan tillgodose myndighetens 

behov.”204 

(1) Liksom vid användande av "fast rangordning" skapar inte modellen förnyad 

rangordning något behov av en ny konkurrenssituation likt förnyad 

konkurrensutsättning. Där föreligger endast krav på tillvägagångssätt.205 

 Kraven på en objektiv bedömning kvarstår och myndigheten kan således likt de 

andra modellerna inte fritt välja leverantör vilket tydligt ska framgå i 

förfrågningsunderlaget för uppfyllande av principen om öppenhet.  

 Vad gäller kravet på öppenhet kommer villkoren i avtalet inte att förändras utan 

hur de efterlevs kommer endast att kontrolleras.206 Utvärderingen kommer således att 

ske öppet och opartiskt.207 

 Beträffande ramavtalets villkor ges här inte några möjligheter till 

omförhandling, det är istället fråga om en ny utvärdering på samma grunder och villkor 

som de vid ramavtalets ingående. Det blir således enbart en kontroll på att avtalet 

efterlevs, likt standardmodellen "fast rangordning" vilken uppfyller rekvisiten i LOU 

samt de EU rättsliga direktiven. Det centrala är att förutsättningarna för förnyad 

rangordning tydligt framgår av förfrågningsunderlaget. 208  Sundstrand skriver att 

väsentliga förändringar av villkor i en offentlig upphandling inte är möjligt, vare sig 

under upphandlingen eller efter att kontrakt har tecknats. 209  Det får inte negativt 

påverka någon leverantörs rättsliga ställning.210 Detta kan tala emot modellen förnyad 

rangordning då en förändring av rangordningen kan påverka en leverantörs rättsliga 

ställning negativt. Samtidigt kan det tolkas som att alla förutsättningar redan har 

framgått av förfrågningsunderlaget och att leverantörerna har godkänt dessa vid 

kontraktsskrivningen. 

 

(2) Denna punkt talar till fördel för förnyad rangordning enligt författande grupp då 

tillvägagångssättet skapar en konkurrenssituation vid varje utvärdering som görs under 

ramavtalets löptid. Kammarkollegiet rekommenderar en kontinuerlig 

kontraktsuppföljning just för att säkerställa bland annat att konkurrensen vidhålls.211 

En fortlöpande kontroll av leverantörernas efterlevnad av avtalet samt deras utveckling 

inom ramavtalets "ramar" framtvingar en kontinuerlig konkurrens och således en 

möjlighet för de leverantörer som inte vunnit upphandlingen att bli tilldelade fler avtal 

efter utvärderingen. 

 

                                                        
204 Prop. 2006/07:128, s. 337f 
205 Se avsnitt 4.3 
206 Se avsnitt 4.3 
207 Se avsnitt 2.2.3 
208 Se avsnitt 3.2.2 
209 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 285 
210 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 287 
211 Se avsnitt 3.3 
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(3) Att myndigheten ska välja det "bästa anbudet" samt att "fast rangordning" ses som 

en standardmodell för att uppfylla det kriteriet, kan ses som en stark indikation på att 

en rangordningsmodell som kontinuerligt utvärderas och förnyas är förenlig med att 

bästa anbud ska antas. Då en leverantör som blivit rankad etta och inte uppfyller de i 

förfrågningsunderlaget anförda krav och därmed inte lämnar det "bästa anbudet" blir 

degraderad. Således då en "fast rangordning" inte kan uppfylla kraven på att 

myndigheten upphandlar det "bästa anbudet" medan en förnyad rangordning kan göra 

det, bör metoden även här vara förenlig med gällande rätt. 

 Det förfarande som normalt sett används vid ramavtal med alla villkor 

fastställda är en ”fast rangordning”. Vilket kan tolkas som att rangordningen inte får 

förändras under ramavtalet löptid och således är inte förnyad rangordning tillåten. 

Författande grupp kan inte utläsa i förarbetena att det måste vara en ”fast rangordning” 

vid tecknandet av ramavtal med flera leverantörer där alla villkor är fastställda. 

Uttrycken ”någon form av rangordning” och ”en annan ordning” ger den upphandlande 

myndigheten en viss frihet att utforma en rangordning så länge den tillgodoser kraven 

på öppenhet och likabehandling, enligt vår mening. Detta skulle betyda att förnyad 

rangordning är ett tillvägagångssätt som är förenligt med LOU:s bestämmelser så länge 

förutsättningarna tydligt framgår i förfrågningsunderlaget. Det grundläggande och som 

framgår av propositionen är att samtliga villkor i ramavtalet ska vara tydliga och framgå 

samt att de inte får ändras under avtalstiden. 212  Detta för att säkerställa att 

likabehandlings- och öppenhetsprincipen efterlevs. 

 

6.2.2 Ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda 

”För att den upphandlande myndigheten skall kunna frångå den i 

ramavtalet fastställda ordningen mellan leverantörerna bör särskilda skäl 

föreligga med hänsyn till föremålet för upphandlingen; t.ex. att det är 

fråga om upphandling av produkter vars priser ofta ändras eller om en 

jävssituation föreligger. Det bör framgå av ramavtalet att särskilda skäl 

av sådant slag som nu nämnts kan komma att åberopas.”213 

Då den upphandlande myndigheten är tvungen att välja det "bästa anbudet" är frågan 

således om det kan ses som ett särskilt skäl eller om ett särskilt skäl måste föreligga. 

Om det endast är något som "bör" föreligga för att möjligheten till att använda förnyad 

rangordning torde metoden vara fullt möjlig.  Att i förfrågningsunderlaget ha en 

jävssituation som "särskilt skäl" för att frångå den "fastställda ordningen" torde dock 

enligt författande grupp vara något jämställbart med en möjlighet för myndigheten att 

"förnya rangordningen" då den högst rankade inte uppfyller avtalsvillkoren. Båda 

omständigheterna är något som kan vara förödande för motparten och likt en möjlighet 

att ändra avtalsvillkoren om jäv föreligger för leverantörens fördel, bör en motsvarande 

möjlighet finnas för myndigheten om en leverantör inte uppfyller de villkor den vid 

avtalets ingång accepterat. Dock är det viktigt att det tydligt framgår av ramavtalet att 

ett sådant ”särskilt skäl” kan åberopas, så att all inblandade parter är upplysta om det.214 

Däremot kan det ifrågasättas om en årlig utvärdering som ska ligga till grund för 

möjligheten av en ny rangordning inom ramavtalet kan anses vara ”särskilda skäl”. 

Under första kvartalet 2013 släpptes en SOU gällande offentliga upphandlingar 

vilken gick under namnet "Goda affärer" och i stora drag tar den upp problemen med 

                                                        
212 Se avsnitt 4.3.2 
213 Prop. 2006/07:128, s. 175f 
214 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 222 
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upphandling som det ser ut idag samt att för lite fokus ligger på att myndigheten som 

utför upphandlingen ska göra en god affär. För att uppnå detta utrycks att myndigheten 

ska: 

"tillgodoser verksamheternas behov genom att ställa och följa upp krav på 

kvalitet där servicen till medborgarna står i fokus"215 

Att en myndighet ska följa upp krav på kvalité utan att ha möjlighet att förändra läget 

genom till exempel förnyad rangordning torde här vara tveksamt då utvärderingen även 

den är kostsam och resultatet av den endast skulle vara för att kunna utläsa hur bra/dåligt 

upphandlingar generellt går utan möjlighet till förbättring(eftersträvan av en god affär). 

 För att en sådan affär ska kunna genomföras bör avtalet mellan parterna vara 

balanserat. Genom att i förfrågningsunderlaget utrycka att en utvärdering kommer att 

genomföras med visst tidsintervall eller på grund av andra skäl, får myndigheten en 

möjlighet till just detta, en bättra affär. Om leverantören inte uppfyller sina åtaganden 

kommer det inte att kunna ske. En degradering i rangordningen anser vi då vara en 

skälig åtgärd då inskränkningsmöjligheten kommer till utryck i förfrågningsunderlaget 

samt att den faktiska åtgärden är lika omfattande som den "första" utvärderingen då 

båda är tydligt inplanerade i processen. 

 

 

6.3 Förnyad rangordnings förenlighet med de EU-rättsliga principerna 

6.3.1 Är valet av metod proportionellt? 

I grunden utgör proportionalitetsprincipen en bestämmelse om att en handling ska stå i 

proportion till vad som eftersträvas med den. För att undersöka om modellens 

proportionalitet mot de inskränkningar som eventuellt görs mot leverantören sker 

bedömningen utefter Asplunds tolkning av EU-domstolens praxis som nämnts i avsnitt 

2.2.4.  

-Är åtgärden lämplig och effektiv för att uppnå eftersträvat syfte? 

Metoden åsyftar till att skydda en upphandlande myndighet i de fall en leverantör inte 

lever upp till det som avtalats. Detta sker genom ett flertal revisionstillfällen vilka ligger 

till grund för vilken placering den granskade leverantören kommer få i rangordningen 

för tilldelning av upphandlingsavtal. Metoden möjliggör således för myndigheten en 

möjlighet att frångå en leverantör som inte uppfyller avtalsvillkoren utan att en ny 

upphandlingsprocess måste ske. Detta är essentiellt då valet av rangordning som 

utgångsläge ofta görs för att snabbt kunna göra avrop inom angivet område. Skulle 

följaktligen möjligheten inte finnas och myndigheten således blir tvungen att utföra ett 

nytt upphandlingsförfarande kan detta leda till att myndigheten inte kan uppfylla de av 

staten angivna uppdrag innan en ny upphandling gjorts. En upphandlings process kan 

ta lång tid och under denna tid kan den upphandlande myndigheten inte ingå avtal utan 

att eventuellt bryta mot lagstiftningen om offentlig upphandling.  

-Är åtgärden nödvändig, finns det något mindre inskränkande alternativ? 

För att myndigheten inte ska hamna i en situation där den inte kan uppfylla sina 

åtaganden som myndighet bör en möjlighet att snabbt frångå en bristfällig leverantör 

finnas. Då inte utvärderingen kommer utföras på andra grunder än vid 

tilldelningstillfället är inskränkningen på leverantören möjlighet att förutse dess 

                                                        
215 SOU 2013:12, s. 19 
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leveransmöjligheter densamma som vid anbudsangivelsen. Huruvida det finns mindre 

inskränkande alternativ för samma resultat är högst tveksamt utifrån vår tolkning av de 

andra modellerna vilka kräver en ny upphandlingsprocess(fast rangordning) eller en 

"miniupphandling"(förnyad konkurrensutsättning) vilket inte alltid är funktionellt 

beroende på vad som ska upphandlas. 

-Är den negativa effekten som åtgärden får, på det intresse eller den rättighet som 

åtgärden inskränker oproportionerlig eller överdriven jämfört med eftersträvat 

syfte? 

Problemet med en ny utvärdering för leverantören skulle kunna vara de resurser den 

avlägger för att vid den första tilldelningen kunna bli tilldelad tappar sitt värde om, en 

från början, en lägre rankad leverantör skulle göra stora förbättringar som leder till att 

den vid den nya utvärderingen blir rankad som etta. 

 

6.3.2 Uppfyller den kraven på öppenhet och transparens?  

Principen om öppenhet är i grunden ett verktyg för att möjliggöra insyn i 

upphandlingsprocessen så att inte andra bestämmelse eller principer inskränks utan att 

det kan uppmärksammas.216 Med andra ord ska det tydligt framgå vad en upphandling 

innefattar och hur utvärderingen ska gå till samt att även leverantörerna ska få en klar 

insyn i förfarandet och i det framtida kontraktsförhållandet. 

Ett problem som uppstår är det då den högst rankade leverantören inte kommer 

att veta om deras kontrakt kommer gälla mer än till nästa utvärderingstillfälle. Detta på 

grund av att en annan leverantör i rangordningen kanske utvecklat sin verksamhet till 

den grad att den får en högre bedömning under utvärderingen och där med övertar 

upphandlingskontraktet. Eller eventuellt att han har utfört arbetet på ett mindre, för 

myndigheten, fördelaktigt sett vilket slutat med en degradering av dennes position. 

Vad som framgår av bland annat praxis gällande öppenhetsprincipen är att det 

rör sig om hur själva upphandlingsförfarandet ska gå till.217 Vi har inte hittat något 

rättsfall som berör när en leverantörs förutsägbarhet i avtalet brister. Praxis har istället 

visat på att en upphandlande myndighet ska offentliggöra tilldelningskriterierna i 

upphandlingen. 218  Och att konkurrensen ska upprätthållas genom upphandlande 

myndighets skyldighet att lämna insyn i upphandlingen så att kontroll av 

upphandlingsförfarandet opartiskhet går att genomföra.219 Enligt vår mening är det 

osäkert om förnyad rangordning uppfyller öppenhetsprincipens krav under ramavtalets 

löptid, efter att avtal har tecknats, då det saknas vägledande prejudikat för att besvara 

den frågan. 

Författande grupp är av uppfattningen att förnyad rangordning till viss del lever 

upp till principen om öppenhet. Då alla förutsättningar för upphandlingen tydligt 

redogörs för i förfrågningsunderlaget, torde kraven för öppenhetsprincipen vara 

uppfyllda i alla fall vad gäller det inledande skedet av upphandlingsförfarande. Detta 

torde leda till att leverantörerna är väl medvetna om vad en upphandling med möjlighet 

till förnyad rangordning innefattar. Vidare så skiljer sig inte tillvägagångssättet i en 

upphandling med förnyad rangordning något från en upphandling med flera 

leverantörer med alla villkor fastställda gällande kravet på insyn för att garantera 

upphandlingens opartiskhet. Dock är det viktigt att den årliga utvärdering som görs av 

                                                        
216 Se avsnitt 2.2.3 
217 Se avsnitt 2.2.3 
218 Se mål C-470/99, Unversale-Bau, punkt 98 
219 Se mål C-324/98, Telaustria och Telefonadress, punkt 61 
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leverantörerna också offentliggörs för att tillvägagångssättet ska leva upp till principen 

om öppenhet. 

 

6.3.3 Likabehandlingsprincipen vid förnyad rangordning 

Syftet med likabehandlingsprincipen är att alla anbudsgivare ska behandlas lika i alla 

skeden av den offentliga upphandlingen, både vid anbudsförfarandet och vid anbudets 

prövning mot de uppställda kriterierna.220 Författande grupp anser att modellen förnyad 

rangordning lever upp till de ställda krav som likabehandlingsprincipen ställer. Den 

upphandlingsfas av förnyad rangordning som kan strida emot likabehandlingsprincipen 

är den årliga utvärderingen. Därför är det viktigt att det i förfrågningsunderlaget till 

upphandlingen tydligt ska framgå hur en årlig utvärdering ska genomföras vid 

användandet av förnyad rangordning. Den årliga utvärderingen måste utföras på samma 

sätt vid varje utvärderingstillfälle och även de inblandande leverantörerna måste 

utvärderas på samma sätt. Det vill säga att de utvärderingskriterier som gäller vid den 

årliga utvärderingen ska gälla lika för alla leverantörer.  

 

6.4 Möjligheter till överprövning 
 

Ett beslut i en offentlig upphandling kan alltid överprövas så länge vissa förutsättningar 

är uppfyllda. 221  Vad gäller förnyad rangordning så är det svårare att hitta vilka 

överprövningsbestämmelser som ska gälla, eftersom det inte har varit något ärende 

uppe i någon förvaltningsdomstol än. Om vi förutsätter att tillvägagångssättet är 

förenligt med LOU:s bestämmelser så borde det enligt vår mening vara antingen de 

generella överprövningsbestämmelserna som gäller vid ramavtal med en eller flera 

leverantörer där alla villkoren är fastställda eller bestämmelserna gällande ramavtal 

med förnyad konkurrensutsättning. 

 Överprövningsbestämmelserna gällande ramavtal med flera leverantörer där 

alla villkor är fastställda framställer att efter ett ramavtal har slutits mellan alla parter, 

förutsatt att upphandlingsprocessen har efterlevts på ett lagenligt sätt, så kan inte det 

avtalet överprövas.222 Detta innebär således att alla villkor i förfrågningsunderlaget har 

accepterats av parterna. Då ska till exempel villkoret om en årlig utvärdering med 

möjlighet till en förnyad rangordning anses vara godkänt och så länge parterna håller 

sig till det avtalade så borde det enligt författande grupp vara förenligt med 

bestämmelserna i LOU och de EU-rättsliga principerna. 

 Vad gäller överprövningsbestämmelserna gällande ramavtal med förnyad 

konkurrensutsättning så torde den årliga utvärderingen möjligtvis kunna tolkas som en 

förnyad konkurrensutsättning och kan då överklagas. 223  Den årliga utvärderingen 

skulle kunna tolkas som ett nytt tilldelningsbeslut från den upphandlande myndigheten, 

i det fallet behöver inte myndigheten iaktta en avtalsspärr men en leverantör skulle då 

kunna föra en ogiltighetstalan för att få avtalet ogiltigt enligt 16 kap. 13 § LOU. Enligt 

författande grupp kan bestämmelserna om överprövning tolkas på detta sätt men det är 

ett ytterst hypotetiskt resonemang. Eftersom ett ärende gällande förnyad rangordning 

inte avgjorts i domstol än är det svårt att ge en viss vägledning. 
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 Avslutningsvis ska en kort diskussion föras om förnyad rangordning kan ses 

som ändring av villkor i ett gällande ramavtal. Att göra väsentliga förändringar av 

villkor i offentliga upphandlingar, vare sig det är under upphandlingsprocessen eller 

efter avtalsingåendet, är inte tillåtet eftersom det skulle strida mot de EU-rättsliga 

principerna gällande bland annat likabehandlings- och öppenhetsprincipen.224 Om ett 

kontrakt redan har tecknats och det skulle utföras väsentliga förändringar av villkor så 

skulle det utgöra en ny upphandling och nytt ingående av kontrakt vilket skulle kunna 

innebära en olaglig direktupphandling.225 En sådan direktupphandling kan angripas 

genom en talan om ogiltigförklaring.226 En förnyad rangordning skulle kunna tolkas 

som en väsentlig förändring av kontraktsvillkor i och med möjligheten att byta 

leverantör. Om det skulle tolkas på det viset så skulle en förändring av rangordningen 

i ramavtalet anses utgöra en olaglig direktupphandling och skulle kunna överklagas 

genom en ogiltighetstalan. Dock finns det vissa indikationer på att en förändring av 

rangordningen skulle vara tillåtet om det har föreskrivits i det ursprungliga kontraktet. 

EU-domstolens praxis visar att byte av leverantör är tillåtet om bytet reglerades i det 

ursprungliga kontraktet.227 Däremot framgår det inte i fall bytet måste avse en specifik 

leverantör eller om den upphandlande myndigheten kan välja den mest lämpande 

leverantören efter att den årliga utvärderingen har utförts. 

 

6.5 Slutsats 
 

En upphandlande myndighets främsta skyldigheter är att eftersträva det bästa anbudet 

och utnyttja konkurrensen vid en upphandling. Med metoden förnyad rangordning 

upprätthålls en kontinuerlig konkurrens under avtalsperioden genom återkommande 

utvärderingar vilket även har till syfte att anta bästa anbud. Då det inte finns en 

förbestämd upphandlingsmetod för myndigheter att använda sig av och förarbetena 

uttrycker ”någon form av rangordning” och ”en annan ordning” är det enligt vår mening 

möjligt att använda förnyad rangordning. 

 En frågeställning som först måste besvaras är huruvida förnyad rangordning 

uppfyller kraven på öppenhet och transparens. För att uppnå kravet på transparens i 

upphandlingsförfarandet måste de villkor som gäller för avtalet tydligt framgå i 

förfrågningsunderlaget. Problemet uppstår under ramavtalets löptid då möjligheten att 

justera rangordningen kan leda till osäkerhet för leverantörerna, då de inte vet hur 

rangordningen kan komma att se ut. Ett argument för att transparensen skulle vara 

uppfylld är att parterna har accepterat avtalsvillkoren samt att utvärdering sker enligt 

tidigare godtagna utvärderingskriterier. Vad som krävs för att kravet på transparens ska 

vara uppfyllt under ramavtalets löptid kan vi enbart spekulera i då en vägledande dom 

inte förekommer.  

                                                        
224 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt s. 285 
225 Se mål C-454/06, presstext Nachrichtenagentur, punkt 34 
226 Asplund, Överprövning av upphandling, s. 223 
227 Se mål C-454/06, presstext Nachrichtenagentur, punkt 40 



 48 

Källförteckning 
 

Litteratur 
 

Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av 

upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Stockholm, 2012 

 

Bernitz, Ulf, Finna rätt, upplaga 11, Stockholm 2010 

 

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, uppl. 4, Stockholm 2010 

 

Falk, Jan-Erik, Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, uppl. 2, Stockholm, 

2011. 

 

Gertéll, Pernilla, Nya lagen om offentlig upphandling – en handbok, uppl. 1, Lund, 

2010. 

 

Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, uppl. 1, Göteborg, 1995. 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 2, Stockholm, 2007. 

 

Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Stockholm, 2009. 

 

Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling - LOU och LUF, uppl. 1, Lund, 2010. 

 

Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – Primärrättens reglering av offentliga 

kontrakt, Stockholm, 2012. 

 

Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, uppl. 2, Lund, 2013. 

 

 

Direktiv  
 

EU 
Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden 

för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 

 

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 

 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 

och tjänster 

 

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 Text av betydelse för EES 

 



 49 

Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring 

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam 

terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig 

upphandling, när det gäller revidering av CPV (Text av betydelse för EES) 

 

Offentligt tryck 

 

Sverige 
Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 2005:22  Nya upphandlingsregler 

SOU 2011:73  På jakt efter den goda affären 

SOU 2013:12  Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling 

Propositioner 
Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling 

inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

Prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet 

Prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 

 

Rättsfall 
 

EU 
mål C-120/78, Cassis de Dijon 

mål C-283/81, CILFIT 

mål C-31/87, Beentjes 

mål C-243/89, Stora Bältbron 

mål C-340/89, Vlassopoulou 

mål C-360/89, Kommissionen mot Italien 

mål C-19/92, Kraus 

mål C-55/94, Gebhard 

mål C-87/94, Kommissionen mot Belgien 

mål C-328/96, Kommissionen mot Österrike 

mål C-212/97, Centros 

mål C-275/98, Unitron Scandinavia 

mål C-324/98, Telaustria och Telefonadress 

mål C-470/99, Universale-Bau m.fel 

mål C-496/99 

mål C-513/99, Concordia Bus 

mål C-59/00, Vestergaard 

mål C-62/00, Marks & Spencer 

mål C-304/01, Spanien mot Kommissionen 

mål C-315/01, GAT 

mål C-388/01 Kommissionen mot Italien 

mål C-421/01, Traunfeller 

mål C-448/01, Wienstrom 



 50 

mål C-434/02, Arnold André 

målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom 

mål C-26/03, Stadt Halle 

mål C-210/03, Swedish Match 

mål C-234/03, Contse 

mål C-323/03, Kommissionen mot Spanien 

mål C-458/03, Parking Brixen 

mål C-170/04, Rosengren 

mål C-260/04, Kommissionen mot Italien 

mål C-357/06, Frigerio Luigi och C. 

mål C-454/06, Presstext Nachrichtenagentur 

mål C-532/06, Lianakis 

mål C-199/07, Kommissionen mot Grekland 

mål C-213/07, Michaniki 

mål C-538/07, Assitur 

mål C-153/08, Kommissionen mot Spanien 

 

Sverige 
Högsta domstolen (HD) 

NJA 1998 s. 873 

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 

RÅ 1997 ref. 40 

RÅ 2002 ref. 50 

RÅ 2005 ref. 17 

RÅ 2009 ref. 69 

 

Myndigheter 
 
Konkurrensverket 
Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, Åtgärder för bättre konkurrens, Stockholm, 

mars 2009 

Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport 2009:10, Att utvärdera anbud – 

utvärderingsmodeller i teori och praktik, Stockholm, 2009 

Upphandlingsreglerna - en introduktion, Stockholm, september 2012 

Konkurrensverkets rapportserie 2012:6, Siffror och fakta om offentlig upphandling, 

Stockholm, december 2012 

Konkurrensverkets yttrande av den 30 maj 2012, Dnr 285/2012 

 

Övrigt 
Kammarkollegiet upphandlingssödet, Kort om kontraktsuppföljning -LOU och LOV 

 

 

Tidsskrifter 
Strömberg Lindvall, Marie, Upphandling 24, nummer 1 februari 2013, s. 46 



 51 

Bilaga 1 
 

Intervju, Stadshuset, Karlstad 15 maj 2013 

 

FT = Filip Trpkovski, uppsatsförfattare 

ON = Oscar Nilsson, uppsatsförfattare 

P-Å = Pär-Åke Andersson, upphandlingskonsult Karlstad kommun 

 

FT: Vi skriver en uppsats om förnyad rangordning. Enligt Per Danielsson 

(stadsjurist, Karlstad kommun) så har du gjort en upphandling där du skrivit in 

i avtalet att rangordningen kan förändras under avtalstiden. Hur ser du på den 

(modellen förnyad rangordning)? 

 

P-Å: Det är delande meningar om modellen förnyad rangordning. Jag hävdar att när en 

upphandlande myndighet tecknar ett avtal [ramavtal/upphandlingskontrakt] så är det ett 

civilrättsligt avtal i princip. Konstigt nog kan LOU häva ett civilrättsligt avtal, det blir 

ju lite knepigt då. 

Om du skriver exakt hur du kommer att göra och att det framgår av avtalstexten i 

förfrågningsunderlaget och ingen ifrågasätter det då. Då är det ju en avtalstext som 

normalt sett är civilrättslig. Det är min uppfattning, Per har en annan uppfattning. 

Jag tycker att det är civilrättsligt och då ska du alltså ifrågasätta avtalstexten före 

ingåendet av avtalet, det vill säga under anbudstiden. När förfrågningsunderlaget ligger 

ute så ska leverantören ifrågasätta den paragrafen i de kommersiella villkor/ avtals 

villkor som finns med, tycker jag. Sedan har du ju accepterat de villkoren som står med 

i avtalet. Det är ju en avtalsvillkor lika väl som någon annan paragraf i avtalet. 

 

Prata med KBAB också, de har gjort några upphandlingar där rangordningen kan 

förändras under avtalsperioden. De gör en kvalitetsutvärdering varje år. De har aldrig 

fått en klagomål angående det, så vitt jag vet. 

 

FT: Kan du beskriva modellen? 

 

P-Å: (Visar ett avtal) Där har ni en paragraf som vi skrev in i avtalet att undantag från 

rangordning kan ske om leverantören inte klarar för tillfället att leverera det som 

efterfrågas och inte kan erhålla rätt resurs för uppdraget. Eller om leverantören inte 

lämnar besked om resurs enligt stipulerad svarstid. Sedan ska det även vara kontinuitet 

på personalen (gäller sjuksköterskor), viktigt inom sjukvården. 

Det är krav vi har ställt som måste uppfyllas. Efter varje 12-månaders period kommer 

beställarens projektgrupp att analyser hur väl leverantören har uppfyllt sina åtaganden 

gentemot de villkor som ställs i avtalet, förmåga att leverera, svarstider, 

återkopplingstider, kvalitet på levererade tjänster, personal kompetens, kontinuitet 

avseende personal m.m. 

Detta innebär att rangordningen kan förändras efter varje år. 

Vi planerar att göra första utvärderingen innan semestern. 

 

FT: Vilka sköter utvärderingen? 

 

P-Å: I det här fallet blir det projektgruppen (3 pers.) som är ansvariga för 

sjuksköterskor inom vård och omsorgsförvaltningen. Det blir de som får samla ihop 
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informationen. Tanken är då att de ska utgå från en mall som vi har. Därför är det viktigt 

att olika tillbud under året registreras så att utvärderingen blir korrekt. 

 

ON: Bygger utvärderingen på ett poängsystem? 

 

P-Å: Nja, vi tittar på den information som samlats in och kan vi se att en leverantör inte 

levt upp till det avtalade så finns en risk att denne halkar ner i rangordningen. Det får 

inte vara kontinuerliga felsteg från leverantören. 

 

FT: Inom vilket område har den aktuella upphandlingen ägt rum? 

 

P-Å: Bemanning av vårdpersonal. Den leverantör som vann upphandlingen är inte 

högst rankad längre. Det visade sig i efterhand att leverantören specialiserade sig inom 

ett annat område och klarade inte av att leverera det som hade utlovats.  Då fattade vi 

beslutet, inom projektgruppen, att prioritera om rangordningen. Och nu flyter allt på 

bra. 

 

FT: Har du tänkt använda detta tillvägagångssätt fler gånger i framtiden? 

 

P-Å: Ja, jag skulle vilja göra det! Fast först får vi se vad stadsjuristerna på 

kommunledningskontoret säger! Skämt åsido, jag tycker metoden är bra för att det 

sätter samtidigt lite press på leverantörerna. Generellt sett så är jag inte så förtjust i 

rangordning, lagen säger ju att det ska vara konkurrens och sen så införs det 

bestämmelser om att det ska rangordnas och då försvinner konkurrensen till viss del. 

 

ON: På vilket sätt menar du då? 

 

P-Å: Du ska ju alltid ta nr.1 i rangordningen. Det försvårar för de som inte är rankade 

som nr.1 att få en beställning under avtalsperioden. Således försvinner en del av 

konkurrensen. 

Det kan ses som att det enbart blir konkurrens under upphandlingsförfarandet men 

ingen direkt konkurrens under nästkommande fyra år av avtalet. 

Förr i tiden var det lättare att teckna ett ramavtal med flera leverantörer och fördela ut 

jobben på leverantörerna, så att alla kunde känna att de hade en chans att få ett 

upphandlingskontrakt under avtalsperioden så länge de lever upp till det avtalade. Idag 

så går ju alla förfrågningar till den leverantör som är rankad nr.1, och det finns ju ingen 

som säger nej till en jobbförfrågan normalt sett. 

Även många leverantörer är kritiska till rangordningen just på grund av det vi nyss tog 

upp. Det var detta som fick mig att vilja pröva ett nytt tillvägagångssätt, bland annat då 

att kunna förändra rangordningen så att det blir konkurrens mellan leverantörerna under 

hela avtalsperioden. 

 

Enligt min mening så ska avtalsförhållandet bygga på att ge och ta. 

 

FT: Kan du uppleva ibland att nr.1 i rangordningen nöjer sig med sin position och 

slutar prestera “på topp”? 

 

P-Å: Svårt att svara på. Skulle noga säga att jag inte upplevt det direkt så. Däremot 

känns det som att de som hamnar på plats två och tre i rangordning lever lite i 

skymundan. Samtidigt har den som är rankad nr.3 ingen direkt morot för den 
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leverantören att jobba mot kommun därför att du vet att du är nr.3 i rangordningen. Det 

ger ju inget incitament. 

 

ON: Hur är skillnaden mellan fastställd rangordning och förnyad rangordning ur 

konkurrenssynpunkt? 

 

P-Å: Problemet med fastställd rangordning är att de sämre rankade leverantörerna 

kanske aldrig får chansen att visa hur bra de är. Enligt avtalen så finns ju alltid 

möjligheten att få leverera men det krävs att den högre rankade leverantören inte kan 

eller tackar nej. 

 

FT: Vad tycker om möjligheten till förnyad rangordning? 

 

P-Å: Den är bra. Den sätter lite press på leverantörerna samtidigt som konkurrensen 

upprätthålls under avtalsperioden. Tyvärr är ju inte stadsjuristerna lika exalterade. 

Risken finns enligt de att detta kan ses som en ny upphandling. 

 

ON: Skulle du vilja få information av de andra leverantörerna utveckling under 

avtalsperioden? 

 

P-Å: Ja, det hade varit önskvärt. Jag vill alltid få information om marknadsutvecklingen 

och om leverantörernas utveckling men det är inte alltid så lätt, tyvärr. 

Då finns ju alltid risken som stadsjuristerna påpekat att det kan uppfattas som en ny 

upphandling om för mycket ny information tillkommer. 

Jag hävdar däremot att det är ett avtalsvillkor som finns med från starten och alla parter 

är medvetna om villkoret och har accepterat det när avtalet undertecknas. Men vi får 

väl se hur det ska tolkas. 

 

FT: Vad tycker du krävs att ett ramavtal med möjlighet till förnyad rangordning 

ska fungera optimalt, utöver kontraktsvillkoren? 

 

P-Å: Kunskapen inom projektgruppen som är med och utformar upphandlingen är 

väldigt viktig! Det ska helst även vara samma grupp som utför utvärderingen, vilket det 

är i vår upphandling om sjuksköterskor. 

 

FT: Har något från leverantörerna som är inblandade i den aktuella 

upphandlingen? 

 

P-Å: Inget. Det har varit tyst. Eller det var en leverantör som blev nr.4 i rangordningen 

som blev besviken och sa att nu blir det väl inga mer jobb för mig. Det är väl en normal 

reaktion, men tråkig, antar jag. 

 

ON: Varför infördes rangordningen? 

 

P-Å: Rangordningen tillkom för att tydligare för leverantörerna vem eller vilka som 

skulle bli tilldelade en beställning. Som det var förut så var det inte lika tydligt vem 

som skulle få beställningen. Rangordningen infördes för att det skulle bli tydligare för 

leverantörerna om vem ska skulle leverera. Tyvärr försvårade det situation för de som 

inte blir högst rankade. 
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ON: Då kanske förnyad rangordning tar bort den tydligheten? 

 

P-Å: Min syn är att så länge du sköter dig och lever upp till avtalsvillkoren så kan du 

inte förlora din plats i rangordningen. Därför är det viktigt att samla in information 

under hela avtalsperioden så att en bedömning kan göras baserad på fakta. 

 

ON: Om en lägre rankad leverantör utvecklas, kan denne peta ner en högre 

rankad leverantör? 

 

P-Å: Jag uppfattar det som att det inte är möjligt. Det måste finnas skäl för att peta ner 

en högre rankad leverantör, till exempel att denne inte levt upp till avtalsvillkoren. Har 

det fungerat problemfritt med den högre rankade leverantören så är det nog känsligt att 

peta ner denne. 

Det är intressent men jag är tveksam till att det skulle vara möjligt. 

Jag ser det som en möjlighet att förändra rangordningen i de fall en leverantör inte lever 

upp till det utlovade. Så var i alla fall tanken när vi gjorde upphandlingen, det skulle 

fungera som en säkerhetsventil. 

 

FT: Då existerar det en risk för den upphandlande myndigheten bli låst till en 

leverantör vid fast rangordning? 

 

P-Å: Ja. Du kan ju säga upp ett avtal men det är ingen lätt process. Det är tuffa grunder 

för häva ett avtal. Samtidigt blir alla inköp på området otillåtna direktupphandlingar 

om myndigheten står där utan upphandlingsavtal. Det kan bli en kostsam affär för den 

upphandlande myndigheten. 

Det blir en svår situation att hantera. Myndigheten kanske måste erbjuda olika 

samhällstjänster men kan inte göra det för att de saknar avtal för att göra de inköp som 

krävs inom området. Om de utför inköpen ändå så kan det beslutet överklagas och 

myndigheten kan till och med bli skadeståndsskyldigt! 

 

FT: Upplever du att den upphandlande myndigheten får en fördel gentemot 

leverantörerna i avtalssituationen? 

 

P-Å: Nja, självklart få vi (kommunen) en liten fördel men samtidigt så ges en chans till 

alla leverantörer i ramavtalet att avancera på rankingen. Så det är nog bra för båda parter 

tycker jag. 

 

FT och ON: Tack för att du tog dig tid för att besvara våra frågor! 
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Bilaga 2 
 

Telefonintervju 

 

20 maj 2013 

 

Per Danielsson, Stadsjurist Karlstad kommun 

(PD) 

 

Filip Trpkovski, uppsatsförfattare 

(FT) 

 

FT: Hej! Vi skriver en uppsats om förnyad rangordning, som du känner till. Det jag 

undrar är vad du har för syn på denna upphandlingsmetod och om du anser att den kan 

få svårt att leva upp till bestämmelserna gällande offentlig upphandling? Helt enkelt 

om du har lite kritik gällande tillvägagångssättet. 

 

PD: Okej. 

 

FT: Hur ser du på förnyad rangordning? 

 

PD: Det är en intressant upphandlingsmetod. Jag har förståelse att upphandlare gärna 

skulle vilja använda denna upphandlingsmetod vid upphandlingar. 

 

FT: Ser du några problem med användandet av förnyad rangordning? 

 

PD: Ja, jag har en del funderingar kring förnyad rangordnings förenlighet med 

upphandlingslagstiftningen. Den mest framstående risken jag ser är att den inte lever 

upp till transparensprincipen (öppenhetsprincipen). Det finns en risk att 

förutsägbarheten briser i ett avtal med förnyad rangordning. Möjligheten att byta 

leverantör skapar en osäkerhet bland leverantörerna, både i början på 

upphandlingsförfarandet och efter att kontrakt har tecknats. Detta ställer höga krav på 

transparensen i upphandlingsförfarandet och frågan är om det åtgärder som tas vid 

förnyad rangordning lever upp till de ställda kraven. Hur ska till exempel information 

som tillkommer från utvärderingen tolkas? Kan det ses som ett nytt anbud eftersom en 

leverantörs situation kan ha förändrats något från själva upphandlingstillfället. 

Resulterar den förändrade rangordningen till en olaglig direktupphandling i så fall? 

Sedermera anser jag att det är oklart vilka rättsliga möjligheter en leverantör som har 

blivit omprioriterad i rangordningen har att överklaga beslutet.  

Slutligen finner jag det svårt att hitta lagstöd både i LOU och i EU direktiven för denna 

typ av upphandlingsförfarande. 

 

FT: Tack för dina synpunkter! 
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Bilaga 3 
 

Följande paragraf är ett urklipp från ett ramavtal upprättat av Västra 

Götalandsregionen. 

 

 

 

§ Uppföljning av avtal 
 

I anslutning till varje förflutet avtalsår, eller på förekommen anledning, skall finnas 

möjlighet för båda avtalsparter att mötas för att följa upp hur man förhåller sig till 

avtalade villkor och samarbetet i stort.  

 

Vid och inför dessa möten har Beställaren också för avsikt att göra en revision av hur 

Leverantören förhåller sig till de ursprungliga kriterierna för tilldelning av avtal och 

rådande plats i rangordningen. Skulle denna revision påvisa förändringar i förhållande 

till föregående bedömning av samma kriterier kan motsvarande förändring i 

rangordningen också komma att bli aktuell. 

 

Övriga frågor kan tas upp på endera avtalsparts begäran. Beställaren är 

sammankallande. 
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Bilaga 4 
 
 

Förnyad rangordning

- vid upphandling av ramavtal

med flera leverantörer

Fredrik Eriksson

 

REGIONSERVICE, INKÖP 

Ramavtal är tryggt!

…. men också osäkert.

 

 
 

REGIONSERVICE, INKÖP 

Omvärlden förändras och marknaden utvecklas

Prioriterad leverantör 

kanske tappar 

personal, kapacitet 

eller kunskap? 

En lägre prioriterad 

leverantör rättar brister 

och får en bättre 

produkt att erbjuda?

Ramavtal med fast 

rangordning är låsta 

och förnyad 

konkurrensutsättning 

inte alltid lämplig

 

REGIONSERVICE, INKÖP 

”Glappen”

• Stort glapp mellan fast rangordning i flera år och förnyad 

konkurrensutsättning inför varje litet avrop

• Likaså stort avstånd mellan inga sanktionsmöjligheter vid 

avvikelser från avtal och civilrättslig skadeståndsprocess

 

 
 

REGIONSERVICE, INKÖP 

För vem, vad och när?

• Upphandlingar som kännetecknas av:

-Behov och styrning av supplementleverantörer/kapacitet

-Hög instegströskel för nya leverantörer

-Många små avrop

-Relativt snarlika produkter

-Successiva och subtila/”otillåtna” förändringar över tid

• Teleradiologi, konsulter, översättningstjänster, 

transporter m fl.

 

REGIONSERVICE, INKÖP 

Tänk om vi under avtalstiden kunde anpassa 

rangordningen mellan leverantörerna efter 

aktuell utveckling?!

FÖRNYAD RANGORDNING!

Vad göra…

…om administrativt ogörligt med förnyad konkurrens-

utsättning och olämpligt med alltför kort avtalstid?
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REGIONSERVICE, INKÖP 

Syfte

• Avtalsvård. Inte istället för ny upphandling!

• Behovs- och marknadsanalysen sätter ramarna

• Säkerhetsventil och påtryckningsmekanism, som 

alternativ till att säga upp avtal och helt bryta samarbetet

• Kontinuerligt och strukturerat följa marknadsutvecklingen 

på ett resurseffektivt sätt
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”Modellen”

• Vanlig upphandling av ramavtal med flera leverantörer 
och rangordning (alt. annan fördelningsnyckel)

• Tydlig och återanvändbar förteckning över vilka 
kriteriepunkter som kommer att utvärderas och hur

• Hellre arbetsprov och referenser än pappersutvärdering. 
Om möjligt ha en objektiv måttstock att mäta kvalitet mot

• Klara särskilda villkor i avtalsförutsättningarna om att och 
när utvärderingen kan komma att göras om
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Exempel, särskilda villkor

• ”I denna upphandling har avtal tecknats med X leverantörer för 
produktgrupp Y, varav detta avtal initialt är rangordnat till nummer Z 
för produktgruppen”

• ”I anslutning till varje förflutet avtalsår, eller på förekommen 
anledning, skall avtalsparterna mötas för att följa upp hur man 
förhåller sig till avtalade villkor”. 

• ”Vid och inför dessa möten har Beställaren för avsikt att göra en 
revision av hur Leverantören förhåller sig till de ursprungliga 
kriterierna för tilldelning av avtal och rådande plats i rangordningen. 
Skulle denna revision påvisa förändringar i förhållande till 
föregående bedömning av samma kriterier kan motsvarande 
förändring i rangordningen också komma att bli aktuell.”
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Viktigt att tänka på!

• Analysen. Är denna modell lämpligast för kommande 
avrop och avtalsvård? Kan vi enkelt styra om flöden?

• Modellen måste framgå redan i förfrågningsunderlaget

• Hur göra första utvärderingen, så att den blir repeterbar?

• Reglera prisutvecklingen, inte minst vid initial utvärdering 
med dolda varukorgar

• Håll fast i din projektgrupp från upphandlingen!
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Fördelar med modellen

• Enkel att förstå, använda och motivera

• Alltid köpa mest fördelaktigt under hela avtalsperioden, utan alltför 

stor administration eller tvära kast.

• Möjlighet att möta utvecklingen och göra om utvärdering efter 

förändringar vilka vi inte råder över, i kvalitet och/eller kostnad.

• En leverantör som prioriteras ned får chans att komma igen i nästa 

re-utvärdering, istället för att helt tappa avtalet.

• Konkurrensen upprätthålls under hela avtalsperioden
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Erfarenheter

• Först skepsis, både externt OCH internt!

• Lite jobbigt men väldigt nyttigt att ”tvinga” sig själv och gruppen att 
bedriva aktiv avtalsvård. Likaså smidigare än snarlika alternativ, som 
t ex förnyad konkurrensutsättning av 6-månaders volymer.

• Många frågor dyker upp och blir ordentligt genomlysta under resans 
gång. Även om hur vi själva jobbar!

• Efter ett tag börjar olika (oftast villkorade:) ”erbjudanden” komma in 
från leverantörerna.

• ALLA inblandade håller sig verkligen ”på tårna”, även vi!
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Exempel

År 0

Anbudsgivare/Produkt

Pris/LCC (Värde 

kriterier 5 000 000)

Poäng 

(Max 50)

Uppfylld %

(Mål 75%)

Påslag +/- (Halvt - fr. 80%, 

dubbelt + fr. 70%)

Jmf-tal 

(Faktor 1,0) Rank

Leverantör 1/Produkt A 5 500 000 kr 42,00 84% -350 000 5 150 000 1

Leverantör 2/Produkt B 4 200 000 kr 30,00 60% 1 250 000 5 450 000 3

Leverantör X/Produkt Y 5 000 000 kr 35,00 70% 250 000 5 250 000 2

År 1

Anbudsgivare/Produkt

Pris/LCC (Värde 

kriterier 5 000 000)

Poäng 

(Max 50)

Uppfylld % 

(Mål 75%)

Påslag +/- (Halvt - fr. 80%, 

dubbelt + fr. 70%)

Jmf-tal 

(Faktor 1,0) Rank

Leverantör 1/Produkt A 5 700 000 kr 42,00 84% -350 000 5 350 000 2

Leverantör 2/Produkt B 4 200 000 kr 30,00 60% 1 250 000 5 450 000 3

Leverantör X/Produkt Y 5 000 000 kr 35,00 70% 250 000 5 250 000 1

År 2

Anbudsgivare/Produkt

Pris/LCC (Värde 

kriterier 5 000 000)

Poäng 

(Max 50)

Uppfylld % 

(Mål 75%)

Påslag +/- (Halvt - fr. 80%, 

dubbelt + fr. 70%)

Jmf-tal 

(Faktor 1,0) Rank

Leverantör 1/Produkt A 5 700 000 kr 42,00 84% -350 000 5 350 000 3

Leverantör 2/Produkt B 4 200 000 kr 32,00 64% 850 000 5 050 000 1

Leverantör X/Produkt Y 5 000 000 kr 35,00 70% 250 000 5 250 000 2
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Frågor, kritik och synpunkter

• Är det verkligen tillåtet att göra så här enligt LOU?
- Förmodligen OK enl. förarbetena. På senare tid har även EU-Kommis-
sionen gjort en liknande upphandling. Men återstår förstås att pröva, om 
någon skulle få för sig att klaga till svensk domstol. Har i alla fall än så länge 
inte sett eller hört att det skulle vara otillåtet…

• Kan en nedprioriterad leverantör begära överprövning?
- Finns inget från oss som hindrar. Alla leverantörer meddelas beslut om ev. 
förändringar. Sen får förstås en domstol själv avgöra vilka mål de tar upp.

• Typisk VGR-modell, ser mest till Beställarens intressen
- Tveksamt, då alltså fler chanser för leverantörerna. Men allt är ju känt från 
början och om leverantören bevakar sina intressen i anbudet så utgår vi 
från samma förutsättningar och har en gemensam arena att mötas på.

 

  

 

 

REGIONSERVICE, INKÖP 

Har ni kanske ännu fler frågor redan nu?!

Annars ring eller mejla:

Fredrik Eriksson, 031-705 16 34

fredrik.p.eriksson@vgregion.se

Tack!
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